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Editorial

I  Terminam, com este volume,
1 os trabalhos deste Conselho Redacional 
|  da  revista JUSTITIA.

A Revista JUSTITIA circulou 
pela primeira vez em setembro de 1939, 
sendo constituída sua primeira diretoria 
por J.A.César Salgado è Nilton Silva, di
retores^ Mário de Moura e Albuquerque, 
secretário; Romeu Petrocchi, tesoureiro; 
Raphael de Oliveira Pirajá e Frederico 
José Marques, redatores.

A publicação  da Revista, 
como sabemos* sófreü solução de conti
nuidade, a partir de 2001, tendo retoma
do as suas atividades em 2006. A gestão 
anterior realizou algum as m udanças 
para adaptá-la à nova realidade social, 
introduzindo, inclusive, um a nova iden
tificação visual para que o nosso leitor 
retom e o p razer da  le itu ra  d a  nossa  
JUSTITIA.

' Coube-nos a  honra de dar 
continuidade ao trabalho, com a  pu 
blicação dos volumes 199 e 200, e, áo 
in tegrarm os o Conselho Redacional, 
sentim os a  responsabilidade que assu 
mimos, d iante de  renom ados jpristas 
que nos an teced eram  no respectivo  
Conselho.

A atual Diretoria procurou 
m anter o cará ter científico da Revista, 
como canal de informação e  pesqu isa  
dò Ministério; Publico paulista, que a 
levou á  alCançâr posição de--destaque 
entre as publicações jurídicas brasilei
ras.

A todôs qué conosco colabo
raram o nossõ MUITO OBRIGADO.

M ariaElisabete Morais 
. Diretora
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Breves Considerações sobre a Revalorização da Vitima e 
Reparação do Dano no Processo Penal Brasileiro

Criminal / Criminal. 15

• SUMÁRIO: À Guisa de Introdução. 1 A s re
formas processuais penais e a revalorização 
cia vítima. 2 A Reparação do Dano da Víti
ma no Direito Brasileiro. 3 A nova redação do 
art. 387, IV, do Código de Processo Penal. 3.1 
Aplicação da Lei no tempo. 3.2 Necessida
de de pedido expresso. 3.3 Legitimidade e 
Interesse Recursai. Conclusões. Referências 
bibliográficas.

• RESUMO: O estudo visa a discutir a reva
lorização da  vítima e a reparação do dano 
no Processo Penal Brasileiro. Inicialmente, 
demonstrou-se a preocupação com o ofendi
do em âmbito internacional e nas reformas 
processuais penais ocorridas em 2008. Logo 
depois, estudou-se o ressarcimento da víti- - 
ma rio Direito Brasileiro e analisou-se, deti
dam ente, a nova redação do art. 387, IV, do 
CPP e os seus principais problemas práticos. 
Goncluiu-se que são totalmente, inadequa
das a apuração e a determinação de danos 
materiais e/ou morais no bojo de um proces
so penal e que o artigo déveria ser expurga
do do CPP Em isso não ocorrendo, urge, ao 
menos, que sejam observadas as prem issas 
do sistem a acusatório, em especial a  inércia 
judicial. ,

PALAVRAS-CHAVE: Revalorização da vítima. 
Reparação do dano. Reformas processuais 
penais. Art. 387, IV, do CPP Sistema Acusató
rio. Inércia Judicial.

Renata Jardim  da Cunha RIEGER * 
Rodrigo Oliveira de CAMARGO **

À G uisa de Introdução  
1 A s R eform as P rocessuais Penais e  a Re

valorização da V ítim a
A problemática da vítima ocupa um pa

pel de destaque no Direito Penal e na Política 
Criminal. Encontram-se, nos mais diversos pa
íses, im portantes discussões de tem as como o 
apoio psicológico e material à vítima.1

* A dvogada crim inalista, M estran d a  em  Ciências Crimi
nais (PUC/RS), e sp ec ia lis ta  em  Direito Penal e  Proces
sua l Penal (Faculdade IDC).

** A dvogado crim inalista, M estrando  em  C iências Crimi
nais (PUC/RS),, M embro d a  C om issão Sobral P irito.de 
Direitos H um anos d a  OAB/RS

1 Sobre a  p reocupação dos órgãos oficiais com a  vitima- 
ção, in te ressan te  lem brar qtre, a  partir d a  d écad a  de 70, 
o Conselho d a  E uropa investiu  n a  problem ática,' v isan
do a  um a m elhor sa lvaguarda  dos d ireitos e  in te resses 
d as  vítiriias no interior dos vários E stados Membros. 
D entre os in strum entos internacionais, áestacàm-se 
òs seguin tes: 1) "Resolução (77) 27, d e  28 d e  setem bro 

-de 1977”, tra tan d o  d a  indenização às vítim as dos pro
cessos crim inais; 2) '‘R ecom endação n° R (83) 7, de 23 
junho d e  1983”, p revendo a  partic ipação  do público n a  
elaboração e  n a  aplicação d a  Política Criminal e  des-

, ta can d o  as reações p én a is  não  deten tivas e  o apoio à 
vítim a; 3) “Convenção Européia, d e  24 de novem bro de. 
1983 abordando a indenização pelò Estado às vítimas 
d e  crim es violentos; 4) “Recom endação n° R (85) 11, de 
28 d e  junho d e  1985”, d iscu tindo  a  posição d a  vítim a no 
ordenam ento  p ena l e  p rocessual penal; 5) “Recom en
dação  n° R (87) 21, d e  9 d e  se tem bro  d e  1987, prevendo 
assis tên c ia  à s  vítim as d e  crim es e  prevenção d a  vitima- 
ção. Tam bém  a  A ssem bléia  G eral d as  N ações Unidas
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Em conformidade com esta  tendência 
internacional, as reformas do Código de Proces
so Penal brasileiro, ocorridas em 2008, consa
graram uma revalorização do ofendido no âm
bito do processo criminal. Estabeleceu-se, por 
exemplo, que este deve ser ouvido sempre que 
for possível (art. 201) e que deve ser intimado de 
diversos atos processuais (art. 201, § 3o).

Estabeleceu-se, também, que, se o juiz 
entender necessário, deve encaminhar a vítima 
a atendimento multidisciplinar, especialmente 
nas áreas psicossocial, de assistência e de saú
de, a expensas do ofensor e do Estado (art. 201, 
§ 5o). Ainda a título exemplificativo da revalo
rização do ofendido, insta referir que se deter
minou que devem ser tom adas as medidas ne
cessárias à preservação de sua intimidade, vida 
privada, honra e, imagem, determinando-se, in
clusive, o segredo de justiça em relação a dados, 
depoimentos e outras informações constantes 
nos autos a seu respeito (art. 201, § 6o).

Neste trabalho, interessa, especialmen
te, a  nova redação do art. 387, IV; do Código 
de Processo Penal. Este dispositivo consagrou 
mais uma vantagem  para o ofendido, visan
do-se. à  "concertação entre agente-vítima"* 2 
através da facilitação da reparação de danos.

te m  se  debruçado  nos últim os anos sobre e s ta  proble
m ática, ten d o  adotado, em  29 d e  novem bro de 1985, a  
Resolução A/RES/40/34, a  “D eclaração dos princípios 

. fundam entais d e  ju s tiça  relativos às vítim as d e  crimi
nalidade e às vítim as do abuso  do poder": OLIVEIRA, 
O dete M aria d e  Oliveira. Problemática da Vítima de Cri
mes. Reflexos no Sistema Jurídico Português. Lisboa: Rei 
dos Livros, 1994. p. 27/52.

2 O term o é  u tilizadopor Jo rge d e  Figueiredo Dias. O autor
- português co n sta ta  que se  refere, cada  vez com m aior

insistência, como um a nova e  autônom a finalidade d a
p en a  o propósito d e  com ela  se  operar a  possível con
certação en tre  agen te  e  vítima, a tráv és d a  reparação dos
danosf DIAS, Jo rge d e  Figueiredo. Direito Penal. Parte
Geral. Tomo I. Coimbra: Coim bra Editora, 2004. p. 56.

Parece que o Legislador identificou como um 
“problema" a demora que a vítima enfrentava 
para que lhe fosse alcançada a indenização, 
agravada, ainda, pela demora de um processo 
de liquidação, dado o caráter “ilíquido" da sen
tença criminal3.

Antes deste estudo, far-se-á breve aná
lise do ressarcimento do ofendido no processo 
penal. Demonstrar-se-á que as leis brasileiras 
cuidam, há algum tempo e com especial zelo, 
da reparação do dano da vítima, buscando, 
sempre que possível, incentivá-la.

2 A Reparação do Dano da V ítim a no Di
reito Brasileiro

Conforme referido, neste  item, analisar- 
se-ão, de form a. m eramente exemplificativa,

E sta  parece ser a  posição d e  C laus Roxin. p ara  quem  faz 
p a rte  d a  função social do Direito Penal a  inclusão d a  víti
ma. O autor sa lien ta a  im portância d a  reparação voluntá
ria, se ja  em  dinheiro ou em  força de trabalho, e  a  possib i
lidade de conciliação entre autor e  ofendido. Mais, para 
Roxin, um a com pensação do autor à  vítima, que sa tisfa
ça  esta, ou um a reparação pode restabelecer considera
velm ente a  paz jurídica p ara  delitos leves, prescindindo- 
se, a té  mesmo, d a  pena. No que ta n g e  aos crim es graves, 
o autor alem ão sugere a  concessão d e  um a suspensão’ 
condicional d a  p en a  ou, quando m enos, sua  atenuação 
substancial: ROXIN, Claus. Problem ás atuais d e  política 
criminal. In Revista Ibero-Americana de Ciências Penais. 
Ano 2, n° 4, se t/dez  2001. p. 11/18, p, 17/18.
E ntre nós, em  sen tido  sem elhante: SANTANA, Selma 
Pereira. A  reparação  comò sanção  au tônom a e  o direito 
p en a l secundário. In Direito Penal Secundário. Estudos 
sobre crimes econômicos, ambientais, informáticos e ou
tras questões. Fábio Roberto D’Avila e  Paulo Vinícius 
Sporleder d e  Souza (coord.). São Paulo: E ditora R evista 
dos Tribunais: Coimbra, 2006. p. 469/506,

3 BALTAZAR JÚNIOR, Jo sé  Paulo. A-Sentença Penal de 
Acordo com as Leis de Reforma. In. NUCCI, Guilherm e 
d e  Souza (org). Reformas do Processo Penal. Porto A le
gre: Editora Verbo Jurídico, 2008. p. 255.
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normas da legislação brasileira4 que versam 
sobre o ressarcimento da vítima, a começar pe
los dispositivos do Código Penal. O art. 91, I, 
deste Diploma estabelece como efeito da con
denação a obrigação de reparar o dano. A sen
tença penal condenatória faz, portanto, coisa 
julgada no cível5.

O art. 16, por sua vez, prevê o arrepen
dimento posterior. Trata-se, como se sabe, de 
uma causa de redução de pena (de um a dois 
terços) àquele que, antes do recebimento da 
denúncia ou da queixa, por ato voluntário, re
pare o dano ou restitua a coisa6. E, não é de
mais referir, se a  reparação do danò ocorrer

4 A  análise  re s ta rá  lim itada à  legislação brasileira, m as, 
conforme referido, a  preocupação  faz-se p re se n te  nos 
O rdènam entos dos m ais diversos países. O Direito Ée- . 

■ n a l Português, po r exemplo, d á  relevo à  p roblem ática 
em  diversos dispositivos: considera a  reparação  do 
dano  com o condição d e  legitim idade de aplicação de 
ce rtas  “p en a s  d e  substitu ição" (árt. 51 -  1) ou como 

r  condição d a  “d isp e n sa  d e  p en a"  (art. 74 -  1 b) e  adm ite 
que o le sad o  postu le  a  reparação  no próprio p ro c e s so . 
p ena l (arts. 71 e  ss. e  82 -- A  do CPP): DIAS, Jo rge  de 
Figueiredo.. Direito Penal. Parte Geral. Tbmo I. Coimbra:
■ Coim bra Editora, 2004. p. 57. 

i6 A  sen ten ça  absolutória, po r su a  vez, não Im p ed e  a  pro- 
positu ra  d a  com peten te  ação indenizatória no juízo cí
vel, salvo s e  o fundam ento  d a  absolvição for o reconhe- 

... cim ento d a  inex istência m ateria l do fatd ou, ainda, de 
que o acusado  hão  foi o autor do delito ou d e  q u e  agiu 
sob  o m an to  d e  excludente d a  crim inalidade. Não é  d e 
m ais lem brar q u e  a  ocorrência d e  p rescrição  ou d e  q ual
quer ou tra  c a u sa  extin tiva d a  punib ilidade não a fa s ta  a  
obrigação^ d e  reparar o dano: BITENCOURT, C ezar Ro
berto . Tratado de direito penal. v. 1. 13a ed. São Paulo:

. Saraiva, 2008. p . 691/692.
6 No.-que ta n g e  ao  delito d e  fraude no pag am en to  por 

meio d e  cheque (art. 171, § 2°, VI, CP), o Suprem o Tribu
na l Federal firmou en tendim ento  d e  que, pago  o cheque 
antes- do oferecim ento d a  denúncia, descarac te riza
do e s ta rá  o crim e. Sobre o assunto , o Egrégio Tribunal

depois do recebimento da denúncia e antes da 
prolação da sentença, aplica-se a atenuante 
genérica do art. 65, III, b7 *.

O Código Penal incentiva, ainda, a repa
ração para a substituição das condições gené-

em itiu  a  Súm ula 554, a  qual te m  a  segu in te  redação: 
“O pagam ento  d e  cheque em itido sem  suficiente pro
visão de fundos, após o recebim ento  d a  denúncia, não 
o b s ta  ao prosseguim ento  d a  ação penal", significando 
que, an te s  d a  propositura, o pagam ento  retira  a  ju sta  
ca u sa  d a  ação penal. Trata-se, portanto , d e  exceção ao 
art. 16 do Código Penal. Sobre o assunto , conferir: DEL- 
MANTO, Celso. Código Penal Comentado. 6a ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002. p . 29.

7 In te ressan te  referir que, no q u e  concerne ao delito de 
estelionato  (art. 171, caput, CP), o Tribunal de Justiça , 
do E stado  do Rio G rande do Sul já  considerou a  repara
ção do dano -  m esm o q u e  posterio r ao recebim ento d a  
denúncia -  cau sa  extin tiva d a  punibilidade, aplicando 
analogicam ente a  norm a ex p ressa  no § 2o do art. 9° d a  
Lei 10,684/03. E ste dispositivo, vale lembrar, determ i- 

. n a  a  extinção d a  punib ilidade quando  efetuado o p a 
gam ento  in teg ral d e  tribu to  ou contribuição 'social. Na 
decisão, referiu-se q u e  “o Estado, enquan to  lei penal, 
quando  tra ta  diferente ao infrator pobre em  relação ao 
delinquen te  de colarinho branco; es tab e lece  um a dife
renciação pelo tipo  d e  ag en te  q u e  p ra tica  o crime, fato 
que a tinge  frontalm ente aos princípios constitucionais. 
O p oder e s ta ta l im põe ao estelionatário  que com ete cri
m e contra cidadão p e n a  privativa d e  liberdade m esm o 
se e s te  ressarcir a  vítim a an te s  d a  sen tença, m as não 
pune o ‘este lionatário ’ que com ete crim e contra o p a 
trim ônio do E stado, em  situação  idêntica. Em am bos os 
casos h á  crim e patrim onial, logo não  h á  còmo tra ta r  d i
feren tem ente os crim inosos por te r  escolhido como víti
m a o E stado  ou cidadão. Ao restitu ir os valores in tegrais 
ao patrim ônio d a  vítim a, m esm o depo is do recebim ento 
d a  denúncia, m as an te s  d a  sen tença, em  caso  d e  crim es 
patrim oniais com etidos sem  violência ou grave am eaça, 
deve ser ap licada -  analog icam ente -  a  reg ra  do § 2° do 

- spt. 9o d a  Lei 10.684/03'.”: TJRS, RSE n° 70021561105, 5a 
C âm ara Criminal, Rei.: A ram is Nassif, j. em  09/01/20(^)8.
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ricas por condições específicas na suspensão 
da pena. No prazo da suspensão que é conce
dido ao condenado, ele deverá prestar serviços 
à comunidade (art. 46) ou submeter-se à limi
tação de fim de sem ana (art. 48). A exceção 
fica por conta dos casos de reparação do dano 
causado ao ofendido, tendo em vista que o § 2o 
do art. 78 estabelece que, sendo favoráveis as 
Circunstâncias judiciais do art. 59, poderá o juiz 
substituir as exigências de prestação de ser
viço à comunidade ou de limitação de fim de 
sem ana pela aplicação, cumulativa, de outras 
circunstâncias menos gravosas ao acusado, a 
saber: a) proibição de frequentar determinados 
lugares; b) proibição de, sem autorização do 
juiz, ausentar-se da comarca onde reside e c) 
comparecimento m ensal ao juízo a fim de justi
ficar suas atividades.

Mais, o art. 83, IV, estabelece a repara* 
ção do dano enquanto condição para a conces
são do livramento condicional, salvo a  efetiva 
impossibilidade de fazê-lo8. E, por derradeiro, 
no art. 312, § 3o, perm ite a extinção da puni- 
bilidade no crime de peculato culposo quando 
a reparação do dano der-se antes da sentença 
irrecorrível. Sendo depois desta, é prevista a 
redução pela m etade da  pena imposta.

Também o Código de Processo Penal re
gula a reparação do dano. No título IV do Livro 
I, proporciona meios eficazes para a vítima bus
car o seu ressarcimento. Alérti disso, garante a 
utilização das m edidas assecuratórias, quais 
sejam: a) sequestro (art. 125); b) hipoteca legal 
(art. 134); c) arresto de imóvel (art. 136) e d)

A im possib ilidade d e  rep a ra r o dano  origina-se d as  con
dições financeiras do p reso  ou, den tre  outros m otivos, 
do paradeiro  desconhecido, d a  vítim a, do perdão, d a  
prescrição ou  novação d a  dívida: DELMANTO, Celso. 
Código Penal Comentado. 6a ed. Rio d e  Janeiro: Reno
var, 2002. p. 165.

arresto de bens móveis suscetíveis de penhora 
(art. 137)9.

Com efeito, não é excessivo referir que 
quaisquer dos procedimentos acima arrolados 
podem  ser requeridos e decretados em qual
quer fase do procedimento criminal, antes do 
oferecimento da denúncia ou queixa e, até m es
mo, após decisão final do processo, desde que 
ainda passível de recurso.(art, 127 do CPP).

Transitada em julgada a sentença penal 
-  obrigatoriamente condenatória -, serão os 
autos do pedido de m edidas assecuratórias (os 
quais são autuados em separado) remetidos ao 
Juízo Cível, conforme impõe a regra prevista no 
art. 143, para os fins de que seja promovida a 
execução através de um a ação civil própria.

Insta, ainda, lembrar a Lei 9.099/95, a qual 
introduziu o chamado modelo consensual de Jus
tiça. Esta Lei priorizou a indenização do dano em 
detrimento, até mesmo, da punição do infrator.

O art. 62 deste  Diploma prevê que, 
sem pre que possível, deve ocorrer a  reparação 
dos danos sofridos pela vítima. O art. 72 e se
guintes, por sua vez, regulam a  conciliação e 
composição de danos. E, ressalta-se, o acordo 
homologado implica a renúncia ao direito de 
queixa e de representação.

A Lei 9.099/95 instituiu, ainda, a sus
pensão do processo. Estabelece o art. 89 qúe, 
nos crimes com pena inferior a  1 (um) ano, é 
possível a suspensão do feito por de 2 (dois) a 4 
(quatro) anos, desde que o acusado se subm eta 
a  algumas condições. E uma delas é justam en
te  ,a reparação do dano, salvo impossibilidade 
de fazê-lo (art. 89, § I o, I)10. Vale dizer que o não

9 Não é  dem ais lem brar que a  Lei 9.613/98, Lei d e  Lava
g em  d e  Dinheiro,, increm enta o seq u estro  d e  b en s , valo-

. res ou direitos, oriundos dos crim es que deram  origem  
à  lavagem  (art. 8°).

10 Não é  dem ais traze r as lições , d e  Aury Lopes . Júnior, 
no  sen tido  d e  qué No dever d e  rep ara r o dano  não  se
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cumprimento deste  requisito implica a revoga
ção da suspensão (art. 89, § 3o).

Também a Lei 9.503/98, que instituiu o 
Código de Trânsito, mostrou preocupação com 
a vítima e com o dano, prevendo a penalidade 
de m ulta reparatória. O art. 297 estabelece que 
esta  penalidade consiste no pagam ento, me
diante depósito judicial em favor da vítima ou 
de seus sucessores, de quantia calcúlada com 
base no § Io do art. 49 do Código Penal, sempre 
que b  crime gerar prejuízo material.

Ainda a título demonstrativo, cita-se 
a Lei 9.605/98, que dispõe sobre sanções pe
nais è adm inistrativas derivadas de condutas 
e atividades lesivas ao meio ambiente. E sta  lei 
apròpriou-se do viés reparatório do princípio 
do Poluidor-Pagador11; exigindo, em diversos 
momentos, a  reparação.

O art. 17, por exemplo,' estabelece, en-, 
quanto condição à, concessão de sursis espe-

confunde com  a obrigação d e  aceitar um a ex igência 
abusiva  ou virar um  instrum ento  d e  coação e  excessos 
por p a f te  d a  vítim a. Se ex iste um a ação d e  cunho in- 
denizatório  tram itando , onde se  d iscu te  a  responsab ili
d ad e  civil e /o u  o valor devido, não h á  obstáculo- algum  
a  que se  considere cum prida a  su sp en são  condicional 

. do p ro ce sso ”. (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito P ro c essu a l: 
Penal e  su a  Conformidade Constitucional. Volume II. I a 
ed. Rio d e  Janeiro: Editor^ Lum en Júris, 2009. p. 237.) 

ú E ste  princípio determ ina, em  sín tese , que aque le  que 
em preende um a ativ idade po tencia lm ente poluidora 
tem  d e  incorporar nos custos d e  produção os cu s to s  de 
prevenção  e  reparação  d e  eventual dano  am biental. So
b re o assun to , conferir. BENJAMIN, A ntonio H erm an de 
Vasconcellos e. O princípio pòluidor-pagador e  a  rep ara
ção do dano  am biental. In :_____;. Dano ambiental: pre-

! vença o, reparação e repressão. São Paulo: R evista dos 
- Tribunais, 1993. p. 226/236, p, 03/04, e  MACHADO, Pau

lo Affonso Lem e M achado. Direito Am biental Brasileiro. 
14a ed . São Paulo: M alheiros Editores, 2006. p. 59/61 e 

• 83/84. 1

ciai, o laudo comprobatório da reparação do 
dano ambiental. O art. 27, a  seu turno, prevê 
enquanto condição à transação a composição 
do dano, salvo em caso de comprovada impos
sibilidade.

Lembra-se, ainda, o art. 20, que consa
gra previsão bastan te  sem elhante à nova reda
ção do art. 387, IV, pois determ ina que “a sen
tença condenatória, sempre que possível, fixa
rá  o valor mínimo para a reparação dos danos 
causados pela infração, considerando os prejuí
zos sofridos pelo ofendido e pelo meio ambien
te". No parágrafo único-deste dispositivo, pre
vê-se que, transitada em julgado a sentença, a 
execução pode efetuar-se nos termos do caput, 
sem  prejuízo de liquidação para apuração do 
dano efetivaménte sofrido.

A preocupação com a reparação do . 
dano está, também, na pena a ser imposta: o 
art. 9o estabelece que a  prestação de serviços 
à comunidade consiste, no caso de dano a coi
sa particular, na restauração desta, se possíveh 
O art. 14, por sua vez, considera circunstância 
que sempre atenua a pena o arrependimento 
do infrator, manifestado pela espontânea repa
ração ou, ainda, limitação significativa da de
gradação ambiental causada12 * *.

Por derradeiro, no que tange aos crimes 
contra a Ordem Tributária (Lei 8.137/90), inte
ressante a observação dé Baltazar Júnior no 
sentido de não haver necessidade da fixação do 
valor mínimo a título de indenização. Isso por- 
ique o oferecimento de denúncia contra delitos'

12 Tam bém  no que ta n g e  ao m eio am biente, vale lem brar
a  Lei 6.938/81, que d ispõe sobre  a  Política N acional do
Meio A m biente. E s ta  Lei prevê, no art. 14, § I o, que, 
sem  o b sta r ou tras p ena lidades, é  “o poluidor obrigado, 
independen tem en te  d a  ex istência  d e  culpa, a  indenizar 
ou rep ara r os danos cau sad o s ao  meio am bien te e  a  te r
ceiros, afe tados por s u a  a tiv id ad e”. I
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dessa natureza exige conclusão de procedimen
to administrativo-fiscal tributário e, via de con
sequência, pressupõe a existência de liquidez 
do valor da obrigação, elemento essencial para 
posterior inscrição em dívida ativa da União13.

3 A nova redação do art. 387, IV, do Códi
go de Processo Penal

Eugênio Pacelli de Oliveira explica que, 
quando a repercussão da infração penal atinge 
tam bém  o campo da responsabilidade civil, terá 
lugar a chamada ação civil ex delido, prevista 
no art. 63 e seguintes do CPEJ que consiste no 
procedimento judicial voltado à recomposição 
civil do dano causado pelo crime, previamente 
reconhecido pelo juízo criminal. O autor abor
da, ainda, que há  vários e diferentes sistem as 
processuais regulam entando a matéria, ora 
permitindo o ajuizamento simultâneo dos pe
didos (penal e cível) em um só juízo, tíra pre
vendo a separação de instâncias, com maior ou 
menor grau de separação entre elas14.

No Brasil, adota-se o sistem a de inde
pendência relativa, pois existe, muitas vezes, 
subordinação da tem ática civil à criminal. Con
forme referido, o art. 91 ,1, do Código Penal pre
vê que a obrigação de reparar ò dano é efei
to genérico da sentença penal condenatória. 
Mais, o art. 935 do Código Civil estabelece que 
não mais se discutirá no cível a decisão crimi-. 
nal que reconheça a existência do fato ou sobre 
quem seja o seu autor.

Antes da reforma, a vítima aguardava o 
trânsito em julgado da decisão penal e ingres-

13 BALTAZAR JÚNIOR, Jo sé  Paulo. A  Sentença Penal de 
Acordo com as Leis de Reforma. In. NUCCI, G uilherm e 
de Souza (org). Reformas do Processo Penal. Porto Ale-, 
gre: Editora Verbo Jurídico, 2008. p. 258.

14 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 
10a ed. Rio d e  Janeiro: Lum en Juris, 2008, p. 165.

sava na esfera cível em busca de seu ressar
cimento. Tratãva-se de um título ilíquido e fa
zia-se necessária a liquidação por artigos, com 
produção de provas do dano.

A nova redação do árt. 387, IV trazida 
pela Lei 11.719/08, mudou e sta  concepção e 
tornou o título líquido (ao menos em parte), na 
m edida em que previu a  possibilidade de o juiz 
fixar um valor “mínimo" para a  reparação dos 
danos causados pela infração. Este posiciona
mento é reforçado pelo parágrafo único dò art. 
63, tam bém  inserido pela Lei 11.719/08, o qual 
prevê que "transitada em julgado a sentença 
condenatória, a execução poderá ser efetuada 
pelo valor fixado nos term os do inciso IV do ca- 
p u t  art. 387 deste  Código sem  prejuízo da liqui
dação para a apuração do dano efetivamente 

'sofrido".
Assim, permite-se, atualm ente, que a 

vítima ingresse no Juízo Civel.com um valor 
pré-fixado pelo juiz criminal15 16 17. Esta previsão, 
contudo, não obsta o ajuizamento de ação civil 
ex delido  pelo ofendido ou seus sucessores ou, 
ainda, da liquidação pela diferença a ser piei-, 
tead a1617.

15 SILVA, Ivan Luís M arques da. A  reforma processual penal 
de 2008: Lei 11.719, procedimentos penais: Lei 11.690/2008, 
provas: Lei 11.689/ 2008, júri: comentadas artigo por arti
go. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 15.

16 N este  sentido, conferir: FERRARI, Eduardo Reale. Có
digo de Processo Penal: comentários ao projeto de refor
ma legislativa. Cam pinas, /SP: M illennium, 2003. p. 149. 
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 
10a ed . Rio d e  Janeiro: Lum en Juris, 2008. p. 165.

17 R essalva-se o en tendim ento  de G uilherm e Nucci, no
sen tido  de que o juiz pode fixar a  indenização d e  m anei
ra ' am pla e  definitiva. N esta  situação, o autor en ten d e
que se ria  indevida a  liquidação n a  ó rb ita  do juízo cível:
NUCCI, Guilherm e d e  Souza. Manual de processo penal 
e execução penal. 5a ed. São Paulo: R evista dos Tribu
nais, 2008. p. 236.
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. Esta alteração, sabe-se, foi trazida pelo 
anteprojeto da “Comissão Pelegrini”18 e está  
em plena conformidade com a tendência inter
nacional de revalorização da vítima e com a já 
analisada preocupação do Legislador brasilei
ro com a reparação do dano. Isso porque torna 
mais célere, para o ofendido, a reparação dos 
prejuízos experimentados pelo ato ilícito, pois 
não mais haverá necessidade, estando o pata
mar mínimo do dano estabelecido, de processo 
civil de liquidação19. ■

Valé referir que o Antéprojeto do Código 
de Processo Penal20 tam bém  tra ta  da questão.

18 A redação  e lab o rad a  p e la  Com issão Pellegrini foi en 
v iada  p a ra  o C ongresso  Nacional, onde foi m antido  o 
trecho e  foram  acrescen tados os dem ais tóp icos do art. 
387. A inda no Senado, foi ap re sen ta d a  em en d a  v isando  
à  inserção, no § 1°, do art. 387, d a  possib ilidade d e  exe
cução d a  reparação  nos m esm os autos, N a justificativa,

■ o Senador-D em óstenes Torres d iscorreu  sobre o a ju s ta - . 
m ento  do Código d e  P rocesso Penal à s  d em an d as so- 
ciais e  sobre a  preocupação  com a  vítim a. A  em enda,

: contudo, não  foi aprovada, e  a  execução deve dar-se 
no Juízo Cível: CHOUKR. Fauzi H assan . Código de Pro- 

<■ cesso Penal: Comentários Consolidados e Crítica Juris
prudência!..3a ed. Rio d e  Janeiro: E ditora Lum en Juris, 
2009. p. 619.

19 Para Baltazar Jún ior “parece  claro, então , que o sen tido  
d a  reg ra  é  to rn ar m ais ágil a  reparação, m as sem  atra-

- sa r o andam ento  d a  ação  penal. Em ou tras palavras, 
havendo dad o s nos au tos d a  ação penal que perm itam  

. a  fixação do valor m ínimo do dano, assim  se  fa rá”: BAL
TAZAR JÚNIOR, Jo sé  Paulo. A  Sentença Penal de Acor
do com as Leis de Reforma. In. NUCCI, G uilherm e de 
Souza (org). Reformas do Processo Penal. Porto Alegre: 
Editora Verbó Jurídico, 2008. p. 258.

20 O anteprojeto  foi elaborado por A ntônio Corrêa, Anto- 
nio M agalhães G om es Filho, Eugênio Pacelli d e  Oliveira

•• (relator), Fabiano A ugusto  M artins Silveira, Felix Valois 
Coelho Júnior, H am ilton Carvalhido (coordenador), J a 
cinto N elson d e  M iranda Coutinho, Sandro Torres Ave
lar e Tito Souza do Amaral: A nteprojeto /  C om issão de

Prevê a possibilidade de o juiz arbitrar indeni
zação pelo dano moral causado pela infração 
penal, sem prejuízo da ação civil contra o acu
sado e contra o eventual responsável civil pe-

r
los danos materiais existentes.

Na exposição de motivos, consta que “a 
opção pelos danos morais se apresentou comb 
a mais adequada, para o fim de se preservar a 
celeridade da instrução criminal, impedindo o 
emperramento do processo, inevitável a partir 
de possíveis dem andas probatórias de nature
za civil". Consta, ainda, que, “nesse ponto, o 
anteprojeto vai além do modelo trazido pela Lei 
n° 11.719, de 20 de junho de 2008, que permitiu 
a condenação do réu.ao pagam ento apenas de 
parcela mínima dos danos causados pela infra
ção, considerando os prejuízos efetivamente 
comprovados."21

Ju ris ta s  responsável p ela  elaboração d e  an teprojeto  de 
reform a do Código de Processo Penal. Brasília: Senado 
Federal, 2009. p. 133.

21 A penas a  título ilustrativo, cólacionam -se os d ispositi
vos do A nteprojeto que tra tam  d a  “p a r te  civil” (na ex
posição de m otivos, explica-se que a 'vítim a, enquanto

t p a rte  civil, poderá  ing ressar no processo, não. só como 
a ss is te n te  d a  acusação, m as tam bém , ou.apenas, como 
p a r te  p rocessual a  se r con tem plada n a  sen ten ça  penal 
condenatória): "Art, 79. A  vítima, ou, no caso  d e  sua 
ausência  ou m orte, a s  p esso as  leg itim adas a  ing ressar 
como assis ten te s , sem  am pliar a  m atéria  d e  fato cons
ta n te  d a  denúncia, poderá, no  prazo d e  10 (dez) dias, 
requerer a  recom posição civil do dano  m oral causado 
pe la  infração, nos term os e  nos- lim ites d a  im putação 
penal, p a ra  o que s^ rá  notificado após o oferecim ento 
d a  inicial acusatória, § I o O arb itram ento  do dano  moral 

. se rá  fixado n a  sen ten ça  condenató ria  e individualizado 
por pessoa, no caso  de au sên c ia  ou m orte d a  vítittia e 
de p luralidade d e  sucesso res hab ilitados nos autos. § 2o 
Se a  vítim a não puder constitui? advogado, circunstân
cia que deverá constar d a  notificação, ser-lhe-á nom ea
do um  pelo juiz, a inda que ap e n as  p a ra  o ato  de adesão
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Neste trabalho, não serão analisados os 
dispositivos do Anteprojeto, mas, tão-somente, 
algumas questões acerca do 387, IV, cuja vague- 
za traz mais questionamentos que repostas.

civil à  ação penal, caso  em  que o advogado poderá  re
querer a  ex tensão  do prazo por m ais 10 d ias im prorro
gáveis. § 3o A  condenação  do acusado  im plicará, ainda, 
a  condenação  em  honorários, observadas as reg ras d a  
Lei n° 5.869, de l l . d e  janeiro de 1973 -  Código d e  Pro
cesso  Civil, devidos ao  advogado  constitu ído p e la  p a rte  
civil ou nom eado pelo juiz". “A rt. 80, A  p a r te  civil te rá  
a s  m esm as facu ldades e  os m esm os deveres p rocessu 
ais do assis ten te , além  d e  autonom ia rècursal quanto  à  
m atéria  tr a ta d a  n a  adesão , garan tindo-se  ao acusado  o 
exercício d a  am pla defesa.
Parágrafo único. Q uando o arb itram ento  do dano  m o
ral d ep en d er d a  prova d e  fatos ou circunstâncias não 
contidas n a  p e ç a  acusa tó ria  ou a  su a  com provação p u 
der cau sa r tran sto rn o s ao regular desenvolvim ento do 
processo  penal, a  q u es tão  deverá  ser rem etida ao juízo 
cível, sem  prejuízo do d isposto  no art. 475-N, II, d a  Lei 
n° 5.869, d e  11 de janeiro d e  1973 -  Código d e  Processo 
Civil.” “A rt. 81. A  ad esão  d e  que cu ida e s te  Capítulo 
não  im pede a  p ropositu rà d e  ação civil con tra  a s  p esso 
a s  que por lei ou contra to  ten h am  responsab ilidade civil 
pelos danos m orais e m ateria is  causados p e la  infração. • 

' Se a  ação for p ro p o sta  no juízo cível con tra o acusado, 
incluindo pedido  d e  reparação  d e  dano  moral, e s ta rá  
p re jud icada a  adesão  n a  ação penal, sem  prejuízo d a  
execução d a  se n ten ç a  p en a l condenatória, n a  form a do 
d isposto  no art. 82. § I o A  reparação  dos danos m orâis 
a rb itrada n a  se n ten ç a  p en a l condenatória  deverá  ser 
considerada no juízo cível, quando  d a  fixação do valor 
to ta l d a  indenização dev ida pelos danos causados pelo 
ilícito. § 2o No caso  d e  p recedênc ia  no ju lgam ento  d a  
ação civil con tra o acusado  e /ou  os responsáveis civis 

N pelos danos, o valor arb itrado  n a  sen ten ça  p en a l p ara  
a  reparação  do dano. m oral não  poderá  exceder àquele 
fixado no juízo cível p a ra  ta l  finalidade. § 3o A  decisão  
judicial que, no curso do inquérito  policial ou d a  ação 
penal, reconhecer a  extinção d a  punibilidade ou a  ab 
solvição por a tip ic idade ou por ausência  d e  provas não

3.1 A plicação da Lei no tem p o
Um dos primeiros problemas surgidos 

logo após a entrada em vigor da norma pro- 
cesspal penal diz respeito à aplicação da lei 
no tempo, justam ente porque se discute a na
tu reza22 do art. 387, IV, do CPP Nos primeiros 
julgados sobre esta  problemática, o Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul firmou, 
acertadam ente, entendimento de que a norma 
possui evidente natureza substantiya, já  que

im pedirá a  p ropositu rà d e  áção civil. "Art. 82. Transi
ta d a  em  julgado a  sen ten ça  pena l condenatória , e  sem  
prejuízo d a  propositu rà d a  ação d e  indenização, p o d e
rão  prom over-lhe a  execução, no cível (art. 475-N, II, Lei 
n° 5.869, d e  11 de janeiro d e  1973 -  Código d e  Proces
so Civil), as p esso as m encionadas no art, 75. Parágrafo 
único. O juiz d a  ação civil p o d erá  su sp e n d er o curso do 
processo , a té  o julgam ento final d a  ação p en a l já  in s tau 
rada, nos term os e  nos lim ites d a  leg islação  processual 
civil p e rtin en te .” N a p a r te  d a  sen tença, d es taca-se  o 
seg u in te  -dispositivo: “A rt. 412, O juiz, ao proferir sen 
te n ç a  condenatória: [...] IV -  a rb itra rá  o valor d â  conde
nação  civil pelo dano  moral, se  for o caso. [...]"

22 Como é  cediço, a  doutrina trad icional d istingue  as leis
em  penais, p rocessuais p en a is  p u ras  e  m istas. N este '
trabalho , in te ressa  analisar, a inda  q u e  sucin tam ente , 
a s  d u as  últim as. E n tende-se que a  lei p rocessual penal 
p u ra  regula o início, o desenvolvim ento ou o fim do p ro 
cesso , b em  como os d iferentes in stitu to s  p rocessais. A- 
ela, é  aplicável o princípio d a  im ediatidade. A  lei m ista, 
por su a  vez, é aquela  que possu i cá rac teres  pena is e 
p rocessuais penais. A  esta,, ap lica-se a  reg ra  d e  direito 
in te rtem pora l do Direito Penal: a  lei m ais benéfica re-
tro ag e  e  a  m ais g ravosa não. Não é  dem ais referir que 
a  d ou trina m oderna já  rechaça  e s ta  distinção. O bserva- 
se  que, à  luz d a  Constituição, a  g a ran tia  d a  irretroa-
tiv idade  d a  lei p ena l m ais g ravosa deve se r aplicada,
tam bém , às leis p rocessuais, sendo  frágil e  artificial a  
d istinção  en tre  leis p u ras  e  leis m istas: LOPES JÚNIOR, 
Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Cons
titucional. v. 1. 3a ed. Rio d e  Janeira: Editora Lum en Jú 
ris, 2008. p. 201/206.
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importa sanção a ser im ediatam ente executa
da  pela vítima, quando do trânsito em julgado. 
Éài outras palavras, para o Tribunal, o precei
to tem  cairga penal, e isso impede a sua inci
dência imediata, sob pena de fazer retroagir lei 
prejudicial ao acusado.

Afora isso, o Tribunal gaúcho abordou 
quê, se fosse possível a aplicação do institu
to aos processos em andamento, “estar-se-ia 
retirando do acusado a possibilidade de deba
ter a questão, no curso do processo, violando 
frontalmente os princípios constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa, vendo-se con
denado à indenização, sem  que tivesse chance 
*dê rebatê-la".23

As decisões aqui citadas parecem  acer
tadas e encaminham-se de extrem ada prudên
cia24, pois se tra ta  de aplicação da regra em 
processos que estavam  em andamento. Contu
do, isso, evidentem ente, nãò encerra a proble
mática trazida à discussão.

^  TJRS, A pelação Crime n° 70027798511, 8a C âm ara Cri- 
• minai, Relatora: Fabianne Breton Baisch, ju lgado em  

18/02/09. Também: TJRS, 70027575414, 8a C âm ara Cri
minal, Rei.: Isabe l d e  Borba Lucas, julgado em  01/4/09; 
TJRS, A pelação Crime n° 70027659226, 8a C âm ara 

/  Criminal, Relatora: Isab.el d e  Borba Lucas, ju lgado  em  
; 28/01/09; TJRS, A pelação Crime n° 70027594563, 8a Câ

m ara Criminal, Relator: D anúbio E don Franco, julgado 
; ém  17/12/08; TJRS,-Apelação Crime n° 70027241017, 8a 

. ;  C âm ara Criminal, Relatora: Fabianne Breton Baisch, j." 
em  17/12/08; T1JRS, A pelação Crime n° 70027069822, 8a 
C âm ara Criminal, Relatora: Isabe l d e  Borba Lucas, jul
gado em  17/12/08.

24 R essalva-se o en tendim ento  de A ndrey Borgqs d e  M en
donça, p á ra  quem  o art. 387, IV te m  ap e n as  ca rá te r 
p rocessual p en a l e, po r isso, deve ser aplicado im edia
tam ente: MENDONÇA, A ndrey Borges de. Nova Refor
ma do Código de Processo Penal: comentada artigo por 

. artigo. São Paulo: M étodo, 2008. p. 245.

3.2 N ecessid ad e de Pedido Expresso
Andrey Borges de M endonça entende 

que a fixação do “quantum" pelo magistrado 
independe de pedido expresso da parte. Fun
dam enta que é efeito automático de toda sen
tença penal condenatória transitada em julga-. 
do a obrigação de indenizar o dano causado e 
que o mesmo raciocínio se aplica ao valor da in
denização: é automático, sem  que seja neces
sário pedido expresso de quem  quer que seja.

Mais, o citado autor aborda que existe 
um verdadeiro comando ao magistrado de fixar 
o montante mínimo. E, em não tendo elementos 
para tanto, o juiz deverá mencionar tal impossi
bilidade, expondo os motivos pelos quais assim 
decide. Acrescenta, ainda, que, na hipótese de 
simples omissão da autoridade judicial, será ca
bível a  oposição dé embargos de declaração25.

O entendim ento é reforçado pelo coro 
de José Paulo de Baltazar Júnior, para quem 
inexiste necessidade de requerimento da víti
ma. Argumenta que, não raro, o ofendido des
conhece o seu direito à  indenização ou, por al
gum motivo qualquer, tem e exercê-lo. Este au
tor assevera, também, que, a teor da lei, pode 
o magistrado determ inar a fixação do valor mí
nimo de ofício26.

Está orientação foi acolhida- em recen- 
tíssimo julgado da Terceira Câmara Crimi
nal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul, quando do julgamento da Apelação n° 
7002.821594527. Contudo, não parece adequada.

25 MENDONÇA, A ndrey Borges de. Nova Reforma do Có
digo de Processo Penal: comentada artigo por artigo. São 
Paulo: M étodo, 2008. p. 240/242.

26 BALTAZAR JÚNIOR, Jo sé  Paulo.- A  Sentença Penal de 
Acordo com as Leis de Reforma. In: NUCCI, Guilherm e 
de Souza (org). Reformas do Processo Penal. Porto A le
gre: Editora Verbo Jurídico, 2008. p. 258.

27 A  fundam entação  lim ita-se ao Parecer do Procurador 
d e  Justiça: “ [...] Q uanto  à  indenização concedida ria
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Os autores e os m agistrados desconsideraram 
im portantes prem issas do sistema- acusatório, 
bém como o princípio da correlação.

Aury Lopes Júnior propõe, acertada- 
mente, um a leitura da  ação processual (pe
nal) na “estruturação de conceitos dentro de 
características p róprias’28 e, neste  contexto, 
apresenta o princípio da correlação29 (ou con
gruência). Este princípio consiste na ideia de 
im utabilidade absoluta de objeto no processo 
penal, o qual e stá  umbilicalmente ligado à im-

sen tença, andou  b em  o insigne Promotor de Ju stiça  
Dr. Roberto Bayard F ernandes Figueiró, ao sa lien tar 
que 'com pete ao julgador, ao proferir a  sen ten ça  con- 
denatória, nos te rm os do art. 387, inc. IV, do Código de 
Processo Penal, fixar o valor mínimo p ara  reparação  dos 
danos causados p e la  infração, in d ep en d en te  d e  pedido 
explicito’. E, quanto  ao valor, em  caso  de even tua l im
possib ilidade de pagam ento , deverá  ser decid ido pelo 
juízo executório, o co m p eten te”: TJRS, A pelação Crime 
n° 70028215945, 3a C âm ara Criminal, Rei.: Jo sé  Antônio 
H irt P reiss, Ju lgado  em  16/4/09.

28 LOPES JÚNIOR, Aury. (Re)Pensando as condições da 
ação processual. In: GAUER. Ruth' M aria Chittó (org.) 
Criminologia e Sistemas Jurídicos Penais Contemporâ
neos. Porto A legre: E dipucrs, 2008. p . 280.

29 “O exercício-da p re tensão  acusa tó ria  (com todos os seus
elem entos) é  a  acusação , fundam ental p a ra  aferir-se se 
é  a  sen ten ça  (in)congruente no processo  penal, po is é 
e la  quem  dem arca os lim ites d a  decisão  jurisdicional. O 
objeto do processo  pena l é  a  p re tensão  acusatória, v ista  
como a  facu ldade.de solicitar a  tu te la  jurisdicional, afir
m ando a  ex istência de um  delito, p a ra  ver ao final con
cretizado o poder punitivo e s ta ta l pelo juiz a través de
um a p en a  ou m ed ida d e  segurança . [... ] A  com preensão 
d a  com plexa e s tru tu ra  do objeto do processo  p ena l é
fundam ental p a ra  o es tudo  do princípio ou reg ra  d a  cor
relação, como tam bém  o é  p a ra  a.com preensão dos limi
te s  do poder acusatório ." (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito
Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, v.
II. I a ed. Rio d e  Janeiro: Editora Lum en Juris, 2009, p. 
346.)

putação formulada na “pretensão processual 
penal".

Essa rigidez advém da própria estrutu
ra  do sistem a acusatório, em que o m agistra
do deve ser considerado mero espectador do 
processo, sem  poderes de gestão sobre a prova 
e sem a possibilidade de incursão ao elemen
to objetivo da pretensão acusatória, seja para 
ampliá-la ou restringi-la30. Deve, assim, haver 
necessariam ente um a ideptidade entre a deli
beração do m agistrado e aquilo que, sob o cri
vo do contraditório, foi produzido no processo, 
não sendo possível permitir decisão à parte  da 
m atéria que foi objeto de discussão no feito.

Neste contexto, para que possa o juiz 
aplicar a norma prevista no art. 387, IV do CPEJ 
deve haver a necessária correlação entre o 
pedido formulado na denúncia ou queixa e a 
decisão, sem prejuízo, ainda, de toda a  forma
ção da prova a ser feita na fase instrutória do 
processo penal. Em outras palavras, para que 
seja aplicada a reparação do dano tal qual es
tabelece o dispositivo processual, deve a peça

30 Sobrè o assunto , conferir o traba lho  d a  advogada Na- 
ta lie  P letsch, ao analisar a  form ação d a  prova no jogo 
p rocessual penal. A advogada d estaca , acertadam ente , 
a  necessid ad e  d e  o juiz m an ter-se  inerte , im parcial, no 
decorrer do processo  penal, Refere que, p a ra  asseg u rar 
a  im parcialidade, é  preciso proibir o m ag istrado  d e  se 
m ovim entar, A crescen ta que h á  ap en as dois cursos a  
segu ir (tese  defensiva e  te se  acusatória), e  p en d e r em  
direção a  qualquer deles é  rom per com  a  equid istân- 
cia. Por e s te  motivo, ao lem brar a  an tig a  redação  do art. 
156 do CPR N atalie P letsch  refere que, "den tre  tan to s , o 
meio m ais grave, porém  m ais corrente, d a  queb ra  d e s ta  
sim etria  é  identificado du ran te  a  instrução  probatória, 
quando  o juiz, apoiado n a  leg islação ,p rocessual penal 
brasileira, diligencia de ofício”.: PLETSCH, N atalie Ri
beiro. Fbrmação da prova no jogo processual penal: o 

, atuar dos sujeitos e a construção da sentença. São Paulo: 
IBCCrim, 2007. p. 67/73.
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inicial estabelecer, ainda que aproximadamen
te, o quantum  indenizável a título de repara
ção de dario. Mais, no decorrer do processo, a 
parte  interessada deve fazer a prova necessá
ria e indispensável que venha a em basar sua 
pretensão e eventual condenação à reparação 
do dano.

Quando do julgamento da Apelação 
Criminal 7002944413031, a Sexta Câmara do Tri
bunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 
Sul manifestou-se sobre a questão, referindo 
que ò instituto jamais poderá ser aplicado ex 
oficio pelojuiz. Fundamentou que:

. sua incidência repudia a unilaterali-
dade, e requisita observância, antes de 
tudo  e sobretudo, aos princípios norte- 
adores dos direitos' e garantias funda
m entais individuais (constitucionais e 
infraconstitucionais), dentre os quais se 
inscrevem os da imputação, da  correla- 

; çào, do contraditório e da ampla defesa, 
dentre outros não menos im portantes, no 
devido processo penal legal aplicável à 
espécie sub judice.

Por derradeiro, interéssante citar o en
tendimento de Nereu Giacomolli, no sentido 
de que a vítima pode expressar seu interesse

' TJRS, À pelação Crim inal 70029444130, 6a C âm ara Cri
minal, Rei. Aymoré Roque P ottes d e  Mello, j. em  30 de 
^bril d e  2009. Em  idêntico  sentido: TJRS, A pelação Cri
me. n°'70028776599, 6a C âm ara Criminal, Rei.: Aym oré 
Roque P ottes de Mello, j. em  26/3/09. In te ressan te  re 
ferir que, n e s ta  decisão, o Tribunal trouxe ou tra  p rob le
m ática, qual seja, a  situação  econôm ica do réu. Referiu 
qüe, no caso, a  im posição de indenização tam b ém  vio
lava o princípio constitucional d a  in transcendência , s e 
gundo.o q u al a  p e n a  não  pode u ltrap assa r a  p e s so a  do 
agente. Isso  porque, tra tan d o -se  de réu  pobre, é  certo  
qúe o p agam en to  d as  v erbas indenizatórias com prom e
te ría  o su sten to  d a  su a  família.

de que não seja estabelecido o valor da inde
nização na sentença criminal. O, autor destaca, 
acertadam ente, que a reparação está  no âmbi
to de disponibilidade do interessado, motivo 
por que, diante de manifestação contrária da 
vítima, não pode o magistrado fixar qualquer 
valor. Conclui abordando que, aqui, se aplica õ 
princípio dispositivo, o qual comporta renúncia 
e transação32.

3.3 Legitim idade e  In teresse  Recursal
Questão de especial relevo para com

preensão do instituto diz respeito, ainda, à im
pugnação da decisão que determina, ou não, 
ao acusado o pagam ento à vítima de reparação 
do dano sofrido pelo ato ilícito. A doutrina e os 
TVibunais discutirão, provavelmente, a proble
mática através dos institutos da legitimidade e 
do interesse recursal.

O art. 577 do Código de Processo Penal 
legitima aos recursos penais as partes (Minis
tério Público ou querelante, como sujeitos ati
vos da ação, e o réu, como sujeito passivo). Os 
arts. 584, § I o, e 598, a seu turno, legitimam à 
interposição de apelação e de recurso em sen
tido estrito o ofendido e seus sucessores, ainda 
que não se tenham  habilitado como assisten
te s33 * * *. Nesse contexto, conclui-se que esses têm 
pertinência subjetiva para recorrer.

Passa-se, então, a analisar quais desses 
têm  interesse recursal. No que tange ao réu,

32 GIACOMOLLI, N ereu José . Reformas (?) do Processo 
Penal. Considerações Críticas. Rio d e  Janeiro: Editora 
Lum en Juris, 2008. p. 110/111.

33 GRINOVER, A da Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio 
M agalhães; FERNANDES, A ntônio Scarance. Recursos 
no processo penal: teoria geral dos recursos, recursos 
em  espécie, ações de impugnação, reclamação aos tri
bunais. 4a ed. São Paulo: E ditora R evista dos Tribunais, 
2005. p. 78 e ss.
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não restam  dúvidas, eis que a decisão que fixa 
valor de indenização atinge frontalmente seus 
interesses.

O assisten te  de acusação e o querelan- 
te  tam bém  têm  interesse recursal, pois visam à 
satisfação integral de seu dano. Contudo, pare
ce que o processo penal não é o foro adequado 
para este  tipo de embate.

Assim, considerando a vítima ser de 
pequena m onta o valor “mínimo” fixado pelo 
m agistrado quando da sentença penal, deve 
postular no Juízo Cível um valor maior. O seu 
interesse econômico pode e deve ser satisfeito 
com plenitude, mas em seara distinta do pro
cesso penal.

No que concerne ao Ministério Público, 
é necessário reconhecer que não possui, em re
gra, interesse recursal sobre a questão: apenas 
ao ofendido e ao acusado incumbe decidir so
bre quantum  da reparação. Isso porque sè tra ta  
de um bem  disponível e cabe apenas às partes 
decidir acerca da disposição, ou não, desse  di
reito e acerca da busca dos meios de tü te la  que 
lhe são assegurados. Ademais, no processo pe
nal, a função do Ministério Público encontra-se 
estreitam ente ligada ,à tu te la  do bem  jurídico 
protegido pela conduta tipificada, e não aos 
eventuais interesses econômicos da vítima em 
ser indenizada.

No entanto, em um a situação, parece 
que o Parquet tem  interesse recursal: quando 
o Orgão tem  legitimidade para intentar a ação 
civil ex delicto, nos term os do art. 68 do Có
digo de Processo Penal34, E, ressalta-se, esta  
atribuição só existe em estados que ainda não 
organizaram a Defensoria Pública, constitucio
nalmente incumbida da orientação e defesa

34 MENDONÇA, A ndrey Borges de. Nova Reforma do Có
digo de Processo Penal: comentada artigo por artigo. São 
Paulo: M étodo, 2008. p. 244.

dos necessitados, na forma dos art. 5o, LXXIV, 
é 13435. Vale, tam bém  aqui, a ressalva de que o 
ideal seria satisfazer o interesse econômico da 
vítima na, seara cível.

C onclusões
À guisa de conclusão, interessa retomar, 

sucintamente, os principais pontos abordados 
no curso do trabalho. Na parte inicial, demons- 
trou-se que a  problemática da vítima ocupa um 
papel de destaque no Direito Penal e na  Política 
Criminal dos mais diversos países. Destacou- 
se, ainda, que as reformas processuais penais -  
ocorridas em 2008 -  consagraram uma revalori
zação do ofendido no âmbito do processo penal.

Iniciou-se, então, a discussão sobre os 
objetos centrais deste  trabalho, quais sejam, a 
questão da reparação do dano no Direito Pro
cessual Penal Brasileiro e a nova redação do 
art. 387, IV da Lei Adjetiva Penal. No que tan 
ge àquela questão, demonstrou-se que as leis 
brasileiras cuidam, há algum tem po e com es
pecial zelo, da reparação do dano do Ofendido, 
buscando, sempre que possível, incentivá-la. 
Foram, então, analisados, doutrinária e juris- 
prudencialm ente, os principais dispositivos le
gais sobre o assunto.

No que tange à nova redação do art. 
387, IV do Código de Processo Penal, mostrou- 
se que a  inovação está  na fixação do quantum  
a ser reparado no bojo do processo penal. An
te s  da rèforma, a vítima aguardava o trânsito 
em julgado da decisão penal e ingressava na 
esfera cível em busca de seu ressarcimento. 
Tratava-se de um título ilíquido e fazia-se ne
cessária a liquidação por artigos, com produ
ção de provas do dano.

35 TOURINHO FILHO, Fernando d a  Costa. Manual de Pro
cesso Penal. 11a ed. São Paulo: E ditora Saraiva, 2009. p., 
229/230. '
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A nova redação do art. 387, IV mudou 
esta  concepção e tornou o título líquido (ao m e
nos em parte), na medida em que previu a pos
sibilidade de o juiz fixar um valor mínimo para 
a repáração dos danos causados pela infração. 
Contudo, a vagueza desse  dispositivo trouxe 
mais questionamentos do que respostas aos 
juristas, fãzendo-se imprescindível a análise 
dos principais problemas práticos, sob' a ótica 
dos princípios constitucionais que norteiam o 
processo penal.

O primeiro deles consiste na aplicação 
da lei no tempo. Concluiu-se que dispositivo 
tem evidente carga penal e que isso im pede a 
sua imediata incidência, sob pena de fazer re- 
troagir lei prejudicial ao réu. Afora isso, se fos
se possível a  aplicação do instituto aos proces
sos em andamento, “estar-se-ia retirando do 
acusado a possibilidade de debater a questão, 
no curso do processo, violando frontalmente os 
princípios constitucionais do contraditório e da 
ampla defesa, vendo-se condenado à indeniza
ção, sem que tivesse chance de rebatê-la’’.36

. Outro problema, quiçá o mais grave, resi
de na necessidade, ou não, de pedido pela parte 
interessada na inicial acusatória. Demonstrou- 
se que as prem issas do sistema acusatório e o 
princípio da correlação impõem que haja pedido 
expresso e, ainda, a correlação entre o pedido

:‘h TJRS, A pelação Crime n° 70027798511, 8a Câm a
ra Criminal, Relatora: ‘Fabianne Breton Baisch, ju lga
do em  18/02/09. Também: TJRS, A pelação Crime n° 
70027659226, 8a C âm ara Criminal, Relatora: Isabel de 
Borba Lucas, julgado em .28/01/09; TJRS, A pelação Cri
me n” 70027594563, 8a Câm ara Criminal, Relator: Danú
bio Edon Franco, julgado em  17/12/08; TJRS, A pelação 
Crime n° 70027241017, 8a Câm ara Criminal, Relator: Fa
bianne Breton Baisch, j. em  17/12/08; TJRS, A pelação 
Crime n° 70027069822, 8a Câm ara Criminal, Relatora: 
Isabel d e  Borba Lucas, julgado em  17/12/08.

formulado na denúncia ou queixa e a decisão, 
sem prejuízo de toda a formação da prova a ser 
feita na fase instrutória do processo penal.

Discutiu-se, ainda, a legitimidade e. 
o interesse recursal das partes e do ofendido 
para recorrer da decisão que fixar, ou não, o 

■quantum a ser indenizado. Entendeu-se que 
têm  legitimidade o réu, o Ministério Público, o 
assistente de acusação e o querelante. No que 

1 tange ao Parquet, demonstrou-se que falta, em 
regra, interesse recursal, por se tratar de ques
tão patrimonial e, portanto, disponível.

Ressaltou-se, no curso do trabalho, que 
o ideal é que a  discussão acerca da reparação 
do dano não seja travada no processo penal, 
mas sim em ação çivil. Isso porque trazer esta 
discussão representa um a violação de prin
cípios básicos do processo penal e de toda e 
qualquer lógica jurídica. “Desvirtua o processo 
penal para buscar a satisfação de uma preten
são que é completamente alheia a essa função, 
estru tura e princípios informadores."37

Enfim, parecem totalm ente inadequadas 
a apuração e a determinação de danos materiais 
e/ou morais no bojo de um processo criminal. 
Ao trazer tal possibilidade, o Legislador incre
mentou o pólo acusador e fragilizou o defensi
vo. Isso porque, como bem observa Nereu Gia-. 
comolli, a Acusação terá interesse em produzir 
provas para a fixação da indenização, enquanto 
a  Defesa terá mais uma preocupação, .além de 
demonstrar a necessidade de absolvição.38

O dispositivo deveria, então, ser expur
gado do Código de Processo Penal para que a

37 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua 
Conformidade Constitucional, v. 1. 3a ed. Rio d e  Janeiro: 
E ditora Lum en Juris, 2008. p. 97.

38 GIACOMOLLI, N ereu Jo sé , Reformas (?) do Processo
Penal. Considerações Críticas. Rio d e  Janeiro: Editora 
Lum en Juris, 2008. p . 110.. I
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indenização fosse discutida, tão-somente, no 
âmbito cível. Isso, provavelmente, não ocorre
rá, até porque o Anteprojeto traz, ainda mais, 
a discussão para o processo penal. Diante dis
so, urge, ao menoS, que sejam observadas as 
prem issas do sistem a acus^tório, em especial 
a inércia judicial.

RIEGER, R. J. da C.; CAMARGO, R. O. de. Brief 
Considerations about the  Victim’s Revaluation 
and Damage Compensation in the  Brazilian 
Criminal Procedure. Rev. Justitia (Sáo Paulo), v. 
200, p. 15-29, jan./jun. 2009.

:• ÁBSTRACT: This study intends to discuss 
the victim’s revaluation and dam age com
pensation in the  Brazilian Criminal Procedu
re. It starts by establishing the concern w ith 
the offended at the  international levei and in 
the criminal procedural law  reforms of 2008. 
It then  proceeds to a study of the victim’s in- 
demnification in the  Brazilian Law and to a 
thorough analysis of the new  text of art. 387, 
IV of the Criminal Procedure Code and its 
main practical problems. It reaches the con- 
clusion that the verification and the determi- 
nation of material and/or moral damages wi- 
thin the criminal procedure scope are totally 
inadequate and that art. 387, IV should be re- 
moved from the Brazilian Criminal Procedure 
Code. Jf that does not occur, it is essential to 
observe the premises of the accusatory Sys
tem, especially judicial inertia.

• KEY-WORDS: Victim’s Revaluation. Dama
ge Compensation. Reforms of the Brazilian 
Criminal Procedure Code. Art. 387, IV. Accu-l *
satory System. Judicial Inertia.
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Busca Pessoal como Estratégia de Eficiência na 
Prevenção Criminal e Medida de Preservação

da Ordem Pública

SUMÁRIO: Introdução. 1 Desenvolvimento. 
1.1 Busca pesàoal. 1.2 Ação policial e inter
venção policial. 1.3 Abordagem policial. 1.4 
Busca pessoal. 1.5 Comportamento suspeito 
versus indivíduo suspeito: a construção da 
suspeita. 2 Pesquisa comparativa. Conclu
são. Referências bibliográficas.

RESUMO: O presente trabalho discute a 
legalidade da realização da busca pessoal 
indêpendentem ente de mandado judicial, 
pelas polícias militares, e seu uso como es
tratégia de eficiência na prevenção criminal. 
Apresenta ponceituação de intervenção po
licial reativa e proativa, abordagem policial, 
busca pessoal, tirocínio policial, comporta
mento suspeito e indivíduo suspeito. Discor
re sobre 6 processo de construção da  suspei
ta, cóm a  apresentação de relatos colhidos 
de policiais militares paulistas. A presenta o 
estudo conduzido na 2â Companhia do 46° 
Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, 
que traçá um comparativo entre as prisões 
em flagrante realizadas em decorrência de 
solicitação externa daquelas decorrentes 
do tirocínio policial. Conclui-se que a busca 
pessoal preventiva é im portante e eficiente 
ferramenta de prevenção criminal e medida 
legítima de preservação da ordem pública.

PALAVRAS-CHAVE: Polícia Militar. Busca 
pessoal. Prevenção criminal. Tirocínio poli
cial* Comportamento suspeito.

Silas BORDINI DO AMARAL Neto* 

Introdução
A sociedade brasileira recebe diariamen

te  um a carga excessiva de informações com 
grande conteúdo de violência física e moral: 
quanto mais sangue, mortes, degradação física 
e moral do ser humano, melhor. Os anunciantes 
afluem, e a inserção comercial se valoriza. A 
mídia explora esse sensacionalismo de forma 
abjeta, e reverte esse comportamento despre
zível em lucros comerciais.

Tal exposição leva pessoas de todas as 
idades a se verem envolvidas em um a sensa
ção de insegurança públiça nunca antes ex
perimentada. A grande exigência social, em 
âmbito nacional, reside na esfera da segurança 
pública. Essa exposição influencia o comporta
mento coletivo de uma forma ainda mais am
pla," subliminarmente, atingindo a sociedade 
como um todo, mesmo que individualmente 
cada cidadão nunca tenha sido vítima de qual
quer ato de violência.

Naturalmente a  sociedade, sentindo-se 
em perigo, volta seus olhos às instituições en
carregadas da segurança pública, e exige de 
seus componentes um trabalho mais eficiente 
no tocante à preservação da ordem pública.

* C apitão d a  Polícia M ilitar do E stado  d e  São Paulo, Co
m an d an te  d a  2a C ia do 46° BPM/M -  Ipiranga, bacharel 
em  C iências Juríd icas p e las  F aculdades In teg radas d e  • 
G uarulhos e  pós-graduado  em  Direito Penal pela  'Escola 
Superior do M inistério Público do E stado  d e  São Paulol
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A sociedade brasileira enxerga a polícia 
através da  figura do policial militar fardado, 
personificação do Estado na defesa da socie
dade e m anutenção da ordem.

Compete às polícias militares, peças-cha- 
ve no sistem a de segurança pública, o policia
mento ostensivo e a preservação da ordem pú
blica, conforme o mandam ento constitucional 
inserto no artigo 144, parágrafo 4Ô, dispondo: 
às polícias militares cabem  a  polícia ostensiva 
e a preservação da ordem pública.1

As polícias militares exercem essa  com
petência por intermédio de diversas ações po
liciais, com-nuanças e características específi
cas, porém sem pre com o finalidade de preser
vação da ordem pública através da execução 
do policiamento ostensivo.

A atuação ostensiva das polícias milita
res não se restringe à mera presença física nas 
ruas. As modernas técnicas de gestão exigem 
um tratam ento diferenciado dos problemas, 
antecipando-se a estes. Assim, a polícia deve 
atuar de m aneira proativa, antecipando-se à 
ocorrência do delito.

Sob a ótica da prevenção criminal, termos 
técnicos foram trazidos a estudo e conceitua
dos, muitos de m aneira inédita, tais como in
tervenção policial (reativa e proativa), aborda
gem policial, busca pessoal, tirocínio policial, 
comportamento suspeito e indivíduo suspeito. 
As ações policiais preventivas de abordagem 
policial e busca pessoal, constantem ente con
fundidas entre si, foram analisadas e conceitu
adas.

A pesquisa trazida a estudo tem  por base 
a atuação da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo (PMESP), no quadriênio 2005-2008, na re-

1 Inform ação disponível em  < http://w w w .planalto .gov. 
b r/cc iv il_03 /constitu icao /constitu i% C 3% A 7ao .H tm >. 
A cesso em: 21 jul. 2009.

gião do bairro do Ipiranga, na capital paulista, 
região sob responsabilidade da  2a Companhia 
(2a Cia) do 46° Batalhão de Polícia Militar Me
tropolitano (46° BPM/M).

Apresenta dados relevantes acerca das 
prisões efetuadas pela PMESP separando-as 
em razão da ação policial: proativa ou reativa.

O conjunto do trabalho evidenciará que a 
busca pessoal é uma ação de polícia realizada 
cotidiana e rotineiramente por policiais de todo
0 território brasileiro, e não somente policiais 
militares. E um tem a muito pouco explorado 
pelos autores jurídicos (doutrinadores). O as
sunto é considerado "delicado”, pois envolve, 
além da hermenêutica jurídica, posições ideo
lógicas fortemente arraigadas e de difícil de- 
senlace! Neste estudo reside grande parcela da 
relevância do tema.

1 D esenvolv im en to  
1.1 B usca pessoal

A busca pessoal está  prevista no Código 
de Processo Penal brasileiro (CPP), no capítulo 
XI, que tra ta  da busca e apreensão, nos artigos 
240 a 250, entretanto, em razão da natureza do 
presente estudo, ficará restrita às hipóteses 
previstas nos artigos 244 e  249, que dispõem:

Artigo 244. A busca pessoal independerá 
de mandado, no caso de prisão ou quando 

. houver fundada suspeita de que a pessoa 
esteja na posse de arma proibida ou de 
objetos ou papéis que constituam  corpo 
de delito, ou quando a medida for deter
minada no curso de busca domiciliar. 
Artigo 249, A busca em mulher será feita 
por outra mulher, se não importar retar
damento ou prejuízo da diligência.2

2 Informação disponível em  <  http://www.planalto,gov.br/ 
CCIVIL/Decreto-Lei/Del3689.htm>. Acesso em: 21 jul. 2009.
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C MIRABETE (2004, p. 249) conceituou bus- 
ca pessoal como sendo a inspeção do corpo e 
dás vestes de alguém para apreensão dessas 
coisas, incluindo toda a esfera de custódia da 
pessoa, como bolsas, malas, pastas, embrulhos' 
e os veículos em sua posse (automóveis, moto- 
cicletas, barcos etc.)

CAPEZ (2003, p. 273) ensina que
• )

a busca pessoal será realizada quando 
houver fundada suspeita de que alguém 

C oculte consigo arma proibida ou outros 
> objetos. É realizada na pessoa (incluindo 

r tam bém  bolsas, malas etc.) e em veículos 
que estejam  em sua posse (automóveis,

; motocicletas etc.). A busca em mulher 
£; .deve ser feita por outra mulher, se  tal pro- 

vidência não importar em retardamento 
das investigações ou da diligência. Re- 

C quisitos: o mandado de busca pessoal 
I deve conter os requisitos já mencionados 

(busca domiciliar). Poderá, como exce- 
£ ; ção, ser realizada a busca sem ordem es

crita nas hipóteses do artigo 244. Contu
do, não se exigirá mandado quando vièr 
a ser realizada pela própria autoridade. * 
Restrições: deve ser realizáda sempre 
qúe existir fundada suspeita, bem  como 

x de maneira.que não seja vexatória para. o 
£ atingido, sob pena de configurar crime de 

-abuso de autoridade.

í Tàis autores prendem-se à busca p es
soal realizada com fundamento no artigo 244 
dp CPF! deixando de considerar a hipótese da 
busca pessoal preventiva, com em basam ento 
no direito administrativo, revestindo sua lega
lidade e legitimidade por meio do exercício do 
poder de polícia com a finalidade de preservar 
a ordem pública, em cumprimento à com petên
cia que foi atribuída às polícias militares por 
mandamento constitucional.

O relevante trabalho da Advogada CLEUNI- 
CE VALENTIM BASTOS PITOMBO (2005, p. 152),

“da Busca e Apreensão no Processo Penal", 
discorre acerca da legalidade desta:

a atividade preventiva exercida pela po
lícia, segundo Vicenzo Manzini, não tem 
o escopo processual, nem de polícia judi
ciária a “perquisizione personali" feita de 
ofício e pelos agentes de segurança públi
ca. Os fins desta  atividade são de vigilân
cia ou de segurança e não se destinam a 
procurar coisas relativas ao delito já aco
metido ou conhecido, ou ao menos sus
peito. Assim,, para garantir a paz pública, 
os órgãos da polícia podem efetuar busca 
administrativa, sem qualquer conotação 
processual. A procura, por exemplo, que 
faz a Polícia Federal ou a Receita Federal, 
nos aeroportos e alfândegas. Exigir-lhes 
mandado judicial impossibilita e frustra 
o exercício de suas funções. Coloçar-se-ia 
também em risco o poder-dever estatal de 
garantir a paz pública.

Pitombo afiança que a exigência de man
dado judicial impossibilita e frustra o exercício 
da função de polícia preventiva, colocando em 
risco a  paz pública. Classifica essa modalidade 
de busca pessoal como busca administrativa, 
pois se reveste de características afetas ao di
reito administrativo, desvinculando-se do direi
to processual penal.

Com o mesmo entendimento, aponta NAS- 
SARO (2007, p. 73):

Em conclusão, não somente a busca pes
soal preventiva é am parada na norma pro
cessual penal, como essencialmente -  e 
originariamente -  no exercício do poder de 
polícia, que tem  por atributos a presunção 
de legitimidade e a autoexecutoriedade 
do ato e é exercido díscricionariamente 
pela autoridade policial competente, ine- 
xistindo qualquèr conflito com as disposi
ções do Código de Processo Penal. 1

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.Htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.Htm
http://www.planalto,gov.br/
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Trata-se da principal ferramenta para a 
execução da polícia preventiva, obtendo-se re
sultados altam ente positivos, como será objeto 
de análise mais adiante.

1.2 A ção policial è  in terven ção  policial
A ação policial em sentido amplo é a efe

tiva atuação dos órgãos encarregados da segu
rança pública com a finalidade de prevenir e / 
ou reprimir crimes, interagindo de forma direta 
ou indireta com os cidadãos, objetivando a pre
servação da ordem pública e a incolumidade 
dos bens jurídicos penalm ente tutelados.

O aspecto mais visível de um a ação po
licial se observa nas atividades típicas de po
lícia preventiva, por suas características,m ar
cantes de visibilidade, ostensividade e acessi
bilidade.

O termo ação policial é um a definição am
pla de toda e qualquer atividade policial pró
pria, a qual engloba as intervenções policiais.

Atividade policial própria é a atividade 
fim, destinada executar a ação de polícia pro
priamente dita. Não se confunde com ativida
de meio (atividade administrativa e puram ente 
burocrática).

A intervenção policial se caracteriza pela 
interação entre o policial e o cidadão. Essa in
teração pode ocorrer em decorrência de uma 
solicitação dirigida ao policial, ou ainda em ra
zão de uma atuação proativa deste.

Será uma intervenção policial decorren
te de solicitação, ou intervenção policial reati
va, aquela iniciada ou gerada pelo cidadão, na 
busca de socorro, informações, orientações ou 
atendimento por parte  do policial.

A faceta mais visível e lembrada de uma 
intervenção policial reativa é aquela na qual um 
cidadão efetua um a ligação telefônica para o 
número de em ergência da polícia militar (190), 
relata uma conduta criminosa, e pede socorro.

Além das hipóteses anteriormente des
critas, há casos em que o cidadão procura a

/

atuação do policial para solucionar alguma dú
vida, buscar orientação quanto a endereços, lo
calização de órgãos públicos, para se informar 
sobre como proceder para prestar um a queixa, 
solucionar um conflito conjugal, de vizinhança, 
ou ainda sobre como proceder para buscar as
sistência judiciária para a solução de um a lide.

Observâ-se que nesses casos a postu
ra  do policial é atuar como um consultor, um 
orientador. Ele é o destinatário de um ques
tionamento, e deve atendê-lo da melhor forma 
possível, pautado pela legalidade e pela ética.

A intervenção policial proativa por sua 
vez é aquela cuja iniciativa de ação parte  do 
policial, agindo amparado no exercício do po
der de polícia e com enfoque preciso na preser
vação da ordem pública. Caracteriza as ações 
policiais desenvolvidas pelas polícias milita
res, em razão da natureza preventiva de sua 
atividade.

É possível citar como exemplo a fiscali
zação de trânsito. Nesta ação, o policial militar 
no exercício do poder de polícia de fiscalização, 
verifica se o cidadão cumpre as exigências \er 
gais para a condução de veículo automotor, as
sim como fiscaliza as condições de segurança^ 
do veículo, em confrontação com a legislação 
em vigor.

E ssa fiscalização não se confunde com a 
fiscalização executada pelos agentes munici
pais de trânsito. A atuação desses fiscais é uni
cam ente administrativa, e recai sobre a  utiliza
ção da via pública tão somente. Esses agentes 
de trânsito não têm  competência legal para 
qualquer outra modalidade de fiscalização, \ 
quer seja do condutor, quer seja do veículo. ]

O bloqueio policial, tam bém  conhecido i 
como blitz, é outro exemplo de intervenção po- ; 
licial proativa. N esta ação policial, veículos são ' 
metodologicamente selecionados para serem 
alvos de uma fiscalização de polícia mais apro
fundada.
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Durante a fiscalização, ocorre a identifi- 
cação do condutor e passageiro, e realização 
de buscas pessoais e do veículo, com a finali
dade de localizar armas, drogas ilegais, papéis 
ou qualquer objeto cuja posse constitua crime. 
Possibilita ainda identificar e levar ao cárcere 
pessoa com mandado de prisão expedido e não 
cumprido, bem  como efetuar a prisão de foragi
dos do sistem a carcerário.

Uma intervenção policial proativa não 
necessariamente acarreta a realização de uma 
busca pessoal, entretanto é comum que ela 
ocorra.

À intervenção policial proativa dá-se o 
nome dè abordagem  policial.

1.3 Abordagem  policial
A abordagem policial é costumeiramen

te confundida com a .busca pessoal por grande 
parcela da população, pela mídia, pelos mem
bros dõ Poder Judiciário e do Ministério Público 
e até pelos, próprios organismos policiais, que 
demonstram excessiva dificuldade em diferen- 
ciá-las e conceituá-las.

A abordagem  policial é a intervenção po- . 
licial proativa, ou seja, a intervenção policial 
decorrente da iniciativa própria de um policial, 
còm o objetivo de cumprir a  missão constitu
cional das polícias militares de exercer a polí
cia ostensiva e preservar a ordem pública,

Abordagem policial é o processo coorde
nado de se aproximar de pessoa(s) oú veículo(s) 
visando à assistência, orientação, identifica
ção, verificação, advertência, fiscalização ou 
ainda a realização dá busca pessoal.

Esta ação policial é um processo que 
deve ser caracterizado pela segurança qüe pro
porciona aos policiais e a<ps próprios destinatá
rios da abordagem.

Uma vez realizada com os meios apropria
dos e a técnica adequada, elimina ou ao menos

busca minimizar qualquer possibilidade de re
ação por parte do abordado, na m edida em que 
o incapacita ou o desestim ula a reagir à ação 
policial, em razão da superioridade numérica 
e técnicas policiais utilizadas, evitando que os 
policiais tenham  que evoluir no escalonamento 
do uso da força, com eventual emprego de for
ça física para vencer um a possível resistência, 
quando houver necessidade de realizar uma 
busca pessoal.

É indispensável frisar,que a busca pes
soal ocorre no bojo de um a abordagem policial, 
não se confundindo uma com outra.

1.4 B usca pessoal
A busca pessoal está  prevista no Códi

go de Processo Penal brasileiro, no capítulo XI, 
que tra ta  da busca e apreensão, nos artigos 
240 a 250, entretanto, em razão da natureza 
do presente estudo, ficou restrita às hipóteses 
previstas nos artigos 244 e 249, que dispõem:

Artigo 244. A busca pessoal independerá 
de mandado, no caso de prisão ou quando 
houver fundada suspeita de que a pessoa 
esteja na posse de arma proibida ou de 
objetos ou papéis que constituam corpo 
de delito, ou quando a medida for deter
minada no curso de busca domiciliar. 
Artigo 249. A busca em mulher será feita 
por outra mulher, se não importar retar
damento ou prejuízo da diligência.3

Busca pessoal é a intervenção policial, em 
regra proativa, de natureza preventiva ou pro
cessual, destinada a  verificar se determinada 
pessoa está  em posse de arma, droga ilegal, 
papéis ou ainda qualquer objeto cuja posse 
constitua infração penal. É realizada no aspec-

3 Informação disponível em  < http://www.planalto.gov.br/ 
CCIVIL/Decreto-Lei/Del3689.htm>. Acesso em: 21 jul. 200^.

http://www.planalto.gov.br/
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to tangível do abordado, em seu corpo, vestes e 
pertences, assim  como no local sob sua esfera 
de vigilância.

Enquanto em uma abordagem o policial 
pode estar simplesmente prestando assistência 
ao cidadão, orientando condutores de veículos, 
ou ainda procedendo à fiscalização de trânsito, 
a busca pessoal objetiva localizar qualquer ob
jeto ilícito, ou de origem ilícita, assim como pos
sibilita identificar e levar ao cárcere pessoa com 
mandado de prisão expedido contra si.

PINC (2006, p. 33) esclarece que ser sub
metido à busca pessoal é ser súbm etidoNao ver
dadeiro e próprio Poder do Estado no cumpri
mento do seu dever de preservação da ordem 
pública, obedecidos os princípios constitucio
nais e a dignidade da pessoa humana.

Muito embora a abordagem policial e a 
busca pessoal apresentem  características que 
dificilmente contribuem para uma boa divulga
ção da imagem da polícia preventiva, as polícias 
militares continuam a explorá-la largamente.

Analisando-se as estatísticas da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo (PMESP), é pos
sível inferir que o motivo ó que esse modelo 
funciona.

Tabela 1 A ções policiais da PMESP no ano d e  2008
A ç ã o  P o l ic ia l  -■ 2008 M é d ia  d iá r ia  :

N° de  intervenções - . 25.859,351 70.848 ; ’

, 4.353.186 ^ n
Atendimentos sociais . ' 2,062,875. 5.652 : -

49.464 136

Piisôes èm flagrante .74.138 203

Atos infracionais {crianças o adolescentes) n m u i
Procurados capturados ‘ . 15.209- ■ • 42

i#|gl|tjj
Apreensão d e  entorpecentes (Kg) 39.945.603 : ,109.441

Fonte: Polícia M ilitar do  E stado  d e  São Paulo4

4 Informação disponível em  < http://www.intranet.polmil,
sp.gov.br/orgamzacao/unidades/5em pm/arquivo/comuni-
cados/estatistica/Geral_2008.jpg> Acesso em: 26 ago. 2009.

No ano de 2008, a Polícia Militar do Es
tado de São Paulo realizou mais de 25 milhões 
de intervenções. Esse número reflete todas as 
intervenções levadas a efeito durante esse ano 
e não única e exclusivamente as buscas pes
soais.

A busca pessoal preventiva engloba, en
tre outras atividades e providências, a consulta 
ao banco de dados criminal do Estado de São 
Paulo. A consulta a esse banco de dados ó re
alizada no mesmo local da abordagem policial, 
e pode ser feita mediante um a solicitação en
viada via rádio ao Centro de Operações da Po
lícia Militar (COPOM), ou por meio do acesso 
remoto ao banco de dados, com o emprego do 
terminal embarcado existente na viatura.

Essa atividade permitiu identificar, so
m ente no ano de 2008, 15.209 (quinze mil du
zentos e nove) pessoas com m andado de pri
são expedido e não cumprido. Assim que são 
identificadas como procuradas pela justiça é 
pública, são encam inhadas ao distrito policial 4 
para os procedimentos de polícia judiciária, e 
posteriorm ente direcionadas ao sistem a carce- < 
rário, para o efetivo cumprimento da pena. i

As abordagens policiais" ou mais própria- .% 
m ente as buscas pessoais realizadas, possibili- J 
taram  a prisão em flagrante de 74.138 (setenta % 
e quatro.mil cento e trinta e oito) infratores, que 
somados aos procurados capturados {foragidos 
da justiça) perfazem um total de 89.347 (oiten
ta  e nove mil trezentos e quarenta e sete) cri
minosos retirados das ruas, representando 61% i 
de toda a população carcerária do Estado de 
São Paulo naquele ano4 5, somente em decorrên- i 
cia da atuação da PMESP

5 Inform ação disponível em  < http ://w w w .sap .sp .gov .
• b r/com m on /d ti/esta tis ticas.h tm l> . A cesso  em: 26 ago. 

2009..
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Além disso, foíam detidos por prática de 
ntn„ jnfrarinnaís6 * • um total de 35.795 (trinta e 
cinco mil setecentos e noventa e cinco) crian
ças e adolescentes.

As ações preventivas de polícia, e espe
cificamente a  busca pessoal, foi responsável 
direta pela prisão, detenção ou captura de um 
total anual de 125.142 (cento e vinte e cinco mil 
cento e quarenta e duas) pessoas. Esse valor 
absoluto representa uma média de 342 (trezen
tos e quarenta e dois) agressores da sociedade 
retirados das ruas diariamente, sómente pela 
PMESP

Adotando-se essa  média é possível afir
mar que a cada três dias de trabalho da PMESP 
a soma dos presos em flagrante e condenados 
recapturados possibilita lotar um Centro de 
Detenção Provisória da Secretaria da Adminis
tração Penitenciária (SAP).

A Gazeta de Piracicaba comentou as ati
vidades preventivas de polícia naquela cidade, 
por meio de reportagem  com o título "Prisões 
crescem"7, em 09/08/2009:

[...] SÓ A PM. No primeiro sem estre de 
2009, somente a Polícia Militar prendeu 
o equivalente à capacidade do CDP de 

7 Piracicaba. Foram 512 criminosos que fo- 
- ram para trás das grades. A estatística 

/ inclui tam bém  os flagrantes da  região. 
Foràm atendidas 9.989 ocorrências poli
ciais, apreendidas 93 armas -  mais de 15 

v por mês.

Ato infracional é  o nom e que se  d á  a  condu ta  p ra tica 
d a  por criança ou  adolescente, tip ificada como crim e ou 
contravenção penal.
Informação disponível em  < h ttp ://w w w .gaze tadep ira - 
cicaba.com .br/conteudo/m ostra_notic ia .asp  ?n o tic ia = l 
646882& area=26050& authent=E651520D51351397106 
,519424452A0> . A cesso em: 06 set. 2009.

Só na cidade de Piracicaba foram 66.450 
abordagens, de janeiro a junho deste ano, 
que resultaram na apreensão de 59,81 
quilos de entorpecente sendo a maioria 
crack, maconha e cocaína. [...]

As buscas pessoais permitiram ainda a 
retirada de circulação de 13.665 (treze mil, seis
centos e sessenta e cinco) armas de fogo em 
desacordo com a legislação e regulamentação, 
perfazendo uma m édia diária de 37 (trinta e 
sete) armas retiradas de circulação no Estado 
de São Paulo.

1.5 C om portam ento su sp eito  versus in 
divíduo suspeito: a  construção da
suspeita
Costumeiramente a sociedade tem e e 

aponta como suspeito o maltrapilho, o mendi
go, o negro, o que u sa  boné, o tatuado, o sem 
teto, o motociclista com garupa. São padrões 
de comportamento incutidos pela mídia e pela 
própria difusão informal entre os grupos so
ciais que direcionam e condicionam a popula
ção a construir esse estereótipo.

A origem da construção destes estereó
tipos é incerta, porém sua aceitação e incorpo
ração é uma realidade por parcela significativa 
da sociedade. Além dessa  difusão informal, a 
mídia, principalmente a televisiva, se encarre
ga da difusão explícita e por vezes subliminar 
desses "tipos suspeitos".

Buscando m edidas preventivas o gover
no norte-americano chegou a limites antes ini
magináveis, e aparentem ente sem critérios, 
objetivos ou técnicos que fundamentem as 
suas suspeitas.

Essa paranóia acerca do terrorismo não 
respeita fronteiras. Cabe relembrar ainda o epi
sódio do brasileiro assassinado no metrô lon
drino. O critério da suspeita foi o fato de ele 
estar usando uma grande jaqueta, no entar|-

http://www.intranet.polmil,sp.gov.br/orgamzacao/unidades/5empm/arquivo/comuni-cados/estatistica/Geral_2008.jpg
http://www.intranet.polmil,sp.gov.br/orgamzacao/unidades/5empm/arquivo/comuni-cados/estatistica/Geral_2008.jpg
http://www.intranet.polmil,sp.gov.br/orgamzacao/unidades/5empm/arquivo/comuni-cados/estatistica/Geral_2008.jpg
http://www.sap.sp.gov.%e2%80%a2_br/common/dti/estatisticas.html
http://www.sap.sp.gov.%e2%80%a2_br/common/dti/estatisticas.html
http://www.gazetadepira-cicaba.com.br/conteudo/mostra_noticia.asp_?noticia=l646882&area=26050&authent=E651520D51351397106,519424452A0
http://www.gazetadepira-cicaba.com.br/conteudo/mostra_noticia.asp_?noticia=l646882&area=26050&authent=E651520D51351397106,519424452A0
http://www.gazetadepira-cicaba.com.br/conteudo/mostra_noticia.asp_?noticia=l646882&area=26050&authent=E651520D51351397106,519424452A0
http://www.gazetadepira-cicaba.com.br/conteudo/mostra_noticia.asp_?noticia=l646882&area=26050&authent=E651520D51351397106,519424452A0
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to as condições climáticas do dia exigiam um 
agasalho. Jean  Charles não esboçou reação, 
não atacou ninguém, perm aneceu parado e foi 
alvejado por diversos projéteis calibre 9 milí
metros, na cabeça, mesmo depois de caído no 
interior do vagão.

As referências a esses fatos se devem à 
necessidade de deixar evidenciado que a enor
me dificuldade de definir um suspeito como tal 
é mundial, não é um problema circunscrito ao 
Brasil.

Definir de forma objetiva e juridicamente 
adequada comportamento suspeito é tão com
plexo, que é raro encontrar doutrinadores aptos 
a se aventurar em tão espinhosa missão. Por 
mais cuidadoso, diplomático ou politicamente 
correto que seja sempre correrá o enorme risco 
de ser acusado de preconceituoso ou racista. 

Grecco (1996, p. 85) afirma :

[...] que a pessoa apresenta atitude sus
peita  áo apresentar um comportamento 
diverso dos demais integrantes do meio 
social, e que embora tal comportamento 
possa não vir a constituir uma infração 
penal, merece que seja verificado.
[...] na tentativa de definir indivíduo sus

peito, com a finalidade de justificar sua 
abordagem, entende ser aquela pessoa 
que infunde dúvidas acerca de seu com
portam ento ou que não inspire confiança, 
fazendo, em relação ao lugar, o horário 
e outras circunstâncias, justo receio às 
condições que nela se apresentam.

Essa explanação esclarece que mesmo 
que o comportamento humano em si não cons

ti tu a  uma infração penal, ele deve ser verifica
do da m esm a forma. É a atuação do poder es
tatal de preservação da ordem pública que, por 
intermédio da ação policial proativa, objetiva 
afastar e evitar a prática delituosa.

O que ocorre na  realidade é que o profis
sional de segurança pública busca identificar

tanto comportamentos suspeitos como indiví 
duos suspeitos, sendo necessário estabelecer 
parâm etros que permitam diferenciar um do 
outro.

Comportamento suspeito é a conduta hu 
. m ana que analisada no seu aspecto tangível 
e intangível, em conjunto com o cenário e as; 
circunstâncias momentâneas, transm ite ao ob 
servador a m ensagem  de que possa estar ocor 
rendo uma infração penal.

Indivíduo suspeito é aquele cujas carac
terísticas físicas, vestes, postura, atitude, ou 
ainda em decorrência do veículo que se utiliza, 
são informadas aos órgãos de segurança pú 
blica, após a prática ou suspeita de prática de 
alguma infração penal, quer pela própria víti
ma, quer por alguma testem unha do delito ou 
ainda por qualquer cidadão que o identificou 
com comportamento suspeito e sdlicitou for 
malmente a intervenção policial.

Primeiramente é levado em conta o com
portam ento suspeito. A preocupação no tocan 
té  à pessoa suspeita é valorada caso se confir 
me a situação anteriormente exposta.

A experiência profissional, a dedicação e 
a  cultura do policial de rua perm item  que esse; 
profissional esteja mais atento a pequenos de 
talhes que certam ente passam  despercebidos 
pela imensa maioria dás pessoas não integra
das ao serviço policial, e ainda por significativa 
parcela de policiais, em especial aqueles não 
integrantes do serviço operacional.

Essa característica, que em seus aspec
tos mais básicos é transm itida ao policial em 
seu curso de formação, se aperfeiçoa durante; 
o exercício da profissão, em especial naqueles 
que desenvolvem diariamente a atividade de 
policiamento ostensivo. A essa  habilidade ou 
competência dá-se o nome de tirocínio policial.

Tirocínio policial é a capacidade inerente; 
ao policial, adquirida pela experiência profissio
nal, em reconhecer e identificar comportamentos 
suspeitos, através da análise sensorial detalhada 
do ambiente em que se encontra e da intuição.
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Intuição é-a faculdade de perceber, dis
cernir ou pressentir coisas, independentemen- 
te  de raciocínio ou de análise.8

A análise sensorial deve ser ampla, e o 
policial não deve se valer apenas da visão para 
formar sua análise em face do contexto real 
que observa. Todos os elementos do cenário 
devem ser analisados, conjuntamente, através 
dos sentidos.

Inúmeros relatos foram fornecidos pelos 
policiais militares que integraram  a am ostra de 
pesquisa, sehdo necessário apresentar exem
plos a fim de corroborar a conceituação elabo
rada: , '

O Sd PM Paulo, da região do Sacomã, traz 
relevante relato que evidencia a importância 
da completa .análise sensorial do ambiente, 
com atenção a detalhes ínfimos:

Sim, na entrada de uma favela onde al
guns. minutos antes da abordagem, ura 
dos indivíduos estava chutando um mon
te  de areia, e após a busca pessoal e este 
policial mexer na areia foi encontrado um 
revolver. (sic)

A explanação do Sd PM Áureo, da região 
do Ipiranga, revela como a observação atenta 
pode revelar um comportamento suspeito e 
viabilizar a prisão de infratores da lei:

Sim, certo dia quando ém patrulham ento 
pela via percebí uma mudança no com
portamento de dois indivíduos que ao 
avistarem a viatura resolveram sentar- 
se na calçada, efetuado a abordagem  ao 
mesmos e foi encontrado em poder deles 
uma bolsa que haviam acabado de sub
traírem da vítima na quadra anterior. Re-

0 Informação disponível em  < h ttp ://houaiss.uo l.com .br/ 
busca.jhtm ?verbete=intui% E7% E3o& stype=k> . A ces- - 
so em: 03 ago. 2009.

gistrado a ocorrência e os bens devolvi
dos à vítima, (sic)

É possível afirmar que através do tirocí
nio policial, transmitido do policial mais. expe
riente para o novato, pela experiência prática 
de policiamento preventivo e pela constante 
atualização profissional, é possível perpetuar 
essa  característica essencial para o exercício 
da atividade dè polícia preventiva.

2 Pesquisa  com parativa
Pesquisadores estrangeiros apontam  que 

a maioria das prisões é efetuada em atuações 
reativas de polícia, em resposta a denúncias 
feitas pelos cidadãos, ou seja, basicam ente são 
ações reativas da polícia.

Vanagunas (2007, p. 45) afirma:

O policiamento para controle do crime re
duz-se a duas táticas principais, a reativa 
e a proativa. O policiamento reativo signi
fica que o policial é encaminhado pará a 
cena do crime por meio de uma reclama
ção de um cidadão, seja ele um a vítima, 
uma testem unha ou um segurança. Ten
do obtido a evidência para tal queixa -  do 
denunciante e de outras testem unhas -  o 
policial começa então a ação que, espera- 
se, irá resultar no aprisionamento do cul
pado. O policiamento proativo, por outro 
lado, significa que os próprios policiais 
vão iniciar algum tipo de atividade des
tinada a deter o crime ou a identificar e 
aprisionar aqueles que violam as leis. Na 
medida em que as detenções são uma 
medida de produtividade, dessas duas 
táticas, relacionada ao controle do crime, 
os estudos dem onstram  que a tática  re
ativa, aquela que depende em primeiro 
lugar dos cidadãos e não de um a inicia
tiva da polícia, é a mais produtiva. Maiis

http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=intui%E7%E3o&stype=k
http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=intui%E7%E3o&stype=k
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de 90% de todas as prisões efetuadas, por 
exemplo, ocorrem quando os policiais e s
tão respondendo a denúncias de crimes 
feitas pelos cidadãos (Reiss, 1971)

Credita-se essa  informação a um a rea
lidade totalm ente distanciada da realidade 
brasileira, onde a prática da busca pessoal 
preventiva não é dissem inada e por vezes não 
encontra amparo legal.

A pesquisa levada a efeito realizou a ta- 
bulação dos Boletins de Ocorrência da Polícia 
Militar e Termo Circunstanciado (BOPM/TC) 
elaborados na 2a Cia do 46° BPM/M, no quadri- 
ênio 2005-2008.

As ocorrências foram analisadas em ra
zão da iniciativa da realização da abordagem  
policial e busca pessoal, diferenciado-as sob 
dois aspectos: as originadas em decorrência 
de solicitação (reativa) e aquelas originadas 
em decorrência do tirocínio policial (proativa).

A mensuração destes dados exigiu a lei
tura  e análise individual de cada BOPM/TC ela
borado em decorrência de um a prisão em fla
grante. Ocasionalmente foi necessário realizar 
entrevistas com os policiais envolvidos, com a 
finalidade de esclarecer dúvidas.

Ocupando-se somente daquelas ocorrên
cias que redundaram  em prisões em flagrante 
ou foragidos da justiça capturados, chegou-se 
à seguinte conclusão:

Gráfico 1 Comparativo proatividade X reatividade

No ano de 2005 essas ações represen
taram  59,1% das prisões, em 2006, 67,5%, em 
2007, 63,8% e finalmente em 2008, 59,2%. N - 
ta-se  que desde que se iniciou a m ensuração 
desses dados o percentual sem pre represen
tou a maioria das prisões efetuadas pela po
lícia militar, na região do Ipiranga, na capital 
paulista.

A pesquisa dem onstra claram ente a efi
ciência que as ações preventivas de polícia, no 
caso em análise, a busca pessoal representa 
para a prevenção do crime. Essa realidade 
frontalmente oposta à relatada pelo pesquisa
dor norte-americano.

Conclusão \
A sociedade brasileira aponta a segu

rança pública como sendo um a das maiores e 
m uitas vezes a principal preocupação, deixa: - 
do para trás os problemas de desemprego, saú
de e educação pública.

Os órgãos encarregados da seguram 
pública elencados na Constituição Federal li
dam  com os resultados dessa  violência tornada 
banal e corriqueira pelas telas de televisão.

As causas, no entanto, fogem ao controle 
e competência desses órgãos.

A polícia militar, por m andam ento con - 
titucional, pode e deve atuar na prevenção cri
minal, operando de forma a minimizar a  p r  - 
tica  do crime, exercendo sua com petência na 
lacuna existente entre as causas da  violênc 
(e da criminalidade) e a ocorrência do fato cri
minoso.

A estratégia adotada por essas organiz. 
ções, e no caso em análise pela PMESR é mos- 
trar-se presente, visível, caracterizando sua 
presença pelo emprego de fardamento próprio 
e identidade visual das instalações e veículos 
que perm itam  o seu imediato reconhecimento 
como uma força policial.
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Essa estratégia por si só não é o bastan te 
para iríipedir a prática criminosa, demandando 
ações policiais proativas, destinadas a aum en
tar a eficiência de sua atuação. N essa ótica são 
desenvolvidas as ações policiais proativas, e 
em especial a busca pessoal.

A eficiência é um dos cinco princípios 
da administração pública previstos no artigo 
37 da Constituição Federal.9 A análise quanti
tativa dos dados obtidos indica claram ente a 
eficiência dessa  ação policial como m edida de 
prevenção criminal.

Foi possível demonstrar que a busca 
pessoal realizada de m aneira proativa, reali
zada unicamente em decorrência do tirocínio 
policial, sem  qualquer necessidade de provo
cação externa, representou a  média de 58,4% 
de todas as prisões em flagrante realizadas na 
região do Ipiranga na capital paulista, nos últi
mos 4 (quatro) anos.

Relativamente ao trabalho desenvolvido 
tendente a  analisar a adequação jurídica da 
busca pessoal realizada durante a execução 
da missão constitucional de preservação da or
dem pública, esta  encontra amparo legal, ora 
no direito processual penal, ora no direito ad
ministrativo.

Observando-se os critérios de elabora
ção legislativa no Brasil, é adequado afirmar 
que a melhor atitude a ser adotada nessa  es
fera é a m anutenção do atual sta tus quo, pre
servando-se a previsão legal do artigo 244, do 
código de processo penal, e o entendim ento 
doutrinário majoritário, sob pena de se alterar 
-substancialmente esse  im portante m ecanis
mo de reconhecida eficiência que é a busca 
pessoal.

9 Informação disponível em < http://www.planalto.gov. 
.. br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao,htm> 
Acesso em: vlO set. 2009.

A própria atividade de policiamento pre
ventivo não teria razão de existir caso não hou
vesse essa possibilidade legal. Tomar-se-ia 
um trabalho estático, destinado à condição de 
mero espectador, onde o policial militar neces
sitaria ser provocado para poder atuar.

A moderna administração exige um com
portamento que antecipe p s  problemas e a evo
lução criminal. No ramo da segurança pública, 
ações preventivas de polícia são necessárias, 
e o comportamento esperado do seu principal 
colaborador é a atuação proativa, antecipando- 
se à prática delitiva.

A figura emblemática da atuação proati
va de polícia é a abordagem  policial e á  busca 
pessoal, observadas diariamente nas oidades 
brasileiras

A busca pessoal representa a preponde
rância do interesse público de segurança pú
blica em face dos direitos ihdividuais. Nessa 
ação, o policial militar personifica em si a figura 
do Estado, protegendo a sociedade e atuando 
para evitar que o crime ocorra.

É o guardião dos direitos coletivos e deve 
agir sempre se antecipando à ação delitiva. 
Agindo assim  é possível constatar a prática 
de algum ilícito penal, efetuar a apreensão de 
uma arma, capturar um foragido da justiça, ou 
ainda, por meio da simples ação de presença, 
inibir a conduta criminosa.

O objetivo almejado é-a paz social, e ela 
há de ser alcançada.

BORDINI do AMARAL Neto, S. Personal Search 
as an Efficiency Strategy in Criminal Preven- 
tion and as a Public Order Preservation Mea- 
sure. Rev. Justitia (São Paulo), v. 200, p. 31-44, 
jan./jun. 2009.

• ABSTRACT: This thesis discusses the legali- 
ty  of the  military police forces' performing

http://www.planalto.gov
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a personal search without a judicial warrant, 
and its use as an efficiency strategy in crimi
nal prevention. It presents the concept of reac- 
tive and proactive police intervention, police 
approach, personal search and its classifica- 
tions, police intuition, suspicious behavior, 

-  and the suspect. It discusses the formation 
of suspicion process, with the presentation of 
reports gathered from the São Paulo State mili- 
tary policemen. It presents the study made 
in the 2nd Company of the 46th Metropolitan 
Military Police Battalion, which compares the 
in the act arrests deriving from externai re- 
quests to the arrests deriving from police in
tuition. It concludes that preventive personal 
search is an important and efficient criminal 
prevention tool and a legitimate measure oí 
public order preservation.

• KEY-WORDS: Military Police. Personal Search. 
Criminal Prevention. Cop Cultüre. Suspicious 
Behavior
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As Forças Armadas e a Garantia da Lei e da Ordem

• SUMÁRIO: Aspectoff Introdutórios. 1 Polícia 
Administrativa. 2 Contornos essenciais da 
ordem pública. 3 A defesa da paz e a fun
cionalidade da força pública. 4 A sistem ática 
legal para o emprego das Forças Armadas. 
Epílogo.

• RESUMO: O aumento da violência nos gran
des céntros urbanos constantem ente evi
dencia-a ineficiência dos órgãos de seguran
ça pública e realimenta o debate em torno 
da utilização das Forças Armadas na defesa 
da ordem pública interna. A análise realiza
da busca dem onstrar a forma de efetivação 
dessa m edida e a sua excepcionalidade, já 
que üm aparato voltado ao combate e, ipso 
facto, à eliminação do inimigo, não . está  on- 
tologicamente vocacionado ao policiamento 
ostensivo e à repressão à criminalidade civil.

• PALAVRAS-CHAVE: Defesa da paz. Forças 
Armadas. Ordem pública. Polícia adm inistra
tiva. Segurança pública.

A spectos Introdutórios
À linha evolutiva do Estado de Direito, 

marcada por períodos de instabilidade insti
tucional e uso abusivo da força, culminou com 
o surgimento da dicotomia entre poder militar 
e poder civil. A subordinação de um ao outro 
no âmbito da organização política permitirá se 
fale, conforme o caso, em regime militar ou em 
regime civil, com distintos reflexos na  subsis
tência da própria democracia. Os Estados con
temporâneos, em sua grande maioria, adotam 
regimes civis, cabendo normalmente ao Che
fe de Estado o controle das Forças Armadas, 
com maior ou menor influência do Parlamento

Emerson GARCIA*

ou de outros órgãos colegiados (v.gy. Conselho 
de Defesa)1.

* M em bro do M inistério Público do E stado  do Rio de 
Janeiro, Consultor Jurídico d a  Procuradoria-Geral de 
Justiça , A ssesso r Jurídico d a  A ssociação N acional dos 
M em bros do M inistério Público (Conamp), Pós-G radu
ado em  Ciências Políticas e  In ternacionais p e la  Univer
sidade de Lisboa, M estre e  D outorando em  Ciências 
Jurídico-Políticas pe la  m esm a U niversidade, M embro 
d a  In ternational A ssociation  of Prosecutors (The H ague 
-H o lan d a ).

1 No direito francês, o P residen te d a  R epública é  o “chefe 
das armadas", presid indo  os conselhos e com itês supe
riores d e  defesa nacional (Constituição d e  1958, art. 15),

- colegiados que tom am  a s  decisões m ais relevantes n es
s a  m atéria: enquan to  a  seg u n d a  atribuição se  dilui nas 
deliberações dos referidos órgãos, a  prim eira ap re sen ta  
m aior im portância, o q u e  é  realçado  pelo Decreto d e  12 
d e  junho d e  1996 (an tecedido pelo Decreto d e  14 de ja
neiro de 1964), que conferiu ao P residen te d a  Repúbli
c a  a  com petência exclusiva d e  utilizar a  força nuclear. 
A p esar do títu lo  "chef des armées", á s  lim itações im pos
ta s  ao P residen te d a  R epública levaram  DUVERGER a 
afirmar, a inda sob  a  ég ide  d a  C onstitu ição d e  1946, que 
se tra tav a  "de um humor muito saboroso, embora invo
luntário” (Manuel de Droit Constitutionnel et de Science 
Politique, Paris: P resses U niversitaires de Erance, 1948. 
p. 338). O Primeiro-M inistro é  o responsável pe la  defe
sa  nacional, devendo coordenar a  p reparação  e  a  exe
cução d as  m ed idas a  serem  ad o tad a s  (Constituição de 
1958, art. 21). A s forças arm adas, a  exem plo d a  adm i
nistração, e s tão  à  d isposição do governo (Constituição 
d e  1958, art. 21). Cf. PRÉLOT, M arcei e  BOULOIS, Jean. 
Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, 10a ed., 
Paris: Dalloz: 1987, p, 719 e  752; PANNETIER, Martin. 
La Défense de la France, Indépendance et solidarité, 
Lavauzelle, 1985; LECLERQ, C laude. Droit C onstitu 
tionnel e t  Institu tions Politiques, 5a ed., Paris: Librairieé
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Não parece haver dúvidas quanto à cons
tatação de que o princípio democrático, deline
ado pela participação popular na escolha dos 
governantes e pela contínua renovação do po
der, é de todo incompatível com o regime mili
tar. Afinal, não há democracia sem liberdade, e 
regimes militares, de forma nitidam ente an ta
gônica, são caracterizados pelo uso da força ou

Techniques, 1987. p. 591/592; e  HAMON, Francis, TRO- 
PER, M ichel e BURDEAU, G eorges. Manuel de Droit 
Constitutionnel, 27a ed., Paris, LGDJ, 2001. p. 559/560. 
No direito italiano, o P residen te  d a  Repúbiica, Chefe de 
E stado  (Capo dello State), p reside  o Conselho Supre
mo d e  Defesa, órgão m eram ente consultivo, e  detém  
o "alto comando” d a  "forze armate" (Constituição de 
1947, art. 87, n° 9), m as não  p o ssu i qualquer poder de 
direção efetiva p a ra  o seu  em prego concreto em  ope
rações m ilitares específicas. As decisões d e  n a tu reza  
político-adm inistrativa são  tom adas pelo governo, com 
a  ap resen tação  d e  relatórios inform ativos ao Chefe de 
E stado  a ,possib ilidade d e  responsabilização p eran te  a 
Câm ara Legislativa. Cf. Dl RUFFIA, Paolo Biscaretti. Di- 
ritto Costituzionale, XV ed., Napoli, Jovene Editore, 1989. 
p. 491, no tas 31 e  32; p. 341; Dl CELSO, M. M azziotti e 
SALERMO, G. M.. Manuale di Dirittò Costituzionale, Pa.- 
dova: CEDAM, 2002. p. 471. No direito espanhol, o Rei 
possu i o "mando supremo de las Fuerzas Armadas" 
(Constituição d e  1978, art. 62, h ),.poder que, como a s 
sinalam  BALAGER CALLEJÓN e t alii, ap re sen ta  "di
mensão mais:simbólica que real” (Derecho Constitucio
nal, v. II, 2a ed., M adrid: Editorial Tecnos, 2003. p. 432).. 
Em  verdade, cabe  ao  M inistro d a  D efesa e, acim a dele, 
ao P residen te do Conselho d e  M inistros, a 'd ireção  d a  
política m ilitar e  de defesa, obse rvada a  legislação de 
reg ên c ia  e  com  assesso ram en to  d a  "Junta de Defensa 
Nacional" e  d a  “Junta de Jefes de Estado Mayor". No.
direito norte-am ericano, o P residen te é  o "Comandan

t e  Supremo" (Commander in Chief) do Exército e  da.
Marinha,, isto  sem  olvidar a  milícia, força civil som ente 
utilizável em  situações d é  em ergência e  que teve p a 
p e l decisivo n a  G uerra d e  Independência  (Constituição
d e  1787, art. II, Seção 2; e  S egunda E m enda d e  1791);

pela manipulação do sistem a de modo a afas
ta r o pluralismo político, o que inevitavelmente 
conduz à tentativa de perpetuação de um indi
víduo ou de um grupo no poder.

Princípio democrático e regime militar, 
em verdade, encerram prem issas antinômicas, 
não sendo possível a sua coexistência, conclu
são clara na medida em que inexistem mec -

a  om issão à  A eronáutica é  justificável n a  m ed ida <
.. que o avião a inda  não havia sido inventado  à  época 
prom ulgação do tex to  constitucional. O objetivo dos 1 
mers, como ano ta  Ham ilton (O F ederalista  n° 69), * 
atribu ir ao P residen te um a posição um  pouco super 
à  d e  um  Prim eiro-General ou A lm irante, m as inferior 
do Rei inglês, que pod ia  declarar a  guerra, b em  co: 
rec ru ta r e 'reg u lam en ta r a  A rm ada, com petências q 
seriam  do legislativo (vide C onstitu ição d e  1787, art 
Seção 8). Em 1866, a  Suprem a C orte declarou que 
Poderes do P residen te alcançavam , ap en as , "o comí 
do das  /o rças e da condução das campanhas" (Ex pa  
Milligan, 71 U.S. 2, 139, Í866). Posteriorm ente, passi 
se  a  en ten d e r que a  "Commander in Chief Clause" 
cançava  tu d o  o que fosse ineren te  à  au to ridade marc 
que o Presidente'-deve possuir. Cf. TRIBE, L aw rence 
American Constitutional Law, 3a ed., N ew  York: Foi 
dation  P ress, 2000. p. 657/658; WILLOUGHBY, Wes 
W . Principies o f the Constitutional Law  o f the Uhit 
States, 2a ed., N ew  York: Baker, Voorhis & Co., 1938. 
641/661; MADISON, Jam es, HAMILTON, Alexanc 
JAY, John. Os A rtigos F ederalistas (The federalist j 
pers), trad . d e  BORGES, M aria Luiz X. d e  A,, Rio de 
neiro: E ditora Nova Fronteira, 1993. p. 435/436; eBlac 
Law  Dictionary, 6a ed., St Paul: W est Publishing, 19 
p. 993. Sobre os poderes do P residen te norte-am eri 
no n a  gu erra  con tra  o terrorism o, v ide CHEMERINS ’ 
Erw in. Constitutional Law, Principies and Policies, 
ed., N ew  York: A spen, 2006. p. 376/385. No direito fc 
sileiro, como verem os, o P residen te d a  R epública ex 
ce  o "comando supreíno" (na verdadeira  acepção 
expressão) das Forças A rm adas, m as a  declaração c 
g u erra  d ep en d e  d e  aprovação do C ongresso Nacio 
(Constituição d e  1988, arts. 49, II; 84, XIII; e  142, capi
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nismos aptos a  'apurar a responsabilidade da
queles qúé controlam a força e estão no poder 
graças á  eíaVA força armada, como assinalou 
Benjamin Constant3, não é um poder constitu
cional, mas é um “terrível” poder de fato.

Não obstante os riscos que oferece, 
praticamente todos os regimes democráticos 
têm feito uso do* poder militar, o que, por ve
zes, tem  se mostrado especialm ente relevan
te na garantia da soberania e na preservação 
do próprio regime. O importante, no entanto, 
é que o poder militar não abandone o seu pa
pel coadjuvante, subjugando -o poder civil. 
Além da imposição de restrições operacionais, 
afastando a possibilidade de atuação de ofí
cio e exigindo a subordinação a agentes de
mocraticamente legitimados, já se sustentou, 
inclusive, que ò contingente das Forças Ar
madas deveria ser periodicam ente renovado. 
Montesquieu4, por exemplo, defendia que as, 
Forças Armadas deveríam ser o povo e te r o 
mesmo espírito do povo, O que exigia a  res
ponsabilidade por seus atos e um serviço tem 
porário, por prazo não superior a um ano. Esse 
padrão, à~ evidência, dificilmente podería ser 
alcançado por Estados que contem com gran
de contingente, o que inviabiliza renovações 
periódicas de tam anha extensão. Enfraquecer 
a organização e a especialização das Forças 
Armadas, por outro lado, não parece ser a m e
lhor solução, para mantê-las subordinadas ao 
regime.

2 Como afirm ou FERREIRA FILHO, M anoel Gonçalves, 
"não há bom beiros p a ra  apagar o fogo que bombeiros 
atearam e atiçam...” (Curso d e  Direito Constitucional, 
32'3 ed,. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 240).

3 Cours de Politique Constitutionnelle, Tome Premier, 2a 
ed., Paris: L ibrairie d e  Guillaumin e t  Cie, 1872. p. 106.

4 De LEsprit des Lois, Tome'Premier, Paris.: Éditions Gar- 
nier FVères, 1949. p. 172/173.

O melhor caminho, ao que parece, é in
vestir na solidez das instituições democráti
cas, estimulando a ideologia participativa de 
modo a criar um ambiente sociopolítico infenso 
a rupturas. Com isto, as Forças Armadas pres
tarão um relevante serviço para a preservação 
da paz no próprio território brasileiro, medida 
de caráter excepcional e que será objeto de 
algumas reflexões nessas breves linhas. Para 
tanto, analisaremos alguns aspectos do poder 
de polícia estatal e da concepção de ordem pú
blica que lhe é inerente, prem issas que serão 
integradas à funcionalidade da força pública 
no Estado de Direito; permitindo verificar em 
que situações será possível o emprego das For
ças Armadas para a  garantia da lei e da ordem.

1 Polícia adm inistrativa
Á “polícia administrativa”, também de

nominada “poder de polícia” ou “limitações ad
ministrativas à liberdade e à propriedade", não 
possui contornos propriamente finalísticos, mas 
instrumentais, estando essencialmente voltada 
à garantia da ordem pública (ou interesse públi^- 
co5). Não designa propriamente uma Estrutura 
orgânica, mas, sim, uma atividade que impõe 
restrições à esfera jurídica alheia de modo a pre
servar a harmônica coexistência do grupamento 
e a permitir que o Estado execute as atividades 
que lhe são características. Num Estado de Di
reito, essa tensão dialética entre liberdade e au
toridade deve ser sempre resolvida comí os olhos 
voltados à advertência dé Waline: “a liberdade é 
a regra, a restrição por medidas de polícia a ex
ceção"6. '

Na identificação das estruturas estatais 
de poder com petentes para o exercício da po-
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5 Código Tributário Nacional, art. 78.
6 Droit Administratif, 9a ed-., Paris: Éditions Sirey, 1963. 

p. 637.
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lícia administrativa, deve-ser observada a  divi
são de competências da Federação brasileira. 
Essa atividade pode assumir contornos pre
ventivos ou repressivos: no primeiro caso, o 
objetivo é prevenir distúrbios à ordem pública, 
fim normalmente alcançado com a regulamen
tação administrativa de certas matérias e com 
a fiscalização de atividades potencialmente 
lesivas; no segundo, por sua vez, busca-se re
primir os distúrbios à ordem pública, o que é 
alcançado por meio da coerção, inclusive com o 
uso da força pública.7 Como consequência des
sas atividades, ainda será possível a aplicação 
das sanções cominadas pela ordem jurídica. 
Regulamentação, fiscalização e coerção são as 
formas de manifestação da polícia administra
tiva.

A existência do poder regulam entar está  
associada à concepção de que outras e stru tu 
ras estatais de poder podem especificar, com 
imperatividade, as providências a serem ado
tadas para a integração ou o aperfeiçoamento 
dos comandos legais postos pelo legislador de
mocraticamente legitimado. Como disse Cha- 
pus8 9: “Sfe não há senão um único legislador, há 
uma pluralidade de detentores do pòder regu
l a m e n t a r Trata-se de manifestação especial 
do princípio da legalidade, permitindo concluir 
que õ facere esta ta l pode assumir contornos 
concretos, o ato administrativo típico, ou ge
rais, aqui se enquadrando o regulamento.8 A 
generalidade é um a característica indissoci
ável dos regulamentos, apontando para a im
pessoalidade dos seus comandos.10 Observa

7 Cf. HAURIOU,. M aurice. Précis de droit administratif et 
de droit public, 12a ed., Paris: Dalloz, 1932. p. 549,

8 Op. cit.. p. 649.
9 MAYER, Otto. Le droit adm inistratif allemand, Tome T r, 

Paris: V. G iard & E. Brière, 1903. p. 115/116.
10 WALINE, Marcei, Op. cit., p . 117.

dos os balizamentos estabelecidos pela lei, c 
regulamentos podem impor restrições à esfera 
jurídica alheia, exigindo a prática de atos co- 
missivos (v.g.: definindo requisitos de ordem 
sanitária a serem observados pelos estabeL - 
cimentos que comercializem gêneros aliment 
cios) ou omissivos (v . g obstando a venda de 
produtos que não observem as especificações 
sanitárias). No âmbito da polícia adm inistrati
va, os regulamentos, como dissemos, assumem 
contornos em inentemente preventivos.

A fiscalização, como instrum ento p r  - 
ventivo de proteção á ordem pública, ocupa 
um a zona interríiédia entre a regulam enta
ção e a coerção. Em outras palavras, reflete 
atividade adm inistrativa que verifica o cum
prim ento dos comandos legais e regulam en
tares, e, em caso de inobservânciar adota as 
providências necessárias, quer à imediata 
cessação da  ilicitude, o que faz incidir a coe*.- 
ção estatal, quer ao sancionam ento dos re 
pectivos responsáveis, o que pode ocorrer nas 
instâncias cível, criminal, política e adm inis
trativa, nesse  último caso com a aplicação 
das denom inadas' “sanções de polícia" (v.g,: 
multa). Existem,, ainda, atos administrativos 
intim am ente ligados à atividade fiscalizatória 
desenvolvida pelo Poder Público, indicando a 
observância das normas legais e regulam en
tares incidentes no caso (v.g.: a concessão de 
licença ou autorização para o exercício de ce :- 
ta  atividade).

A coerção, em sentido lato, pode ser vista 
como um mecanismo de execução forçada dos 
atos administrativos, isto em relação àquelas 
situações que comportem providências des
sa natureza (v.g.: apreensão de mercadorias 
comercializadas sem autorização legal), não 
quanto às demais (v.g.: atos m eram ente decla- 
ratórios). A partir da autoexecutoriedade ine
rente aos atos administrativos, que indepen-
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dém de chancela por outro Poder11, permitindo 
que a Administração os implemente tão logo 
identifique a presença dos requisitos legais 
qüe os justifiquem, são adotadas as m edidas 
necessárias à  sua efetividade. É im portante 
ressaltar que não se identifica uma linearidade , 
entre os sistem as jurídicos quanto à matéria, 
havendo grandes oscilações sobre a possibili
dade de execução forçada dos atos adm inistra
tivos (v.g.: enquanto o direito espanhol12 a  re
conhece como princípio geral, o direito francês 
só a admite em situações específicas, expres
samente previstas em lei13).

Nem toda situação de fato ou ato voluntá
rio dissonante da lei permitirá que a Adminis
tração Pública promova a sua execução forçada 
(v.g.: a satisfação de créditos da Fazenda junto 
aos particulares). Num Estado Democrático de 
Direito, atos dessa  natureza devem estar ne
cessariamente amparados pela lei, sendo de 
todo descabida a realização de intervenções 
na esfera jurídica alheia à margem de qualquer 
balizamento estabelecido pelo órgão legislati
vo competente. A lei, assim, há de definir as 
ações ou omissões a cargo do administrado e 
a amplitude da coerção estatal (v.g.: o Código 
de Águas, em seu art. 33, autoriza a apreensão 
de equipamento de pesca de uso proibido).14

11 Cí, MEDAUAR, O dete. Direito A dm inistrativo M oderno, 
5a ed., São Paulo: R evista dos Tribunais, 2001. p. 155; e 
CARVALHO FILHO, Jo sé  dos Santos, M anual de Direito 
Administrativo, 15a ed.', Rio de Janeiro: Editora Lum en 
Júris, 2006. p. 74,

5* Cf. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo e  FERNÁNDEZ, 
Tbmás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo, vol. I, 
12a ed., M adrid: Civitas, 2004, p. 782/784.

WALINE, Marcei. Op. cit., p. 641. 
com o afirm am  GARCÍA DE ENTERRÍA e  FERNÁN
DEZ, "la coacción administrativa es, por de pronto,

. como ya nos consta, una manifestacción jurídica de la

\

A mingua de previsão normativa, ainda que á 
medida seja conveniente, a tu tela jurisdicio- 
nal, em regra, será imperativa. Em situações 
excepcionais e que exijam ação imediata da 
Administração para a proteção de relevante 
interesse público, a coerção, estando caracte
rizada a urgência, é igualm ente admitida, ain
da que não haja previsão legal expressa e não 
seja possível assegurar o contraditório e a am
pla defesa de modo prévio (v.g.: demolição de 
construção prestes a ruir).15 Nesse último caso, 
sobre a Administração recairá o ônus argumen- 
tativo voltado à demonstração da correção do 
seu proceder, arcando o responsável com os ex
cessos que venha a cometer.

Assim, apesar da autoexecutoriedade 
que acompanha os atos administrativos, sendo 
inerente à regra de competência e à presunção 
de veracidade que ostentam, a coerção exige 
u m plüs. Para que a coerção administrativa seja 
cabível é necessário que (Io) o comportamento 
omissivo ou comissivo a cargo do particular de
corra, ainda que mediatam ente, de imposição 
legal; (2o) haja inobservância dessa  imposição 
legal; e (3o) estejam  presentes, no exercício do 
poder de polícia, os requisitos de todo e qual
quer ato administrativo (competência, forma 
etc.), em especial que a providência adotada 
pela Administração, além de necessária (rec-

Administración y  por ello resulta sometida a la misma 
regia de la legalidad que. Ias restantes manifestaciones 
de la misma. Esa legalidad, como en todos los casos, ha 
de habilitar la acción administrativa, definir una potes- 
tad de obrar (aqui de obrar coactivamente forzando o 
supliendo voluntades ajenas) m ás o menos amplia, pero 
nunca ilimitada" (op. cit., p. 79à).

15 Cf. GASPARINI, D iógenes. Direito Adm inistrativo, 11a ' 
ed., São Paulo: Saraiva, 2006. p. 77/78 e  135; e PINHEI
RO MADEIRA, Jo sé  M aria. R econeeituando o Poder de 
Polícia, Rio d e  Janeiro: Lum en Juris, 2000. p. 51 e ss. (.
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tius: proporcional16), encontre amparo na lei 
“em seu objeto, em seu alcance e em seu proce
dim ento"17 (v.g.: interdição de estabelecim en
to). O ato de coerção, além disso, deve render 
estrita  obediência aos direitos fundam entais, 
em especial o direito à igualdade, evitando 
que grupos específicos sejam  perseguidos ou 
privilegiados com a ação do Poder Público, 
isto sob pena de caracterização do desvio de 
finalidade.

A coerção, como forma de manifestação 
da polícia administrativa, reflete o emprego da 
força para a obtenção de um dado resultado de 
fato (v.g.\ apreensão de mercadorias), que pode 
consubstanciar a execução forçada de atos ad
ministrativos ou de normas jurídicas direcio
nados a esse objetivo. A dicotomia aqui refe
rida, no entanto, deve ser objeto de um prévio 
esclarecimento: toda coerção será antecedida 
por uma decisão administrativa, ainda que 
verbal.e não reduzida a termo, que aproxima
rá a abstração da previsão normativa às espe- 
cificidades do caso concreto, concluindo pela 
necessidade de consecução de um fim (rectiús: 
recomposição da ordem pública) a ser racio
nalmente alcançado. Conquanto o ato admi
nistrativo sempre se faça presente na coerção, 
num caso assum e a feição de simples “ordem 
de execução", refletindo reação instantânea a 
uma situação de fato dissonante do comando 
normativo; no outro, tem -se o fluxo normal de 
um processo administrativo formal, com teses 
e antíteses, assegurando-se o contraditório ê a 
ampla defesa.18 .

16 Cf. LAUBADÈRE, A ndré de. Traité Élémentaire de Droit 
Administratif, vol. I, 3a ed., Paris: L.G.D.J., 1963. p. 513.

17 GARCÍA DE ENTERRÍA, E duardo e FERNÁNDEZ, To- 
más-Ram ón. op. cit., p. 793.

18 Cf. GARCÍA DE ENTERRÍA, ■ E duardo e FERNÁNDEZ, 
Toraás-Ramón. Op cit., p, 790. < '

Nas hipóteses de cumprimento de ordem 
judicial a situação é diversa19. Aqui não se tom 
um ato de natureza administrativa, mas órgãos 
administrativos garantindo a  efetividade de 
um ato judicial. A polícia administrativa, aliás, 
não se confunde com a polícia judiciária, ativi
dade voltada à apuração das infrações penais e 
que busca viabilizar a sua persecução judicial, 
atuando como órgão auxiliar do dominus littis 
da ação penal, o Ministério Público ou, se for 
o caso, o particular, e, num segundo momento, 
do órgão jurisdicional com petente.20 Acresça- 
se que a polícia administrativa atua voltada 
para si própria, ainda que sua atividade pos
sa  vir a balizar a apuração de responsabilida
des na esfera criminal. Polícia administrativa e* 
polícia judiciária, conquanto sejam atividades; 
distintas, podem ser rèalizadas pelos mesmos 
agentes e estruturas orgânicas: o ponto nodal; 
de distinção entre am bas é a existência de uma; 
“infraçáo penal determinada".21 Além disso,; 
enquanto a priipeira é regida por normas pu
ram ente administrativas, a segunda tam bém  é 
alcançada por normas processuais administra
tivas.22

Enquantb a regulam entação e a fiscali
zação possuem  um caráter continuado, a  co-f 
erção é em inentem ente tem porária, cessando 
tão  logo cesse o distúrbio à ordem pública 
que motivou o seu aparecimento. E ssa ten 
são dialética entre um sta tus  contínuo e outro 
tem porário guarda correlação direta com os 
conceitos de eficácia e efetividade da  norma:

19 Cf. HAURIOU, M aürice, Précis de droit administrath 
op. c it ,  p. 578.

20 Cf. HAURIOU, M auríce, Précis de droit administratif 
op. cit., p. 549; CHAPUS, René. Op. cit., p. 737; e  WALT- 
NE, Marcei. Op. cit., p. 639.

21 CHAPUS, René. Op. cit., p. 737.
22 CF. GASPARINI, D iógenes. Op. cit., p. 132.
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enquanto a regulam entação e a fiscalização 
devem ser deflagradas com, a só vigência do 
comando normativo, a coerção exige um plus ', 
a sua inefetividade, a sua falta de eficácia so
cial.

A forma mais drástica de coerção, não 
só pelos riscos que enseja, como por sua po
tencialidade lesiva, é aquela realizada com o 
emprego de arm as de fogo, a cargo da força 
pública. A coerção arm ada é m edida excep
cional, último recurso a ser utilizado. Não há 
liberdade para o seu emprego; há necessida
de23. Liberdade haverá, unicam ente, para  que 
o agente público, iluminado por ideais morais 
ou teológicos, não obstante compelido pelas 
circunstâncias e colocando em risco sua pró
pria integridade física, deixe de utilizá-la p a r a . 
preservar a  integridade alheia. Caso a ação 
armada resulte em danos a terceiros, restará  
ao autor dem onstrar a presença de um a das 
excludentes de antijuridicidade contem pla
das na legislação penal.

2 Contornos essen cia is  da ordem  pública
A concepção de ordem pública, cuja p re

servação é  o fim último da polícia adm inis
trativa, assum e feições nitidam ente voláteis, 
apresentando variações que acom panham  os 
referènciais de tem po e lugar utilizados. Sob 
o prisma etimológico, o designativo ordem, do 
latim ordine, sem pre estará  associado ao con-

23 Convenção Européia dos Direitos H um anos, art. 2o: "A 
morte não será considerada infringida com infração do 
presente artigo quando se  produza como consequência 
de um recurso à força que seja absolutamente necessá- 

■ rio: ’a) em defesa de uma pessoa contra uma agressão 
ilegítima; b) para deter uma pessoa de acordo com o di- 
r>'ti o ou para impedir a evasão de um preso ou detido 

ilmente; c) para reprimir, de acordo com a lei, uma 
. ■/revolta ou insurreição”.

ceito de correção, que pode ser analisado em 
diversos planos; como (1) o normativo, onde 
ordem se assem elha à  lei (ordem jurídica), ou 
o (2) sociológico, onde ordem aponta para a 
paz e a tranquilidade públicas (ordem públi
ca).

Na medida em que tanto a realidade so
cial, como a normalização utilizada para re- 
gulá-la, são extrem am ente cambiantes, apre
sentando variações conforme a época e o local 
objeto de análise, é fácil intuir que a essência 
da ordem pública não perm anecerá indiferente 
a esses circunstancialismos, não sendo unifor
me e muito menos invariável. Na definição de 
Hauriou24, “a ordem pública, no sentido da po
lícia, é a ordem material e exterior considerada 
como um estado de fato oposto à desordem, o 
estado de paz oposto ao estado de problemas". 
Reprime-se o que afeta a ordem, protege-se ou 
tolera-se o que não a perturba.

No direito francês, a  concepção de or
dem pública é tradicionalmente formada pela 
necessidade de m anutenção da segurançá, da 
tranquilidade e da salubridade públicas25, o 
què pouco a pouco vai se ampliando para al
cançar a salvaguarda de outros interesses de 
indiscutível relevância para a  coletividade, 
como o meio am biente e ó patrimônio históri
co cultural26 ou, mesmo, a dignidade da pessoa 
hum ana ou a própria “ordem moral", vedando a 
realização de condutas que as afetem.

Especificamente ém relação à dignidade 
da pessoa humana, merece lembrança o po
lêmico Caso Commune de Monsang-sur-Orge 
(lancers de nain), onde o Conselho de Estado 
francês decidiu que ela deveria ser vista como

24 Cf. HAURIOU, M aurice, Précis de droit administratif...., 
op. cit., p. 549.

25 Cf. LAUBADÈRE, A ndré de. Op. cit., p . 506.
26 Cf. CHAPUS, René. Op. cit., p. 705/706. ] •
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componente da ordem pública, justificando 
que os poderes constituídos adotassem  as 
providências necessárias à sua proteção.27 Na 
situação concreta, o prefeito de Monsang-sur- 
Orge havia interditado os espetáculos d^ “lan
çamento de anão" que seriam realizados nas 
discotecas da referida cidade, tendo tomado 
sua decisão não com base no poder de polí
cia especial relativo aos espetáculos, mas com 
base no poder de polícia geral, que se desti
nava a garantir a segurança do público ou a 
prevenir eventuais turbações à  ordem pública. 
O prefeito, no entanto, fundamentou sua deci
são no fato de o espetáculo ser atentatório à 
dignidacle humana.

A pesar de a ordem pública ser associada 
à  clássica trilogia segurança, tranquilidade e 
salubridade públicas (alcançando, em alguns 
casos, tam bém  a moralidade pública), o Con
selho de Estado, pela primeira vez, enquadrou 
a dignidade hum ana no conceito. Entendeu-se 
que o lançamento de anão pelos frequentado
res da discoteca term inava por utilizar, como 
projétil, uma pessoa afetada por uma defici
ência física e apresentada como tal. Assim, a 
redução do homem à condição de objeto séria 
m anifestamente degradante e atentatória à 
sua dignidade.28

27 J. em  27/10/1995, Rec. Lebon, p, 372.
28 MOUTOUH, no en tan to , após colocar em  dúv ida o en 

quadram ento  do "lancer de nain" como aten ta tório  à  
d ign idade hum ana, a d v e rte  p a ra  o risco d e  considera
ções d e  m oralidade púb lica  to m arem  prevalecen tes às 
p róprias concepções m orais d a  au to ridade com petente, 
com sério risco p a ra  a  liberdade individual [La dignité 
de 1’homme em Droit, in Revue du Droit Public n° 1, p. 
159 (187/188), 1999). No m esm o sentido: JEROIN, Be- 
noit. La Dignité de la Personne Humaine: ou la difíicile 
insertion d ’une règle morale dans le droit positif, in Re
vue du Droit Public n° 1, p. 197 (224/231), 1999.

A ordem pública, num sentido mais am
plo, alcança não só aquele estado de fato im
prescindível à preservação da  paz social (v.g.: 
garantia da segurança pública), como aquelas 
situações que aumentem a  comodidade ou a 
qualidade de vida do grupamento, fins a serem 
sempre perseguidos pelo Estado {v.g.-. proibi
ção de comércio ambulante na via pública). 
Em alguns casos, pode alcançar m edidas que 
busquem  proteger o indivíduo contra si próprio 
(v.g.: a  obrigação do uso do cinto de seguran
ça), evitando resultados que m ediatam ente 
poderiam  afetar a coletividade (v.g.: despesas 
financeiras para o atendimento de acidentados 
e m anutenção de hospitais).

A polícia administrativa está  voltada ao 
restabelecim ento da ordem material, com abs
tração das causas de natureza político-social 
que podem te r influenciado a sua formação 
(v.g.: situações de pobreza extrema, políticas 
públicas equivocadas etc.). Não deve ser mo
tivada por interesses financeiros do Poder Pú
blico,29 ou pessoais da autoridade competente, 
isto sob pena de caracterização do desvio de 
finalidade.

Cada quàdrante da ordem pública será 
objeto de proteção por órgãos específicos. Na
quilo que diz respeito ao nosso estudo, vale 
dizer, à segurança pública, identifica-se a 
atuação dos órgãos de segurança pública e, 
subsidiariam ente, das Forças Arm adas. Não 
obstante a terminologia em pregada pela 
Constituição brasileira de 1988, que adm ite o 
emprego das Forças Armadas, no âmbito in
terno, para  a proteção da “lei e da ordem", cre
m os,que a primeira é absorvida pela segunda/ 
sendo possível falar em ordem jurídica ou em 
ordem pública. Considerando que a ordem ju
rídica e stá  finaliâticamente voltada à garantia

29 Cf. WALINE, op. cit., p. 642/643.

Criminal / Criminal 53

da ordem pública, parece claro que esta  última 
noção absorverá todas as demais.

3 A d efesa  da paz e a funcionalidade da  
força pública

O primeiro dever de qualquer governo é a 
defesa dá paz, que deve ser compreendida em 
seu sentido lato, abrangendo tanto a paz inte
rior, como a paz exterior.30 A análise das situa
ções de risco e do sta tus  do opressor permite 
afirmar que a força pública possui quatro ob
jetivos fundamentais: 1) defender a soberania 
brasileira, garantindo suas fronteiras e repri
mindo o inimigo externo; 2) atuar no cumpri
mento dás obrigações internacionais, de cará
ter militar, assum idas pelo País; 3) defender a 
óídèm interna em situações de anormalidade 
■ ástitucional e 4) defender a ordem interna em 
sitúações de normalidade institucional. Os 
• rês primeiros objetivos devem ser outorgados, 
primordialmente, à força pública perm anente 
militar, que é justam ente a força arm ada ou 
simplesmente armada, e o último à força per
manente civil,31 função que pode ser desempe- 
líHadápor agentes m eramente administrativos 
ou por agentes armados, atribuição que recai, 
nesse último caso, sobre os órgãog de seguran
ça pública.

A atuação das Forças Armadas na ga
rantia das fronteiras e na repressão ao inimigo 
externo são atribuições que emergem de sua 
própria ratio essendi. As profundas mutações 
verificadas na sociedade internacional, pau
tadas na concepção de Coexistência pacífica 
entre os povos, culminaram com a abolição do 
jüs belli (“direito à guerra"), legitimado pelo

30 Cf. HAURIOU, M aurice. Précis de Droit Constitutionnel, 
2H ed„ Paris: Recueil Sirey, 1929. p. 421.

11 Cf, DUGUIT, Léon. Manuel de Droit Constitutionnel, 2a 
ed,, Paris: Fontem oing & Cie. Éditteurs, 1911. p. 410.

direito internacional clássico e que constante
m ente integrava a pauta  das relações externas 
dos Estados mais fortes. O argumento de que o 
direito-à guerra refletia m era projeção da sobe
rania estatal, integrando-se às competências 
discricionárias do Estado, que poderia fazer 
uso das armas sem qualquer preocupação em 
justificá-lo, mostrou-se especialm ente preocu
pante com o aumento da força lesiva dos ar
tefatos de guerra.* 11 32 Daí as construções volta
das à distinção entre guerras justas e injustas, 
ofensivas e defensivas. Após a Primeira Guerra 
Mundial, prevaleceu a concepção de que o uso 
da força deveria ser precedido de uma causa 
de justificação (v.g.: a legítima defesa), bem 
como que uma organização internacional, a 
Sociedade das Nações, sucedida pela Organi
zação das Nações Unidas, desem penharia um 
papel primordial na resolução dos conflitos. O 
Pacto de Paris, conhecido como Briand-Kellog, 
de 27 de agosto de 1928, condenou o recurso à 
guerra para a solução dos conflitos internacio
nais e vedou a sua utilização como instrumento 
de política nacional.33

A segunda forma de atuação das Forças 
Armadas está  relacionada ao cumprimento de 
obrigações internacionais de natureza militar 
assum idas pelo País, que podem derivar ime
diatam ente de tratados ou convenções interna
cionais de natureza bilateral ou multilateral ou 
decorrer de deliberações adotadas por alguma

32 REUTER, Paul. Droit international public, 4a ed., Paris: 
P resses  U niversitaires d e  France, 1973. p. 358/360.

33 A  sed im en tação  d e  um a ideologia pacifista  é espec ia l
m en te p erceb ida n a  C onstituição jap o n esa  d e  1946 (art. 
4o), em  que o C onstituinte, além  d e  renunciar à  guerra 
"como direito soberano da nação"., a fastando  qualquer 
"ameaça ou uso de força como meio de solucionar litígios 
internacionais", vedou "a m anu tenção  de forças de terra, 
mar e ar com aquele objetivo".
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organização internacional de que faça parte. 
E nesse  último contexto que se inserem as 
operações de m anutenção da paz m antidas 
pela Organização das Nações Unidas, utili
zadas com frequência apesar da ausência de 
qualquer referência na  C arta da ONU. São for
m adas por com batentes cedidos por alguns 
Estados-M embros e buscam  alcançar a paz e 
a segurança internacionais influindo na não 
deflagração ou na cessação de um a disputa 
arm ada.34

A terceira forma de atuação das Forças 
Arm adas é essencialm ente voltada ao âm bi
to interno, m anifestando-se em situações de 
anormalidade institucional.35 As Constituições 
modernas costum am  autorizar a imposição de 
limitações aos direitos fundam entais em de
corrência de graves crises institucionais, com 
a  correlata necessidade de se atribuírem po
deres reforçados aos órgãos de soberania: os

34 Cf. MOTA DÉ CAMPOS, João e t  alii. O rganizações In
ternacionais, Lisboa: Fundação  C alouste Gulbenkian, 
1999. p. 291/296.

36 No direito português, a  a tuação  d as  Forças A rm adas no 
âm bito in terno som ente é adm itida  quando  decretado  o 
es tad o  de sítio ou .o es tad o  d e  em ergência (art. 275,7 ,- 
d a  C onstituição d e  1976). No en ten d e r d a  doutrina, "fora 
disso, estariam em perigo ta n to  o papel institucional das 
Forças Armadas, como o princípio do Estado de Direito 
democrático (como a experiência histórica, portuguesa e 
de outros países, demonstra, são regimes autoritários e 
totalitários que se-servem das Fbrças Armadas para, em 
nome da segurança interna, se perpetuarem)" -  MIRAN
DA, Jorge e  MEDEIROS, Rui. C onstituição Portuguesa 
A notada, Tomo III, Coimbra: Coim bra Editora, 2007. p. 
684. Sobre a  m aterialização d e sse  “perigo” n a  realida-

’ 'd e  brasileira, vide: RIBEIRO BASTOS, Rom eu C osta e 
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Maria- E lizabeth. Os 
m ilitares e a  ordem  constitucional republicana brasilei
ra: d e  1898 a  1964, in R evista d e  Inform ação Legislativa 
n° 158, p. 241.

poderes do órgão executivo são ampliados e 
a divisão entre as funções esta ta is  atenuada, 
tudo com o objetivo de assegurar a “p az  p ú 
blica”'.36 Daí se falar em “estado  de sítio",37 
“estado  de defesa",38 "estado de em ergên
c ia’’,39 “estado  de exceção”40 e “estado  de 
urgência’’41. Os poderes em ergenciais, como 
anota Loewenstein, poderiam  ser considera
dos “atributo natural” do governo, utilizáveis 
sem pre que um a crise institucional delineas
se um  quadro sociopolítico distinto daquele 
que direcionou a elaboração da ordem jurídi-

36 HAURIOU, M aurice. Précis de Droit Constitütionnel, op. 
cit., p. 705.

37 C onstitu ições b rasileira  d e  1988, art. 139; p o rtu g u esa  
d e  1976, art. 19, 6; espanho la  d e  1978, art. 55, 1; fran-

'  c e sa  d e  1958, art. -36; e  m oçam bicana d e  2004, art, 282.
38 C onstitu ições b rasileira  de 1988, art. 136, § I o; e  mo

çam bicana d e  2004, art. 282; b em  com o a  Grundgesetz. 
alem ã d e  1949 (art. T15a). (

39 C onstitu ição p o rtu g u esa  d e  1976, art. 19, 6.
40 C onstitu ição espanho la  d e  1978, art. 55, 1.
41 Ó es tad o  d e  urgência encontra-se prev isto  num a lei 

francesa  d e  3 de abril-de 1955, decid indo o Conselho 
C onstitucional no sen tido  d e  su a  recepção p e la  Cons
titu ição  d e-1958 [Déciçion n° 85-187 DC, d e  25/01/1985- 
(Loi relative à 1’état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et 
dépendánces), Recuei'1, p. 43, JO d e  26/01/1985, p. 1137]. 
Como p rincipal linha argum entativa, aduziu  o Conselho 
q u e  o art. 34 d a  C onstituição autoriza o leg islador a  im
por restrições ao exercício dos d ireitos fundam entais. A 
decisão  foi an a lisad a  por FAVOREU e  PHILIP: Les gran
des décisions du Conseil Constitütionnel, 12a ed.,.Paris: 
Dalloz, 2003. p. 620/632. Vide, ainda, PRELÓT e BOU- 
LOUIS, Institutions..., p. 882, A  C onstituição francesa  
d e  1958 (art, 16) tam bém  prevê a  possib ilidade d e  o Pre
s id en te  d a  R epública institu ir um ,reg im e d e  exceção, 
p assan d o  â  d ispor d e  poderes excepcionais, inclusive 
o d e  lim itar os direitos fundam entais. Cf. FAVOREU, 
Louis. La Protection Constitutionnelle des Droits Fbnda- 
mentaux, in Droit des Libertés Fondamentales, org. por 
FAVOREU, Louis, 2a ed., Paris: Dalloz, 2002. p. 137.
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ca 42 No entanto, como construções desse  tipo 
contribuíram para que Estados democráticos 
se transm udassem  em arbitrários e ditatoriais 
(vide o famoso art. 48 da'Constituição de Wei- 
mar, que consagrava o Notrecht -  direito de 
emergência permitindo que o Presidente do 
“Reich” suspendesse, direitos fundamentais 
sem autorização prévia do parlamento43), sua 
utilização passou a ser precedida de grande 
cautela, inclusive com a previsão de meca-' 
nismos parlam entares e judiciais de controle. 
Poderes excepcionais que são, como tais hão 
de ser exercidos. São meios de garantia cons
titucional, não de ruptura, devendo manter-se 
adstritos aos delineamentos traçados na Cons
tituição, sempre com o objetivo de preservar o 
Estado e o regime político vigente44.

Em situações de anormalidade institucio
nal, a força perm anente civil {rectiusi os órgãos 
de segurança pública) não se m ostra ap ta  a 
preservar o Estado e o regime político vigente,

43 Political Reconstruction, N ew  York: The M acm illan 
Company, 1946. p. 322.

43 Constituição d e  Weimar, art. 48: "se no Reich alemão hou
ver alteração ou perigo grave da segurança e da ordem 
públicas, o Presidente do Reich pode adotar as medidas 
necessárias ao seu restabelecimento". A  doutrina do No
trecht, foi encam pada pe la  C arta brasileira d e  1937, d is
pondo que a  declaração do "estado de emergência" 1) 
ora faculdade privativa do Presidente, 2) não podia ser 
suspensa pelo Congresso, 3) podia resu ltar n a  su spen 
são d as im unidades de qualquer membro do Congresso, 
4) afast.ava a  apreciação do Judiciário e  5) p ressupunha 
a mera "ameaça externa”, a  "iminência de pertu rbações 
internas" ou a  "existência de concerto, plano ou conspira
ção”. Na d itadura  d e  Vargas, “oPaís viveu em  perm anen- 

o d e  em ergência’” (JACQUES. Paulino. Curso de 
Direito Constitucional, 8a ed., Rio: Forense, 1977. p. 524).

1,1 Cf. MIRANDA, Jorge. M anual.de  Direito C onstitucio
nal, Tbmo. IV, 3a ed., Coimbra: Coim bra Editora, 2000. 
p. 342/344.

o que justifica a intervenção das Forças Arma
das. Nesse caso, a dicotomia entre poder mili
ta r e poder civil sofre atenuações, permitindo- 
se ao primeiro o exercício da polícia adminis
trativa no âmbito interno do território.

Quanto à defesa da ordem intèrna em si- 
: tuações de norm alidade institucional, trata-se- 
de atribuição a ser primordialmente exercida 
pela força perm anente civil, estru tura forma
da por órgãos e agen tes vocacionados à ma
nutenção da paz interna. E ssa força está  mais 
“acostumada a perseguir que a combater, a vi
giar que a conquistar"45. A necessidade de a 
força perm anente militar perm anecer aparta
da da ordem interior, isto em razão da especi
ficidade dè suas características existenciais, 
há muito foi realçada pelo A bade Siéyès, ex
poente do movimento revolucionário francês46, 
verbis:

"A liberdade, enfim, pode ser atacada por 
um inimigo estrangeiro. Daí a necessida
de de um_ exército, É evidente que ele é 
estranho à ordem interior, que não é cria
do senão na ordem das relações exter
nas. Com efeito, se fosse possível que um 
povo perm anecesse isolado sobre a terra , 
ou se se tornasse impossível aos. outros 
povos atacá-lo, não seria certo que não 
teríamos nenhum a necessidade de um 

, exército? A paz e a tranquilidade interio
res exigem, em verdade, uma força coer
citiva, mas de natureza absolutamente 
diferente. Ou, se a  ordem interior, se o 
estabelecimento de um a força coercitiva

45 CONSTANT, Benjamin, op. cit., p. 110. '
46 Exposição Refletida dos Direitos do Homem e  do Cida

dão (Preliminaire de La Constitution. Reconaissance et 
Exposition Raisonée des Droits de 1’Homme et du Ci- 
toyen), trad . d e  GARCIA, Em erson, Rio de Janeiro: Lu- 
m en Ju ris Editora, 2008. p. 64/65.
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legal pode se passar por um exército, é 
de sum a importância que, lá onde é um 
exército, a ordem interior tenha uma in
dependência tal que jamais haja alguma 
espécie de relação entre um e outro.
"É então incontestável que o soldado ja
mais deve ser empregado contra os cida
dãos, e que a ordem interior do Estado 
deve ser dé tal modo estabelecida que, 
em qualquer caso, em qualquer circuns
tância possível, não haja necessidade de 
recorrer ao poder militar, a não ser contra 
o inimigo estrangeiro”47.

Em situações pontuais, no entanto, onde 
a coerção estatal deva assumir proporções ex
tremas, a atuação das Forças Armadas na or
dem interna, mesmo em situações de normali
dade institucional, tem  sido admitida.
( No direito espanhol, por exemplo, as 
"fuerzas armadas" e as "fuerzas y  cuerpos de 
seguridad dei Estado" têm  atribuições bem  de
finidas: às primeiras compete “garantir a sobe
rania e independência da Espanha, defender a 
integridade territorial e o ordenamento consti- 
tucional”48; às segunda^ compete “proteger o 
livre exercício dos direitos e liberdades e garan
tir a segurança cidadã.”49 Em qualquer caso, a 
força pública atua sob autoridade e direção do 
governò, que poderá, em situações extremas, 
pleitear a declaração dos estados de alarme, 
de exceção e de sítio.50 A política militar e de 
defesa, apesar de essencialm ente ligada à po
lítica exterior, o que se verifica nas hipóteses 
de conflito bélico com Estado estrangeiro, tam-

47 No m esm o sentido: CONSTANT, Beiijamin, op. cit., p. 
109.

49 C onstituição espanho la  d e  1978, art. 8o.
49 C onstituição espanho la  d e  1978, art. 104.
50 C onstituição espanho la  d e  1978, art. 116.

bém  alcança a política interior, assegurando 
a defesa da ordem constitucional em caso de 
rebelião interna.51 Na Itália, situa-se no âmbito 
das funções presidenciais a possibilidade de 
determ inar o emprego legítimo das forças ar
m adas em caso de crise internacional ou inter
na.52 Na Alemanha, do mesmo modo, admite-se 
que as Forças Armadas, em caso de defesa . i 
tensão53, apoiem as medidas policiais, atuando^ 
em regime de cooperação com as autoridades 
com petentes.54 Tratando-se de perigo imed ■ ■- 
to para a existência ou o regime fundamentai; 
de liberdade e democracia da Federação ou 
de um Estado, e não estando o Estado afetado 
disposto ou em condições de combatê-lo com 
suas forças de segurança, o governo federal o 
fará com o emprego das Forças Armadas, ass - 
mindo o controle da polícia desse Estado ou, se 
necessário, tam bém  de outros.55

Como se percebe, a atuação das Forças 
Armadas pode ocorrer em situações de guer
ra ou de paz, no exterior ou no interior do seu 
território de origem. Essa atuação, no entanto, 
tanto pode ocorrer a título principal, refletindo 
um dever jurídico imediato, como a título ace - 
sório, que surgirá quando constatada a impo 
sibilidade de os órgãos de segurança pública 
remediarem a situação de injuridicidade que 
abala o Estado e a sociedade. N esse último 
caso, um a interpretação teleológico-sistemá-

61 BALAGUER CALLEJÓN e t alii, p. 432. '
^  Dl CELSO, M. M azziotti e SALERMO, G. M„ op. c it, p. 

341.
53 A s Forças A rm adas (Streitkrãfte) poderão  se r utiliza

das, inclusive,, no caso  de ca tástro fe  n a tu ra l (Naturka■ 
tastrophe). Cf. ROBERTS, Gerhard. Einführung in das 
Deutsche Recht, 3a ed., Bade: Nomos Verlagsgesell 
chaft, p. 76. ;

64 Grundgesetz d e  1949, art. 87a, 3.
65 Grundgesetz de 1949, arts . 87a,,4; e  91, 2.
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rjà Constituição brasileira de 1988 exige 
a observado um referencial de subsidiarie- 
je No plano administrativo, o princípio da 

subsidiariedade parte  da prem issa de que o 
jresse público será mais bem  tutelado com 
escentralização administrativa: o poder ad- 
íistrativo, assim, deve ser exercido no plano 
is baixo possível, aproximando os centros 

de decisão dos sujeitos destinatários da ação 
administrativa; somente quando o exercício do 
podér se mostre ineficaz no‘plano inferior é que 
será acionado o órgão de escalão superior, e as
sim sucessivamente.56 ' (

Enquanto “a preservação da ordem pú- 
• i e da incolumidade das pessoas e do patri

mônio”57 é atribuição específica dos órgãos de 
segurança pública, as Forças Armadas somen
te atuarão em defesa da “lei e da ordem" por 

nativa dos poderes constitucionais,58 claro 
icativo de que sua atuação está  condicio- 
la à realização de um  juízo valorativo pela 
oridade competente, caracterizando um de-, 

ver jurídico, meram ente mediato. Conclui-se, 
ira, que a  intervenção das Forças Armadas, 
âmbito interno, em situação dè normalidade 
titucional, há de ser devidamente motivada 

pela ineficiência dos órgãos que, por imposição 
istitucional, possuem, como dever jurídico 

imediato, a obrigação dè zelar pela segurança 
3lica.

68 Cf. BASSI, Franco. Lezioni di Diritto Amministrativo, 7a 
ed,, Milano: D ott A. Giuffrè Editore, 2003. p. 66/67.

37 Constituição b rasileira  d e  1988, art. 144, capu t. As 
Constituições d e  1934 (art. 162), 1946 (art. 177) e  1967 
(art. 92, § I o), b em  como a  EC n° 1/1969 (art. 91) previam  
expressam ente, com o atribuições d as  Forças A rm adas, 
a defesa d a  P átria  e  a  g a ran tia  dos poderes constitu 
cionais, d a  lei e  d a  ordem . A  C onstituição d e  1891 (art. 
48, 3°) falava em  "defesa da ordem interna ou externa".

M Constituição b rasileira  d e  1988, art. 142, caput.

4 A  sistem ática  lega l para o em prego das 
Forças A rm adas

. O legislador infraconstitucional, valendo- 
se da liberdade de conformação deixada pelo 
art. 142, § I o, da Constituição de 1988, editou 
a Lei Complementar n° 97, de 9 de junho de 
1999, diploma normativo que “dispõe sobre as 
normas gerais para a organização, o preparo e o 
emprego das Forças Armadas".59 As Forças Ar
madas, constituídas pela Marinha, pelo Exérci
to e pela Aeronáutica, estão subordinadas ao 
governo civil e. apresentam  linhas verticais de 
comando: cada Força dispõe de um Comandan
te ,60 todos os Comandantes estão subordinados 
ao Ministro da Defesa61 e este  ao Presidente da 
República.

Cada Comandante, além da responsabi
lidade pelo preparo de seus órgãos operativos 
e de apoio,62 tem  com petência para, nos te r
mos de decreto baixado pelo Executivo, dispor 
sobre a criação, a denominação, a localização 
e a definição das atribuições das organizações 
integrantes das estru turas da respectiva For
ça.63

O Ministro da Defesa exerce a direção su
perior das Forças A rm adas64, traçando a políti
ca a ser observada pelos respectivos Coman
dantes no preparo de seus órgãos operativos e 
de apoio. É assessorado pelo Conselho Militar 
de Defesa, pelo Estado-Maior de Defesa e por 
outros órgãos previstos em lei. Especifica- . 
m ente em relação ao Estado-M aior de Defesa, 
com pete a esse órgão, além de outras atribui-.

59 A  m atéria  fora anterio rm ente reg u lad a  pe la  Lei Comple
m en ta r n° 69/1991.

60 LC n° 97/1999, art. 4o.
61 LC n° 97/1999, art. 3o.
62 LC n° 97/1999, art. 13.
63 C onstituição d e  1988, art; 84, IV; e  LC n° 97/1999, art. 6o.
64 LC n° 97/1999, art. 9o.

f
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ções que lhe sejam outorgadas, elaborar o p la
nejamento do emprego combinado das Forças 
Armadas e assessorar o Ministro de Estado da 
Defesa na condução dos exercícios combina
dos e na atuação de forças brasileiras em ope
rações de paz.65

No sistem a brasileiro, diversámente do 
que sè verifica em outras plagas, o Chefe do 
Executivo federal é, de fato e de direito, o “Co
mandante Supremo das Forças Armadas”66, 
detendo poderes de grande amplitude. Se não 
vejamos: 1) nomeia e define a competência dos 
seus Comandantes67, 2) promove os oficiais- 
generais68 e 3) apesar de assessorado £>elo 
Conselho Militar de Defesa ou pelo Ministro de 
Estado da Defesa, conforme a natureza da m a
téria69, detém  a palavra final sobre o emprego 
das Forças Armadas em situações de guerra ou 
de paz, no exterior çu no interior do território 
brasileiro.70 Decidindo pela ativação de órgãos - 
operacionais, expedirá a respectiva determ ina
ção ao Ministro de Estado da Defesa.71

65 LC n° 97/1999,xart. 11.
66 C onstituição d e  1988, art. 84, XIII. Tbdas a s  Consti

tu ições republicanas, a  p a rtir  d e  1891, reconheceram  
expressam ente  q u e  as Forças A rm adas es tav am  sob 
a  au toridade (suprem a) do P residen te d a  República 
(Constituições d e  1891, art. 48, 3o; 1934, art. 56, 7o; 
1937, art. 74, e; 1946, art. 176; 1967, art. 92; e  EC n° de, 
-1969, art. 90).

67 C onstituição d e  1988, art. 84, XIII; e  LC n° 97/1999, arts. 
4o e  6o.

68 C onstituição d e  1988, art. 84, X III; e  LC n° 97/1999, art. 
7o, parágrafo  único.

39 LC n° 97/1999, art. 2o.
70 LC n° 97/1999, art. 15.
71 A form a de subordinação ap resen ta rá  variações con

forme a  n a tu reàa  do com ando (com binado ou único) e  •
d a  operação (com binada, iso lada ou d e  paz). Eis o que
dispõem , a  respe ito  d a  subordinação, os incisos do art.
15 d a  Lei C om plem entar n° 97/1999: "I - diretamente

Prestigiando a unicidade de comando, dis
pôs a Lei Complementar n° 97/1999 que a  utiliza
ção das Forças Armadas, no âmbito interno, sem
pre estará condicionada à decisão do Preside 
da República, o que poderá ocorrer "por iniciativa 
própria ou em atendimento a pedido manifestado 
por quaisquer dos poderes constitucionais, por 
intermédio dos Presidentes do Supremo Tribunal 
Federal, do Senado Federal óu da Câmara dos De
putados".72 Foram estabelecidos, assim, bal * 
mentos à "iniciativa” referida no art. 142, caput, 
da Constituição de 1988, que passa  a ser vista 
como provocação ou requerimento dos poderes 
constitucionais, condicionado ao juízo valoralivo 
.e consequente decisão do Chefe do Executivo.

A legislação de regência ainda realça a 
subsidiariedade da intervenção das Forças Ar
m adas, que somente deve ocorrer "após esgo
tados os instrumentos destinados à preservação 
da ordem pública e da incolumidade das pesso
as e do patrimônio, relacionados no art. 144 da 
Constituição Federal".73 * O preenchimento des
sa condicionante, além de uma análise detida 
e cautelosa dos dados disponíveis, pressupõe 
o reconhecimento formal, pelo respectivo Chefe 
do Poder Executivo Federal ou Estadual, de que 
as estruturas de segurança pública são "indis
poníveis, inexistentes ou insuficientes ao desem
penho regular de sua missão constitucional"

(200), jan./jun. 2009

aò Comandante Supremo, no caso de Comandos ( 
binados, compostos por meios adjudicados pelas Fi 
Armadas e, quando necessário, por outros órgãos; b 
retamente ao Ministro de Estado da Defesa, para fi. 
adestramento, em operações combinadas, ou quanc 
participação brasileira em operações de paz; III - di 
m ente ao respectivo Comandante da Força,, respei 
a direção superior do Mjnistro de Estado da Defes 
caso de emprego isolado de meios de uma única Foi

72 LC n° 97/1999, art. 15, § I o.
73 LC n° 97/1999, art. 15, § 2°.
74 LC n° 97/1999, art. 15, § 3o.
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. A exigência de reconhecimento formal, 
pelõ Chefe do Executivo, da inaptidão dos ór
gãos de segurança pública para restabelecer 
a ordem e garantir o primado da lei, mostra- 
se adequada por duas razões básicas. A pri
meira baseia-se na ascendência hierárquica 
desse agente, que ocupa o ápice do funciona
lismo público estadual, sendo natural seja de
vidamente considerada a avaliação que faz a 
respeito de seus subordinados. A segunda e 
mais im portante aponta para a  preservação da 
coerência do sistema, já que o art. 34, III, da 
Constituição de 1988 prevê, como causa de in
tervenção da União nos Estados e no Distrito 
Federal, a necessidade de "pôr termo a grave 
comprometimento da ordeni pública”, objetivo 
condicionado a um processo específico e que 
tem consequências drásticas, claro indicativo 
de que não pode ser alcançado por vias trans
versas. Uma atuação não consentida assumiría 
claros contornos de intervenção.

A atuação das Forças Armadas ainda de
verá observar os balizamentos de natureza mo- 
dal, espacial e temporal fixados pelo Chefe do 
Executivo.

O Presidente da República, além de de
cidir sobre õ emprego das Forças Armadas, es
tabelecerá “diretrizes” â respeito de seu modo 
de atüação.75 A possibilidade de fixação dessas 
“diretrizes”, no entanto, não parece se afeiçoar 
com a posição de extraneus do Chefe do Execu
tivo, agente que não íntegra qualquer das For
ças é  que não parece qualificado a definir estra
tégias ou instrum entos de atuação necessários 
à recomposição da ordem. No direito francês, 
há muito observara Hauriou76 que a requisição 
de emprego das Forças Armadas deveria indi-

75 LC n° 97/1999, art. 15, § 2o.
%Pré c is de droit administratií.., op. cit., pp. 583/584, no ta 

40.

car claramente o objetivo a ser alcançado, mas 
deixar ao comando militar a escolha dos meios 
que permitiríam alcançá-lo. Trata-se, aliás, de 
um imperativo de ordem lógica, pois não faz 
sentido que agentes estranhos aos quadros mi
litares dirijam operações dessa  natureza.

No plano temporal, a atuação deve ocor
rer de forma episódica e por tempo limitado.77 
A atuação, por ser episódica, deve apresentar 
contornos de eventualidade e acessoriedade, 
referenciais de todo incompatíveis com a noção 
dè continuidade. Deve ser, tanto quanto possí
vel, inesperada. Além disso, é imperativo que a 
atuação ocorra por tem po limitado, sem ultra
passar o estritam ente necessário à superação 
da situação de injuridicidade que motivou o 
seu surgimento.

No plano espacial, a  atuação das Forças 
Armadas deve ser antecedida pela delimitação 
da respectiva área territorial em que se desen
volverá.78 Essa delimitação será orientada, con
soante critérios de razoabilidade, pela nature
za e extensão do problema a ser combatido, 
podendo se estender desde pequenas parcelas 
de uma cidade à integralidade de um Estado 
ou região.

Observadoa esses balizamentos, os ór
gãos operacionais das Forças Armadas, que 
tam bém  deterão o controle operacional79 dos 
órgãos de segurança pública80, poderão de
senvolver todas "as ações de caráter preven-

77 LC n° 97/1999, art. 15, § 4o.
78 L C n° 97/1999, art. 15, §4°. •
79 LC n° 97/1999, art. 15, § 6°\'"Considera-se controle ope

racional, para fins de aplicação desta Lei Complementar, 
o poder conferido à autoridade encarregada das opera
ções, para atribuir e coordenar missões ou tarefas espe
cíficas a serem desempenhadas por efetivos dos órgãos 
de segurança pública, obedecidas as suas competências 
constitucionais ou legais".

80 LC n° 97/1999, art. 15, § 5o.



60 Justitia, São Paulo, 66 (200), jan./jun. 2009

tivo e repressivo necessárias para assegurar o 
resultado das operações na garantia da lei e da 
ordem."81 Ao assegurar às Forças Armadas o 
exercício de todas as' “ações” “necessárias", o 
legislador infraconstitucional, como é intuitivo, 
não lhes conferiu uma autorização ampla e ir
restrita para atuarem  da forma que melhor lhes 
aprouver. Hão de observar os balizamentos 
estabelecidos pela ordem jurídica,, com espe
cial reverência aos direitos fundamentais, sem 
se distanciar da juridicidade característica de 
toda e qualquer ação do Poder Público.

Acresça-se que a prescrição legal não 
deixa margem a dúvidas em relação ao poder 
de polícia outorgado às Forças Armadas, pois 
referidas “ações” nada mais são que as medi
das a serem adotadas na consecução do obje
tivo almejado, alcançando os poderes de fisca
lização e coerção. A penas a regulamentação, 
que, além de não ser propriamente uma ação, 
situa-se na esfera de competência do Executivo 
por imposição constitucional,82 não poderá ser 
exercida. Não é demais lembrar que ao exercer 
uma competência característica dos órgãos de 
segurança pública, inclusive com a assunção 
do seu comando operacional, as Forças Arma
das necessariam ente praticarão todos os atos 
da alçada desses órgãos, o que, à evidência, 
alcança o poder de polícia.83

31 LC n° 97/1999, art, 15, § 4o.
82 C onstituição b rasileira  d e  1988, arts . 84, IV, e  25, caput.
83 E sse  aspecto  foi espec ia lm en te  realçado pelo art. 3o do 

Decreto n° 3.897, d e  24 d e  agosto  de 2001, que fixou 
"diretrizes para o emprego das Forças Armadas na ga
rantia da-lei e da ordem", verbis: "Na hipótese de em 
prego das Fbrças Armadas para a garantia da Jeí e  da 
ordem, objetivando a preservação da ordem pública e 
da incolumidade das pessoas e do patrimônio, porque 
esgotados os instrumentos a isso previstos no art. 144 
da Constituição, lhes incumbirá, sempre que se faça 
necessário, desenvolver as ações de polícia ostensiva,

Ainda é oportuno frisar, isto com escu
sas pela obviedade, que os poderes de polícia 
referidos no art. 17-A da Lei Complementar n° 
97/199984 não têm  o condão de legitimar uma 
conclusão a fortiori, de modo a excluir da alça
da das Forças Armadas, mais especificamente 
do Exército, o exercício do poder de polícia fora 
das circunstâncias ali previstas. N essas situa
ções, tem -se um  dever jurídico principal, a  ser 
exercido em caráter continuado, não um dever 
jurídico subsidiário, condicionado à ineficiên
cia dos órgãos de segurança pública.

Epílogo
A disseminação da violência nos grandes 

centros urbanos, fruto de uma exclusão-social fa
cilmente perceptível a  um olhar desatento, tem 
desnudado a ineficiência dos órgãos de seguran
ça pública na garantia da ordem pública interna.

O que muitos não querem perceber é que 
a  ineficiência não é apanágio exclusivo dos ór
gãos de segurança. Em verdade, é um padrão 

- de conduta do próprio Estado brasileiro, ainda 
preso a políticas puram ente assistencialistas 
e que pouco tem  feito em térm os de inclusão 
social. A m assa de iletrados (ou tecnicam en
te  alfabetizados se preferirem) não alcança

como as demais, de natureza preventiva  ou repressiva,' 
que se incluem na competência, constitucional e legal, 
das Polícias Militares, observados os termos e lim ites im 
postos, a estas últimas, pelo ordenamento jurídico”.

34 LC n° 97/1999, art. 17-A: “Cabe ao Exército, além de 
outras ações pertinentes, como atribuições subsidiárias 
particulares: (...) IV  -  atuar, por meio de ações p reven ti
vas e repressivas, na faixa de fronteira terrestre, contra
delitos transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou 
em coordenáção com outros órgãos do Poder Executi
vo, executando, dentre outras, as ações de: a) patrulha- 
mento; b) revista de pessoas, de veículos-terrestres, de 
embarcações e de aeronaves; e c) prisões em flagrante
deüto".
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padrões mínimos de qualificação técn ica e a 
cada dia aum enta o abismo entre as classes 
sociais.

Empregar as Forças Arm adas em opera
ções tipicam ente urbanas é m edida extrema, 
a ser adotada em situações igualm enté extre- 
mas. Trata-se de dogma que jam ais deve ser 
esquecido' num País recém-saído de um regi
me de exceção. Além do risco m ediato à dem o
cracia e  à própria população civil, ainda está  
em jogo a credibilidade das instituições, pois 
um aparato voltado ao com bate e, ipso facto, 
à eliminação do inimigo, não e stá  ontologica- 
mente vocacionado ao policiamento ostensivo 
e à repressão à  criminalidade civil. Imaginar 
(ou forçar) o contrário pode desaguar num 
extermínio generalizado ou no descrédito de 
uma instituição essencial à solidez do Estado 
brasileiro.

GARCIA, E. The Armed Forces and the Safe- 
guarding of Law and Order. Rev. Justitia  (São 
Paulo), v. 200, p. 45-62* jan./jun. 2009.

• ABSTRACT: The increase of violence in the 
great urban centers constantly evidencès 
the inefficiency of the public safety agencies 
and nourishes the  discussion about the utili-

, zation of the  Armed Forces in the defense of 
the internai public order. The analysis perfor- 
med aspires to  dem onstrate how this measu- 
re is carried out and its exceptionality, since 
a body utilized for combat and, ipso facto, for 
the elimination of the enemy, isn’t ontologi- 
cally prepared for conspicuous patrolling nor 
for the repression of civil criminality.

• KEY-WORDS: Peace Defense. Armed Forces. 
Public Order. Administrative Police. Public 
Safety.
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Lei n° 12.015/09: As Consequências Jurídicas da Nova 
Redação do Artigo 213 do Código Penal Brasileiro

Criminal / Criminal

SUMÁRIO: Introdução. 1A dignidade sexual 
qoiiio projeção da dignidade, da pessoa hu
mana. 2 A revogação do artigo 214 do Código 

-Penal brasileiro pela Lei n° 12.015/09: hipó
tese  de abolitio criminis? 3 As consequên
cias da previsão legal dos crimes de estupro 
e de atentàdo violento ao pudor na mesma 
figura delitiva sob a denominação estupro: 
possibilidade de reconhecimento da conti
nuidade delitiva, desde que preenchidos os 
requisitos do artigo 71, capüt do CPB. 4 A 
unificação dos crimes de estupro e atentado 
violento ao pudor na m esm a figura delitiva 
caracteriza crime único? 5 O caráter mais be
néfico ao réu trazido da Lei n° 12.015/09: a 
retroatividade. 6 Os requisitos para o reco
nhecimento da continuidade delitiva na hi
pótese de vários crimes de estupro: a nova 
redação do artigo 213 do Código Penal brasi
leiro. Conclusões. Referências bibliográficas.

t ^
RESUMO: A Lei n° 12.015/09 trouxe altera
ções relevantes ao ordenamento penal bra
sileiro, unificando as condutas criminosas 
do estupro e do atentado violento ao pudor 
na m esm a figura delitiva, agora denomina
da estupro. A inovação legislativa produz 
im portantes consequências jurídicas, afas
tando entendim ento então consolidado na 
jurisprudência dos tribunais superiores bra
sileiros que, por considerar os ilícitos como 
de espécies diferentes, nao reconhecia a  
continuidade delitiva. Em razão do caráter 
mais benéfico da lei, haverá retroatividade 
para, nas hipóteses em que estejam  presen-

Anderson CAVICHIOLI*

tes os requisitos do instituto, seja possível 
sua aplicação.

• PALAVRAS-CHAVE: Estupro. Código Penal 
Çrasileiro.

Introdução
A Lei n° 12.015, de 07,08.2009 (D.O.U. de 

10.08.2009) trouxe im portantes alterações ao 
ordenamento penal pátrio.

O objetivo do presente estudo não é 
abranger todas as m udanças trazidas pelo 
novo. diploma legal, mas analisar as conse
quências jurídicas decorrentes da novêl lei em 
relação à nova redação do artigo 213 do Código 
Penal brasileiro e à revogação do artigo 214 do 
mesmo diploma legal, que estabelecia os con
tornos do delito de atentado violento ao pudor.

1 A  dign idade sexu al com o projeção da 
dignidade da p essoa  hum ana

As mudanças trazidas pela Lei n° 
12.015/09 iniciam-se com aú lteração  da deno
minação do Título VI do Código Penal brasilei
ro, abandonando-se a designação "Dos crimes ' 
contra os costum es” e adotando-se o título 
"Dos crimes contra a dignidade sexual”.

Pércebe-se que não se tra ta  de mero ajus
te  de nomenclatura destituído de relevância 
prática, pois a alteração traduz, antes de tudo, 
a preocupação do legislador com a dignidade

* A ssesso r de Subprocurador-G eral d a  R epública (Procu
radoria  Geral d a  República). |
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sexual, enquanto projeção da própria dignida
de da pessoa humana, erigida a epicentro de 
todo o ordenamento jurídico.

A expressa alusão a um dos aspectos da 
dignidade hum ana (dignidade sexual) na aber
tura do Título VI do Estatuto Repressivo brasi
leiro tem  o condão de condicionar a interpre
tação das alterações trazidas pela novel lei à 
observância da dignidade hum ana como valor 
ético irredutível, merecedor de adequada e efe
tiva tu tela estatal.

O valor da dignidade da pessoa humana 
impõe-se como núcleo básico e informador de 
todo o ordenamento jifrídico e, em sua projeção 
na seara da liberdade sexual (faculdade de livre 
eleição do(a) parceiro(a) sexual), como critério e 
parâmetro ,de valoração a orientar a interpreta
ção e compreensão do sistem a normativo penal. 

Para Flávia Piovesan1:

“É no valor da dignidade hum ana que a 
( ordem jurídica encontra seu próprio sen

tido, sendo seu ponto de partida e seu 
ponto de chegada, na tarefa da interpre
tação normativa. Consagra-se, assim, a 
dignidade hum ana como verdadeiro su- 
perprincípio a orientar o Direito Interna
cional e o Direito Interno".

Dessa forma, o princípio da dignidade da 
pessoa humana é condicionante da interpreta
ção de qualquer norma integrante do ordena
mento jurídico, inclusive as normas de caráter 
penal.

Pode-se afirmar que a  ideia de dignidade 
hum ana traz em si a noção de respeitabilidade

1 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos, o princípio.da 
dignidade humana e a Constituição brasileira de 1988. 
In  NOVELINO, Marcelo (Org). Leituras complementares 
de direito constitucional -  direitos humanos e direitos 
fundamentais. 3a ed. Salvador: Iu s  P odium , 2008. p. 52.

condicionada apenas e tão somente à qualida
de de pessoa, rejeitando qualquer outro con
dicionamento, razão pela qual a norma penal 
deve ser interpretada à luz deste  vetor axioló- 
gico, para tu telar efetivamente o bem  jurídico 
dignidade sexual.'

2 A  revogação do artigo 214 do C ódigo Pe
n al brasileiro pela  Lei n° 12.015/09: h i
p ó tese  de “abolitio crim inis”?

A Lei n° 12.015, de 07.08.09, em seu ar
tigo 7o2, revogou o artigo 214 do Código Penal 
brasileiro, que previa a figura típica do aten ta
do violento ao pudor, mas incorporou a conduta 
então prevista no referido dispositivo ao artigo 
213 do Estatuto Penal, sob o nomen iuris estu
pro, passando o referido artigo de lei a dispor:

“Art. 213. Constranger alguém, m ediante 
violência ou grave ameaça, a te r conjun
ção carnal ou a praticar ou permitir que 
com ele se pratique outro ato libidinoso: 
Pena -  reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) 
anos.”

A primeira indagação que se coloca é se 
houve abolitio criminis.

Como é cediço, há abolitio criminis quan
do determ inada conduta, então prevista no or
denam ento jurídico como crime, deixa de sê-lo.

Pertinente se revela a lição de Alberto da 
Silva Franco3:

“Cuida-se dá hipótese de supressão da 
figura criminosa, por ter o legislador con-

2 Art. 7o Revogam-se os arts. 214, 216, 223, 224 e 232 do 
Dècreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Códi
go Penal, e a Lei n° 2.262, de Io de julho de 1954.

3 FRANCO, Alberto da Silva. Código penal e  sua interpre
tação jurisprudencial, 5a ed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 1995. p. 45.
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r . siderado que a ação, antes prevista como 
''delituosa, não é mais idônea a ferir o bem 

; ■ jurídico, que pretende tutelar. Com a des- 
criiíiinalização do fato, não teria sentido 
nem o prosseguimento da execução da 

; /  pena, nem a m antença das sequelas pe
nais da sentença çondenatória”.

Cláudio Brandão4, por seu turno, registra:

“É certo que o Direito Penal não escapa à 
Tteoria Geral do Direito, já  que suas nor
mas tam bém  podem ser revogadas e o 
instituto da dogmática penal que tra ta  
da revogação da norma penal é cham a
do abolitio criminis. Cuida esse instituto 
da revogação de uma incriminação penal 
por um a lei posterior que não mais con
sidere o fato como criminoso, o que traz 
como consequência a cessação de todos 
os efeitos penais decorrentes do fato re
vogado, extinguindo-se a punibilidade”.

Diante do artigo 7o da Lei n° 12.015/09 
cabe indagar se a conduta então descrita no 
artigo 214 do Código Penal pátrio deixou de ser 
crime.

A resposta é negativa, pois, apesar da 
revogação do mencionado artigo 214, vê-se 
que o ordenamento penal continua a prever a 
conduta então nele descrita como conduta pe
nalmente relevante, todavia, agora, no bojo do 
artigo 213 do Estatuto Repressivo, que sòfreu 
alteração em sua redação para albergá-lá.

Em outros termos, apenas se poderia falar 
em abolitio criminis na hipótese de a lei deixar 
de prever como crime a conduta consistente 
em constranger alguém, m ediante violência ou 
grave ameaça, a praticar ou permitir a prática

BRANDÃO, Cláudio, Curso de direito penal: parte geral. 
Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008. p. 64.

com o agente de ato libidinoso diverso da con
junção carnal, o que efetivamente não ocorreu.

Vale dizer, não ocorreu qualquer solução 
de continuidade quanto à previsão da condu
ta  eptão prevista no derrogado artigo 214 do 
Código Penal brasileiro como crime, apenas ha
vendo sua incorporação ao novel artigo 213 do 
mesmo diploma legal, cõm a redação que lhe 
foi dada pela Lei n° 12.015/09.

Portanto, a primeira conclusão é que não 
houVe abolitio criminis.

3 A s con seq u ên cias da previsão lega l dos 
crim es de estupro e de atentado v io len 
to  ao pudor na m esm a figura delitiva  
sob a denom inação estupro: possibilida* 
de de reconh ecim ento  da continuidade  
delitiva, d esd e qu e preench idos os re
qu isitos do artigo 71, “cap u t” do CPB

O Código Penal brasileiro tratava em fi
guras delitivas diversas os crimes de estupro e 
atentado violento ao pudor. Confira-se:

“Art. 213. Constranger mulher à conjun
ção carnal, m ediante violência ou grave 
ameaça:
Pena -  reclusão, de seis a dez anos”.

“Art. 214. Constranger alguém, mediante 
violência ou grave ameaça, a praticar ou 
permitir que com ele se pratique ato libi
dinoso diverso da conjunção carnal:
Pena -  reclusão, de seis à dez anos”.
Todavia,- a Lei n° 12.015, de 07.08:2009, 

unificou as duas condutas em uma m esm a‘fi
gura delitiva, agora prevista no novel artigo 
213 do Estatuto Repressivo pátrio, que passou 
a dispor:

“Art. 213. Constranger alguém, mediante 
violência ou grave ameaça, a te r conjun
ção carnal ou a praticar ou permitir que
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com ele se pratique outro ato libidinoso: 
Pena -  reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) 
anos".

Anteriormente à alteração legislativa 
acima mencionada, havia forte corrente juris- 
prudericial, mormente formada no âmbito dos 
tribunais superiores, no sentido de não reco
nhecimento de continuidade delitiva entre os 
crimes de estupro (CPB, art. 213) e atentado 
violento ao pudor (CPB, art. 214) quando os 
atos libidinosos caracterizadores deste último 
não configurassem praeludia coiti, ainda que 
perpetrados contra a m esm a vítima, ensejan
do, portanto, a caracterização de concurso ma
terial (CPB, art. 69).

Neste sentido a jurisprudência do egré
gio Superior Tribunal de Justiça:

"[...] 1. Não se consubstanciando os atos 
libidinosos em praeludia coiti, ocorre cri
me de atentado violento ao pudor em 

', concurso màterial com o estupro., não po
dendo, dessa  forma, ser aplicada a regra , 
insculpida no art. 71 do Código Penal, por 
serem ctimes de espécies diversas. Pre
cedentes do Supremo Tribunal Federal e 
desta  Corte"5.

II - Se, além da.conjunção carnal, é 
praticado outro ato de libidinagem que 
não se ajusta aos classificados de prae
ludia coiti, é de se reconhecer o concur
so material entre os delitos de estupro e 
de atentado violento ao pudor. A conti
nuidade delitiva exige crimes da mesma 
espécie e hom ogeneidade de execução. 
Ordem denegada"6.

5 STJ, 5a Turma, HC 112829/SP, Relatora: Ministra Laurita 
Vaz,.DJe de 01.12.08.

6 STJ, 5a Turma, HC 76013/SR Relator: Ministro Felix Fis-
cher, DJU de 15.10.07, p. 316.

, No mesmo sentido, o seguinte aresto do 
Pretório Excelso, que reflete a jurisprudência 
dom inante na  Corte:

“[...] 1. Esta corte já teve oportunidade de 
solucionar a questão controvertida na es-t
fera doutrinária, podendo ser colaciona- 
dos julgados no sentido de que “não há 
falar em continuidade delitiva dos crimes 
de estupro e atentado violento ao pudor" 
(HC n° 70.427/RJ, Ministro Carlos Vello- 
so, 2a Turma, DJ 24-9-1993), ainda qüe 
"perpetrados contra a m esm a vítima" 
(HC n° 688.77/RJ, Relator Ministro limar 
Galvão, I a Turma, DJ 21-2-1992). 2. Além 
disso, consoante se depreende da sen
tença condenatória, os crimes de estupro 
é atentado violento ao pudor foram come
tidos contra duas filhas menores do pa
ciente, ou seja, contra vítimas diferentes, 
havendo, portanto, completa autonomia 
entre as condutas praticadas. 3. Ante o 
exposto, denego a ordem de habeas cor- 
p u s”7. . .

Nota-se que a referida orientação juris- 
prudencial não reconhece a continuidade de
litiva entre o estupro (então caracterizado ape
nas pela conjunção carnal) e o atentado violen
to ao pudor, este integrado pelos demais atos 
libidinosos diversos da conjunção carnal que 
não configurarem praeludia coiti.

Deve-se esclarecer que conjunção carnal 
é a cópula vagínica. Ato libidinoso diverso, por 
seu turno, é qualquer ato de cunho sexual, di
verso da penetração do pênis na vagina, ten 
dente à satisfação da lascívia, como sexo anal, 
fellatio in ore (sexo oral), coito vestibular (em 
que o agente encosta e/ou roça a  glande do pê-

7 STF, 2a Turma, HC 96942/RS, Relatora: Ministra Ellen 
Gracie, DJe de 19.06.09
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tação muito aberta  ao tipo do art. 214. 
Portanto, atos ofensivos ao pudor, como 
passar a mão has pernas da vítima, de
vem ser considerados uma contravenção 
penal e não um crime. A este é preciso 
reservar o ato realm ente lascivo, que sir
va para satisfazer a ânsia sexual do au
tor, que se vale da violência ou da grave 
ameaça. Além disso é preciso considerar 
o tempo utilizado para atingir os propó
sitos do agente. Uma breve passada de 
mãos no seio da vitimai fugaz e de inopi- 
no, não nos parece seja um atentado vio
lento ao pudor, m as uma importunação 
ofensiva ao pudor. Diferente do sujeito 
que se detém  nas carícias, ameaçando 
a vítima com um revólver, por exemplo. 
Neste último caso, trata-se do delito pre
visto no art, 214.”

nís na vulva ou nos lábios vaginais; é o coitus 
inter femora), apalpação nas partes íntimas da 
vítima, penetração dos dedos ou com objetos, 
entre outros, a configurar o injusto do atentado 
violento ao pudor (então previsto no revogado 
artigo 214 do Código Penal).

Os atos acima mencionados não consubs
tanciam praeludia coiti, que são aqueles que 
fazem parte  da açãó física do delito de estupro 
*>tn sua acepção anterior à alteração legislativa 
sob análise.

• Vale transcrever os seguintes esclareci
mentos doutrinários8:

“32. Diversidade da conjunção carnal:
, tendo em vista que conjunção carnal é 

a cópula vagínica, todos os demais atos 
que servem  à satisfação do prazer sexual 
são considerados libidinosos, tais como o 
sexo oral ou anal, o toque em partes ín
tim as, a  masturbação, o beijo lascivo, a  

: , introdução na vagina dos dedos ou de 
outros objetos, dentre outros. Qiianto ao 
beijo, excluem-se aqueles que forem cas
tos, furtivos ou.brevíssimos, como os da
dos na  face. Incluem-se os beijos volup
tuosos, como ‘longa e intensa descarga 
de libido’, como menciona Hungria, da
dos na  boca.
33. Distinção entre atentàdo violento ao 
pudor 'e  importunação ofensiva ao pu
dor: em se tratando de crime hediondo, 
sujeito a  um a pena mínima dè seis anos, 
a ser cumprida em regime integralmente 
fechado9, não se pode dar uma interpre-

WUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comenta
do, 5a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. . 
787/788.

3 Verificar o HC n° 82.959/SP (STF Relator: Ministro Mar
co Aurélio).

Após a Lei n° 12.015/09, as condutas an
teriorm ente integradas em tipos penais distin
tos foram reunidas em uma única figura deli-, 
tiva, impondo-se reconhecer que, agora, são 
crimes da mesma espécie.

Convém registrar o que ensina a doutri
na10 acerca do significado da expressão “cri
mes da mesma espécie":

“Várias posições foram ganhando corpo 
aç longo dos anos, sendo que duas mere
cem destaque, porque principais.
A primeira posição considera como cri- 

. mes da m esm a espécie aqueles que pos
suem o mesmo bem jurídico protegido, ou 
na linha de raciocínio de Fragoso, “crimes 
de m esm a espécie não são apenas aque
les previstos no mesmo artigo’de lei, mas 
tam bém  aqueles que ofendem o mesmo

10 GRECO, Rogério. Curso de direito penal, 5a ed. Rio de 
Janeiro: Impetus, 2005. p. 6 6 8 . j
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bem jurídico e que apresentam, pelos fa
tos que os constituem  ou pelos motivos 
determ inantes, caracteres fundamentais 
comuns". Assim, furto e roubo, estupro 
e atentado violento ao pudor seriam da 
m esm a espécie. A segunda posição aduz 
que crimes da m esm a espécie são aque
les que possuem  a m esm a tipificação 
penal, não importando se simples, privi
legiados ou qualificados, se tentados ou 
consumados.
[...] Ao contrário, portanto, da posição an
terior; para e sta  não poderia haver con
tinuidade entre furto e roubo, entre es
tupro e atentado violento ao pudor, uma 
vez que tais figuras encontram moldura 
ém figuras típicas diferentes”.

Portanto, vê-se claram ente que predomi
nava na jurisprudência pátria o entendimento, 
tam bém  adotado por parcela da doutrina, no 
sentido de quq estupro e atentado violento ao 
pudor, por não serem crimes da mesma espé
cie, eis que não previstos no mesmo tipo penal, 
ensejariam eventualm ente o reconhecimento 
de concurso material.

Todavia, após a alteração legislativa tra 
zida pela Lei n° 12.015/09, qualquer que seja 
a concepção doutrinária acerca da expressão 
“crimes da m esma espécie", dúvida não rema
nesce que “estupro” e "atentado violento ao 
pudor", agora, integram  a m esm a figura de- 
lítiva, estão previstos no mesmo tipo penal e 
atentam  contra o mesmo bem jurídico, sendo, 
pois, crimes da m esm a espécie, permitindo, 
desde que preenchidos os requisitos do artigo 
71, caput do Código Penal brasileiro, possa ser 
reconhecida a continuidade delitiva e afastado 
o concurso material.

Convém não se olvidar de que a continui
dade delitiva poderá ser reconhecida apenas e 
tão somente se estiverem  presentes os requi

sitos previstos no referido artigo 71, caput do 
Estatuto Penal.

O que se pretende afirmar é que não se 
pode mais, diante da inovação trazida pela Lei 
n° 12.015/09, afastar a possibilidade de reco
nhecimento da continuidade delitiva entre o 
estupro, e o atentado violento ao pudor, agora 
denominado estupro, apenas sob o argumento 
de não serem crimes de mesma espécie.

Entretanto, isso não significa afirmar que 
sempre haverá continuidade delitiva, cujo re
conhecimento dependerá da presença de todos 
os requisitos elencados no artigo 71, caput do 
Estatuto Repressivo pátrio e não apenas de se 
tra ta r de crimes de mesma espécie.

4 A  un ificação dos crim es de estupro e 
atentado v io len to  ao pudor na m esm a  
figura d elitiva  caracteriza crim e único?

A previsão no mesmo tipo penal do cri
me de estupro e do revogado atentado violen
to ao pudor trouxe questão de alta indagação, 
consistente em saber se constranger alguém, 
m ediante violência ou grave ameaça, a te r con
junção carnal e, na mesma situação, a praticar, 
ou permitir que com o agente se pratique ou
tro ato libidinoso configura crime único ou, por 
outro lado, se há vários crimes praticados em 
continuidade delitiva.

Em outros termos, após a Lei n° 12.015/09, 
é preciso perquirir se a prática de conjunção 
carnal e outros atos libidinosos, na mesma 
oportunidade, contra uma única vítima, carac
teriza crime único ou vários crimes cometidos 
em continuidade delitiva.

A tese  de crime único não merece acolhi
da, eis que seu reconhecimento dependería de 
conceber o crime previsto no artigo 213 do Có
digo Penal, com a redação que lhe foi dada pela 
Lei n° 12.015/09, como crime de ação múltipla 

' ou de conteúdo variado.

Todavia, percebe-se que o novel tipo pe
nal traz em sua estrutura apenas um núcleo 
verbal (constranger). Cuida-se de tipo uninu- 
ciear. Portanto, não se pode concebê-lo como 
crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, 
em que a realização de mais de um verbo con
tido no tipo configura um único crime.

Deve-se registrar, ainda, que a prosperar 
o entendimento de existência de crime único, 
tef-se-ia um verdadeiro estímulo à potencialida
de ofensiva do agente em detrimento da vítima, 
pois, a título exemplificativo, poderia o agente 
constrangê-la a com ele manter conjunção car
nal e, após, no mesmo contexto, tam bém  cons
trangê-la a  praticar ou permitir a prática de outro 
íttô, libidinoso ou vice-versa, sem que houvesse 
repressão proporcionalmente mais gravosa.

Conforme salientado no início deste  tra 
balho, a expressa alusão a um dos aspectos da 
dignidade-humana (dignidade sexual) na aber
tura do Título VI do Código Penal brasileiro tem  
o condão de condicionar a interpretação das al
terações trazidas pela novel lei à observância 
da dignidade hum ana como valor ético irredu
tível, merecedor de adequada e efetiva tutela 
estatal, que estaria gravemente comprometida 
pela adoção da tese  do crime único.

Tendo em vista que a norma penal elegeu 
a liberdade sexual como bem  jurídico digno 
de tutela, não se pode conceber qualquer in
terpretação que retire da norma penal seu as
pecto teleológico fundamentado na adequada 
e proporcional resposta a qualquer ato que se 
afigure atentatório à dignidade sexual.

Vale registrar a seguinte passagem  dou
trinária11:

. Criminal

11 GOMES, Luiz. Fávio. Direito penal: parte geral: teoria' 
constitucionalista do delito, 2a ed. São Paulo: Editora 

ivista dos Ttibunais, 2006. p. 33.

“Todo Direito penal fundado na pena de 
prisão, que retira do agente do fato (ou lhe 
restringe ou lhe ameaça) o direito funda
mental da liberdade, não se justifica senão 
quando o fato desse agente afeta concreta 
e gravemente (lesão ou perigo de lesão/um 
bem jurídico de elevada relevância (digno 
de proteção, merecedor de proteção). A 
afetação concreta e grave (intolerável de 
um bem jurídico relevante (digno de prote
ção) é, portanto, condição sine qua non do 
ius poenale do ius libertati (do Direito penal - 
da liberdade), isto é, sua ratio essendi.
Se a liberdade é um bem  jurídico de ex
trem ada relevância, sua eliminação ou 
restrição ou am eaça só se justifica quan
do o agente do fato, com sua conduta, te 
nha ofendido concreta e grãvemente (le
são ou perigo Concreto) bem jurídico de 
igual ou similar importância. O princípio 
da proporcionalidade (ou razoabilidade) 
não autoriza nenhum a afetação despon- 
derada ou desarrazoada do direito funda
m ental da liberdade",

O legislador, ao prever as condutas des
critas no artigo 213 do Código Penal, com a re
dação que lhe foi dada pela Lei n° 12.015/09, 
elegeu a liberdade sexual, enquanto projeção 
da dignidade sexual, como bem jurídico de ele
vada importância.

Portanto, eventual interpretação que en
xergasse no referido dispositivo de lei crime 
único violaria o princípio da dignidade da pes
soa hum ana e sua projeção na tutela da liber
dade sexual, além de malferir o princípio da in- 
dividualização da pena previsto no Texto Maior, 
indubitavelmente dirigido, ao legislador12, mas
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12 XLVI -  a lei regulará a individualização da pena e ado
tará, entre outras, as seguintes: [...]
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tam bém  ao intérprete e aplicador da norma, 
conforme assentado pelo Pretório Excelso no 
julgamento do HC n° 82.959/SR Relator Minis
tro Marco Aúrélio, D.J.U. de I o.09.06.

Na clássica lição de Alexy (1993, p. 88), 
bs princípios são m andados de otimização, que 
podem ser cumpridos em diferentes graus. São 
compatíveis com diferentes graus de concreti
zação, dependendo dos condicionamentos fáti- 
cos e jurídicos.

Com efeito, impõe-se, na hipótese, inter
pretação conforme a Constituição, para afastar 
a configuração de crime único na novel previ
são do artigo 213 do Código Penal brasileiro, 
compatibilizando o referido tipo penal com os- 
princípios da dignidade da pessoa humana e 
da individualização da pena, imprimindo-lhes 
adequado grau de concretização, capaz de 
tutelar efetivamente o bem  jurídico protegido 
pela norma, com a aplicação de reprimendas 
diversas conforme a gravidade das condutas 
delitivas perpetradas.

Vale dizer, não se pode conceber que réu 
que constranja, num  mesmo contexto, um a úni- 

' ca vítima a praticar conjunção carnal e prati
car ou permitir que com ele se pratique outros 

, atos libidinosos possa ser apenado da mesma 
maneira que aquele que realiza apenas a con
junção carnal ou, ainda, apenas outro ato libi
dinoso. * • ' •

As situações, evidentem ente, apresen
tam  gravidades diversas e dem andam  respos
tas penais proporcionalmente diferentes.

Em outros termos, no caso de, na mesma 
oportunidade, ser a vítima constrangida a pra
ticar conjunção carnal e a praticar ou permitir a 
prática de-outros atos libidinosos, a tese  do cri
me único não pode prosperar, pois o princípio 
da dignidade sexual, corolário da tu te la  cons
titucional da dignidade da pessoa hum ana e o 
princípio da individualização d a  pena impõem

que a  resposta penal seja proporcional à viola
ção do bem jurídico tutelado pelo ordenamento 
pátrio, de forma que a liberdade sexual seja, de 
fato, objeto da efetiva proteção do Estado.

Em conclusão, caso o agente pratique, no 
mesmo contexto, contra uma única vítima, con
junção carnal e outros atos libidinosos, respon
derá por dois estupros em continuidade deliti- 
va, desde que presentes os demais requisih 
autorizadores do reconhecimento do institut 
A usentes tais requisitos haverá concurso m a
terial. Jamais, porém, um único crime.

5 O caráter m ais b enéfico  ao réu  trazido  
da Lei n° 12.015/09: a retroatividade

Tendo em vista a possibilidade, em tese, 
desde que preenchidos os requisitos do artigo 
71, caput do Estatuto Penal brasileiro, de reco
nhecim ento da continuidade delitiva entre < 
crimes de estupro e atentado violento ao pu
dor, este  último, àgora incorporado à figura d - 
litiva do artigo 213 do Código Penal, todos sob 
a denominação “estupro”, há de se reconhecer 
o caráter mais benéfico da alteração legislativa 
trazida pela Lei n° 12.015/09, pois o concurso 
m atérial (CPB, art. 69) impõe a sóma de pe
nas, enquanto a continuidade delitiva (em sua 
forma simples) enseja a aplicação., da pena de 
um só dos crimes, se idênticas (como ocorre no 
caso de estupro e atentado violento ao pudoi -  
reclusão de 6 a 10 anos), aum entada de 1/6 (um 
sexto) a 2/3 (dois terços).

Repercutindo a lei sobre a pena a ser 
aplicada, indubitável o seu caráter substanti
vo, conforme não deixa dúvidas o seguinte jul
gado do Pretório Excelso:

As norm as que impõem pena e a forma 
de sua execução têm  a m esm a natur - 
za, são normas de direito substantivo; as 
penas e os regimes de seus cum prim en
tos vêm disciplinados no Código Penal.
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[...] Em se tratando de norma de direito 
material, aplica-se-lhe o princípio cons
titucional consagrado no inciso XL do 
artigo 5o: a lei penal superveniente não 
retroagirá, salvo se for para beneficiar o 
réu”.13

Dessa forma, forçoso concluir que a Lei n° 
12.015/09, áo unificar as condutas de estupro 
e atentado violento ao pudor na mesma figu
ra delitiva, denominada estupro, possibilitan
do, assim, o reconhecimento de continuidade 
delitiva, desde que preenchidos os requisitos 
do instituto, é norma penal mais benéfica (no- 
vatio legis in mellius), razão pela qual deve ser 
aplicada retroativamente, nos termos preconi
zados pelo artigo 5o, inciso XL da Constituição 
Federal de 198814 e artigô 2o, parágrafo único 
do Código Penal Brasileiro15.

A competência para aplicar a referida lei 
depende do estágio em que se encontra o pro
cesso, não 'sendo impeditivo à aplicação retro
ativa da lei o trânsito em julgado da sentença 
penal condenatória na qual, presentes os re
quisitos do artigo 71, caput do Código Penal, 
não se reconheceu a continuidade delitiva, hi
pótese em que caberá ao Juízo das Execuções 
Criminais, de ofício ou mediante provocação, 
aplicar a novel lei mais benéfica, consoante de-

13 STF. 2a Turma, HC 71009-3/MG, Relator: Ministro Paulo 
ard, DJU de 17,06.1994.

M XL, -  a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o 
. réu;

-  Ninguém pode ser punido por fato que lei pos
terior deixa de considerar crime', cessando em virtude 
dela a execução e os efeitos penais da sentença con- 

;ória.
Parágrafo único -  A lei posterior, que de qualquer modo 
Javorecero agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda 

.ecididos por sentença condenatória transitada em  
io.

term ina o artigo 66, inciso I da Lei n° 7.210/8416 
(Lei de Execução Penal).

6 Os req uisitos para o reconh ecim ento  
da contin u id ade d elitiva  na h ip ó tese  de  
vários crim es de estupro: a nova  reda
ção do artigo 213 do Código Penal bra
sileiro

Dispõe o artigo 71 do Estatuto Repressi
vo pátrio:

“Art. 71. Quando o agente, m ediante mais 
de um a ação ou omissão, pratica dois ou 
mais crimes da m esm a espécie e, pelas 
condições de tempo, lugar, m aneira de 
execução e outras sem elhantes, devem 
os subsequentes ser havidos como conti
nuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena 
de um só dos crimes, se idênticas, ou a 
mais grave, se diversas, aum entada, em 
qualquer caso, de um sexto a  dois terços. 
Parágrafo único. Nos crimes dolosos, 
çontra vítimas diferentes, cometidos 
com violência ou grave am eaça à pessoa, 
poderá o juiz, considerando a culpabili
dade, os antecedentes, a conduta social 
e a personalidade do , agente, bem como 
os motivos e as circunstâncias, aum entar 
a pena de um só dos crimes, se idênticas, 
ou a mais grave, se diversas, até o triplo, 
observadas as regras do parágrafo único 
do art. 70 e do art. 75 deste  Código.

Cumpre, antes de tudo, compreender o 
instituto e suas finalidades. A doutrina17 regis
tra  sua origem:

16 Art. 6 6 . Compete ao Juiz da execução:
I -  aplicar aos casos julgados lei posterior que de qual
quer modo favorecer o condenado;

17 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Teoria geral do delito, 
São Paulo: Editora Revista dos' Tribunais, 1997. p. 287. }
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“O crime continuado deve sua formulação 
aos glosadofes (1100 a 1250) e pós-glosa- 
dores (1250 a 1450) e teve suas bases lan
çadas efetivamente no século XVI, com a 
finalidade de permitir que os autores do 
terceiro furto pudessem  escapar da pena 
de morte. Os principais pós-glosadores, 
Jacobo de Belvisio, seu discípulo Bartolo 
de Sassoferrato e  o discípulo deste, Bal
do Ubaldis, foram não só os criadores do 
instituto crime continuado como também 
lançaram as bases político-criminais do 
novo instituto que, posteriormente, foi 
sistematizado pelos práticos italianos 
dos séculos XVI e XVII”.

O aspecto teleológico do reconhecimento 
da continuidade volta-se indubitavelmente ao 

1 favorecimento do agente.
É digno de registro que o Código Penal 

brasileiro adotou, quanto ao crime continua
do, a teoria da ficção, segundo á qual as várias 
ações realizadas pelo agente, individualmente 
consideradas, já seriam consideradas crimes, 
mas, por serem praticadas em um mesmo con
texto, são reunidas e consideradas fictamente 
como um único crime, todavia, com previsão de 
aumento de pena.

A doutrina pátria é remansosa. Por todos, 
e para Celso Dèlmanto18:

O objetivo do instituto, inspirado em ra
zões de política criminal, é beneficiar o agente

--------------- :------/—
18 DÈLMANTO, Celso...(et al).Código penal comentado, 

Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 231.

que pratica num mesmo contexto vários crime:; 
e que, em razão disso, caso as penas corres
pondentes a cada delito fossem somadas, po 
deria sofrer reprimenda desproporcionalmenti > 
exacerbada.

Para a caracterização do crime continua
do devem estar presentes os seguintes requi
sitos:

á) mais de uma ação ou omissão;
\ b) a prática de dois ou mais crimes do 

m esm a espécie;
c) condições de tempo, lugar, m aneira do 
execução e outras semelhantes;
d) os crimes subsequentes devem ser ha 
vidos como continuação do primeiro.

Registre-se, ainda, que há divergência 
doutrinária e jurisprudenciaí sobre ser a unida
de de desígnios requisito para o reconhecimen
to da continuidade delitiva.

Duas teorias principais disputam  o tra  
tam ento do tema, a saber, a teoria objetiva 
pura e a teoria objetivo-subjetiva, residindo a 
diferença entre elas na desnecessidade, para 
a primeira, do elemento subjetivo (unidade de 
desígnios) para a configuração da continuida
de delitiva, bastando a homogeneidade de ele
mentos de ordem objetiva. Para a segunda teo
ria, o elemento subjetivo é imprescindível para 
a configuração da continuidade.

Reputamos ser a teoria objetivo-subjeti
va a mais cohsentânea com o nosso sistema 
penal, não obstante a Exposição de Motivos da 
Parte Geral do Código Penal19 consagrar verdá 
deiro paradoxo ao registrar, in verbis:

“59. O critério da teoria puram ente ob
jetiva não revelou na prática maiores in-

19 Publicada no Diário do Congresso (Seção II)f de 29 d( 
março de 1984. ^

“Existem duas posições na doutrina: a. 
a unidade do crime continuado é fictícia 
e resultante da lei; b. a unidade é real e 
verdadeira. O CP adota a teoria da ficção 
jurídica (a) e não a da unidade real":
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... convenientes, a despeito das objeções 
formuladas pelos partidários da teoria 
objetiva subjetiva. O Projeto optou pelo 
critério que mais adequadam ente se 
opõe ao crescimento da criminalidade 
profissional, organizada e violenta, cujas 
ações se repetem  contra vítimas diferen
tes, em condições de tempo, lugar, mo
dos de execução e circunstâncias outras, 
m arcadas pela evidente semelhança. Es- 
tender-lhe o conceito de crime continua
do importa em beneficiá-la, pois o delin
quente profissional tom ar-se-ia passível 
de tratam ento penal menos grave que o 
dispensado a criminosos ocasionais".

Embora o texto inicie esclarecendo que 
o critério da  teoria puram ente objetiva não re
velou maiores inponvenientes, o que sugere 
tenha sido esta  a teoria adotada pelo Código 
Penal, posteriorm ènte afirma que o projeto 
adotqu entendim ento que é inaceitável que o 
delinquente profissional receba tratam ento pe
nal menos grave que o dispensado a crimino
sos ocasionais.

Assim, a unidade de desígnios deve es
tar presente para o reconhecimento da conti
nuidade delitiva, pois entendimento contrário 
levaria ao estímulo da reiteração criminosa, na 
exata m edida em quê, praticado um determ i
nado ilícito penalm ente relevante, os demais, 
ainda que sem qualquer liame subjetivo com 
o primeiro, acarretariam  apenas e tão somente 
um acréscimo de pena.

Registre-se, ainda, a opinião de Rogério 
Greco20:

“Acreditamos que a última teoria -  obje
tivo-subjetiva -  é a mais coerente com o 
nosso sistem a penal, que não quer que as

penas sejam excessivamente altas, quan
do desnecessárias, mas tam bém  não to
lera a reiteração criminosa. O criminoso 
de ocasião não pode ser confundido com 
o criminoso contumaz".
Na jurisprudência a teoria objetivo-sub

jetiva tam bém  encontra respaldo, conforme 
anotam os seguintes precedentes do egrégio 
Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. A jurisprudência reiterada do Su
perior Tribunal de Justiça orienta se no 
sentido de que, para caracterizar a con
tinuidade delitiva,. é necessário o preen
chimento de requisitos de ordem objetiva 
e subjetiva. 2. “Se entre as séries delituo
sas houver diferença de meses, não have
rá continuidade delitiva, mas sim reitera
ção delitiva, devendo ser aplicada a regra 
do concurso m aterial” (REsp 765.590/RS, 
Rei. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 
29/5/06), 3. A diversidade de agentes na 
execução criminosa, revelada pela atua
ção individual no primeiro fato e coletiva 
no segundo, afasta o requisito objetivo da 
identidade do modus operandi, indispen- 

. sável ao reconheóimento do crime conti
nuado. 4. C onstatada a inexistência da 
identidade de condições de tempo, lugar 
e modus operandi nas condutas delitu
osas, afasta-se a  ideia de continuidade 
delitiva para se acolher a tese  dá habitu- 
alidade ou profissionalismo na prática de 
crimes, circunstância que merece um tra 
tam ento penal mais rigoroso, tendo em 
vista o maior grau de reprovabilidade”.21 * 
[...] II - Esta Corte vem entendendo, na 
dicção de sua douta maioria, que não

21 STJ, 5a Turma, REsp 759991/RS, Relator: Ministro Arnal
do Esteves Lima, DJe de 08,09.08.Op, cit., p. 672.
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basta  para a caracterização da continui
dade delitiva apenas o preenchimento 
dos requisitos de ordem objetiva. Faz-se 
mister, ainda, a presença do requisito da 
denominada unidade de desígnios ou do 
vínculo subjetivo entre os eventos (Pre
cedentes). III - “Não estando presentes 
os requisitos exigidos pelo legislador, 
não se configura a continuidade delitiva, 
mas sim a habitualidade criminosa.” (HC 
75.199/SR 5a Turma, Rela. Mina, Jane Silva 
- Desembargadora Convocada do TJ/MG, 
DJU de 15/10/2007). Ordem parcialmente 
conhecida e, nesta  parte, denegada”22.

No mesmo sentido a posição do Pretório 
Excelso:

“O Tribunal, por maioria, indeferiu habeas 
corpus, afetado ao Pleno pela 2a Turma, 
impetrado em favor de denunciado pela 
suposta prática dos delitos previstos nos 
artigos 213 (uma vez), 214 (duas vezes), 
213 e 214 (duas vezes), esses últimos c/c 
o art. 71, todos do CR e condenado a cum
primento de pena em regime inicialmen
te  fechado, pelo juízo de 1Q grau, no qual 
se pretendia fosse reconhecida a conti
nuidade delitiva dos referidos crimes -  

, v. Informativo 542. Prevaleceu o voto do 
lyiin. Ricardo Lewandowski, primeiro na 
divergência, que, citando o que decidido 
no julgamento do HC 96959/SP (DJE de 
17.4.2009), entèndeu ser preciso exami
nar caso a caso para verificar se a inten
ção do agente foi a de cometer dois ou 
mais crimes de forma independente, ou 
se o seu desígnio consistiu, m ediante uma 
única $ção, constranger a vítima, para se

22 STJ, 5a Türma, HC 93440/SR Relator: Ministro Felix Fis- 
- cher, DJe de 22.04.08.

saber se as penas desses crimes, quan
do cometidos conjuntamente contra uma 
m esm a vítima, serão com putadas segun
do a sistem ática do concurso material ou 
dá continuidade delitiva. Asseverou que, 
na espécie, o paciente, de forma autôno
ma, teria  desejado dois resultados diver
sos, porquanto os crimès sexuais teríam  
sido praticados contra vítimas diferentes, 
em momentos diferentes, com lapso tem- „ 
poral significativo. A Min. Cármen Lúcia, 
seguindo a divergência, m anteve-se na 
linha da jurisprudência da Corte nô senti
do de não haver se falar em continuidade 
delitiva dos crimes de atentado violento 
ao pudor e estupro ainda que perpetrados 
contra a m esm a vítima. Considerou que. 
os crimes seriam do mesmo gênero, mas 
não da mesma espécie, e teriam  sido pra
ticados de forma autônoma, em momen
tos diferentes, contra vítimas diferentes; 
com intenções diversas, portanto, não 
possuindo sequer um mesmo elemento 
que pudesse caracterizar a continuidade 
delitiva. Também acompanharam a diver
gência, reportando-se a precedentes da 
Corte, os Ministros Joaquim Barbosa (HC 
95705/RS, DJE de 24.4.2009), Carlos Brit- 
to (HC 95923/RS, DJE de 13.3.2009), Ellen 
Gracie (HC 91370/SR DJE de 20.6.2008) 
e Celso de Mello (HC 95071 MC/RS, DJE 
de 27.6.2008). Vencidos os Ministros Cezar 
Peluso, relator, Eros Grau, Marco Aurélio e 
Gilmar Mendes, presidente, que deferiam 
a ordem. Por unanimidade, tendo em con
ta  a declaração da inconstitucionalidadé 
do § 1° do art. 2° da Lei 8.072/90 no julga
mento do HC 82959/SP (DJU de 1°.9.2006), 
concedeu-sé o writ de ofício para autorizar 
a progressão de regime ao paciente, caso 
a  ela tenha jus, segundo decisão do juízo
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da execução, nos termos do .art. 112 da Lei 
de Execução Penal -  LEP” ,23.

Estabelecidos os contornos do instituto, 
inclusive com relação à necessidade da pre
sença do elemento subjetivo (unidade de de
sígnios ou liame subjetivo entre os eventos) e 
tendo em vista o que se afirmou acima acerca 
da possibilidade de caracterização do crime 
continuado na hipótese de vários delitos de 

-estupro (abrangendo a prática da conjunção 
carnal e de outros atos libidinosos segundo a 
novel redação do artigo 213 do CPB), é preciso 
agora analisar as hipóteses em que seria, em 
tese, cabível o reconhecimento da continuida
de delitiva, sendo possível pensar em três situ
ações distintas:

O agente pratica vários estupros nas 
m esm as circunstâncias de tempo, lu g a r ' 
e modo de execução e outras contra a 
m esm a vítima: possibilidade de reconhe
cimento- da, continuidade delitiva (CPB, 
artigo 71, caput);
O agente pratica vários estupros nas, 
m esm as  circunstâncias de tempo, lugar, 
modo de execução e outras contra víti
mas diversas: aplicação do parágrafo úni
co do artigo 71 do Código Penal;
O agente pratica vários estupros (mais de 
um a ação) em circunstâncias diversas de 
tempo, lugar e modo de execução e ou
tras contra vítimas diferentes: há concur- 

. so material (CPB, art. 69).

Vejamos cada um a das situações.
Na primeira situação é possível o reco

nhecimento da continuidade delitiva, pois os, 
vários estupros (mais de uma ação) são prati:

■"* STF, HC 86238/SR Relator: Ministro Cezar. Peluzo, 
18,06.09, Informativo STF n° 551.

cados na mesma oportunidade, vale dizer, nas 
m esm as circunstâncias de tempo, lugar, modo 
de execução (constrangimento da vítima, me
diante violência ou grave ameaça) e outras se
melhantes contra uma m esm a vítima, podendo 
ser havidos os subsequentes como continua
ção do primeiro.

Com a unificação dos crimes de estupro 
e de atentado violento pudor na mesma figu
ra delitiva, agora denominada estupro, estes 
passaram  a ser considerados necessariam ente 
como crimes da m esm a espécie.

Neste, contexto, é possível, também, en
trever o liame subjetivo entre as condutas (uni
dade de desígnios).

Assim sendo, aplicar-se-á a pena previs
ta  no artigo 213 do CPB (reclusão, de 6 a  10 
anos) aum entada de 1/6 a  2/3.

O aumento no crime continuado deve ter 
por base o número de infrações criminais prati
cadas, ou seja, a quantidade de resultados ob
tidos pelo agente.

Neste sentido a jurisprudência é reman- 
sosa. Por todos, os seguintes arestos:

“[...] O acréscimo relativo à continuidade 
delitiva deve conàiderar o número de in
frações cometidas, sendo que, em regra, 
a prática de apenas dois delitos em con- 

; tinuidade, o aumento procedido seria o 
mínimo legal".24
“[...j 1. Uma vez reconhecida a  existência 
de continuidade delitiva entre çs crimes 
praticados pelo paciente, o critério de 
exasperação da pena é o número de in
frações cometidas.”.25

24 STJ, 5a Turma, HC n° 39380/PR, Relator: Ministro Gilson 
Dipp, DJU de 28.03.05.

25 STF, HC 83632/RJ, Relator: Ministro Joaquim Barbosa,
DJU de 23.04.04. . . !
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Situação diversa é aquela em que o agen
te  pratica vários estupros nas m esm as circuns
tâncias de tempo, lugar, modo de execução e 
outras semelhantes, mas contra vítimas diver
sas.

Basta pensar na hipótese em que o agen
te  invade um a residência e m ediante violência 
e grave am eaça constrange mãe e filha a  prati
carem conjunção carnal ou outro ato libidinoso.

Considerando este contexto aplica-se o 
parágrafo único do artigo 71 dò Código Penal 
brasileiro, que dispõe:

Com efeito{ a violência ou grave ameaça 
à pessoa integram o tipo penal do estupro e, 
havendo vítimas diferentes, aplica-se a refe
rida norma, que consagra o crime continuado 
específico ou qualificado.

O tratam ento para ta l situação é eviden
tem ente mais rigoroso que o dispensado ao cri
me continuado em sua acepção simples.

Assim, o juiz poderá, considerando a 
pena de 6 (seis) a  10 (dez) anos de reclusão, 
aumentá-la até o triplo. Evidentemente, deverá 
fazê-lo de forma fundam entada (CF, artigo 93, 
IX26), 'apontando as circunstâncias levadas em

26 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tri
bunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratu
ra, observados os seguintes princípios: ;

consideração para a majoração da reprimenda 
(culpabilidade, antecedentes, conduta social, 
personalidade do agente, os motivos e as cir
cunstâncias dos crimes).

Todavia, há limites. A pena não poderá 
exceder a que seria cabível caso aplicada a 
regra do artigo 69 do Código Penal (concurso 
material). É a aplicação do chamado concurso 
m aterial benéfico.

Ademais, a referência ao artigo 75 do Es
tatu to  Penal impõe que a pena definitiva não 
poderá ser cumprida em, tempo superior a  trin
ta  anos.

Por fim, temos a  situação èm que o agen
te  pratica vários estupros (mais de uma ação) 
em circunstâncias diversas de tempo, lugar e 
modo de execução e outras contra vítimas di
ferentes.

Neste caso, ante a ausência dos requi
sitos para a configuração da continuidade de- 
litiva, aplica-se a regra do concurso material 
(CPB, art. 69) e serão somadas as penas de tan 
tos quantos forem.os crimes perpetrados pelo 
agente, pois aqui há, .em verdade, reiteração 
criminosa.

C onclusões
A expressa alusão a um dos aspectos díi 

digpidade hum ana (dignidade sexual) na aber
tura  do Título VI do Código Penal brasileiro tem 
o condão de condicionar a interpretação das al
terações trazidas pela novel lei à observância

[...] IX -  todos os julgamentos dos órgãos do Poder Ju 
diciário serão- públicos, e fundamentadas todas as de 
cisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar .i 
presença, em determinados eitos, às próprias partes e 
a seus advogados, ou somente a estes, em casos no;- 
quais a preservação do direito à intimidade do interes 
sado no sigilo não prejudique o interesse público à iu 
formação.

"[...} Parágrafo único -  Nos crimes dolo
sos, contra vítimas diferentes, cometidos 
com violência ou grave am eaça à pessoa, 
poderá o juiz, considerando a culpabili- 
dadé, os antecedentes, a conduta social 
e a personalidade do agente, bem  como 
os motivos e as circunstâncias, aum entar 
a pena de um só dos crimes, se idênticas, 
ou a mais grave, se diversas, até o triplo, 
observadas as regras do parágrafo único 
do art. 70 e do art. 75 deste  Código”.
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da dignidade hum ana como valor ético irredu
tível, merecedor de adequada e efetiva tutela 
penal.

O artigo 7o da Lei n° 12.015/09 revogou 
a conduta então incriminada no artigo 214 do 
Código Penal brasileiro, que continuou, toda
via, a ser prevista como penalm ente relevante, 
agora no bojo do artigo 213 do Estatuto Repres
sivo, que sofreu alteração em sua redação para 
albergá-la, não havendo "falar, portanto, em 
abolitío críminis.

A previsão legal dos crimes de estupro e 
de atentado violento ao pudor na mesma figura 
delitiva sob a denominação estupro afastou o 
óbice até então invocado pela jurisprudência 
dominante nos tribunais superiores para afas
tar a possibilidade de reconhecimento da con
tinuidade delitiva, a saber, serem os. crimes de 
espécies diversas.

O reconhecimento da continuidade de
litiva dependerá, em cada caso concreto, da 
presença dos requisitos previstos no artigo 71, 
caput do Código Penal Brasileiro.

.- Assim, não obstante a possibilidade de 
reconhecimento, em tese, da continuidade de
litiva, é preciso salientar que haverá tal possi
bilidade apenas quando preenchidos os requi
sitos do artigo 71, caput do Código Penal, ou 
seja, é preciso que o agente pratique mais de 
um estupro (mais de um a ação ou omissão), 
que os crimes sejam de mesma espécie (afas
tado o óbice de crimes de espécies diferentes 
existente anteriorm ente à Lei n° 12.015/09, que 
unificou no mesmo tipo penal os delitos de es
tupro e atentado violento ao pudor), pratica
dos nas m esm as condições de tempo, lugar, 
modo de execução e outras sem elhantes e que 
o(s) crime(s) subsequente(s) seja(m) havido(s) 
como continuidade do primeiro, além da uni
dade de desígnios ou do liamé subjetivo entre 
eles.

' Na hipótese da presença dos requisitos 
anteriores, mas havendo vítimas diversas, há 
aplicação do parágrafo único do artigo 71 do 
Código Penal (crime continuado qualificado ou 
específico), com a possibilidade de exaspera
ção da pena até o triplo, desde que apresen
tad a  fundamentação idônea, considerados a 
culpabilidade, os antecedentes, a conduta so
cial, a personalidade do agente, bem como os 
motivos e circunstâncias do crime, respeitado 
o limite previsto nos artigos 70, parágrafo úni
co (concurso material benéfico) e 75 (limite má
ximo de cumprimento de penas, privativas de 
liberdade), todos do Código Penal.

Há impossibilidade de reconhecimento 
da continuidade delitiva quando o agente pra
tica vários estupros em circunstânciàs diversas 
de tempo, lugar, modo de execução e outras se
melhantes contra vítimas diferentes: há, neste 
caso, concurso material (CPB, art. 69), eis que, 
em tal hipótese há, em verdade, reiteração cri
minosa.

A Lei n° 12.015/09, ao unificar as condu
ta s  de estupro e atentado violento ao pudor 
na mesma figura típica e, com isso, autorizar, 
quando prévistos os requisitos do artigo 71, 
caput do Código Penal, o reconhecimento da 
continuidade delitiva, é norma penal mais be
néfica e, por conseguinte, deve retroagir para 
beneficiar o réu, nos termos do artigo 5o, inciso 
XL da Constituição Federal de 1988,

CAVICHIOLI, A. Law n° 12,015/09: The legãl 
consequences of the  new  text for article 213 of 
the  Brazilian Criminal Code. Rev. Justitia (São 
Paulo), v. 200, p. Ç3-78, jan./jun. 2009.

• ABSTRACT: The new  Brazilian criminal law 
number 12.015 brought relevant innovations 
to the Brazilian legal system, unifying diffe- 
rent crimes into a new  one, named rape. Iij
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brings on important consequences because it 
may change precedents In order to benefit the 
accused who are charged with rape and tho- 
se who have already been considered guilty.

• KEY-WORDS: Rape. Brazilian Criminal Code
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A Ausência do Referencial da Metafísica na 
Pós-Modernidade: Um Direito Disperso do seu Sentido

. Cristina TERNES*

• SUMÁRIO: Introdução. 1 A trajetória da  me
tafísica no Direito: Da dimensão romana à

.•! modernidade. 1.1 A metafísica de Platão (A 
raiz do positivismo jurídico). 1.2 Metafísica 

vclássica platônica-aristotélica. 1.3 O Positi
vismo jurídico no Direito Ocidental. 2 A crise 
nos sistem as jurídicos na pós-modernidade; 
a  morte da metafísica e o esquecimento da 
diferença ontológica. Conclusão. Referências 
bibliográficas.

• RESUMO: Desde a metafísica de Platão, o 
Direito sem pre se impôs através de dogmas. 
O positivismo jurídico, que surge na moder
nidade, na  tentativa de superar a metafísica, 

jicab a  resultando em uma metafísica inver
sa, pois incute na cultura jurídica ocidental' 
as raízes dogmáticas, fortalecidas pela cisão 
eritre o direito e a realidade social. Entretan
to, após a  Segunda Guerra Mundial, , com o 
início da pós-modernidade, há uma m udan
ça de cenário, podendo esse ser comparado 
à  uma m oeda e seus dois lados: o primeiro 
é que se chegou a pensar que com o fim da 
metafísica seria superado o grande atraso 
do Direito, ó positivismo jurídico, em que só

. há uma única verdade absoluta; o Direito é a 
norma vigente (Hans Kelsen), é  a  Lei {Esco
la da Exegese), é jurisprudencial (Common 
Law). N este momento surge o outro lado da 
moeda, pois o que colocar no lugar da m eta
física? E a pós-modernidade responde a este  
questionam ento com o relativismo, no qual, 
tanto  a sociedade, como o direito estão imer
sos. N este contexto, à sombra do niilismo,

faz-se necessária a recuperação do sentido 
hum anista do Direito'.

• PALAVRAS-CHAVE: O fim da metafísica. 
Relativismo da pós-modernidade. Recupera
ção do sentido do direito.

Introdução
A dominação da técnica, o autocontrole 

cibernético e o fim da ética são os principais 
elementos que acarretam  a constatação segu
ra de que a sociedade pós-moderna é assom
brada por uma desestru tura de valores. Diante 
desta  constatáção, a falta da metafísica, de um 
referencial a ser seguido -  o que parecia uma 
evolução, a superação da metafísica, parece 
direcionar-se ao caos -  e, nesse contexto, as
sim como a sociedade, o Direito tam bém  passa 
a te r uma dívida alta no que se refere ao seu 
verdadeiro sentido.

Frente à afirmação de que a crise do Di
reito é a crise da metafísica, e tendo como fio 
condutor a  obra de Antonío Carlos Nedel Uma 
Tópica Jurídica, este  estudo é um a cham ada à 
reflexão de como se chegou a este  caos, a esta 
perda de sentido, a esta  sociedade niilista, 
onde o pensam ento jurídico parece andar no 
vazio do universo, sem  rumo, ou talvez com um 
rumo, mas que não seja o seu. Num primeiro • 
momento, do ponto 1.1 ao 1.3, será apresen
tad a  a trajetória da metafísica, desde Platão e 
Aristóteles, bem como a  ihfluência de suas me-

* Bacharel em Direito pela Unisinos e mestranda em Direi
to pela Unisinos (bolsista Santander).
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tafísicas no direito romano clássico, medieval e 
moderno.

Assim, a metafísica que acompanha o Di
reito até a modernidade, na pós-modernidade, 
chega ao seu fim. Há, portanto, uma ruptura 
com a racionalidade prática do Direito, passan
do este a ser um mero objeto à mercê da von
tade política, ou seja, o pensam ento jurídico 
perde a sua essência -  solucionar os conflitos 
sociais -  e passa  a atender aos ideais políticos. 
E é sob este prism a que o segundo subtítuio 
irá analisar, além do esquecimento da diferen
ça ontológica proposta por Heidegger, tam bém  
a substituição da metafísica pelo advento do 
relativismo no pensam ento jurídico, bem como 
a resposta a esta  ausência de sentido através 

1 da Tópica Jurídica.

1 A trajetória da m etafísica  no Direito: Da 
dim ensão rom ana à m odernidade

Inicialmente, cabe fazer uma breve re
flexão sobre a  filosofia grega, marcada por 
um conceito de direito que encontra suas raí
zes na physis, através da qual tòdos os seres 
emergem; é a  expressão da verdade absoluta, 
servindo o logos como portador dessa  verdade 
absoluta. Portanto, a physis, por meio do logos, 
pode constituir-se normativamente em positi- 
vidade jurídica, e com a sua alethéia. é  capaz 
de orientar os conflitos jurídicos com a sua lei, 
e isso tudo se dá a  partir da linguagem. É por 
esta  razão que Heidegger vai dizer que a  lin
guagem  jurídica é a  casa do ser do Direito.1 No 
tocante a alethéia, Heidegger2 diz: . “Em toda 
a  parte, se iluminou o ser, quando a  metafísi
ca representa o ente. O ser se manifestou num

1 HEIDEGGER, Martin. A  origem da Obra de Arte. Tradu
zido por Maria da Conceição Costa. Lisboa: Edições 70, 
1991. p. 58.

2 HEIDEGGER, Martin. Que é metafísica? Uraduzido por
Enildo Stein. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1969. p. 62.

desvelamento (alethéia). Permanece velado o. 
fato e o modo como o ser traz consigo tal desve
lamento, o fato e o modo como o ser mesmo se 
situa na  metafísica e a assinala enquanto ta l”. 
Desta forma, no tocante à resolução dos confli
tos, se aplicada essa lei, que deriva do logos, 
não há como não ser justa.

A  ideia de justiça para o direito do Oci
dente está  relacionada metafisicamente com a 
divindade. O pilar de sustentação da legitimi
dade do Direito seria a religião, assim, o Direito, 
fundamentado nesta  última, era capaz de pro
porcionar à sociedade a ordem e a paz. Nessa 
perspectiva, q agir do homem decorria dos deu
ses. Para uma melhor compreensão, vale ressal
tar que Zeus, esposo de Têmis, era considerado 
o referencial da paz e da justiça3, e é justamente 
nesse momento que a justiça chega ao seu ápi
ce, tom ando-se um a verdade universal, capaz 
de determinar, por meio da moral, a  conduta 
humana. Não obstante, a Dike, filha de Zeus e 
Têmis, foi incumbida a tarefa de trazer o direi
to, que até então pertencia ao plano dos Deuses 
(Olimpo), à  vida humana.4

A fim de combater o mundo tirânico da 
era arcaica surge, normativamente, um direito 
positivo, identificado através de uma estrutura
ção normativista, onde Solon, um dos grandes 
pensadores da antiguidade, com fundamento 
da metafísica-teológica -  cujo conceito de mo
ral estava relacionado com a  religião -  positiva 
“as relações sociais no âmbito político jurídico 
do Estado".5 É por meio desse pensador que

____ _̂__ '_____'
3 PEREIRA, Maria Helena da Rocha. Estudos de História, 

da Cultura Clássica, v. I. Lisboa: Gulbenkian, 2006. p. 123.
4 NEDEL, Antonio Carlos. Uma Tópica Jurídica: clareira 
, para a emergência do Direito. Porto Alegre; Livraria do

Advogado, 2006. p. 87. ,
5 NEDEL, Antonio Carlos. Uma Tópica Jurídica: clareira 

para á emergência do Direito. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006, p. 99..
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irá emergir o conceito de prudência, concei
to este  de grandé im portância para o funda
mento filosófico-jurídico do direito ocidental. 
Numa palavra, entende-se por prudência a 
responsável por dirigir a sociedade; de forma 
racional, rumo ao equilíbrio. Seguindo o m es
mo ráciocínio, som ente por meio da  p rudên
cia a prática do bem  se torna viável. Dito de 
outra forma, para alcançar uma ordem jurídi
ca equilibrada, que venha proporcionar a paíz 
e a justiça, estas só seriam  alcançadas se as 
pessoas aderissem  respeitosam ente ao direi
to positivo. N essa esfera, o logos grego vai se ; 
direcionando a  um a postura epistemológica- 
científica, e com isso surge, no século VI a.C., 
a filosofia, identificada pela ideia de universo 
perfeitamente ordenado, resultante dos efei
tos da inetafísica.

1.1 A m etafísica  de P latão (A raiz do p o si
tiv ism o jurídico)
A concepção de direito oriunda da filoso

fia grega é substituída por uma tradição me
tafísica de Platão, marcada pelo pensam ento 
lógico, onde não há lugar para a essência do 
ser. Faz-se presente um modelo logicamente 
objetivante que busca instaurar a segurança e 
a certeza, ou seja, essa  busca pela segurança 
ocorre á partir do positivismo dogmático, como 
algo que não se questiona, apenas se obedece, 
lembrando que a dominação técnica da vida 
social é oriunda da m etafísica platônica. Ocor
re que o direito, fundamentado num dogma 
lógico, isto é, num a verdade metafísica, acaba 
resultando no desaparecimento do ser do direi
to, em outras palavras, não se está  diante do 
direito, mas sim de um mero instrum ento lógi
co normativo, que "funciona” através de uma 
técnica, visando estabelecer a ordem social, 
"Platão elaborou logicamente uma estru tura 
dos valores na qual fundamentou objetivamen

te  a essência do direito como expressão da jus
tiça enquanto virtude suprem a”6.

Para esse filósofo, era possível chegar a 
um Estado perfeito a partir da fundamentação 
axiológicã-normativa no logos -  considerando 
que este  evolui de m aneira lógica-metafísica -  
resultando na integração entre uma Teoria do 
Estado juntam ente com um a Teoria da Alma 
Humana. Para Liones Santos7:

Para Platão, ao governante corresponde a 
função de legislar a favor do bem comum, 
podendo modificar as leis segundo as cir
cunstâncias e conforme sua prudência. 
Para fazer respeitar as leis, o governante 
deve recorrer à razão, a qüal lhe serve de 
fundamento. Pois, só ao governante, filó
sofo, pertence o mais alto grau de, racio
nalidade e demais virtudes.

Nesta mesma linha de raciocínio, o Esta
do perfeito, segundo Platão, deveria ser gover
nado por homens de bem, perfeitos, que desde 
a infância eram educados rigorosamente para o 
bem. Logo, cada pessoa deveria ocupar uma de
terminada posição na sociedade, estabelecendo- 
se assim uma hierarquia normativa. Neste cená
rio, a justiça era a expressão do bem, tendo em 
vista que, se todos respeitassem a hierarquia, a 
harmonia seria estabelecida. Diante desse fun
damento metafísico é possível perceber que não 
havia liberdades individuais e era a racionalida
de lógica-matemática que levava à  justiça.8 Em

6 Idem, p. 1 0 2 . -
7 SANTOS, Liones. O Conceito de Estado em Platão. Dispo- 

jiível em: < http://pt.shvoong.com/humanities/1660786- 
conceito-estado-em-plat%C3%A3o/> . Acesso em 05 jan. 
2009.

8 NEDEL, Antonio Carlos. Uma Tópica Jurídica: clareira 
para a emergência do Direito. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006. p. 106-109.

http://pt.shvoong.com/humanities/1660786-conceito-estado-em-plat%C3%A3o/
http://pt.shvoong.com/humanities/1660786-conceito-estado-em-plat%C3%A3o/
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relação ao Estado perfeito, na concepção de 
Platão, explica Rosana Madjarof9:

Segundo Platão, o estado ideal deveria 
ser dividido em classes sociais. Três são, 
pois, estas classes: a dos filósofos, a dos 
guerreiros, a dos produtores, as quais, no 
organismo do estado, corresponderíam 
respectivam ente às almas racional, iras
cível e concupiscível no organismo hu
mano. À classe dos filósofos cabe dirigir a 
república. Com efeito, contemplam eles o 
mundo das idéias, conhecem a realidade 
das coisas, a'ordem ideal do mundo e, por 
conseguinte, a ordem da sociedade hu- 

, mana, e estão, portanto, à altura de orien
ta r racionalmente o homem e a sociedade 
para o fim verdadeiro. Tal atividade po
lítica constitui um dever para o filósofo, 
não, porém, o fim supremo, pois este  fim 
supremo é unicam ente a contemplação 
das idéias.
À classe dos guerreiros cabe a defesa 
interna e externa do estado, de confor
midade com a  ordem estabelecida pelos 
filósofos, dos quais e juntam ente com os 
quais, os guerreiros receberam  a educa
ção. Os guerreiros representam  a força 
a serviço do direito, representado pelos 
filósofos.
À classe dos produtores, enfim, -  agricul
tores e artesãos -  subm etida às duas pre
cedentes, cabe a conservação econômica 
do estado, e, consequentem ente, tam 
bém  das outras duas classes, inteiramen
te  entregues à conservação moral e física 
do estado. Na hierarquia das classes, a 
dos trabalhadores ocupa o ínfimo lugar,

9 MADJAROF, Rosana. P latão. Disponível em: <http:// 
www.mundodosfilosofos.com.br/platao2.litm> . Aces
so em 05 jan. 2009.

pelo desprezo cóm qup era considerado 
por Platão -  e pelos gregos em geral -- o 
trabalho material.

Na verdade, observa-se que Platão não 
almejava criar um direito positivo, o que se per
cebe é a existência de uma metafísica lógico- 
objetivantè relacionada à concepção de justi
ça. Explicando, para resolver os problemas que 
surgiam, Platão sustentava que não era preciso 
haver leis específicas para tais conflitos, pois 
em se tratando de homens de bem, estes m es
mos saberíam  quais leis deveríam ser aplica
das diante de determ inada situação.10 Entre
tanto, o entendimento desse filósofo passou 
por algumas mudanças, tendo em vista que se 
deu conta da imperfeição hum ana e perante 
esta  identificou a necessidade de um direito 
positivo. Embora o pilar de sustentação do Es
tado fosse uma monarquia constitucional que 
encontrava fundamentação nas leis, Platão não 
mostrou interesse na técnica das leis, mas sim 
no fundamento ético-axiológico destas, que se 
impunha à sociedade por meio da metafísica 
dogm ática legal. Nesse sentido dogmático, o 
qual recebera a  concepção jurídica platônica, 
é quase desnecessário mencionar que as leis 
eram imutáveis. Essa imutabilidade era viável 
através de uma educação rigorosa.

Desse modo, parece oportuno traçar,um  
breve paralelo entre o direito positivo moderno 
e o direito platônico. Nessa esfera, analisa-se 
que a relação entre esse dois direitos é sim
plesm ente' formal, isto é, para o positivismo 
moderno a  lei resulta de uma racionalidade 
estratégico-política, já para Platão as leis têm 
fundamento ético-teológico que se perenizam 
dogmaticamente. Além disso, enquantp para o 
positivismo exègético a aplicação do direito se

10 PLATÃO. Á  R epúb lica . Traduzido por Albertino Pinhei
ro. São Paulo: Atena, 1950, p. 312.
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resume na frase “o juiz é a boca da lei”, para 
platãò as leis têm  um caráter divino” e univer
sal, portanto, acima de qualquer criação hum a
na. Nas palavras de Antonio Carlos Nedel11:

Na verdade, a metafísica de Platão é a 
consumação do início de uma nova con
cepção do ser do ente, que, ao levar uma 
conseqüência à condição de essência, 
passa  a pensano ente como ente, esque
cendo-se do ser enquanto ser. A verdade 
não mais como o desvelamento da ale- 
théia, mas vinculada a uma outra essên
cia, à  exatidão.

1.2 M etafísica c lássica  platônica-aristoté-
lica
Para compreender melhor o que fòi a de

nominada metafísica platônica-aristotélica, op
tou-se por dividi-la em três dimensões:

I a) Dimensão romana;
2a) Dimensão medieval;
3a) Dimensão moderna.
N esse tópico, a primeira observação re

cai sob Aristóteles que, ao contrário de Platão, 
vai “tirar" as leis do plano divino e trazê-las 
para a  prática, ou melhor, para a realidade da 
sociedade, tendo em vista que para solucionar 
os conflitos e alcançar a justiça legal, a lei de
veria sair da abstração, em direção à práxis. 
Com efeito, Aristóteles ten ta  adequar o ideá- 
lismo Platônico à vida prática. Aqui, a physis' 
passa a manifestar-se na filosofia prática. Esta 
última aproxima-se da metafísica platônica ao 
afirmar que a justiça se resum e em si na exce
lência da moral. Ou seja, a lei jurídica, sendo a 
expressão racional da ética, deve-se impor de 
tal m aneira à sociedade, a fim de determ inar e 
controlar a  consciência moral dos in tegrantes

\EDEL, op, cit., p, 113-114.
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desta, assim, o justo é o correto conforme a lei. 
Portanto, Aristóteles continua a seguir a pe 
dagogia platônica, acrescentando a esta  o re
alismo empírico, segundo o qual os cidadãos 
eram  educados para  o éxercício da práxis, de 
acordo com o bem. N essa perspectiva, o Es
tado perfeito seria aquele fundam entado pelo 
realismo da razão prático-prudenciàl, que al
mejava o equilíbrio do meio term o.12 Em sínte
se, as leis tinham  a  finalidade de promover, na 
polis, a justiça e a prudência, estando o justo 
relacionado com o equilíbrio, com a proporcio
nalidade e igualdade.

' Seguindo no direito romano clássico (di
mensão romana), este se caracteriza por ser 
um direito de juristas13, onde o pensam ento 
jurídico assum e um direito racionalista. A re
alização da justiça é decorrente essencialmenr 
te  da equidade, dando a cada um o que lhe é 
de direito; essa equidade não podería ser rígi
da, e sim maleável. No entanto, apesar de ser 
maleável, o direito romano era extremamente 
conservador, uma vez que estava arraigado 
metafisicaménte aos velhos princípios. Em li- 

..nhas gerais, nota-se que a primeira assimila
ção da civilização com a metafísica clássica foi 
no direito romano, que se adaptou muito bem 
às idéias de Aristóteles, pois o referencial da 
sua concepção jurídica era a prudência.

Já  na dimensão medieval, ao que se refe
re à concepção ético-prudencial de direito, este 
passa  a adquirir um caráter hermenêutico. A 
metafísica, que em Platão manifestou-se atra
vés de um caráter lógico-matemático, e que em 
Aristóteles se fez presente na filosofia-prática, 

-no direito medievo vai- se  m anifestar por meio

12 NEDEL, Antonio Carlos. U m a Tópica Jurídica: clareira 
para a emergência do Direito. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006. p. 121. .

13 Idem, p. 128.

http://www.mundodosfilosofos.com.br/platao2.litm
http://www.mundodosfilosofos.com.br/platao2.litm
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da influência de Deus14. Nesse contexto, não 
se podé confundir o cristianismo com metafí
sica, uma vez que a  essência do cristianismo 
é o amor, logo, só se torna metafísica quando 
assum e a posição de religião universal.

Para' clarificar, o período medieval está 
entrè o mundo clássico e o moderno. Nessa 
dimensão medieval destacam -se as escolas 
Patrística {século III ao século XIII) e a Esco- 
lástica (século XIII). Embora neste  estudo a 
atenção esteja direcionada para a última, vale 
ressaltar que para a primeira a filosofia era he
resia, ou seja, não havia questionamento, era 
marcada pela irracionalidade, baseava-se na 
fé, e dava grande importância para o pecado 
original.15 O triunfo da Escolástica foi no século 
XVIII. Esta, ao contrário da Patrística, é mar
cada pela argumentação filosófica, onde a va- 
lidade^de tudo que existe vem de Deus: “Deus 
encerra em si as perfeiçoés de todos os seres 
e, por isso, é denominado ser universamente 
perfeito”.16 Logo, o direito, as normas jurídicas, 
as leis emergem de Deus, portanto, a verdade 
está  nos textos sagrados, cabendo aos.juristas 
apenas interpretá-los exegeticamente.

A dimensão m oderna identifica-se com 
uma racionalidade de índole científica que de
monstrou “um definitivo abandono da physis, 
por propugnar um a racionalidade científica 
que se orienta metodologicamente por uma 
práxis de teor tecnológico-instrumental [...]”.17 
É nesse cenário que surge o sujeito solipsista, 
marcado pelo individualismo, fruto da substi-

14 Idem, p. 130.
15 NEDEL, Antonio Carlos. Uma Tópica Jurídica: clareira 

para a emergência do Direito. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006. p. 131.

16 AQUINO, Tomás de. Suma Tbológiça. v. I. Traduzido por 
Alexandre Corrêa. Caxias do Sul: Sulina, 1980. p. 34.

17 NEDEL, op. cit!, p. 135.

tuição do pilar de sustentação ético-material 
da filosofia prática pelo axiológico-normativo 
do direito moderno. Com isso se pode constatar 
que a  normatividade jurídica migrou da morâ- 

- lidade ética para a legalidade política. Dito de 
outro modo, no direito positivo, que no medievo 
era representado por uma metafísica divina, na 
modernidade, Deus é substituído por üma me
tafísica lógico-científica, ou, lógico-sistemática, 
onde o direito é reduzido aos códigos. Assim, o 
direito perde o sentido ético, abrindo caminho 
para a política. Em relação ao direito moderno 
manifesta-se André-Jean Arnaud18:

A simplicidade, a partir da qual estava 
fundamentado o direito de origem “mo
derna”, é a crença na possibilidade de 
um a espécie de catecismo das regras do 
direito, que seriam assim fáceis de serem 
assim iladas por outros indivíduos, de m a
neira universal, pelo mundo afora, visto 
que, sobre toda a superfície do planeta, 
um indivíduo iguala um outro indivíduo, 
e que as regras fundamentais da conduta 
social válidas para um parecem  necessa
riam ente válidas para o outro. Isto supõe 
o reconhecimento de certos valores uni
versais, bem como a existência, em cada 
direito, de um a lei única para todos, acar
retando um a aplicação uniforme da lei 
para todos.

O advento da modernidade, relacionado 
com o sujeito solipsista -  que vai em busca da 
satisfação de seus objetivos individuais -  dá 
a entender que a palavra caracterizadora da 
m odernidade é a  liberdade. Porém, ao obser-

18 ARNAUD, André-Jean. O  Direito ente Modernidade e 
Globalização: lições de Filosofia do Direito e do Estado. 
Ti-áduzido por Patrice Charles Wuillaume. Rio de Janei
ro: Renovar, 1999. p. 215.
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var que o homem deve se curvar diante de um 
direito positivo lógico-científico, a ideia de li
berdade soa falsa.

Em resposta a esse modelo sistêmico 
-normativo de direito, em que conhecer o direi- 
tõ era conhecer a norma, surgem movimentos,, 
entre estes, o marxismo, que tinha como esco
po deixar de ver o direito como norma e vê-lo 
relacionado com o caso concreto, isto é, resga
tando a dialética, tentando abandonar essa. vi
são abstrata-sistêm ica, para ver o direito como 
a resolução dos problemas jurídicos concretos 
-  resumindo, traz à tona a compreensão juris- 
prudencial do direito.

Em suma, apenas a título de uma breve 
:reflexâo, no período clássico o direito era pru- 
dencialmente judicativo, depois, na dimensão 
medieval, assum e uma postura hermeneutica- 
mente dialética, e por último, na modernidade, 
torna-se racionalmente dedutivo.19

1.3 O P ositiv ism o jurídico no D ireito Oci
dental
No entendim ento de Heidegger, toda 

á concepção ocidental, desde a ruptura com 
a physis  pela metafísica platônica, até a pós- 
modernidade, continua com a linguagem de 
Platão, isto é, escrava da metafísica. Seguindo 
na m esm a linha de raciocínio, foi na  segunda 
m etade do século XIX que o positivismo che
gou ao seu estopim nas ciências sociais, entre 
elas, na ciência do direito. Isso  quer dizer que 
segundo o positivismo o direito era tão somen
te  o direito positivo legal. O marco teórico em 
questão iniciou-se na França com a Escola da 
exegese, cuja ideologia defendia a criação do 
direito como tarefa única e exclusiva dos legis
ladores, cabendo aos juristas apenas a submis-

19 NEVES, Antônio Castanheira, Método Jurídico. In: Di- 
gesta. v. II. Coimbra: Coimbra, .1995. p. 297.' '

são dogmática-formal na resolução dos confli
tos, logo, os juristas eram meros técnicos. Isto 
é, aos juristas, perante o caso concreto, só lhes 
era concedida a  tarefa de interpretar gramati
calmente a vontade do legislador, que se firma
va através do direito positivo20, com isso surgia 
a falsa impressão de que obedecendo ao sis
tem a normativo jurídico era possível alcançar 
uma decisão justa, suprindo qualquer aparente 
lacuna. Nas palavras do autor da obra, referen
cial deste  estudo21: .

dizer que o positivismo jurídico se carac
teriza por um sistem a de normas gerais e 
abstratas, cujos limites epistemológicos 
se reduzem a um conhecimento dogmá- 
tico-cientítifico do direito positivo, ò que 
implica üma metódica de aplicação técr 
nico-instrumental, que, excluindo ponde
rações críticas de índole axiológico-po- 
líticas, perm ita a segurança e a certeza 
do direito no contexto paradigmático de 
uma neutralidade científica.
Não obstante, esse radicalismo, que ele

va a lei ao patam ar de fonte absoluta do direito, 
se  fará presente no século XX, época em que 
o referencial do positivismo jurídico será Hans' 
Kelsen, com a sua “Teoria Pura do Direito”. 
Para este, o direito é a norma jurídica. Kelsen 
reabilita o normativismo lógico-abstrato e re
age contra os movimentos que tentaram  bus
car um direito voltado para a realidade, práti
ca. N essa dimensão, o direito são as normas 
que compõem o sistem a jurídico, tendo cada 
Estado-Nação o seu sistem a de normas. A le
gitimidade se confunde com a  vigência, tra-

20 NEDEL, Antonio Carlos. Uma Tópica Jurídica: clareira 
para a emergência do Direito. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006. p. 151.

21 Idem, p. 159. • j
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zendo uma consequência grave, porque nesses 
termos qualquer direito se legitima, desde que 
imposto e aceito pelo povo, eis ó problema da 
negação axiológica, reduzindo o direito a uma 
mera técnica.

Em última análise, o direito positivo, cuja 
pretensão era combater a metafísica prática, 
acabou tornando-se um a metafísica lógica- 
científica ou dogmática, logo, um a metafísica 
ao contrário.22

2 A  crise nos s istem a s jurídicos na pós- 
m odernidade: a m orte da m etafísica  e  o 
esq u ecim en to  da d iferença ontológica

O Direito volta a ser compreendido numa 
perspectiva prática. Em se tratando da aborda
gem do pensam ento jurídico pós-moderno, um 
dos acessos a este  é através de úma corrente 
filosófica, onde filósofos como Michel Foucault 
adotam uma postura fundam entada essencial
m ente em idéias de desconstrução, de "morte 
do. homem”, de fragmentação. N essa perspec
tiva é como se os direitos do homem sofressem 
um a desconstrução do infinito e do universal. 
Assim, o direito pós-moderno "aparece então 
como uma força dispersa, exterior às relações 
sociais, e que as domina, uma íorça exclusiva 
e repressiva de tudo que contradiz a razão uni
versal -  o universo sendo definido à base do 
modelo do pensam ento ocidental".23

A morte da metafísica, decretada por 
Nietzschè, resulta na libertação da subjetivida
de e  num relativismo anárquico, sendo estas as 
marcas mais evidentes da pós-modernidade. 
Além disso, essa npva era, que inicia após a

22 Idem, p, 163-164.
23 ARNAUD, André-Jean. O Direito ente Modernidade e

Globalização: lições de Filosofia do Direito e do Estado. 
Traduzido por Patrice Charles Wuillaume. Rio de Janei
ro: Renovar, 1999. p. 215. / >

Segunda Guerra Mundial, com o esvaziamento 
ético-axiológico, faz emergir um novo período 
do individualismo ocidental, o neo-individua- 
lismo. Com isso, o direito não decorre mais da 
vontade do legislador, ou melhor, do Estado, 
mas sim da vontade individual. Em outras pa
lavras, há um a destruição do sentido24, que fáz 
dos cidadãos da pós-modernidade marionetes 
inseridos num palco niilista, sendo esse cenário 
muito bem  definido por André-Jean Arnaud25:

Em outros termos, um direito pós-moderno 
podería ser, de uma certa maneira, o inver
so do produto da abstração e da axiomati- 
zação do direito, do subjetivismo, da sim
plicidade e  da segurança das relações jurí
dicas, da separação da sociedade civil e do 
Estado, do universalismo e da unidade da 
razão jurídica. Ele se caracteriza por uma 
vontade de pragmatismo e  de relativismo, 
pela aceitação do descentramento do sujei
to, por Uma pluralidade das racionalidades, 
pelo risco que lhe é inerente,- pelo retorno 
da sociedade civil è pela apreensão das re
lações jurídicas na complexidade das lógi
cas bruscamente estilhaçadas.

Mais do que isso, a morte da metafísica, 
bem  com o desaparecer da especulação filosó
fica, fazem dos indivíduos uma sociedade au
tista, onde a  ética é tomada por um paradigma 
científico-tecnológiço que faz o ser humano es
quecer a  sua essência. Nesse cenário de liberta
ção da subjetividade, em que impera o egoísmo 
dos desejos individuais, outro ponto que chama 
a  atenção é o relativismo. Hoje, o relativismo é 

• tão acentuado que até mesmo as ciências exa
tas, como a matemática, acabaram se relativi-

24 NEDEL, Antonio Carlos, Uma Tópica Jurídica: clareira 
para a emergência do Direito. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006. p. 168.

25 ARNAUD, op. cit., p. 202. ■

zando frente, por exemplo, à gravidade quânti- 
ca. Na verdade, é como se as pessoas vivessem 
sem um referencial, ou seja, vivessem apenas 
por viver, sem nenhuma busca por um ideal em 
comum, cada um fazendo a sua história, resul- 

: tando no desaparecimento de uma história.
E claro que esse caos não. abrange so

m ente a sociedade, a crise chega tam bém  ao 
direito, que, assim  como o homem, perde sua 
essência. Pois com o relativismo surge uma 
oposição a toda pretensão universal do direi
to, tornando-se cada vez mais difícil abarcar a 
complexidade das relações sociais e dos pró
prios direitos do homem em nível global, tendo 
em vista que mesmo nas grades conferências 
internacionais acerca dos direitos como igual
dade daá mulheres, proteção ao meio ambien
te, somente se chega a um acordo no tocante às 
garantias mínimas26, isto é, cada um cuidando 
dos seus interesses. O advento dessa  perda do 
sentido do direito ocorre na pós-modernidade, 

,mas o seu surgimento é antigo, tendo em vista 
que o positivismo jurídico dogmático, do sécu
lo XIX, que irripôs metodologicamente a práxis 
-  com o objetivo de alcançar a certeza e a  segu
rança, objetivo este  não alcançado -  torna-se 
responsável pela cegueira do direito, que por ■ 
sua vez “dá  as costas” aos seus fundamentos. - 

A fim de superar o paradigma metafísico 
do direito positivo, surgem no século XX movi
mentos com esse propósito, que visam à subs
tituição do modelo formal-dedutivo por outro 
que venha a priorizar a realização concreta, do 
direito27, afinai, um direito que encontra seus 
fundamentos na obediência à lei não é direito, 
é opressão. Em relação ao que seria uma verda-

26 Idem, p. 210. ^
27 NEDEL, Antonio Carlos. Uma Tópica Jurídica: clareira 

para a emergência do Direito. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006. p. 177.

deira ciência do direito, manifesta-se Antonio 
Carlos Nedel:

[.,.] deve te r sempre como m eta prioritá
ria uma englobante e crítica compreen
são do homem no contexto prático da sua 
vida social. Logo, é um a ciência que, sem 
perder de vista a essência do ser do di
reito, pressupõe o desenvolvimento his
tórico do seu dever-ser, através de uma 
contínua evolução e adequação crítica 
das suas normas, integrando-as com os 
valores éticos, culturais, econômicos e 
políticos da estru tura social, num proce
der metódico que, alargando problemati- 
cam ente o conceito de direito, aproxime- 
o do ideal da justiça e das prerrogativas 
essenciais da pessoa humana.

Assim, percebe-se que essa redução do 
direito à dominação da técnica não procura 
um a solução justa  para os conflitos jurídicos, 
mas a realização dos interesses políticos, por
tanto, ele não p assa  de um simples instrum en
to normativo para a  realização de fins políticos. 
O que ocorre é que o positivismo jurídico veio 
para superar a  metafísica religiosa, só que, 
ao impor dogmaticamente a obediência à lei, 
acabou resultando em outra metafísica, e esta, 
que se perenizou no tem po desde Platão, ago
ra, tem  seus pilares de sustentação estremeci
dos pelo relativismo radical dos novos tempos. 
Nesse sentido, torna-se oportuno mencionar a 
questão da diferença ontológica, ou melhor, o 
esquecimento desta28:

28 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Herme
nêutica: uma nova crítica do direito. 2a ed. Rio de Janei
ro: Forense, 2004. p. 245-246.

O pensam ento dogmático do Direito 
abandona o pensam ento da diferença 
ontológica para se transformar em uma
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(mera) reflexão sobre a tem ática da di
ferença, concebendo a diferença ôntica 
como simples diversidade dos fenôme
nos para a subjetividade, e a identidade 
do ente consigo mesmo como identidade 
e perm anência da essência dos fenôme
nos para o pensam ento. E preciso salien
tar, mais uma vez, o relevante fato de que 
a metafísica -  que na  modernidade tem  
sua forma de aparecer na subjetividade, 
na representação e na objetivação -  con
forme lembra Emildo Stein, entificou o 
ser.
[ - 1
Por isso, e a toda evidência, é preciso ter 
claro que a diferença ontológíca é o su
porte do ser e do ente. No ente é pensado 
e dito o ser. Não se dão conta os juristas
-  até porque esse “dar-se" hermenêutico
-  de que o ente não existe como ente, ou 
seja, o ente não existe -  no sentido de sua 
existência -  sem  estar junto ao ser (o ente 
só é no seu ser, e o ser é sempre sem-em, 
ser-junto (Sein-bein). Na linguagem da 
Nova Crítica do Direito, a  afirmação “o 
ente não existe como ente" significa di
zer que o texto não subsiste como têxto; 
o texto só te rá  sentido na norma que se 
lhe atribuir.

A diferença ontológica explicada por Hei- 
degger consiste na diferença entre ser (norma) 

, e ente (texto), então, para conseguir entender 
essá diferença é necessário compreender que 
só há ente, tendo em vista que o ser é sempre 
um ser do ente, dito de outra forma, o ser se 
manifesta através do ente, portanto, o ser não 
poder ser considerado um outro ente, e é jústa- 
m ente esse o erro da  metafísica, uma vez que

esta  “entifica" o ser, como se ser e ente se  con
fundissem. Nas próprias palavras de Heideg-

.29.

O ser dos entes não é em si mesmo um 
outro ente. [...] Chamamos de ente mui
ta s  coisas e em sentidos diversos. Ente é 
tudo de que falamos, tudo que entende
mos, com que nos comportamos dessa  ou 

' daquela maneira, ente é tam bém  o que 
e como nós mesmos somos. Ser está  na
quilo que é e como é, na realidadej no;ser 
simplesmente dado no teor e recurso, no 
valor e validade, na presença, no há.

N essa perspectiva, trazendo para o plano 
jurídico, o ser -  a norma -  se manifesta através 
do ente -  o texto -  entretanto, o modelo tradi
cional de direito, entrelaçado pelas raízes posi
tivistas, não consegue perceber essa  diferença, 
é como se só houvesse texto, e não existisse 
um princípio por trás desse testto, ou seja, exis
te  o texto, mas se esquece o sentido -  o ser -  
que e stá  por detrás desse texto.

No entendim ento de Emildo Stein30, ao se 
referir às lições de Heidegger, a não "entifica- 
ção” do ser resulta na superação da metafísica. 
Para o autor da obra O que é metafísica?, à me
tafísica não se volta para o ser enquanto ser, o 
seu  papel consiste apenas na representação do 
ente enquanto ente, “a metafísica não pensa 
no próprio ser"31. Em relação à superação da 
metafísica, manifesta-se Heideigger32:

29 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo, Parte I. Traduzido por' 
Márcia de Sá Cavalcante. Petrópolis: Vozes, 1995. p. 32.

3° STEIN, Emildo. D iferença e M etafísica: ensaios sobre a 
desc.onstrução. Coleção Filosofia n° 114. Porto Alegre:. 
EDIPUC, 2000. p. 67-68. •

31 HEIDEGGER, Martin. Ser e  Tem po. Parte I. Traduzido 
por Márcia de Sá Cavalcante. Petrópolis: Vozes, 1995. 
p. 62-63.

32 Idem, p. 64. - •
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No pensam ento da verdade do ser a  me
tafísica está  superada. Torna-se caduca 
a pretensão da metafísica de controlar 
a referência decisiva com o ser e de de
term inar adequadam ente toda a relação 
com o ente enquanto tal. Esta “supera
ção da m etafísica”, contudo, não rejeita 
a metafísica. Enquanto o homem perm a
necer animal rationale é ele animal me- 
taphysicum. Enquanto o homem se com
preender como animal racional, pertence 
a metafísica, na palavra de Kant, à na tu 
reza do homem. Se bem-sucedido, talvez 
fosse possível ao pensam ento retornar ao 
fundamento da metafísica, provocando 
um a m udança da essência do homem de 
•cuja metamorfose podería resultar numa 
transformação da metafísica.

' Qüando se falar assim, no desenvolvi
mento da questão da verdade do ser, de 
um a superação da metafísica, isto então 
significa: Pensar no próprio ser.

Depois da Segunda Guerra buscou-se 
uma npva concepção de direito, qual seja, o di
reito para além da norma, logo, um direito, que 
se liberta das raízes do positivismo, através da 
superação da metafísica, à  procura do seu sen- 
iido. No entanto, com base  na citação acima, 
percebe-se que desde o segundo pós-guerra, 
nãq vem ocorrendo um a superação da metafísi
ca,'afinal, segundo Heidegger, essa superação 
ió seria viável m ediante o "pensar no próprio 

ser", e  o que ocorre na pós-modernidade é  jus- 
tampnte o contrário, o ser é esquecido. Resu
mindo, não há superação da metafísica, o que 
há é a  m orte desta, assim, além de ignorar-se a 
diferença ontológica, a metafísica desaparece, 
e com esta, tam bém  o referencial, dando aber
tura para o império do relativismo.

O direito, que na m odernidade estava 
relacionado com o fato dè que cada Estado
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soberano era responsável pela construção de 
seu próprio direito positivo -  na pós-moderni- 
dade -  com a globalização e consequentem en
te  com a abertura dos mercados, chega-sè ao 
fim dessa  realidade com a morte do Estado- 
Nação, é como se não houve mais _uma distin
ção entre países, ou até mesmo, fronteiras en
tre  eles. N esse contexto, o direito ao invés de 
buscar justiça, subm ete-se à pressão do sis
tem a capitàlista transnacional. É justam ente 
nesse  momento que se inicia a desestru tura 
do que deveria ser um a verdadeira ciência 
do direito. Como já foi dito anteriorm ente, é"o 
relativismo que com anda o espetáculo, subs
tituindo a pretensão metafísico-úniversalista 
pelo cientificismo racional-sistemático. 0  cen
tro das atenções deixa de ser o ser humano e 
p assa  a ser a abertura das fronteiras, a econo
mia, a tecnologia etc. Como constata Vergo- 
poulos33: •

O mundo hoje está  longe de ser perfeito 
e, muito menos, de ser o único possível. 
Ao contrário, o mundo atual mostra-se 
impossível sob todos os aspectos e não 
é decorrência de uma ordem natural ou 
mesmo histórica, mas das escolhas de
liberadas de uma potência que, se fala 
de segurança e de hegemonia, é para 
melhor ocultar os efeitos desastrosos de 
suas opções em ambos os planos. Mais 
do que nunca, um outro mundo é não so
m ente possível, mas de vital importância 
para toda a humanidade.
Clarificando, o. direito, nessa  nova reali

dade, perde o seu papel normativo, que propor
ciona a ordem da sociedade, para uma “racio

33 VERGOPOULOS, Kostas. G lobalização, o Fim  d e  um  Ci
clo: ensaio sobre a instabilidade internacional. Traduzi
do por Esteia dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contra
ponto, 2005. p. 274. (
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nalidade tecnológica de teor cibernético, me- 
r amente instrum ental e acriticamente calcula
dora, <jue projeta um a realização metódica do 
direito”34, assim, não há mais um pensar cria
tivo e crítico, só restando, no lugar destes, o 
cálculo. Ou seja, o juiz, valendo-se do apoio da 
informatização e de todos os demais recursos 
científicos, assum e a posição de técnico-jurídi- 
co; nessas condições, a  sociedade passa  a ser 
regida por uma técnica de organização científi
ca35, e a técnica, por sua vez, substitui a ética.

Em resposta a essa  complexidade, Niklas 
Luhmann apresenta a sua Teoria Sistêmica, 
que na lição de Antonio Carlos Nedel, pode ser 
resumida da seguinte forma36:

Nesse sentido, sua variabilidade estru
tural é racionalizada, buscando decisões 
equilibradas, dentro dos limites sistêmi
cos da estrutura social em movimento, 
através da utilização de dispositivos de 
autocontrole cibernéticos, que permitem 
a constância do sistem a na grande com
plexidade do mundo em mutação; preser
vando-se o estado invariante das variá
veis numa perspectiva científica-finalista 
em que as soluções para os problemas 
jurídicos, orientados a partir de investi
gações funcionalistas, intencionalmente 
desproblematizam o direito, visando à 
simplicidade das decisões.

No entanto, essa  regulamentação ciber- 
nética-sistêmica, que deixa de lado a dimen
são prático-problemática do direito, também 
reduz este  num mero instrum ento técnico, isto

34 NEDEL, Antonio Carlos. Uma Tópica Jurídica: clareira 
para a emergência do Direito. Porto Alegre: Livraria do 

. Advogado, 2006. p. 187.
35 NEVES, Antônio Castanheira. Questão-de-Facto - Ques- 

tão-de-Direito. Coimbra: Alme'dina, 1967. p. 596.
36 NEDEL, op. cit.,p. 192.

é, continua-se com o mesmo problema: a perda 
do sentido do direito. Pois não há como falar em 
direito se for esquecido que o seu alicerce deve 
ser a ética, seguida da subsistência histórica- 
existencial. Porém, é exatamente isso que está 
acontecendo, tendo em vista que frente às exi
gências da sociedade pós-moderna, rompe-se 
com aquela ordem jurídica prático-jurispruden- 
cial, instaurando-se uma nova ordem proporcio
nada pela ideologia científico-tecnológica.

Em Suma, como já referido, o direito tor
na-se um instrumento para realização de fins 
políticos, logo, o sistem a político "rouba” do 
direito a sua autonomia para im perar na so
ciedade. Quando isso acontece, mesmo tendo 
como “pano de fundo" para esse palco um Es
tado Democrático de Direito, há um a perda da 
liberdade hum ana em função da opressão que 
se instaura.

- Uma possível alternativa para esse esva
ziamento de sentido poderia se dar através do 
fato de conferir ao direito a tarefa de solucionar \ 
os conflitos sociais de' uma forma prática-argu- 
m entativa, à luz de uma vivência histórica do 
homem concreto. Essa alternativa não se con
fundiría com um a metafísica axiológica, mas 
sim tra ta-se  de trazer o homem para o seu con
texto histórico-social, e com base na. análise 
desse  universo prático, resolver os problemas. 
Em outras palavras, é resgatar o sentido hum a
no do direito,! daí o surgimento da expressão 
“recuperação hum anista do direito” que está  
relacionada com a 'essência  histórica da con
dição do ser humano. A explicação da Tópica 
Jurídica na concepção de Nedel37:

Na verdade, a Tópica Jurídica, com apoio
de um pensam ento retórico-dialético,

37 NEDEL, Antonio Carlos. Uma Tópica Jurídica: clareira 
para a emergência do Direito. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006. p. 204.
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afirma-se hoje como uma crítica radical 
a todas as formas de redução da ciência 
jurídica ao plano de uma racionalidade 
dogmático-axiológica e lógico-sistemá- 
tica. Ela propõe, para além da lógica, a 
busca inventiva do justo material, no en- 

i frentamento problemático, que circuns- 
tancializa cada concreta decisão jurídica, 
trilhando crítico-argumentativamente o 
caminho da pohderação persuasiva, isto 
é, o caminho dialógico-comunicativo e 
histórico-situacionalmente integrado, ao 
dinamismo cam biante e diversificado da 
problemática e criativa realidade prática 
da vida hum ana em sociedade, que rei
vindica o direito como instância legitima- 
dora dessa  mesma realidade.

Invocando o entendimento acima citado, 
a alternativa para a saída desse caos, por meio 
da Tópica Jurídica, recupera, de forma prática, 
o sentido humano do direito, defendendo que 
o fenômeno jurídico é imanente ao seu funda
mento ontológico-antropológico, sendo este 
de caráter tópico-problemático38, contrário ao 
axiomático-lógico-sistemático, proporcionando a 
autonomia do direito frente à solução dos con
flitos sociais com base na realidade histórica 
de cada Estado, sob o império da ética. Na vi
são de Luis Fernando Coelho: "A Tópica assu 
me destarte  o significado de uma nova teoria 
do direito, concebida como a teoria da práxis, 
entendida no seu mais amplo sentido"39.

Conclusão
A cultura do direito ocidental, desde a 

dimensão romana até a modernidade, foi mar
cada, como foi verificado, p o r!uma metafísica

38 Idém, p. 2 0 1 .
39 COELHO, Luis Fernando. Lógica Jurídica e Interpreta-
- ção das Leis. Rio de Janeiro: Forense, 1979. p. 221.

\  '

objetivante platônico-aristotélica, com o in
tuito de universalizar valores e princípios que 
fossem capazes de proporcionar segurança ju
rídica. Na verdade, a  metafísica de que se fála 
é representada por uma lógica do raciocínio 
matemático, como se houvesse um a única ver
dade e esta  atendesse, universalmente, todos 
os casos, pode-se dizer assim, que servissem 
de parâmetro universal.

Com a pós-modernidade, após o segundo 
pós-guerra, esse palco ganha um novo cená- / 
rio, n a  verdade, um palco e dois cenários. De 
um lado, a tentativa de superar a metafísica a 
partir da consciência de que um direito enrai
zado na cultura dogm ática não seria capaz de 
assumir o seu verdadeiro sentido: a resolução 
dos conflitos sociais. Essa tentativa de supera
ção da metafísica foi apresentada brevemente 
neste  artigo por duas alternativas: pela teoria 
sistêmica e pela tópica jurídica. No entanto, 
observou-se que a teoria sistêmica embora al
m ejasse a libertação das entranhas positivis
tas, ao estabelecer uma regulamentação ciber- 
nético-sistêmica, acaba incorrendo no mesmo 
erro, a inobservância do caráter prático-pro- 
blemático do direito. Já  a Tópica, traz na sua 
bagagem  a  concepção de que se a procura do 
justo, em cada decisão, for reduzida a  um siste
ma lógico-dedutivo, não haverá resgate algum 
do sentido do direito. Para a  Tópica jurídica, a 
recuperação do caráter hum anista do direito 
vai além da lógica, encontra-se na resolução 
dos conflitos práticos através de uma forma 
prática-argumentativa, não deixando de lado 
a realidade hum ana que acompanha o homem 
desde sempre, num a constante mutação.

Do outro é representado por uma socie
dade niilista, e infelizmente parece ser o lado 
mais forte desde palco. Digo mais forte, por
que percebo que a preocupação das pessoas 
não ultrapassa a divisa com seu vizinho, qup
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dirá vir a preocupar-se com a procura do justo. 
Até porque a conquista da justiça está  direta
m ente ligada ao sentido hum anista do direito, 
e é justam ente esse sentido humano que na 
pós-modernidade não encontra mais espaço. 
Nessa perspectiva, o direito no período romano 
clássico, medieval e moderno -  em função da 
metafísica que procurava instituir uma verdade 
universal -  dava as costas ao sentido prático 
do próprio direito; na pós-modernidade, deixa 
de haver um referencial universal no qual crer, 
mas contínua-se a dar as costas ao sentido do 
direito, pois os dogmas universais foram subs
tituídos pelo relativismo, onde não há mais 
uma verdade, é como se deixássemos de viver 
num solo firme, embora não produtivo, para vi
vermos num terreno sob um lençol d'água, que 
balança o tempo todo, sem  nenhum a garantia. 
Traduzindo á metáfora, surge a dúvida de o que 
seria pior, o atraso do positivismo jurídico, sob 
o prisma de um a metafísica ao contrário, que 
não leva em conta o caráter prático-problemá- 
tico do direito, ou o relativismo, que faz com 
que a sociedade perca o seu sentido?

, O que ocorre não é a superação da me
tafísica, mas sim a sua morte, pois se desde 
a dimensão romana até a  modernidade a so
ciedade foi estru turada num  ideal de certeza, 
quando esse ideal se rompe, caímos num re
lativismo intenso, refletindo tam bém  no pen
samento jurídico, e por consequência há uma 
crise da verdade, ou seja, a verdade de univer
sal passa  a depender da vontade individual de 
cada pessoa. Por isso é que se diz que a crise 
do direito é resultante da crise da metafísica, 
pois sob a hegemonia da técnica a vida hum a
na  adapta-se à máquina, distanciando-se da 
essência do direito, um a vez que este  está  re
lacionado aos valores de determ inada socieda
de, e valores não podem  ser subm etidos a uma 
redução científica. »

Nesse contexto, a proposta de autocon
trole cibernético da teoria sistêmica, sob a do
minação da técnica, acarreta o desaparecim en
to da ética, ao contrário da Tópica Jurídica, que 
através do resgate da tradição -  sendo este  • 
não pela metafísica, mas sim por meio de uma 
recuperação prudencial -  possibilita a trans
formação de uma ordem social em uma ordem 
jurídica, devendo esta  ser justa, tendo como 
pilar de sustentação um fundamento axioló- 
gico-normativo. Assim, um novo direito seria 
baseado num a filosofia prática, resgatando a 
ética esquecida pela técnica. N essa nova era, 
busca-se um direito que abandone a  sua falsa 
índole de instrum ento utilitarista-político, mui
tas vezes proporcionado pelas súmulas vincu- 
lantes, para assumir o seu verdadeiro sentido, 
social-humanista. Em última análise, os juris
ta s  devem perceber o direito através de uma 
lente prudencial, e não lógico-formal, afinal, o 
direito não é lógico, é prudencial.

TERNES, C. The absence of m etaphysics refe- 
rence in post-modernity: íaw  devoid of its sen- 
se. Rev. Justitia {São Paulo), v. 200, p. 81-95, 
jan./jun. 2009.

, * ABSTRACT: Since Plato's metaphysics, the 
Law has always been supported by dogmas. 
The Legal positivism, which appears w ith 
Modernity n r an attem pt to overcome m eta
physics, results in an inverse metaphysics, 
as it instills dogmatic roots, strengthened 
by the  split betw een Law and Social Reality,

. into the  w estern  juridical culture. However, 
there is a change of scenery, after World War 
II, w ith  the  beginning of post modernity, tha t 
can be compared to the tw o sides of a coin: 
the  first almost suggests that, w ith  the  end 
of metaphysics, the  enormous delay of Law, 
the legal positivism, which accepts only one
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absolute truth: Law is the rule in force (Hans 
Kelsen), Law is the  rule (Éxegesis), Law is 
legal (Common Law), would be overcome. 
The second side of the coin then  arises: 
w hat can be used-to replace Metaphysics? 
Post-modernity answ ers this "question with 
relativism, which States that both Society 
and the  Law are immersed. In this context, 
and in the  shadow  of nihilism, the recovery 
of the humanistic sense of the Law becomés 
essential.

• KEY-WORDS: The End of Metaphysics. The 
Relativism of Post-Modernity. The Recovery 
of the Law Sense.
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Concurso Público e Nomeação

• SUMÁRIO: Introdução. 1 A Súmula 15 do 
Supremo Tribunal Federal e a teoria dos mo
tivos determ inantes. 2 Situações de direito 
subjetivo à nomeação. 3 O impacto da Lei de

: Responsabilidade Fiscal. Conclusão. Refe
rências bibliográficas.

• RESUMO: O nascimento do direito subjeti- 
. vo à nomeação em virtude de aprovação em

concurso público está  condicionado à m a
nifestação inequívoca da necessidade real 
de provimento do cargo público pela admi
nistração pública em hipóteses elem entares 
(candidato não aprovado no concurso, des
respeito à ordem decrescente de classifica
ção, designação de servidores temporários 
ou comissionados, falta de prorrogação do 
prazo de validade do certam e por decisão ar
bitrária e convocação de nova disputa sem 
preferência aos de seleção anterior), bem  
como em face da aprovação de candidatos 
na quantidade de vagas anunciada no edi
tal. não obstante, a  abertura do concurso 
público está, ainda, condicionada à previsão 
de recursos financeiros e orçamentários, sob 
pena de nulidade conforme dispõe a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, e somente circuns
tância excepcional prejudicial poderia legiti
mar a negativa de preenchimento do cargo 
público.

• PALAVRAS-CHAVE: Direito administrativo. 
Servidores públicos. Provimento de cargos e

> empregos públicos. Concurso público. Apro- 
' vação. Direito à nomeação e posse. Evolução 
da jurisprudência.

Wallace Paiva MARTINS JUNIOR*

Introdução
O tratam ento pretoriano dispensado ao 

tem a do direito à nomeação do candidato apro
vado em concurso público é fruto de intensa, 
fértil e rica evolução. A noção inicial que pres
tigia a discricionariedade administrativa no 
-provimento do cargo -  de modo que a  simples 
aprovação no certam e não gera para a Admi
nistração Pública a obrigação de provimento 
com nomeação ou contratação do candidato 
-  perm anece hígida embora tenha apreendido 
temperamentos.

Por isso, se afigura oportuna uma refle
xão teórica a respeito dessa  premissa inicial 
cotejando as vicissitudes experimentadas em 
razão de vários fatores. Este ensaio tem, por
tanto, cunho crítico a partir de análise dinâmi
ca da jurisprudência, principiando da Súmula 
15 do Supremo Tribunal Federal até seu atual 
estágio a demonstrar, em todas as suas etapas, 
a magnitude das reduções provocadas à dis
cricionariedade pela incidência dos princípios 
jurídicos da Administração Pública indicados 
exemplificativamente na cabeça do art. 37 da 
Constituição-de 1988. Concorrentemente, cabí
vel é o dimensionamento do impacto que a Lei 
de Responsabilidade Fiscal impõe à compreen
são da matéria.

Ponto essencial é que após a Constituição 
de 1988 não há mais espaço para criação de èx-
pedientes frustrantes da regra dó mérito para

\

acesso a cargos ou empregos públicos -  herdada

* 4o Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social de 
São Paulo. Doutor em Direito do Estado (USP) e Profes
sor de Direito Administrativo.
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da Declaração dos Direitos do Homem e do Ci
dadão cunhada na Revolução Francesa iniciada 
em 1789 -  e desorientados de princípios caros 
como a igualdade, a eficiência e a moralidade.

Atualmente, a extensão da regra da in
vestidura em cargos de provimento efetivo 
(isolados ou de carreira) ou empregos públicos 
mediante aprovação em concurso público de 
provas ou de provas e títulos (art. 37, II, Cons
tituição) é fator de inibição'de trens da alegria, 
de apadrinhamento e compadrio, sendo impo- 
sitiva para todos os entes da Administração 
Pública direta e indireta, inclusive as empre
sas estatais (sociedades de economia m ista e 
empresas públicas) cujo objeto seja a explora
ção de atividade econômica ou a prestação de 
serviços públicos,'e as suas exceções são ta- 
xativamente concebidas na própria Constitui
ção Federal (como a investidura em cargos de 
provimento em comissão, por exemplo), como 
esclareceu o Supremo Tribunal Federal com a 
Súmula 685.

1 A  súm ula 15 do Suprem o Tribunal Fede
ral e  a teoria^dos m otivos d eterm inan
tes

Proclama a  Súmula 15 do Supremo Tribu
nal Federal que:

“Dentro do prazo de validade do concurso 
público, o candidato aprovado tem  direi
to à nomeação, quando o cargo for preen
chido sem observância da classificação".

O entendimento sumulado preserva a 
discricionariedàde da Administração Pública 
de tal sorte que a aprovação no processo sele
tivo não gera direito à nomeação ou contrata
ção do candidato que detém  tão somente ex
pectativa de direito. A ele se reserva, porém, o 
direito à não preterição. Ou seja, se a Adminis
tração Pública pretender nomear ou contratar

servidores, deve respeitar a ordem de classifi
cação hauridã no concurso público.

Foi conservada a discricionariedàde ad
ministrativa porque não se estabeleceu o auto
mático dever da Administração Pública nomear 
ou contratar em razão da aprovação no concur
so público, mas, se assim o desejar, à  vista da 
conveniência e da oportunidade, deverá fazê- 
lo com observância da ordem de classificação, 
o que assegura a  incidência dos princípios da 
moralidade, da impessoalidade e da eficiência.

Destarte, essa linha de entendimento em 
muito se assemelha à teoria dos motivos deter
minantes. Conforme lição tradicional, essa  teo
ria explica que o ato administrativo,, sobretudo 
o discricionário, é vinculado aos motivos cons-4 
tan tes de sua respectiva motivação (Hely Lopes 
Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro, São , 
Paulo: Malheiros, 2003, 28a ed., p. 193; Edmir 
Netto de Araújo. Curso de Direito Administrati
vo, São Paulo: Saraiva, 2007, 3a ed., p. 465; Di- 
ógenes Gasparini. Direito Administrativo, São 
Paulo: Saraiva, 2008, 13a ed., p. 66-67; Maria 
Sylvia Zanella Di Pietro. Direito Administrativo, 
São Paulo: Atlas, 2007, 20a ed., p. 196; Odete 
Medauar. Direito Administrativo Moderno, São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, 11a ed,, p. 
136-Í37; Celso Antonio Bandeira de Mello. Cur
so de Direito Administrativo, São Paulo: Malhei
ros, 2006, 21a ed., p. 384). De fato, se a Adminis
tração Pública manifesta a intenção inequívoca 
de provimento do cargo ou emprego público, 
garantido está  até esse momento sua liberdade, 
devendo, em contrapartida, recrutar dentre os 
candidatos aprovados segundo a ordem de clas
sificação obtida no concurso público.

Essa liberdade, porém, encontra limites., 
sob pena  de convolar-se em arbitrariedade. As
sim, por exemplo, se houver expressa previsão 
legal determinando, em certo prazo, a efetiva
ção do provimento dos cargos.

2 S ituações de direito subjetivo à nom ea- 
i ção

Uma análise de julgados contem porâne
a s  dem onstra o grau de evolução em que são 
cunhados marcos signiíicantes de combate ao 

:u desvio de finalidade associados à teoria dos 
" motivos determ inantes ou à,manifestação ine- 

quívoca da  necessidade de o poder público 
' prover o cargo público, sem distanciar-se da 

própria compreensão da Súmula 15 do Supre- 
mo Tribunal Federal, até uma prospecção da

> matéria à luz das inovações jurídicas im planta
das pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por isso, o Supremo Tribunal Federal re- 
£ afirmando que “a  aprovação em concurso pú- 

blico não gera direito à nomeação, constituin- 
! i do' mera expectativa de direito”, enunciou que 
v “esse direito somente surgirá se for nomeado 

candidato não aprovado no concurso ou se hou- 
 ̂'ver o preenchimento de vaga sem  observância 
de classificação do candidato aprovado” (STF, 
MS 21.870-3-DF, Tribunal Pleno, Rei. Min. Car- 
los Velloso, 07-10-1994, v.u., DJ 19-12-1994).

O decisório conserva a discricionariedàde 
: administrativa e nega a investidura como efei- 

V  to automático da aprovação no certame, mas 
reconhece a existência do direito para além do 

/ provimento sem obediência à ordem de classifi- 
Cação se alguém que foi nomeado não foi apro
vado na seleção. No fundo, esse entendimen- 

- to" adota a compreensão da teoria dos motivos 
i; determ inantes é afasta o desvio de finalidade,
. pois, investindo no cargo pessoa que não foi 

J aprovado no concurso a Administração Pública 
: de qualquer modo manifestou a necessidade e 
( a conveniência inequívoca de seu provimento.

Está claro, igualmente, que se a Admi
nistração Pública não obstante o resultado 

; do concurso público abstém -se da nomeação
> mantendo nas vagas servidores temporários
> òu contratados por outra forma, ou, ainda, acu

mulando seu cargo com outro vago, configura- 
se aí desvio de finalidade e afronta aos princí
pios da acessibilidade aos cargos e empregos 
públicos, da moralidade, da impessoalidade e 
da eficiência (art. 37, caput, I e II, Constituição 
Federal), nascendo, então, direito subjetivo à 
nomeação em prol dos aprovados no concurso 
público. Neste sentido, colhe-se do Superior 
Tribunal de Justiça: ,

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚ
BLICO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS 
APROVADOS. CONTRATAÇÃO PRECÁ
RIA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. 
RECURSO ESPECIAL.
1 É unânime na jurisprudência o enten- 
dim entorie que os candidatos aprovados 
em concurso públicos possuem  mera ex
pectativa de direito à nomeação; nasce 
esse direito se, dentro do prazo de vali
dade do concurso, são preenchidas as va
gas por terceiros, concursados ou não, a 
título de contratação precária,
2 Recurso Especial conhecido mas não 
provido” (STJ, REsp 263.071-RN, 5a Tur
ma, Rei. Min. Edson Vidigal, 24-10-2000, 
v.ü., DJ 04-12-2000, p. 91).

“II Constatando-se a  quebra na ordem 
classificatória ou contratação para preen
chimento de vagas em caráter precário, 
dentro do prazo de validade do concur
so, bem como a necessidade perene de 
preenchimento de vaga e a existência de 
candidato aprovado em concurso válido, 
a expectativa se convola em direito líqui
do e certo” (STJ, AgRg no RMS 21.668- 
PR, 5a Turma, Rei. Min. Gilson Dipp, 03- 
10-2006, v.u., DJ 30-10-2006, p. 337).

Essa concepção liga-se ao entendimento 
devotado ao art. 37, IV, da Constituição Federal 
cuja redação estabelece que “durante o prazb



100 Justitia, São Paulo, 66 (200), jan./jun. 2009

improrrogável previsto no edital de convoca
ção, aquele aprovado em concurso público de 
provas ou de provas e títulos será convocado 
com prioridade sobre novos concursados para 
assumir cargo ou emprego, na carreira”. Não 
se impede abertura de novo concurso, apenas 
se assegura prioridade aos aprovados no ante
rior dentro do prazo de validade. A partir daí 
construiu-se o entendim ento de que o direito à 
nomeação “surgirá se for nomeado candidato 
não aprovado no concurso, se houver o preen
chimento de vaga sem  observância de classifi
cação do candidato aprovado (Súmula 15-STF) 
ou se, indeferido pedido de prorrogação do 
prazo do concurso, em decisão desmotivada, 
for reaberto) em seguida, novõ concurso para 
preenchimento de vagas oferecidas no concur
so anterior cuja prorrogação fora indeferida em 
decisão desmotivada" (STF, RE-AgR 419.013-3- 
DF, 2a Turma, Rei. Min. Carlos Velloso, 01-06- 
2004, v.u., DJ 25-06-2004).

Busca-se evitar o desvio de finalida
de que macula o ato administrativo quando 
"o agente pratica o ato visando a fim diverso 
daquele previsto,'explícita ou implicitamen
te, na regra de com petência” (art. 2°, e, Lei n° 
4.717/65) ou “praticar ato visando fim proibido 
em lei ou regulamento ou diverso daquele prè- 
visto na regra de com petência” (art. 11,1, Lei ri° 
8.429/92), sendo revelado por sintomas ou indí
cios como, por exemplo, o divórcio do ato com 
outros anteriores ou posteriores. Se indeferido, 
sem motivação, pedido de prorrogação do pra
zo de validade do certam e è instaurada nova 
seleção é sinal lógico do desvio de finalidade 
porque a Administração Pública manifestou 
inequivocamente a necessidade do provimento 
de cargos e, paradoxalhiente, recusou prorro
gar o prazo de validade do concurso (dentro do 
lapso do inciso III do art. 37 da Constituição 
Federal). Neste sentido:

“CONCURSO PÚBLICO -  VAGAS - NO
MEAÇÃO. O princípio da razoabilidade 
é conducente a presumir-se, como obje
to do concurso, o preenchimento das va- - 
gas existentes. Exsurge configúradoi: de.: 
desvio de poder ato da Administração : 
Pública que implique nomeação parcial - 
de candidatos, indeferimento da prorro- •• 
gação do prazo do concurso sem  justifi
cativa socialmente aceitável e publicação 
de novo edital com idêntica finalidade; 
‘Como o inciso IV (do artigo 37 da Cons
tituição Federal) tem  o objetivo manifesto 
de resguardar precedências na  sequên
cia dos concursos, segue-se que a Admi-) 
nistração não poderá, sem burlar o dispo
sitivo e sem incorrer em desvio de poder, 
deixar escoar deliberadam ente o período, 
de validade de concurso anterior para no
m ear os aprovados em certam es subse- - 
quentes. Fora isto possível e o inciso IV; 
tom ar-se-ia letra morta, constituindo-se 
na mais rúptil das garantias’ (Celso An- 
tonio Bandeira de Mello, ‘Regime Cons-- 
titucional dos Servidores da Administra
ção Direta e Indireta’, página 56)” (STF 
RE 192.568-PI, 2a Turma, Rei. Min. Marco; 
Aurélio, '23-04-1996, m.v., DJ 13-09-1996, 
p. 33.241). 2

Perseguindo esse mesmo fio lógico, o Su
premo Tribunal Federal decidiu:

“1 Candidatos aprovados em concurso 
* público e classificados além do número 

de vagas originalmente, previsto no edital 
de convocação. Inclusão no cadastro.de 
reserva destinado ao preenchimento de 
cargos que viessem a^ficar vagos no pra
zo de sua validade. Consequência: direi
to subjetivo à nomeação, durante o lapso 
assinalado no respectivo edital, caso se
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: ; verifiquem as condições legais veicula- 
das para o ato.

2.Ato omissivo consistente na não nome- 
V/T; ação de candidatos aprovados em con- 
V curso público. Alegação insubsistente, 

/  dado que não se pode reputar omisso o 
administrador que, em razão do término 

' da eficácia jurídica do concurso, não mais 
detém  autorização legal para a efetivação 
do ato requerido” (STF, RMS 24.119-9-DF, 
2a Turma, Rei. Min. Maurício Corrêa, 30- 

; 04-2002, v.u., DJ 14-06-2002).

2 A discricionariedade administrativa foi" 
Obtemperada com a aprovação de candidatos 
eni quantidade superior à de vagas que foram 
incluídos em cadastro de réserva/para apro
veitamento oportuno (na ocasião de abertura 
de vagas subsequentes), dentro do prazo de 
validade do concurso público, o que significa 
exposição da necessidade do provimento das 
vagas subsequentes. Se amiúde o provimento 
ostá condicionado por conjunturas financeiro- 
orçamentárias (art. 169, § 1°, I, Constituição Fe- 
déral) a Administração Pública deve sopesar a 
necessidade do provimento e a economicidade 
de aproveitamento de aprovados em concurso 
anterior. Ou, como dito nesse acórdão:

“o ato de provimento não está  adstrito ao 
êxito do candidato e sim ao poder discri
cionário do administrador, que avaliará o 
momento de sua concretização, levando 
em conta não apenas a necessidade de 
pessoal mas tam bém  as disponibilidades 
orçamentárias do órgão (...) a não prorro
gação do concurso e a abertura posterior 
de outro, além de problemas de ordem 
orçamentária, poderá encontrar justifi
cativa na constatação de que a aferição 
do conhecimento dos candidatos nos 
moldes originais já não mais atende in-

1__ -
tégralm ente às necessidades atuais para 
o exercício do cargo. É comum no mundo 
moderno, em que a evolução tecnológi
ca e a disséminação de conhecimentos 
ocorrem a  passos largos, exigir-se do 
trabalhador público, a exemplo do que 
se dá na iniciativa privada, dinamismo 
suficiente para acompanhar essas trans
formações. N esses casos, a  realização de 
novo concurso público caminha ao lado 
do interesse público.
14. Tem-se claro que o candidato que faz 
parte  do denominado ‘cadastro de re
serva’ não tem  direito adquirido de ser 
nomeado. Ele detém, ha verdade, mera 
expectativa de direito, consistente na 
possibilidade de poder vir a ser aprovei
tado, caso se verifiquem as condições 
legais veiculadas para o ato -  existência 
de vagas, concurso tempestivo e dispo
nibilidade orçamentária -, bem como os 
requisitos de ordem discricionária -  efe
tiva necessidade de preenchimento das 
vagas e avaliação quanto à eficiência do 
concurso, consideradas as exigências 
contemporâneas çlo cargo respectivo”.

Daí se infere que, para  além, a Adminis
tração Pública não e stá  obrigada, se surgirem’ 
novas vagas, a prorrogar o 'prazo de validade 
do concurso, muito em bora isso fosse dese
jável sob o pálio dos princípios da im pesso
alidade e da moralidade. De qualquer modo, 
por impulso oficial ou m ediante provocação, 
afigura-se justo e razoável que a Administra
ção Pública motive o-não aproveitam ento dos 
selecionados no concurso anterior e instaure- 
novo certam e, sob pena de desvio de finalida
de. N este sentido:

“CONCURSO PÚBLICO -  AUDITOR FIS
CAL DO TESOURO NACIONAL -  CON-
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VOCAÇÃO DE APROVADOS -  ETAPAS 
-  NOVO CONCURSO -  PRIORIDADE DE 
CONCURSADOS. A Constituição Federal 
assegura, durante o prazo previsto no 
edital do concurso, prioridade na convo
cação dos aprovados, isso em relação a 
novos concursados. Insubsistência de ato 
da Administração Pública que, relegando 
a plano secundário a situação jurídica de 
concursados aprovados na primeira etapa 
de certo concurso, deixa de convocá-los à 
segunda e, em vigor o prazo inserido no 
edital, imprime procedimento visando à 
realização de novo certame. Harmonia de 
provimento judicial emanado do Superior 
Tribunal de Justiça (mandado de segu
rança n° 3.137-6/DF, Redator Ministro Vi
cente Cernicchiaro, Diários da Justiça de 
11 de setembro de 1995 e 27 de novembro 
de 1995) com a Lei Maior, mais precisa1- 
m ente com alcance do preceito do inciso 
IV, dò artigo 37”(STF, AI-AgR 188,196-DF, 
2a Turma, Rei. Min. Marco Aurélio, 26-11- 
1996, v.u., DJ 14-02-1997, p. 1984).
Sem embargo do Superior Tribunal de 

Justiça concluir que “reveste-se de ilegalidade 
o ato omissivo do Poder Público que não obser
va comando legal que assegura a nomeação 
dos candidatos aprovados e classificados até 
o limite de vagas previstas no edital, no prazo 
de 120 (cento e vinte dias) contados da homolo
gação do concurso público, por se tra tar de ato 
vinculada” (STJ, RMS 10.877-MG, 6a Turma, 
Rei. Min. Hamilton Carvalhido, 06-02-2003, DJ 
10-03-2003, p. 310), o Supremo Tribunal Federal 
declarou a inconstitucionalidade de regra de 
Constituição Estadual que assegura o direito 
de nomeação, no prazo de cento e oitenta dias, 
a todo candidato aprovado em concurso públi
co, dentro do número de vagas oferecido pela 
Administração Pública:

“O direito do candidato aprovado em con
curso público de provas, ou de provas 
títulos, ostenta duas dimensões: 1) o im
plícito direito de ser recrutado segundo a 
ordem descendente de classificação de 
todos os aprovados (conôurso é sistema 
de mérito pessoal) e durante o prazo de 
validade do respectivo edital de convoca
ção (que é de 2 anos, prorrogável, apenas 
um a vez, por igual período); 2) o explícito 
direito de precedência que os candidatos 
aprovados em concurso anterior têm  so
bre os candidatos aprovados em concur
so imediatam ente posterior, contanto, que 
não escoado o prazo daquele primeiro 
certame; ou seja, desde que ainda vigen
te  o prazo inicial ou o prazp de prorroga
ção da  primeira competição pública de 
provas, ou de provas e títulos. Mas ambos 
os direitos, acrescente-se, de existência 
condicionada ao querer discricionário da 
administração estatal quanto à conveni
ência e oportunidade do chamamento da
queles candidatos tidos por aprovados. Q, 
dispositivo estadual adversado, embora 
resultante de indiscutível atributo moralh 
zador dos concursos públicos, vulnera o s . 
artigos 2°, 37, inciso IV; e 61, § 1°, inciso II, 
‘c ’, da Constituição Federal de 1988. Pre
cedente: RE 229.450, Rei. Min. Maurício 
Corrêa. Ação direta julgada procedente 
para declarar a iriconstitucionalidade do 
inciso VII do artigo 77 dá Constituição do 
Estado do Rio de Janeiro" (STF, ADI 2.931- 
RJ, Tribunal Pleno, Rei. Min. Carlos Britto, 
24-02-2005, m.v., DJ 29-09-2006, p. 31).

A tônica foi exatam ente a preservação da 
competência discricionária. Esse entendimem 
to, todavia, não elimina a  concepção do direi
to à  nomeação se: a) desobedecida a ordem 
de classificação; b) violada a prioridade'sobre
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candidatos aprovados em concurso posterior 
dentro do prazo de validade do anterior; c) pre
enchidas as vagas m ediante contratações pre
cárias; d) por qualquer ato inequívoco a Admi
nistração Pública m anifesta a necessidade de 
provimento dos cargos; e) se  não motiva a não 
prorrogação do prazo da seleção anterior e ins
taura novo certame; f) há previsão de número 
dè vagas no edital.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal 
assentou a tese  expressando que o anúncio de 
vagas constante do edital gera direito subjeti
vo à nomeação do candidato aprovado:

“CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL -  VA
GAS -  PREENCHIMENTO. O anúncio de 
vagas no edital de concurso gera o direi
to subjetivo dos candidatos classificados 
à passagem  para a fase subsequente e, 
alfim, dos aprovados, à nomeação. Prece
dente: Recurso Extraordinário n° 192,568- 
0/PI, Segunda Turma, com acórdão publi
cado no Diário da Justiça de 13 de setem 
bro de 1996” (STF, RMS 23.657-DF, 2a Tur
ma, Rei. Min. Marco Aurélio, 21-11-2000, 
m.v., DJ 09-11-2001, p. 60).

Esta orientação tam bém  prevalece no Su-' 
perior Tribunal de Justiça:

' “ADMINISTRATIVO -  SERVIDOR PÚBLI
CO -  CONCURSO -  APROVAÇÃO DE 
CANDIDATO DENTRO DO NÚMERO DE 
VAGAS PREVISTAS EM EDITAL -  DIREI
TO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E 
À POSSE NO CARGO -  RECURSO PRO- 

. VIDO.
1. Em conformidade com jurisprudência 
pacífica desta  Corte, o candidato apro
vado em concurso público, dentro do nú
mero de vagas previstas em edital, pos
sui direito liquido e certo à nomeação e 
à posse.

2. A partir 'da veiculação, pelo instru
mento convocatório, da necessidade de 
a Administração prover determinado nú
mero de vagas, a nomeação e posse, que 
seriam, a princípio, atos discricionários, 
de acordo com a necessidade do serviço 
público, tornam -se vinculados, gerando, 
em contrapartida, direito subjetivo para o

. candidato aprovado dentro do número de 
vagas previstas em edital. Precedentes.
3. Recurso ordinário provido” (STJ, RMS 
20.718-SR 6a Turma, Rei. Min. Paulo Medi- 
na, 04-12-2007, m.v.  ̂DJe 03-03-2008).

Convém obtem perar que esse entendi
mento ampara somente a" situação de candi
datos aprovados no concurso público dentro 
de seu prazo de validade. A linha de raciocí
nio dessa  corrente aplica induvidosamente a 
teoria dos motivos determ inantes ao acentuar 
que a  Administração Pública manifestou no 
edital com a indicação da quantidade de vagas 
sua necessidade de provimento dos respecti
vos cargos, migrando aqujlo que se situava na 
competência discricionária para a vinculada. 
Neste sentido, julgamento recente do Supre
mo Tribunal Federal foi assim  notiçiado: “por 
vislumbrar direito subjetivo à nomeação den
tro do número de vagas, a Turma, em votação 
majoritária, desproveu recurso' extraordinário 
em que se discutia a existência ou não de di
reito adquirido à nomeação de candidatos ha
bilitados em concurso público — v. Informativo 
510. Entendeu-se que, se o Estado anuncia em 
edital de concurso público a  existência de va
gas, ele se obriga ao seu provimento, se houvér 
candidato aprovado. Em voto de desempate, 
o Min. Carlos Britto observou que, no caso, o 
Presidente do TRF da 2a Região deixara escoar 
o prazo de validade do certame, embora paten
te  a necessidade de nomeação de aprovados, 
haja vista que, passados 15 dias de tal prazoj,

■ .  - - i  !
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fora aberto concurso interno destinado à ocu
pação dessas vagas, por ascensão funcional. 
Vencidos os Ministros Menezes Direito, relator, 
e Ricardo Lewandowski que, ressaltando que a 
Suprema Corte possui orientação no sentido de 
não haver direito adquirido à nomeação, mas 
mera expectativa de direito, davam provimento 
ao recurso” (STF, RE 227.480-RJ, Rei. Min. Cár- 
men Lúcia, 16-09-2008, Informativo STF 520).

3 O im pacto da Lei de R esponsabilidade  
Fiscal

Há um outro argumento. A contextura 
constitucional em term os de responsabilidade 
fiscal é, atualmente, muito mais detalhada, tor
nando imprestável eventual argumentação de 
indisponibilidade financeira. E isso porque o 
art. 169, § I o, I e II, da Constituição Federal e s
tabelece que a criação de cargos, empregos ou 
funções ou alteração das carreiras e a  adm is
são ou contratação de pessoal, a  qualquer títu 
lo, pelos órgãos e entidades da  Administração 
direta ou indireta, exige prévia dotação orça
mentária suficiente para atendimento das pro- - 
jeções de despesa de pessoal e aos acréscimos 
decorrentes além de autorização específica na 
íei de diretrizes orçamentárias.

Acompanhando essa  diretriz, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 
101/00) proclama a nulidade e a lesividade de 
despesa pública com pessoal (art. 15) pela cria
ção, expansão ou aperfeiçoamento de ação go
vernamental que acarrete seu aumento se não 
houver estimativa dò impacto orçamentário e 
adequação e compatibilidade com a lei de dire
trizes orçamentárias e a  lei orçamentária anual, 
requerendo demonstração da origem dos recur
sos para seu custeio (arts. 15, 16,17, 21).

Tanto é assim  que, conforme reza o art. 
22, parágrafo único, II e III, dessa  lei, se a des
pesa  com pessoal exceder a  95% do limite pre

visto no art. 20, são vedados a criação de car
go, função ou emprego públicos e o provimento 
de cargo público, admissão ou contratação de 
pessoal a qualquer título (salvo reposições de
correntes de aposentadoria ou óbito de servi
dores da saúde, educação ou segurança); e se 
ultrapassado o limite, consoante estabelece o 
art. 23, caberá a  aplicação das m edidas de que 
tra ta  o art. 169, §§ 3o e 4o, da Constituição Fede
ral: (redução das despesas com cargos de pro
vimento em comissão e funções de confiança, 
exoneração de servidores não estáveis e, por 
último, perda do cargo de servidor estável, com 
a  advertência de seu § 5o, impeditivo da criação 
de cargo, função ou emprego com atribuições 
iguais ou assem elhadas por quatro anos.

Ora, som ente se uma conjuntura econô
mica abalar o orçamento ou se não estiver o 
provimento compatibilizado com as diretrizes 
orçamentárias ou, ainda, se o poder público 
tiver que tom ar quaisquer das m edidas de re
dução de despesas com pessoal é que se legi
tim aria a negativa de preenchimento do cargo 
público.

C onclusão
1 O direito subjetivo a nomeação em  vir

tude de aprovação em concurso público nasce 
todas as vezes em que a Administração Pública 
m anifesta inequivocamente a necessidade real 
de provimento do cargo público como nas hipó
teses de candidato não aprovado no concurso, 
desrespeito à ordem decrescente de classifica
ção, designação de servidores temporários ou 
comissionados, falta de prorrogação do prazo 
de validade do certam e por decisão arbitrária 
e convocação de nova disputa sem  preferência 
aos de seleção anterior.

2 Ademais, consoante decidido, há direi
to subjetivo diante da aprovação de candidatos 
na quantidade de vagas anunciada no edital
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3 Por fim, cabe ponderar que estando a 
(abertura do concurso público condicionada à 
previsão de recursos financeiros e orçam entá
rios, sob pena de nulidade conforme prevê a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, somente cir
cunstância excepcional prejudicial podería le
gitimar a negativa de preenchimento do cargo 
público.

MARTINS JÚNIOR, W P Civil Service examina- 
tion and.appointment. Rev. Justitia  (São Paulo), 
v. 200, p. 97-105, jan./jun. 2009.

• ABSTRACT: The origin of the subjecti- 
; ve r ig h tto  appointm ent upon passing a

“Civil Service Examination” is subject to 
an unequivocai manifestation o f  the  real 
nèed for the  filling of a public Office by 
the public admifiistration in elementa- 
ry situations (candidate not passing an 
Examination, ranking breach, assign-

• ment of tem porary or commissioned civil 
servants, arbitrary decision to not extend 
the examination validity time, the calling 
for a new  examination without prioriti- 
zing previously approved candidates) as

; well as in the situation of approving the 
v candidates in a num ber equivalent to the 

number of available offices established in 
. the Exam Publication. Notwithstanding, 

the calling for an examination is also con-

ditioned upon budgetary and financial 
resource availability, subject to annul-. 
ment in accordance w ith the Fiscal Res- 
ponsibility Law; and only under excep- 
tional prejudicial circumstances shall the 
refusal to fulfill a public Office be deemed 
legitimate.

* KEY-WORDS: Administrative Law. Ci
vil Servants. Filling of Public Offices and 
Jobs. Civil Service Examination. Passing. 
Right to Appointment and Investment. 
Precedent Evolution.
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Contribuição Esperada do Ministério Público 
e da Defensoria Pública na Prevenção da

C ível/ C ivil

Atomizaçao Judicial

• SUMÁRIO: 1 A cultura dem andista e á  so
brecarga do Poder Judiciário. 2 Meios de con- 
jurar ou ao menos atenuar a crise numérica 
de processos judiciais. 3 Os megaconflitos e

-os males de sua atomizaçao em multifárias e 
repetitivas ações individuais. 4 O Ministério 
Público e o interesse social na consecução 
de resposta judicial célere, unitária e isonô- 
mica nos conflitos de massa. 5 À Defensoria 
Pública e seu papel na pacificação social, 
domo vetor do acesso à ordem jurídica justa. 
6 0  Ministério Público, a Defensoria Pública 
e % legitimação concorrente-disjuntiva para 
a  ação civil pública. 7 A composição dos con
flitos com justiça è o pfocesso de estrutura 
cooperatória., 8 Querela constitucional em 
-torno da legitimação ativa da Defensoria Pú
blica para o ajuizamento de ação civil públi
ca. 9 Uma perspectiva de viés conciliatório.

• RESUMO: A possível ação conjunta da 
Defensoria Pública e do Ministério Público 
n a  tu tela judicial dos interesses socialmente 
relevantes, especialm ente a questão da legi
timação para agir.

• PALAVRAS-CHAVE: Defensor público: Mi
nistério Público. Ação coletiva. Controle ju
dicial de política pública.

1 A cultura dem an dista  e  a sobrecarga do  
Poder Judiciário

Múltiplos fatores -  de ordem social, eco
nômica e mesmo cultural (nossa cultura de
mandista) -  estão à base da notória crise numé-

doÈ Megaconflitos
Rodolfo de Camargo MANCUSO*

rica de processos que aflige os juizes, desola os 
jurisdicionados e desprestigia a função judicial 
do Estado brasileiro. Podem ser lembradas, a ti
tulo ilustrativo, estas concausas: (i) a exacerba
da  constitucionalização dos direitos e interes
ses na CF de 1988, que acabou operando como 
estímulo para a . judicialização dos conflitos, 
em detrimento de outros meios de resolução 
de conflitos, fora e além da saturada estrutura 
estatal; (ii) uma leitura, qúe se diria ufanista e 
irrealista do disposto no art. 5o, XXXV da CF* 1, 
dele se extraindo mais do que nele se contém, 
a  ponto de, praticam ente, se desvirtuar o direi
to de ação em..."dever de ação", assim  fomen
tando a contenciosidade ao interno da coletivi
dade; (iii) a desinformação da população quan
to aos outros meios, auto e heterocompositivos, 
levando a que prevaleça dentre nós a cultura 
da sentença sobre a da pacificação, como reco
nhecido por Kazuo W atanabe2; (iv) a. desigual

* Doutor em Direito. Livre-Docente e Professor Associado 
(USP). Procurador, aposentado, do Município de São Paulo.

1 "A lei não excluirá dá apreciação do Poder Judiciário le
são ou ameaça a direito. 11 . . .

2 “Há mesmo, o que é lastimável, um certo preconceito 
contra esses meios alternativos, por sentirem alguns 
juizes que seu poder poderá ficar comprometido se 
pessoas não pertencentes ao Poder Judiciário puderem 
solucionar os conflitos de interesses. E há, ainda, a fal
sa percepção de que a função de conciliar é atividade 
menos nobre, sendo a função de sentenciar a atribuição 
mais importante do juiz, Não percebem os magistrados 
que assim pensam que a função jurisdicional consis
te, basicamente, em pacificar com justiça os conflitan-, 
tes, alcançando por via de consequência, a solução dc
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e injusta distribuição dos ônus e encargos na 
judicialização das controvérsias, levando a que 
os chamados clientes eventuais do Judiciário 
resultem muito prèjudicados com as deficiên
cias e mazelas do sistem a (morosidade; óne- 
rosidade; imprevisibilidade; baixa efetividade 
dos comandos condenatórios), na comparação 
com os clientes habituais (o próprio Poder Pú
blico, bancos, em presas de telefonia, de cartão 
de crédito e de segurõ-saúde etc.), que traba
lham em economia de escala, daí resultando 
que aquelas mazelas e deficiências não lhes 
causam  mossa, senão até laboram em seu fa
vor, propiciando-lhes um a conveniente mora 
judicialmente legalizada, como já se aludiu em 
respeitável doutrina.

Não admira que boa parte  das reformas 
por que vem passando o CPC tenha centrado o 
foco nas dem andas e recursos repetitivos, aos 
quais, de modo geral, se vem tentando imprimir 
um manejo judicial em bloco: as cham adas (um 
tanto ironicamente) "sentenças vinculantes”: 
CPC, art. 285-A: Lei 11.277/2.006); o direito su- 
mular como meio obstativo do acesso ao segun
do grau (CPC, art. 518, § I o: Lei 11.276/2.006); os 
recursos extraordinários e especiais por amos
tragem  (CPC, art. 543-B e C: Leis 11.418/2.006 
e 11.672/2.008, respectivamente), a par dos ele
m entos de contenção do acesso aos Tribunais 
Superiores: a repercussão geral, exigida para o 
recurso extraordinário ao STF (CF, § 3o do art. 
102: EC 45/2.004) e a potencialização das de
cisões monocráticas do Relator, nos Tribunais 
(CPC, arts. 544, .§ 3o e 557 e § 1°-A). A coroar 
esse contexto, a EC 45/2.004 trouxe as súmulas

conflito" (itálicos no original). “Cultura da sentença e
cultura da pacificação”, in  YARSHELL, Flávio Luiz e
MORAES; Maurício Zanoide (coords.), Estudos em  h o 
m e n a g e m  à Professora A d a  P ellegrini Grinover, São Pau
lo: DPJ Editora, 2005. p. 6 8 6 .

vinculantes do STF (até o momento em núme
ro de treze), poderoso instrumento que opera ' 
em dupla finalidade: parametriza as decisões, 
assim  d o . Judiciário como da Administração 
Pública (CF, art. 103-A, caput) e  sanciona, com 
cassação ou anulação, nessa ordem, as deci
sões judiciais e administrativas que se revelem 
renitentes (= recusa imotivada) ou equivoca
das (= aplicação indevida), como se colhe do 
parágrafo 3o daquele dispositivo.

Sem embargo das melhores intenções 
dessas iterativas intervenções legislativas,/ 
voltadas, em última análise, a respaldar uma 
resposta judiciária de massa (aderente à explo
são da litigiosidade, há anos prenunciada por 
Mauro Cappelletti), é inescondível o risco de 
que, na  mole de processos reunidos para jul
gam ento numa única sessão plenária ou no'ór
gão especial dos Tribunais, porventura acabem 
incluídos alguns que não se enquadram  no 
modelo tomado como paradigm a ou processo- 
piloto. De outra parte, não há negar que e s s a . 
política legislativa intenta atacar... as cohse- ; 
quências, quando, superiormente, a m elhor: 
estratégia apontaria para a  adoção tem pestiva 
de programas e condutas tendentes a  evitar 
que o excesso de dem anda judiciária passe de 
problema crônico a agudo, valendo o aviso de 
que é melhor prevenir do que remediar...

(Um olhar crítico sobre o crescimento do . 
número de processos, em paralelo ao açjigan- 
tam ento do Judiciário, permite inferir que es
ses dois extremos acabam  se tocando e auto- 
implicando, num perverso círculo vicioso: mais 
aum enta a oferta física de Justiça estatal, mais 
resta  estim ulada a dem anda por ela; mais se 
agrava a sobrecarga do Judiciário, mais èe 
avolumam as subcrises: (i) a  deficiente quali
dade das decisões, mormente quanto ao que
sito da motivação (CF, art. 93, IX, redação da 
EC 45/2004); (ii) a duração excessiva dos pro-
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Iqèssos (CE art. 5o, LXXVIII: EC 45/2.004); (iii) a 
imprevisibilidade quanto ao resultado final das 
Hdes, É dizer: a busca obsessiva pelo aumento 
da oferta de Justiça, estatal acaba por retroa- 
limentar o demandismo judiciário, que, à sua 
Vez, abocanha parcelas cada vez mais expres
sivas do orçamento estatal, em detrimento de 
outras áreas carentes e mesmo prioritárias).

2 M eios d e  conjurar ou ao m en os atenuar  
a crise num érica de processos judiciais

Dentre as medidas que parecem idôneas, 
se não a conjurar, ao menos a atenuar o dem an
dismo desenfreado, podem ser lembradas: (i) o 
fomento aos meios auto e heterocompositivos, 
tais como a conciliação, a arbitragem, a media
ção, a avaliação neutra de terceiro, valendo lem
brar, nessa ordem, que a conciliação pode ser 
obtida mesmo nos Tribunais (o art. 125,1 do CPC 
fala em "tentar, a qualquer tempo, conciliar as 
partes"), tendo o TJSP para tal organizado um 
Setor de Conciliação em Segundo Grau3; a sen
tença arbitrai, se ocorre de não vir atendida pelo 
vencido, poderá ser manejada como título exe
cutivo judicial (CPC, art. 475, N, JV inciso acres
cido pela lei 11.232/2.005); o PLC 94/2003 do 
Senado (n° 4827-b na Câmara, onde já foi apro
vado) busca instituir a mediação paraproces- 
SUal -  prévia ou incidental -  no processo civil4;

/  Informa Kazuo Watanabe: “O resultado que vem sen
do alcançado é surpreendente, pois o índice de acor- 

' - do, nas causas em que as partes aceitam a mediação 
de um conciliador, é  superior a 35%. Revela isso que, 
se na primeira instância tivesse havido uma tentativa 

. mais empenhada de conciliação, provavelmente cerca 
/ de 30% a 40% dessas causas teriam sido encerradas me- 

; diante solução amigável, sem necessidade de recurso”.
."Cultura...", cit., in  ob. cit:, p. 689, 690.

4 No substitutivo ofertado pelo senador Pedro Simon, se- - 
- quencial aos textos precedentes (o do governo - dito

a avaliação neutra de terceiro vem preconizada 
no substitutivo apresentado pelo IBDP (Insti
tuto Brasileiro de Direito Processual) àquele 
PLC, nos termos de um projetado parágrafo 4o 
ao art. 331 do CPC, dispondo que aquela pode 
“ser obtida nò prazo a ser fixado pelo juiz, é 
sigilosa, inclusive para este, e não vinculante 
para as partes, sendo sua finalidade exclusi
va a de orientá-las na tentativa de composição 
amigável do conflito”5 *; (ii) o encaminhamen
to dos megaconflitos, envolvendo interesses 
metaindividuais (difusos, coletivos em sentido 
estrito, individuais homogêneos) para o âmbito 
do processo coletivo, meio idôneo de evitar seu 
fracionámento em multifárias e repetitivas de
m andas individuais e, também, vocacionado a 
obter resposta judiciária célere, unitária e isonô- 
mica, prevenindo o risco de decisões discrepan- 
tes sobre um mesmo thema decindendum; (iii) o 
incremento à Convenção Coletiva de Consumo, 
nos conflitos empolgando número expressivo de 
sujeitos (CDC, lei 8.078/90, art. 107), por sua ap
tidão a evitar-a pulverização do megalitígio.

Ao propósito, Aluísio Gonçalves de Cas
tro Mendes enumera os escopos das ações co
letivas: “a) ampliação 4o acesso à Justiça,.de 
modo que os interesses da  coletividade, como 
meio ambiente, não fiquem relegados ao es- 
quecimento; ou que causas de valor individual

“Pacote Republicano" -  e bem assim o do Instituto Bra
sileiro de Direito Processual), lê-se no art. 33: “A media
ção incidental será requerida por qualquer das partes, 
a qualquer tempo ou- grau de jurisdição, devendo ser 
realizada no prazo máximo de 60 dias, e, não sendo al
cançado o acordo, dar-se-á continuidade ao processo. 
Parágrafo único. Durante o curso do processo, o juiz 
obrigatoriamente esclarecerá as partes sobre os be
nefícios da mediação”. (Apud “Cadernos IBDP", vol. 4, 
set./2005, org. Petrônio Calmon Filho, p. 179).

5 A p u d  “Cadernos IBDP”, v. 4, set./2005, cit., p. 166. !

. !
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menos significantes, mas que reunidas repre
sentam  vultosas quantias, como os direitos dos 
consumidores, possam  ser apreciadas pelo Ju 
diciário; b) que as ações coletivas representem, 
de  fato, economia judicial e  processual, dimi
nuindo, assim, o número de dem andas ajuiza
das, originárias de fatos comuns e que acabam 
provocando acúmulo de processos, demora na 
tramitação e perda na qualidade da prestação 
jurisdicional: ao invés de milhões ou milhares de 
ações, sonhamos com o tem po em que conflitos 
multitudinários, como o ocorrido em torno dos 
expurgos do Fundo de G arantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), possam  ser resolvidos median
te  uma única dém anda e um único processo; c) 
com isso, as ações coletivas poderão oferecer, 
também, maior segurança para a sociedade, na 
m edida em que estarem os evitando a  prolação 
de decisões contraditórias em processos indi
viduais, em benefício da preservação do pró
prio princípio da igualdade: o processo, sendo 
coletivo, servirá como instrum ento de garantia 
d a  isonomia e não como fonte de desigualda
des; e d) que as ações coletivas possam  ser 
instrumento efetivo para o equilíbrio das par-" 
te s  no processo, atenuando as desigualdades e 
combatendo as injustiças praticadas em todos 
os nossos países ibero-americanos”6.

Dentre os colègitimados ativos ao m a
nejo dos megaconflitos (entes políticos, asso
ciações, órgãos públicos, Procons) é  sensível 
o protagonismo do Ministério Públicp, já  por 
sua atribuição constitucional para  a  tu te la  do 
interesse social (CF, art. 127), e, em particular, 
para a ação civil pública em nome dos inte-

6 “O Código Modelo de Processos Coletivos”. In LÜCON, 
Paulo Henrique dos Santos (coord.). 71itela coletiva: vin
te anos da lei da ação civil pública e do Fondo de Defesa 
de Direitos Difusos. Quinze anos do Código de Defesa do 
Consumidor, São Paulo: Atlas, 2006. p. 46,47.

resses  m etaindividuais (CF, art. 129, III). Sua 
contribuição tem  sido igualm ente relevante 
n a  esfera da prevenção e da resolução para- 
jurisdicional desses conflitos, m ediante a ce
lebração de Termos de A justam ento de Condu
ta , no bojo dos inquéritos civis (lei 7.347/85, 
art. 9o), os quais, se levados à  homologação 
judicial, convertem -se em título executivo ju- : 
dicial (CPC, art 475-N - V, inciso acrescentado 
pela lei 11.232/2.005).

A notória efetividade prática desses 
TACs, em  comparação com o que se  pode es
perar do comando judicial, é facilmente com
preensível: os transatorés tendem  a  prestigiar ; 
a solução que. eles mesmos alcançaram, ao 
contrário do que se passa  quando o conflito 
vem conjúrado mediante a solução adjudica
da estatal, isto é, pela sentença condenatória: 
e sta  é im pactante, exacerba os ânimos já acir
rados pela judicialização da controvérsia, a par 
de se sujeitar a recursos diversos, que protraí- 
rão a coisa julgada a um remoto ponto futuro. 
No ponto, já  observara Fémando Grella Vieira 
(atual Procurador-Geral de Justiça de São Pau
lo): "Se o autor do dano ou da  conduta ofen
siva, que se pretende ver obstada, manifesta ' 
formalmente' o propósito de atender às obriga
ções legais, este seu gesto, em tese  considera
do, representa um interesse legítimo de evitar 
a ação judicial que, como se sabe, acarretará 
ônus m aiores”. (...) "Nem útil, nem necessária, 
pois, será a ação civil pública em ta l hipótese. 
Se ajuizada, desprezando a transação extraju
dicial havida, refletirá interesse outro qualquer, 
não porém aquele interesse legítimo que cons
titu i condição ao exercício do direito de ação”7.

7 “A transação na esfera da tutela dos interesses difusos’e
coletivos: comproinisso de ajustamento de conduta". In 
MILARÉ, Édis (coord.), Ação civil pública -  Lei 7.347/86 
-  1 5 anos, 2a ed., São Paulo: RT, 2002. p. 277. 278.'

A solução consensual dos conflitos é parti
cularmente indicada nas relações de consumo, 
justam ente por conta do expressivo número de 
sujeitos énvolvidos, tornando de todo inconve- 

' niente a fragmentação do litígio em múltiplas 
e repetitivas dem andas individuais. Tome-se 
o exemplo atual da m assiva judicialização de 
ações individuais envolvendo as perdàs acar
retadas aos poúpadores pelos chamados Pla
nos Bresser e Verão, respectivam ente em 2007 
p 2008: a  ênfase que a  mídia tem  dado a  esses 
episódios, no afã de transm itir informações aos 
interessados, tem  ensejado verdadeira corrida 
ao Judiciário, mormente ante o aceno de pos
sível prescrição dos direitos, caso não venham 7 
exercidos tem pestivam ente.

Registre-se que a resolução negociada 
dos megaconflitos não enfrenta, em  princípio, 
impedimento no tocante à  jurisdição interna
cional, podendo ser estabelecidos pactos bi 
ou multinacionais em tem as cie largo espec- - 
tro, como meio ambiente, consumerismo ou de 
leciprocidade em  outras matérias. No ponto, 
afirma Leonardo Greco: “A possibilidade de 
que esses acordos venham a  ser executados 
coativamente no Braáil dependeria da nature
za do instrum ento em que esses pactos fos
sem formalizados. Se se tratar de um acordo 
judicialmente homologado, através de decisão 
com força de  sentença, poderá ser homologado 
e executado no Brasil como qualquer sentença 
judicial estrangeira.1 Se se tra tar de acordo ex
trajudicial, deverá observar o disposto no art. 
585 do Código de Processo Civil brasileiro. Não 
dependerá de homologação, mas deverá ob
servar os requisitos formais da lei do país de 
origem, de ácordo com o principio locus regit 
actum, mas somente ensejará im ediata execu
ção, sem  processo de conhecimento anterior, 
se preencher os requisitos exigidos pelá lei

brasileira para constituir título executivo, por 
forçada lexfori"8.

3 Os m egacon flitos e  o s  m ales de sua ato- 
m ização em  m ultifárias e  repetitivas  
ações individuais

No emblemático caso das ações que têm 
por fundamento as perdas decorrentes do cha
m ado Plano Verão, reportagem  de Marianna 
Aragão, no jornal O Estado de São Paulo, de 
01.09.2.008, CAD. - 4, alerta que "quem tinha 
dinheiro na caderneta de poupança em janeiro 
de 1989, com o aniversário da conta entre òs 
dias I o e 15, deve-entrar com ações contra os 
bancos até 31 de dezembro deste  ano. Milhões 
de poúpadores deixaram de ganhar 20%, 36% 
dos depósitos em suas cadernetas, com a im
plantação do Plano Verão, em  1989. Em vez da 
correção de 42,72%, as contas foram remunera
das por 22,36%. A Justiça reconhece ó direito 
dos poúpadores à devolução dos valores não 
creditados").

Trata-se aí, inegavelmente, de um mega- 
conflito (mass tort case, na experiência norte- 
americana), que, a prosseguir nos lindes da 
jurisdição singular, contribuirá, pesadam ente, 
para agravar ainda mais a  crise numérica de 
processos que vem estagnando nossa justiça 
de primeiro grau, tanto estadual, como fede
ral, com evidente repercussão nos Tribunais, 
na instância recursal. Já  o processo coletivo, a 
seu turno, se avantaja sobre a tü tela singular 
em vários aspectos, até mesmo sob a perspec
tiva de eventual futuro acesso ao STF median
te  recurso extraordinário, na m edida em que

8 "A tutela jurisdicional internacional dos interesses coleti
vos". In CARVALHO ROCHA, João Carlos et al. (coords.).. 
Ação civil pública -  20 anos da Lein° 7.347/85, Belo Ho
rizonte: Del Rey, 2006. p. 32,33. j

- j  ' .!
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um processo concernente a um a lide de largo 
espectro, tanto  objetiva como subjetivamen
te, por certo tèrá presum ida a repercussão ge
ral, sob o registro da  relevância social (CF, art. 
102, § 3o; CPC, art. 543-A, § Io). Nesse sentido, 
Humberto Theodoro Júnior: "Reflexos sociais 
ocorrem sempre que a questão debatida seja 
daquelas que envolvam direitos coletivos ou 
difusos, como aqueles protegidos pela ordem 
constitucional em torno da saúde, educação, 
moradia, seguridade social etc. É o que, com 
frequência, tam bém  se trava em tem as deba
tidos em  ação popular, ações civis públicas, 
mandado de segurança coletivo e tc’’9.

Dentre os direitos básicos dos consumi
dores se encontra o de obter “informação ade
quada e clara sobre os diferentes produtos e 
serviços”, a par da “efetiva prevenção e repa
ração de danos patrimoniais e morais, indivi
duais, coletivos e difusos" (CDC, art. 6o, Incisos 
III e VI), podendo-se, sem esforço, visualizar o 
jurisdicionado como o consumidor do serviço 
estatal de distribuição da Justiça, valendo lem
brar que os órgãos públicos “são obrigados a 
fornecer serviços adequados, eficientes, segu
ros e quanto aos essenciais, contínuos” (CDC, 
art. 22), e isso sem  dilações indevidas, a teor 
do art. 5o, LXXVIII da CF.

Parece fora .de dúvida o interesse social 
na devida informação à coletividade dos pou- 
padores quanto às  vicissitudes, incertezas e  
ônus que gravitam em torno do fracionamen- 
to  judicial dos megaconflitos em multifárias e 
repetitivas dem andas individuais (sobrecarga

9 “O poder de controle do cabimento do recurso extraor
dinário referente ao requisito da repercussão geral (CF,
art. 102, § 3°)”. In GARCIA Medina, José Miguel et al. 
(coords.). Os poderes do ju iz e controle das decisões judi
ciais -  estudos em homenagem à Professora Teresa Arru
da Alvim Wambier, São Paulo: RT, 2008. p. 934.

do Judiciário; morosidade na  solução dos pro
cessos, risco de decisões discrepantes, dispa
ridade de armas entre os poupadores e as enti
dades financeiras indigitadas no polo passivo), . 
em comparação ao que se poderia obter sob a 
m odalidade processual coletiva: concentração, 
do litígio num só processo, acionado por um  , 
dos representantes para ta l credenciados (lei 
7347/85, art. 5o; CDC, art. 82); ganho de tempo, 
poupado ao exame de milhares de ações indi
viduais múltiplas e  repetitivas, propiciando ao 
órgão judicial um exame mais acurado do con
flito na  sua dimensão metaindividual; oportuno 
aproveitamento da coisa julgada coletiva em 
prol das ações individuais ainda não ajuizadas 
ou que tenham  ficado sobrestadas, já  que o sis
tem a prevê tal aproveitamento apenas para fa
vorecer os pleitos individuais -  CDC, arts. 103,
§ 3o e 104 (dito transporte in utilibus).

A incidência da  codificação consumeris- 
ta  ao caso ora focado é  triplam ente justificada: 
primeiro, o art. 3o, § 2o do CDC considera ser-, 
viço “qualquer atividade fornecida no mercado 
de consumo, m ediante remuneração, inclusive 
as de natureza bancária, financeira, de crédito • 
(...)”; depois, trata-se de m atéria já  assentada 
na súmula n° 297. do STJ-. “O Código de Defe
sa do Consumidor é aplicável às instituições 
financeiras”; enfim, O STF, chamado a  pronun
ciar-se sobre a vexata quaestio na ADIn 2.591, 
entendeu pela constitucionalidade do pré-ci- 
tado dispositivo do CDC. Por tudo isso, Cláu
dia Lima M arques identifica “um novo sujeito 
de direitos constítucionalmente protegido, o' 
consumidor (art. 5o, XXXII da CF/88)”. (...) “Foi 
feliz a Constituição Federal de 1988 neste  m an
dato e a ADIn 2.591, em que o STF manteve 
a constitucionalidade de sua aplicação às re
lações bancárias, de crédito e securitárias (efi
cácia horizontal ou Drittwirkung), comprovou 
a  im portânciá de garantir ao consumidor uma
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proteção, não só como agente do mercado (art. 
-170, V), m as tam bém  como pessoa, sujeito de 
direitos constitucionais fundam entais de nova 
geração”10.

No caso em tela, o propalado risco de pres
crição dos direitos individuais, se não exercidos 
judicialmente oportuno tempore, afigura-se- 
nos no mínimo questionável, porque as ações 
coletivas foram ajuizadas em prol dos interes
ses individuais homogêneos dos poupadores, e, 
portanto, o objeto litigioso dessas ações vem 
a ser composto pelo “agrupamento" ou pelos 
“feixes" daqueles mesmos direitos individuais, 
apenas tornados em  dimensão coletiva, como 
forma de viabilizar seu tratam ento processual 
unitário e  isonômico. Parecem-nos assim, invo- 
cáveis os artigos 219 do CPC e 202, Y d o  Códi
go Civil, quando dispõem, respectivamente: “A 
citação válida (...) constitui em mora o devedor 
e interrompe a p r e s c r iç ã o “A interrupção da 
prescrição (...) dar-se-á: (...) “por qualquer ato 
judicial que constitua em mora o devedor".

Labora em prol desse posicionàmento o 
fato de os planos processuais coletivo e indivi
dual apresentarem  em comum análoga causa 
de pedir, no caso o direito ao ressarcimento dos 
lesados em virtude da remuneração a  menor 
em suas contas de poupança, parecendo razoá
vel que, um a vez reconhecidos definitivamente 
esse fato e esse direito no plano processual co
letivo, a  m atéria se  to rna preclusa, não poden
do ser rediscutidâ, seja em outro processo co
letivo ou ao interno das dem andas individuais:

10 "o direito fundamental de proteção do consumidor e 
os 20 anos da Constituição: fundamentos e desafios do 

; Direito do Consumidor brasileiro contemporâneo". In 
MARTINS, Ives Gandra, e REZEK, Francisco (coords.) . 
Constituição Federai -  20 anos: avanços, contribuições 
e modificações no processo democrático brasileiro”, São 
Paulo: RT, 2008. p. 6 6 6 .

impede-o a  eficácia preclusíva pan-processual 
da coisa julgada (CPC, art. 471, c/c art. 103, 
III do CDC, este  último dispondo que a  coisa 
julgada, no caso dos interesses individuais ho
mogêneos, projeta eficácia erga omnes). N essa 
perspectiva, uma vez absorvida a coisa julga
da coletiva favorável, pelas ações individuais, 
estas prosseguirão apenas para fixação dos 
quanta debeatur e  consequente pagam ento 
aos interessados (CDC, arts. 95 e 97).

4  O M inistério Público e  ô "interesse so 
cial" n a  con secu ção  d e  resp osta  judicial 
célere, unitária e  isonôm ica, nos confli
to s  d e  m assa

Para a implementação dessa desejável e 
necessária informação aos jurisdicionaçlos so
bressai desde logo o Ministério Público, des- 
cabendo contra-argumentar com a natureza 
disponível dos direitos em questão, vistos na- 
perspectiva de cada poupador. É qué, no caso, o 
extraordinário número de sujeitos concernentes 
faz sobrelevar o interesse social no trato proces
sual molecularizado, vale dizer, não atomizado 
do megaconflito, valendo-nos da consagrada 
terminologia de Kazuo^Watanabe, o que defla
gra a  legitimidade da atuação do Ministério Pú
blico, a teor do art, 127 da CF Isso mesmo veio 
bem  apreendido na  Súmula de Entendimento n°
7 do Conselho Superior do parquet paulista: “O 
Ministério Público está  legitimado à  defesa de 
interesses ou direitos individuais homogêneos 
que tenham  expressão para a coletividade, tais 
como: (...) (jb) no caso de grande dispersão dos 
lesados [vg, dano de m assa)”11. (Nem por outro

11 A pud  Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade 
Nery, Código de Processo Civil comentado e Legisla
ção Extravagante, São Paulo: 8a ed., RT, 2004. p. 1.474. 
(CSMR Pt. 39727/02, Rei. Antonio Hermann Benjamin, . 
9.12.2.003, v.u., DOE-SP 12.12.2003).

■ J
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motivo, de resto, está  o MP legitimado à defesa 
judicial dos investidores lesados no mercado 
de valores mobiliários, malgrado aí se cuidar 
de direitos patrimoniais disponíveis: art. I o da
lei 7,913/89).

No caso ora enfocado do chamado Plano 
Verão, não há negar que acalentada dispersão 
dos sujeitos concernentes ffala-se em milhões 
de poupadores), evidencia a vantagem  na op
ção processual coletiva no trato  da matéria, e 
isso, em dupla mirada: assim  quanto à  ade
quada e completa informação da coletividade 
concernente sobre os seus direitos, inclusive 
os processuais, como na  oferta satisfatória dos 
meios adequados, nos quadrantes da jurisdi
ção coletiva12.

Vale lem brar que a ação coletiva em prol 
de interesses individuais homogêneos, na me
dida em que conduz a um a sentença de con
denação genérica (CDC> art. 95) -  a  ser, oportu
namente, liquidada para apuração dos quanta 
debeatur -, além de propiciar resposta judiciá: 
ria unitária e  isonômica, ainda labora a  favor 
do tempo justo  a ser observado, afinando-se 
com a garantia constitucional da duração ra
zoável dos processos (CF, art. 5o, LXXVIII: EC 
45/2.004). N esse sentido, lembra José Rogé
rio Cruz e Tucci que “quanto mais distante' da 
ocasião tecnicam ente propícia for proferida a  
sentença, a respectiva eficácia será proporcio- 
nalmente mais fraca e ilusória". E, mais adian
te: “Não basta , pois, que se assegure o acesso 
aos tribunais, e, conseqüentem ente, o direito 
ao p ro c e sso Delineia-se inafastável, também, 
a absoluta regularidade deste  (direito no pro
cesso), com a verificação efetiva de todas as

12 Sobre o que se entende por Jurisdição Coletiva, v. 6  nos
so Jurisdição Coletiva e  Coisa Julgada, 2a ed., São Paulo: 
RT, 2007. p. 77 e s.

garantias resguardadas ao consumidor da jus
tiça, em um breve prazo de tempo, isto é, den
tro de um  tempo justo, para a consecução do 
escopo que lhe é  reservado”13.

Saliente-se que o anteprojeto de Código 
Brasileiro de Processos Coletivos, versão janei- 
ro/2.007, em estudos no Ministério da Justi
ça, revela estar em sintonia com a  tendência 
mundial ao trato  processual coletivo dos mega- 
conflitos, ao que se colhe do § 3o do art. 7o: “O 
Tribunal, de ofício, por iniciativa do juiz com- . 
peten te  ou a requerimento da parte, após ins
taurar, em qualquer hipótese, o contraditório, 
poderá determ inar a suspensão de processos 
individuais em que se postule a tu te la  de in
teresses ou direitos referidos à relação jurídica 
substancial de caráter incindível, pela sua pró
pria natureza ou por força de lei, ã cujo respei
to  as questões devam  ser decididas de modo 
uniforme e globalmente, quando houver sido 
ajuizada dem anda coletiva versando sobre o 
mesmo bem  jurídico’’14.

Ao propósito, Gregório A ssagra de Al
meida, fala no princípio do m áxim o benefício, 
da tutela jurisdicional coletiva comum: “por 
meio da tu te la  jurisdicional coletiva, busca-se 
resolver, em um só processo, úm grande con
flito social ou inúmeros conflitos interindividu- 
ais, evitando-se, neste  caso, a  proliferação de 
ações individuais e a ocorrência de situações ; 
conflitivas que possam  gerar desequilíbrio e 
insegurança na sociedade, tan to  que foi justa-

13 “Duração razoável do processo -  árt, 5o, LXXVIII da 
Constituição Federal". In GONZAGA JAYME, Fernando 
et ai. (coords.). Processo Civil Novas Tbndências -  ho
menagem ao professor Humberto Theodoro Júnior, Belo 
Horizonte: Del Rey, 2008. p. 434, 435,450.

14 A pud  GRINOVER, Ada Pellegrini et al. (coords.). Direito 
Processual Coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro

- de Processos Coletivos, São Paulo: RT, 2007. p. 454.
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/  m ente esse  o espírito do CDC, ao disciplinar a 
coisa ju lgada coletiva (art. 103)”15.

5 A  D efensoria  Pública e  seu  p ap el na p a 
cificação social, com o vetor do acesso  à 
ordem  jurídica justa

Dado que a legitimação do MP “não impe- 
, de a de terceiros, nas m esm as hipóteses” (CF, § 

v I o do art. 129), fazendo defluir um a legitimação 
dè tipo concorrente-disjuntiva (Lei 7.347/85, 
art. 5o; Lei 8.078/90, art. 82), e considerando- 
se a dispersão do megaconflito dentre milhões 
de poupadores, ressuma, em paralelo, a cole- 
gitimidade da Defensoria Pública, instituição 

-regulada pela LC federal n° 80/1994 (no Estado 
de São Paulo: LC n° 983/2:006), ubicada dentre 

/  as “funções essenciais à Justiça”, na expres
siva dicção constitucional, ao lado do MP e  d a  
advocacia, esta  de caráter privado e ainda a do 

; setor público.
Deveras, compete à Defensoria “a orien

tação jurídica e a defesa, em todos os graus, 
dos necessitados, n a  forma do art. 5o, LXXIV” 

7(CE art. 134, caput). Saliente-se que, concei- 
r  tualmente, a locução “orientação jurídipa” é 

um plus  na comparação com “assistência ju
diciária”, e sta  última, voltada, basicam ente, a 

; viabilizar o acesso à justiça aos hipossuficien- 
tes. Cpm efeito, as atribuições da Defensoria 
Pública vão ' muito além disso, como observa 
José Carlos Barbosa Moreira: “A grande novi- 

; dade trazida pela Carta de 1988 consiste em 
x que, para am bas as ordens de providências, o 
> campo de atuação já não se delimita em função 
do atributo ‘judiciário’, mas passa  a compreen
der tudo o que seja ‘jurídico’. A m udança do 

r adjetivo qualificador da  ‘assistência’, reforçada * 
pelo acréscimo do ‘integral’, importa notável

15 Codificação do Direito Processual Coletivo Brasileiro, 
Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 65.-

ampliação do universo que se quer cobrir. Os 
necessitados fazem jus agora à  dispensa de 
pagam entos e à prestação de serviços não ape
nas na esfera judicial, mas em todo o campo 
dos atos jurídicos. Incluem-se tam bém  na fran
quia: a instauração e movimentação de proces
sos administrativos,' perante quaisquer órgãos 
públicos, em todos os níveis, os atos notariais 
e quaisquer outros de natureza, jurídica, prati
cados extrajudipialmente; a prestação de ser
viços de consultoria, ou seja, de informação e 
aconselhamento em assuntos jurídicos”16.

Com certeza, necessitam  de (melhor) 
orientação para que possam  exercer suas op
ções e faculdades processuais os integrantes 
da vasta coletividade dos poupadores lesados, 
valendo lembrar que a  “informação adequada e 
clara”, a par da “efetiva prevenção e reparação 
de danos patrimoniais e  morais, individuais, co
letivos e difusos”, constituem (sic) “direitos bá
sicos do consumidor’’ (Lei 8.078/90, art. 6o, III e 
VI). Aí mesmo se funda e avulta o papel da De
fensoria, ria medida em que dentre suas funções 
institucionais se  encontra a  de "patrocinar os 
direitos e interesses do consumidor lesado” (...) 
“inclusive contra as pessoas jurídicas de direito 
público” (LC n° 80/1994, art. 4o, XI e § 2o).

Note-se que o conceito de “necessita
do” não pode, em pleno século XXI, prender- 
se  à mesma leitura reducioriista das priscas 
eras (Lei 1.060/1.950, velha dé quase sessen ta  
anos!), texto reportado a uma época, a uma so
ciedade e a um Brasil muito distantes da re
alidade contemporânea. Ao propósito, explica 
Leandro Coelho de Carvalho que a concepção 
d a  Defensoria “como meio de viabilizar o aces
s o  formal de pessoas carentes ao Judiciário é

16 "O direito à assistência jurídica: evolução no ordena
mento brasileiro de nosso tempo". RePro n° 67, jul./set. 
2002. p. 130. I
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difundida e  antiga. E indubitavelm ente equi
vocada. A atuação institucional não se prende 
-  nem poderia -  à esfera judicial. Necessitado, 
por sua vez, não pode mais ser compreendido 
unicam ente como o hipossuficiente econômico. 
E sta visão míope, obsoleta, é baseada  na  or
dem constitucional anterior e no modelo prati
cado pela advocacia, absolutam ente impróprio 
para a Defensoria Pública. A natureza das atri
buições dos Defensores Públicos confere-lhes 
relativo trânsito na  comunidade, entidades “do 
terceiro setor e Poder Público. Não por acaso, 
a instituição é uma ferram enta excelente para 
exercer o papel de elo entre estes atores, e 
como tal deve ser utilizada. Mesmo no âm bi
to forense, e sem  descurar dos interesses das 
partes que patrocinam, por intermédio deles ó 
sensivelmente mais fácil implementar os ide
ais da justiça restaurativa (com destaque para 
a execução penal), baseado num modelo con
ciliatório (não adversarial), em prol do acesso à 
ordem jurídica ju sta”17..

Nesse sentido, a  Min. Fátim a Nancy 
Andrighi, no julgamento do REsp 555.111/ 
RJ (Rei. Min. Castro Filho, j. 05.05.2006, DJU 
18.12.2006), propugnou por um a interpretação 
atualizada e contextualizada da expressão "ne
cessitado", contida na vetusta  Lei 1.060/1950 : 
“(...) não é pelo fato de os seus consumidores 
terem  adquirido automóveis que não podem  
ser considerados necessitados para fins do 
art. 134 da  CF; porquanto o conceito jurídico 
de necessitado, contido no parágrafo único do 
art. 2o da Lei 1.060/50 é mais amplo do que de 
‘pobre’ ou ‘miserável’, não está  vinculado a de
terminado limite de valor de renda m ensal ou 
de patrimônio e, sim, à impossibilidade paga-

. 17 “As atribuições da Defensoria Pública sob a ótica do 
acesso à ordem jurídica justa". Repro n° 156, fev./2008. 
p. 205.

mento das despesas processuais em prejuízo 
do próprio sustento ou da família". Em sentido 
consonante, posicionam-se Luiz Manoel Gomes 
Júnior, Daniele Regina Marchi Nagai Carnaz 
e  Ju ssara  Suzi A ssis Borges N asser Ferreira: 
“Parece-nos que, ainda que tais ações venham 
a  beneficiar pessoas as quais não deveriam 
ser assistidas pela Defensoria Pública, tendo 
em vista sua condição financeira privilegiada, 
há  que se te r em m ente outros princípios que 
circundam a  propositura das ações civis públi
cas, notadam ente quando ta l ação versar sobre 
tem a com reconhecida relevância social nas 
quais se  vislumbra o interesse da  sociedade ha 
solução coletiva do litígio, seja como forma de 
atender às políticas judiciárias no sentido de 
se propiciar a defesa plena da sociedade, seja 
para  garantir a  segurança jurídica em  tem a d« 
extrema relevância, evitando-se a existência 
de decisões conflitantes, ou seja, a limitação 
da  legitimidade da Defensoria Pública para  a 
defesa de interesses difusos seria burra, uma 
vez que ignoraria tais princípios e, consequen- 
tem ente, prejudicaria, mais um a vez, aqueles 
que necessitam ”18.

(De lege ferenda, registre-se que (i) o an
teprojeto de Código Brasileiro de Processos Co
letivos, versão janeiro/2.007, em estudos no Mi
nistério da  Justiça, agrega a esse contexto um 
dado a  um  tem po instigante e  relevante: a  ca
rência ou a deficiência extraídas, j á não mais (ou

(200), jan./jun. 2009

, 18 “Legitimidade da Defensoria Pública para propositura 
de ações civis públicas", apud  Luiz Manoel Gomes ju 
mor: “Ação civil pública -  legitimidade ativa da De: 
soria Pública -'Lei 11.448/2.007”, in  ASSIS, Araken de et 
a1. (coords.). Direito Civil e Processo -  estudos em home
nagem ao Professor Arruda Alvim, São Paulo: RT, 2008. 
p, 690, rodapé n° 16, onde se informa que aquele artigo 
doutrinário está agendado para publicação na Re 
de Processo (n° 163, setembro de 2008, segundo nos foi 
informado pela RT).
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não somente) sob a tradicional óptica econômi
ca, mas ao ângulo organizacional: a Defensoria 
Pública viría incluída dentre os legitimados à 
ação coletiva ativa , credenciando-se à ‘‘defesa 
dos interesses ou direitos difusos e coletivos, 
quando a coletividade ou os membros do gru
po, categoria ou classe forem necessitados do 
ponto de vista organizacional e dos individuais 
homogêneos, quando os membros do grupo, 
categoria ou classe forem, ào menos em par
te, hipossuficientes”)19; (ii) a PEC nú'487/2.005, 
em trâm ite na  Câm ara dos Deputados, intenta 
melhor delinear o conceito e o âmbito de atua
ção da Defensoria, como uma instituição “per
m anente e essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe, fundamentalmente, 
como expressão e instrumento do regime de-

19 A pud  GRINOVER, Ada Pellegrini et al. (coords.), Direito 
Processual Coletivo e o anteprojeto do Código Brasilei
ro de Processos Coletivos, São Paulo: RT, 2007. p. 457. 
Ressalte-se que em  estudo  publicado há mais de uma 
década Ada Pellegrini Grinover explicou: "São carentes 
organizacionais as pessoas que apresentam uma parr 

' ticular vulnerabilidade em face das relações sociojurí- 
dicas existentes na sociedade contemporânea. Assim, 
por exemplo, o  consumidor no plano das relações de  

• consumo; o usuário de serviços públicos; os que se 
submetem necessariamente a uma série .de contratos 
de adesão; os pequenos investidores do mercado mo
biliário; os segurados da previdência social; o titular 
de pequenos conflitos de interesse, que via de regra se 
transforma em um litigante meramente eventual. Todos 
aqueles, enfim, que nó intenso quadro de complexas in
terações sociais hoje reinante,, são isoladamente frágeis 
. perante adversários poderosos do ponto de vista eco
nômico, social, cultural ou organizativõ, merecendo, por 
isso mesmo, maior atenção com relação a seú acesso 
à ordem jurídica justa e à participação por intermédio 
do processo". (“Acesso à Justiça e o Código de Defesa 
do Consumidor", in O Processo em evolução, São Paulo: 
Forense, 1996. p. 116,117).

mocrático, a promoção dos direitos humanos, a 
orientação jurídica e a tu tela em todos os graus 
e instâncias, judicial e extrajudicialmente, de 
forma integral e gratuita, dos direitos e interes
ses individuais e coletivos dos necessitados, 
n a  forma d a  lei”20.

6 O M inistério Público, a D efensoria Públi
ca  e  a  leg itim ação concorrente-disjunti- 
va  para a ação civ il pública

A todas as luzes, o regime de legitima
ção ativa para a ação civil pública (rectius, para 
o processo coletivo) é o concorrente -  disjun- 
tivo, porque simétrico e compatível com um 
am biente informado pela indeterminação de 
sujeitos, pela indivisibilidade do objeto, e onde 
a condição legitimante não pode ser buscada 
na "titularidade da pretensão material" (como 
se d á  n a  jurisdição singular), m as vem  extraída 
do binômio relevância social + representativi- 
d$de adequada do portador judicial, aí incluída 
a cham ada pertinência temática. É o que, sem 
esforço, se colhe de vários textos de regência: 
CF, arts. 103 e § I o do art. 129; art. 5o da Lei 
7.347/85; art. 82 da Lei 8.078/90).

Cediço princípio ,de hermenêutica alerta 
que não deve o intérprete distinguir onde não o 
tenha feito o legislador: a Lei 11.448/2007 inse
riu a  Defensoria Pública no rol dos colegitima- 
dos ativos à  ação civil pública (art. 5o, II, da Lei 
7.347/85), valendo observar que nesse  elenco o 
legislador nâo faz acepção dentrè os subtipos 
de interesses metaindividuais (difusos, coleti
vos em sentido estrito e individuais homogêne-

20 A pud  Leandro Coelho de Carvalho, art. cit., RePro n° 
156, p. 209, para quem a atual “disciplina constitucional 
sobre Defensoria Pública é totalmente insatisfatória, a 
começar pela absurda localização topográfica (inserta 
na mesma seção da advocacia, atividade privada com a  
qual não guarda relação)”.
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os), em função da qualidade ou da nomenclatu
ra do agente credenciado à  iniciativa judicial. 
Logo, todos os colegitimados podem fazê-lo em 
prol de. quaisquer desses interesses, respeita
do, como antes dito, o quesito da  pertinência 
temática {vg., CF, art. 127; Lei 7.347/85, art. 5o, “ 
IV, b; Lei 11.340/2.006 (dita “Maria da Penha"), 
arts. 25, 28, 37), quesito esse, aliás, quiçá mais 
aderente ao interesse de agir (= necessidade + 
utilidade -I- adequação da via eleita). Para Luiz 
Manoel Gomes Júnior, “ampla deve ser a legi
timidade da Defensoria Pública, seja porque a 
m esm a integra o Estado, que não possui qual
quer limitação em sede de legitimidade, seja 
porque, tratando-se de direito coletivo, há de 
ser privilegiada a possibilidade de a  defesa ser 
a mais ampla e efetiva possível"21.

Por definição, os interesses metaindivi- 
duais reportam-sé a relações multiplexas, pro
jetando um largo espectro s.ócio-político-econô- 
mico-cultural, donde não comportarem “apro
priação exclusiva” por determinado agente que 
deles sé apresente como portador judicial (ide- 
ological plaintiff, na nomenclatura norte-ameri
cana), salvo algumas reduções estabelecidas ex 
lege (portanto, opção política), como nas ações 
por improbidade administrativa, para as quais 
se legitimam somente o MP e a Fazenda lesada 
(art. 17 da Lei 8.429/92) ou nas ações em prol 
de investidores lesados no mercado mobiliário, 
para as quais se -legitima o MP (art. I o da Lei 
7.913/89). Nem por outro motivo, de resto, ad
mite-se o litisconsórcio ativo facultativo entre os 
Ministérios Públicos da União, Estados e Dis
trito Federal (Lei 7.347/85, § 5o do art. 5o), não 
sendo, outrossim, de se descartar igual conjun
ção de esforços entre duas associações ou entre 
qualquer uma delas e  o MP (v.g., a  Associação 
de Defesa da Serra do Mar e o parquet paulista,

21 “Ação civil pública...", cit., p. 691.

em caso de degradação ambiental desse sítio 
especialm ente protegido).

Análoga possibilidade jurídica (e con
veniência social) respaldaria o litisconsórcio 
facultativo entre o MP e a Defensoria, quando 
assim  venha indicado pelas peculiaridades 
da espécie. Nesse sentido, propõe Humberto 
Dalla Bernardina de Pinho; “Nada impede,, con
tudo, que em determ inada comarca o defensor 
e o promotor façam um acordo de cavalheiros 
ou melhor, assinem  ambos, em litisconsórcio, a 
inicial, o que reduziria bastan te as chançes da 
sua rejeição pela ausência dos tão invocados 
requisitos da indisponibilidãde do direito invo
cado e da  relevância social da  questão”22.

7 A  com posição dos conflitos com  justiça  
e  o p rocesso  de estrutura cooperatória

• Sobretudo nos megaconflitos, essa  con
junção de esforços haverá de ser ainda mais 
eficiente quando induza à celebração do antes 
lembrado termo de ajustamento de conduta* 
pára o qual am bas as instituições estão creden
ciadas (§ 6o do art, 5o da  Lei 7.347/85) e  que, se  
levado à homologação judicial adquire força de 
título executivo judicial (CPC, art. 475, N, V, in
ciso acrescentado pela Lei 11.232/2.005).

Ttata-se aí de fórmula aderente ao ideário 
do chamado processo de estrutura cooperatória 
(fora e além do. tradicional ambiente adversa- 
rial), tem a no qual pontificou o saudoso Mau
ro Cappelletti, que, de resto, à época, houvera 
prenunciado a  explosão da litigiosidade que 
viría assolar a  presente sociedade de m assas: 
“Entendo, com efeito, que em muitos aspectos 
da vida contem porânea o que mal se justifica é

22 “A legitimidade da Defensoria Pública para a proposi- 
tura de ações civis públicas: primeiras impressões e 
questões controvertidas”. In  ASSIS, Araken de et aZ. 
(coords.). D ireito Civil e..., cit., 2008. p. 685, 6 8 6 .
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precisam ente o caráter contencioso da relação, 
o-qual deve ser, tan to  quanto possível, evitado 
ou atenuado. Isso é verdade sobretudo quando 
entre as partes subsistem  relações duradouras, 
complexas e merecedoras de conservação. Em 
tais relações a lide não representa outra coisa 

. senão um momento oú sintoma de tensão que, 
nos limites do possível, deve ser tratada. A deci
são judicial emitida em sede contenciosa pres- 
ta-se otimamente a resolver relações isoladas e 
m eram ente interindividuais; ela se dirige, a um 
episódio do passado, não destinado a  perdu
rar. A justiça coexistencial, pelo contrário, não 
visa a trancher, a decidir e definir, mas antes a 
‘rem endar’ (falei justam ente de uma mending  
justice) um a situação de ruptura ou tensão, em 
vista da preservação de bem mais duradouro, 
a convivência pacífica de sujeitos que. fazem 
parte  de um  grupo de um a relação complexa, 
à qual dificilmente poderíam subtrair-se. A jus
tiça contenciosa presta-se mal à preservação 
desses valores, dirigindo-se, repito, principal
mente ao passado, mais que ao hituro. A jus
tiça contenciosa é boa para as relações de tipo 

: tradicional, não para aquelas cada vez mais 
típicas e frequentes nas sociedades contempo
râneas, nas quais assumiram grande im portân
cia as que os sociólogos denominam de total 
instítutions: instituições ‘integrais’ no sentido 
d e  que, enquanto membros de várias comuni- 

•• dades, econômicas, culturais, sociais, somos 
constrangidos a  passar nelas grande parte  da 
nossa vida e atividade: fábrica, repartições pú
blicas, escolas, bairros etc.“23.

Dentre nós, o tem a vem sendo retoma
do e reelaborado por Carlos Alberto Álvaro de 
Oliveira: “Hoje, contudo, o caráter privado não

“Problemas de reforma do processo-civil nas sociedades 
contemporâneas”, trad. José Carlos Barbosa Moreira, 
RePro  n° 65, jan./mar., 1992. p. 133.

corresponde .mais à concepção dominante so
bre a natureza e função do processo civil, pois 
a experiência desm entiu a crença na eficiência 
do trabalho desenvolvido pelos participantes 
do processo. Basta pensar em que a aplica
ção do princípio dispositivo em sua concepção 
clássica, impondo exclusiva contribuição das 
partes no aporte ao processo da matéria de 
fato, relativiza além do desejável a  apreciação 
da verdade pelo juiz, forçando-o a se conten
ta r passivam ente com a versão trazida pelas 
partes. Também restringe a liberdade do órgão 
judicial, de maneira inconveniente, a adoção 
do chamado sistem a da prova legal ante a ri
gorosa regulação da apreciação da prova, cujo 
exemplo mais acabado é fornecido pelo direito 
comum”. Mãis adiante, foca o ativismo do jüiz 
contemporâneo, considerando-o “(...) perfeita- 
m ente conciliável com o ativismo das partes, 
conscientes e cooperadoras. Esse ativismo em 
grande parte  decorre da tom ada de consciên
cia de que o juiz é tam bém  um agente político, 
do Estado, portador do poder deste  e expres
são da democracia indireta praticada nos es
tados ocidentais contemporâneos, inexistindo 
portanto razão para encláusurá-lo em cubícu
los formais do procedimento, sem liberdade de 
movimentos e com pouquíssim a liberdade cria
tiva. O excesso de  formalismo conduziría, por 
outro lado, à exaltação das prescrições formais 
como fim em si mesmo, de modo manifesta
m ente incompatível com as finalidades sociais 
do processo m oderno”24.

Em modo consonante posiciona-se José 
Roberto dos Santos Bedaque: “Em primeiro 
lugar, é  preciso abandonar a ideia de que os 
atos processuais devem atender rigorosamen-

24 “Poderes do juiz e visão cooperativa do processo (I)”. 
Disponível no sitio HTTP-.//www.mundojuridico.adv.br. 
Acesso em 20.05.2008. p. 2 e 3. . |

23

http://www.mundojuridico.adv.br
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te  a determ inada forma previam ente estabele
cida, não tendo o juiz poderes para flexibilizar 
os rigores da lei. O formalismo exagerado é in
compatível com a visão social do processo. Não 
podemos olvidar que o Estado está  comprome
tido com a correta solução das controvérsias, 
não com a forma do processo. Esta constitui 
fator de garantia do resultado è de segurança 
para as partes, não pode ser objeto de culto”25.

Justam ente por conta do renovado am
biente sócio-político-econômico-cultural que 
nos envolve presentemente, com notória ênfa
se do coletivo sobre o individual, é que se hão 
de priorizar as fórmulas auto e lieterocomposi- 
tivas de solução de conflitos (ADR's: alternative 
dispute resolutions, na nomenclatura do direito 
anglo-saxão); se e quando elas não se revelarem 
eficazes, abre-se o espaço para a  busca de uma 
resposta judiciária unitária e isonômica, assim 
se  evitando os males, os ônus e as injustiças da 
atomização do conflito. Leandro Coelho de Car
valho observa que o Defensor Público, conscien
te  de suas responsabilidades, "evita a solução 
fácil do ingresso de inúmeras ações repetidas 
em juízo e prioriza a mediação, busca alterna
tivas fora do Judiciário e trabalha para evitar 
litígios assemelhados no futuro". Dentre essas 
possibilidades, recomenda "priorizar o diálogo 
com os demais interessados (formalizando ter
mos de ajustamento de conduta, sempre que 
possível) como principal tentativa de solução”26.

8 Q uerela con stitu cion al em  torno da le 
g itim ação ativa  da D efensoria  Pública  
para o afu ízam ento  d e  ação c iv il pública

Sern embargo do antes exposto, espe
cialmente a  ênfase na  legitimação conjunta

25 E fe tiv id a d e  do  p rocesso  e técn ica  processua l, Malheiros, 
São Paulo: 2006. p. 108.

26 Alt. cit., RePro n° 156, p. 215 e rodapé n° 24.

e disjuntíva dos atores credenciados à tutela 
processual coletiva, vale registrar que per 
de de julgamento no STF a  ADIn n° 3943, de 
16.08.2.007, proposta pela Conamp -  Assoeis 
ção Nacional dos Membros do Ministério Pú
blico, relatora a Min. Carmen Lúcia, na qual se 
questiona a  inserção, pela Lei,1.448/2.007, da 
Defensoria Pública no rol dos colegitimados 
à  ação civil pública (inciso II do art. 5o da  Lei 
7.347/85). Argumenta a peça exordial que o art. 
134 da  CF vem  atrelado ao art. 5o, LXXIV (“o í: 
Estado prestará assistência jurídica in teg ra l; 
e gratuita aos que comprovarem insuficiência 
de recursos”), e, assim, "a Defensoria Pública 
pode, somente, atender aos necessitados qu<; 
comprovarem, individualmente, carência finan
ceira. Portanto, aqueles que são atendidos pela : 
Defensoria Pública devem ser, pelo menos, indi- 
vidualizáveis, identificáveis, para que se saiba, 
realmente, que a pessoa atendida pela Institui 
ção não possui recursos suficientes para o in
gresso em Juízo. Por isso, não há possibilidade 
alguma de a  Defensoria Pública atuar na  defesa 
de interesses difusos, coletivos ou individuais 
homogêneos, como possuidora de legitimação 
extraordinária". Postula-se, em primeiro plano, 
a  incoristitucionalidade do pré-citado inciso II 
do art. 5o da  Lei 7.347/85, ou, na hipótese de a 
Corte entender que a Defensoria pode ajuizar 
ação em prol de interesses coletivos e individu
ais homogêneos, “que, alternativamênte, se  dê 
interpretação conforme ao texto constitucional, 
para  excluir a legitimidade ativa da Defensoria 
Pública, quanto ao ajuizamento de ação civil 
publica para defesa de interesses difusos”.

Desnecessário enfatizar a  extrema rele
vância de que se reveste a citada ADIn, con-; 
siderando-se que a Defensoria Pública é uma 
instituição relativamente nova, em penhada 
na  luta por sua afirmação conceituai dentre as 
“funções essenciais à  Justiça", pugnando por
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sua credibilidade social e ainda pela real efe
tividade p rá tica  de su a  atuação, escopos que, 
em grande parte, dependem  do reconhecim en
to de sua legitim ação à propositura de proces
sos coletivos em prol de in teresses metáindi- 
viduais. A im pçrtãncia dessa  causa pode ain
da ser aquilatada pelo número de amici curiae 
nela já admitidos, segundo colhido no sítio do 
STF27: a  ANPR -  Associação Nacional dos Pro- 
curadores da República, o Ibap -  Instituto Bra
sileiro de  Advocacia Publica, a  A nadep -  A s
sociação Nacional dos Defensores Públicos e 
a Andpu -  Associação Nacional dos Defenso
res Pública da União, se  levado em conta que 
ais introm issões só são adm itidas pelo Rela- 
or quando este  avalia positivam ente "a rele

vância da m atéria e a representatividade dos 
postulantes" (§ 2o do art. 7o da  Lei 9.868/99). 
Luiz Guilherme Marinoni aduz que por aí se 
"objetiva fundam entalm ente pluralizar o de
bate constitucional, vendo o terceiro como um 
amigo da Corte, ou melhor, como alguém  que 
possa falar em nome de um setor.social cuja 
palavra ten h a  im portância para a formação do 
debate em torno da controvérsia constitucio
nal A intervenção do amicus curiae, portan
do, constitui um a técn ica processual voltada 
a perm itir a maior participação possível no 
debate e  n a  formação do consenso a  respeito 
das controvérsias constitucionais. Trata-se de 
uma forma de intervenção im plem entadora da 

/participação popular e legitimadora das deci
sões relativas às normas constitucionais e aos 
direitos fundam entais”28.t

Cível

17 HTTP://www.stf. gov.br/portal/processo/verProcesso- 
: Andamento. asp?numero= 3943&cla..., consultado em 
■14.10.2008.
’8 "Da teoria da relação jurídica processual ao processo 
-.civil do Estado constitucional”. RT n° 852, out./2006. p. 
34, 35 e rodapé n° 60.

/  C ivil

Em sede doutrinária, Cirilo Augusto 
Vargas questiona, porém, a própria utilidade 
prática que adviria do possível acolhimento 
da citada ADIn, alinhando dentre outros argu
mentos: "o expurgo de um dispositivo legal do 
ordenamento não será capaz, por si só, de obs- 
ta r a atuação da Defensoria Pública na defesa 
dos interesses difusos"; (...) "a legitimação da 
Defensoria pública para a propositura de ação 
civil pública é reflexo da cláusula constitucio
nal de acesso à  justiça e instrumento de con
solidação do Estado Democrático de Direito”; 
(...) “se  a  razão de ser d a  Defensoria Pública 
é a defesa, das pessoas carentes, no caso da 
instituição atuar num conflito metaindividual, 
estará defendendo interesse próprio e não dos 
indivíduos afetados pelo provimento. Logo, sua 
legitimação é ordinária e não extraordinária; 
A Defensoria se adequa ao conceito de parte 
ideológica referido por Cappelletti porque é 
órgão criado pela Constituição com finalidade 
específica, que age para o bem  coletivo”/ (...) 
“restringir a legitimação da Defensoria traria 
prejuízo para o próprio Poder Judiciário, que 
seria forçado a  criar m ecanismos administrati
vos destinados a conter a  enxurrada de ações 
individuais ajuizadas para resolver o problema. 
Demorada a solução, o ônus recairia sobre os 
M agistrados e sobre a população carente"29.

É de se augurar que a decisão do STF acer
ca da relevante questão em causa seja afinada 
com o objetivo maior, que é  o da  efetiva prote
ção jurídica, incluído (mas não apenas) o aces
so à Justiça dos Interesses da imensa coletivi
dade dos necessitados, não apenas no sentido 
da  hipossuficiência financeira, mas também da 
carência organizacional, como antes salientado.

29 "ADI n° 3.943: atentado contra a democracia”. Portal 
Jus Navigandi, HTTP://jus2.uol.com.tor/doutrina/texto, 
asp?id=10490, em 14.10.2008. , j

HTTP://www.stf
HTTP://jus2.uol.com.tor/doutrina/texto


122 Justitia, São Paulo, 66 (200), jan./jun. 2009

9 U m a p ersp ectiva  d e  v ié s  conciliatório
A polêmica está, pois, presentem ente al

çada à elevada apreciação do guarda da Consti
tuição, que deverá posicionar-se quanto à ques
tionada constitucionalidade da legitimação ati
va outorgada pela Lei 11.448/2.007 àDefensoria, 
para o ajuizamento de ação civil pública, poden
do, ao seu alto critério, dar interpretação confor
me ao inciso II do art. 5o da Lei ,7.347/85, a teor 
do parágrafo único do art; 28 da Lei 9.868/99. 
Sem embargo, numa perspectiva de viés con
ciliatório (compatível com a natureza objetiva 
das ações no controle direto, onde prevalece o 
interesse público no deslinde da controvérsia), 
é inegável que a tutela do interesse metaindi- 
vidual em causa viria otimizada.com a união de 
esforços de ambas as Instituições, em prol da 
causa comum, qual seja a consecução de uma 
resposta judiciária célere, unitária e isonômica, 
por modo a que, de um lado, não restem  resídu
os conflitivos periféricos e, de outro, venha pre
venida a atomização do thema decidendum  em 
multifárias e repetitivas dem andas individuais. 
Tudo, enfim, na esteira do milenar aviso: "Rei- 
publicae interest quam plurimos ad defendam  
suam causam adm ittere”30.

Com efeito, a desejável "repartição equâ- 
nim e”, dentre.os vários colegitimados, das ini
ciativas judiciais para as ações coletivas, já foi 
objeto de alguma reflexão de nossa parte  em 
estudo específico sobre o tem a, oportunida
de em que pudemos ponderar que o projeta
do equilíbrio “acabou, por não se implementar 
na prática, em grande parte  pela retração dos 
en tesspolíticos nesse campo, tudo resultando 
numa sobrecarga para o órgão ministerial, o 
qual, dada a indisponibilidade dos valores que

30 Paulo, Pr. 4, De operís novinunciatione, 39; 1. A pud  Tora- 
mazo Bruno, vérb. Azione popolare, Digesto Italiano, v. 
IV, parte segunda, Turim: Torino Editore, p. 952, rodapé 
n° 1 . .

constituem  objeto das ações de finalidade co
letiva, não tem  outra alternativa senão desdo
brar-se para atender a tan tas representações, 
denúncias e solicitações que lhe são encami
nhadas por aqueles que, na verdade, tam bém  
são legitimados ativos e portanto deveriam ser ' 
os parceiros no manejo das ações de finalidade 
coletiva!”.,E, mais adiante: “(.•■) a legitimação 
concorrente-disjuntiva foi instituída não para 
que alguns dos colegitimados se.autoisentas- 
sem  do dever de apurar 0 fatos e de propor, 
sendo o caso, a ação cabível, mas, sim, porque 
o objeto tutelado -  interesses e valores metairi- 
dividuais -  por definição não comporta titula- / 
rização subjetiva e, por conseguinte, hão per
mite afetação exclusiva a um só representante 
processual, visto serem indeterminados os su
jeitos concernentes e indivisível o objeto”31.

Ante todo. o exposto, considerando: que 
o processo coletivo se oferece Como ferramenta 
técnica, idônea a  conjurar ou ao menos ame
nizar os notórios e crescentes males da pul
verização dos megaconflitos em múltiplas e 
repetitivas ações individuais; que há  relevan
te  interesse social na oferta ao jurisdiciona- 
do, enquanto, consumidor do serviço judiciário 
estatal, de um a resposta de qualidade - justa, 
jurídica, econômica, tempestiva e razoavelmen
te previsível; que a titularidade dos interesses 
metaindividuais judicializados é, na  verdade, 
reportada à coletividade envolvida, operando o 
portador judicial como um condutor processual

•31 “A projetada participação equânime dos colegitimados 
à propositura da ação civil pública: da previsão normati
va à realidade forense”. In LUCON, Paulo Henrique dos  ̂
Santos (coord.), TUtela Coletiva, São Paulo: Atlas, 2006. p. 
235 e 243-244. (Texto publicado, originalmente, na RT 
n° 796, fev., 2002. p. 11-38, e, depois, in  ROCHA, João 
Carlos de Carvalho et al. (coords.), Ação civil pública -  
20 anos da Lei 7.347/85, Belo Horizonte: Del Rey, 2006,. 
p. 279-325).

para tal especialm ente autorizado,• 32 alcança-se 
a conclusão de que todos os colegitimados ati
vos devem unir esforços para a consecução do 
objetivo comum, para tal superando, consensu
almente, eventuais divergências conceituais ou 
alguma possível sobreposição de atribuições. 

São Paulo, 17 de outubro de 2008
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RESUMO: No texto examina-se a correta 
perspectiva em que deve ser compreendido 
o denominado "efeito suspensivo" dos recur
sos, bem  como a necessidade de, em futuras 
reformas do sistem a processual, fortalecê-lo.

• PALAVRAS-CHAVE: Tutela. Recursos. Efi
cácia. Efeito suspensivo.

Introdução
No texto examina-se a correta perspectiva 

em que deve ser compreendido o denominado 
“efeito suspensivo" dos recursos, bem  como a 
necessidade de, em futuras reformas do sistem a 
processual, fortalecê-lo. „

Isso se mostrará fundamental, como pro
cura demonstrar o artigo, para valorizar as deci
sões ainda recorriveis e á  atividade judicial em 
primeiro grau de jurisdição, bem como para tor
nar mais eficaz a tutela jurisdicional, permitindo
0 cumprimento provisório das sentenças.

1 Situando o problem a
A análise das recentes reformas do Códi

go de Processo Civil não pode ser feita sem  a
correta visão ou perspectiva metodológica, re
lacionada ao atual estágio de desenvolvimento
da ciência processual.

Ricardo de Barros LEONEL*

É sempre oportuno recordar que em pou
co mais dê  cem anos a evolução dogmática 
do direito processual civil deu-se em três fa
ses: a) da inicial concepção sincretista do pro
cesso, em que era considerado como simples 
apêndice do direito material; b) passando para 
a fase autonomista, em que obteve sua inde
pendência, considerado como objeto de estudo 
autônomo, .tendo como consequência o grande 
desenvolvimento como ciência, delineando- 
se claramente seus institutos fundamentais, 
quais sejam a jurisdição, a açâo, a defesa e o 
processo; c) a fase instrumentalista, com o es
tudo e compreensão do processo nãò só de for
ma estanque e autônoma, mas como meio (ins
trumento), que deve ser sempre compreendido 
e empreendido em razão de seus fins, que se 
relacionam à efetiva satisfação do direito m ate
rial e à pacificação social dos conflitos1.

Na moderna visão do fenômeno, é impe
rativo que o processo atenda a seus escopos, 
i.é, aos fins a que se destina: social, político e 
jurídico2 * * * *.

* Promotor de Justiça de São Paulo e Professor Doutor na 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo -  
Departamento de Processo.

1 Sobre as fases de desenvolvimento da ciência proces
sual, v. as conhecidas lições de Cândido Rangel Dina- 
marco, em, Fundamentos do processo civil moderno, 3a 
ed., São Paulo: Malheiros, 2000. p. 40 e ss; e  ainda A  
in s tru in en ta lid a d e  do p rocesso , 4a ed., São Paulo: Ma
lheiros, 1994- p. 17 e ss.

2 Cf. Cândido Rangel Dinamarco, A  in s tru m en ta lid a d e  do
processo , cit., p. 149 e ss. j
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Sempre oportuno recordar, nesse con
texto de correta identificação metodológica do 
processo como instrum ento de pacificação so
cial, que ele deve ser considerado e valorado 
não pelo que é como mera técnica, mas sim pe
los resultados que pode e deve produzir; seus 
institutos devem ser definidos, compreendidos 
e implementados de conformidade com as ne
cessidades a satisfazer do ponto de vista do 
direito material3.

Válido de todo modo, dentro desse en- 
foqué atual, recordar a máxima chiovendiana, 
hoje mais do que nunca válida, no sentido de 
que o processo deve dar dentro do possível, 
a quem  tem  um  direito, tudo aquilo e propria
m ente aquilo que tem  o direito de conseguir4.

Note-se que a  tendência à instrumentali
zação do processo e à busca de sua efetividade 
foi um fenômeno que não conheceu limites te rri-. 
toriais ná história recente, identificando-se sua 
ocorrência nos mais diversos ordenamentos, 
ainda que filiados a diversas famílias jurídicas5.

De fato, a evolução recente .do direito 
processual civil pode, também, ser claramen
te  identificada no movimento mundial de re
formas consagrado por clássica doutrina como 
ondas renovatórias, sistem atizadas em: a) pri
meira onda, envolvendo a questão d a assis
tência judiciária para os pobres; b) a segunda 
onda, relacionada à  representação dos interes-

3 Bedaque, José Roberto dos Santos, Direito e processo, 
2a ed., São Paulo: Malheiros, 1997. p. 15 e ss.

4 “II. processo deve dare per quanto è possibile pratica
mente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello 
ch’egliha diritto di conseguire". '

5 Sobre o estudo das diversas vertentes estruturais das 
denominadas famílias jurídicas, particularmente quan
to à sua formação histórica, estrutura e fontes do di-

' reito, oportuno o exame da obra de René David. Os 
grandes sistemas do direito contemporâneo, 3a ed., São ‘ 
Paulo: Martins Fontes, 1996.

ses coletivos-, c) e a terceira onda, predestinada 
a um novo enfoque do acésso à Justiça, com a 
busca da efetividade de todo o proveito obtido . 
nas fases anteriores6.

Essa evolução se fez sentir no orde
namento processual civil brasileiro, e vários 
exemplos nesse sentido poderíam ser apon
tados, invocando-se nesse m ister todas as re
centes {ou mesmo não mais tão recentes) al
terações legislativas destinadas a minimizar 
qualquer resíduo existente no contexto social 
de litígios não jurisdicionalizáveis, a tam bém  
denominada litigiosidade contida. Assim, sem  
preocupação sistem ática e à  guisa de mera 
exemplificação, poderjam ser mencionadas as 
leis destinadas à implementação dos Juiza
dos Especiais de Pequenas Causas, o Código 
de Defesa do Consumidor, a Lei da ação civil 
pública, a  Lei de arbitragem, entre outras7, de
m onstrando claramente a  preocupação do le
gislador em permitir éfetivamente o acesso à 
Justiça de toda e qualquer espécie de conflito, 
afastando as “barreiras” identificadas por au
torizada doutrina8.

Também com a finalidade de simples ilus
tração, é pertinente a invocação do exemplo ve
rificado recentem ente na Itália. E fato público e 
notório que o direito italiano, tradicionalmente, 
tem  sido utilizado como fonte de inspiração em 
nosso país, seja por parte  do legislador como 
da doutrina, bem  como pelos operadores do 
direito. E, assim  como-vem ocorrendo com as

6 Cappelletti, Mauro, e Garth, Bryant, Acesso à justiça, 
-  Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris editor, 1998. p. 31 e

ss.
7 Estes e  outros exemplos são apontados por Dinamarco, 

A  instrumentalidade do processo, cit., p. 23/24, para de
monstrar a preocupação atual do legislador brasileiro 
em conferir a desejada efetividade ao processo.

8 Cf. Mauro Cappelletti e Bryanth Gart, Acesso à justiça,
cit., passim. <

modificações pontuais do CPC brasileiro, o sis
tem a processual italiano tam bém  tem  sido alvo 
de intervenções precisas e específicas, que de 
forma geral têm  pretendido adequar o ordena
mento processual às exigências atuais de tu te 
la jurisdicional9.

Naquela seara há clara referência da dou
trina, no sentido de que a finalidade das refor-' 
mas im plem entadas na península é justam ente 
afrontar o agravamento da “crise da justiça ci
vil”10, expressão cuja utilização acabou se tor
nando comum entre os estudiosos do problema 
do acesso à Justiça.

Em diversos estudos relativos ao proble
ma, evidencia-se a existência de duas verten
tes relacionadas à mencionada “crise da justiça 
civil": (a) de um lado a necessidade de jurisdi- 
cionalização de todas as espécies de conflitos; 
e (b) de outro a questão da efetividade da tu 
tela, que invariavelmente passa  pela excessiva 
duração dos processos11 * * * * *.

9 A  respeito das reformas do processo civil italiano, v. v.g. 
o trabalho de Andréa Proto Pisani, La nuova disciplina 
dei processo civile, Napoli: Jovene, 1991;passím.

10 Pisani, Andréa Proto, La nuova disciplina dei processo 
civile, p. 15.

11 Apenas a título de exemplificação, podem ser colhidas 
idéias nesse sentido, cuja generalização e síntese foi 
feita no texto acima, nos seguintes trabalhos: Carpi, 
Frederico, Le riforme dei processo civile in Italia verso 
il XXTsecolo, Rivista trimestrale di diritto e procedura 
civile, n° 01, mar. 2000, anno LIV; Chase, Oscar G., II 
problema delia durata dei processo civile in Italia e  ne- 
gli Stati Uniti, Rivista trimestrale di diritto e procedu
ra civile, n° 03, set. 1988, anno XLII; Cruz e Tucci, José 
Rogério, em diversos trabalhos: Dano moral decorren
te da excessiva duração do processo, Temas polêmicos 
do processo civil, São Paulo: Saraiva, 1990. Garantia da
prestação jurisdicional sem dilações indevidas como
corolário do devido processo legal, Devido processo
legal e tutela jurisdicional, São Paulo: RT, 1993. Ga
rantia do processo sem  dilações indevidas, Garantias

Assentado este quadro geral, com visão 
macroscópica do problema, fica evidente que a 
busca de efetividade na implementação da tutela 
jurisdicional é dificuldade ainda não solucionada. 
Daí a provocação de constantes meditações de to
dos aqueles que se deáicam aos estudos do tema, 
provocando também intervenções do legislador.

E oportuno recordar que o método esco
lhido pelos reformadores do CPC brasileiro, con
sistente em realizar modificações específicas de 
forma gradual, não alteração completa do Códi
go, está  sujeito a acertos e também a erros. Este 
aspecto não tem  passado desapercebido pela

constitucionais do processo civil, São Paulo: RT, 1999. 
Tempo e processo, São Paulo:-RT, 1997; Denti, Vittorio, 
e Taruffo, Michele, Costo e durata dei processo civile 
in Italia, Rivista di diritto civile, n° 03, mag/giúg. 1986, 
anno XXXII; D. Re, Edward, Sovraccarico, lenteza e costi 
dei processo in USA, Rivista di diritto civile, n° 03 mag/ 
giug 1986, anno XXXII; Hazard Jr., Geoffrey C., La durata 
excessiva dei processo: verso nuove premessé, Rivista 

, di diritto civile n° 03, mag/giug 1986, anno XXXII; Lo- 
pez, José Luís Albacar, La durata e il costo dei processo, 
neirordinamento spagnolo, Rivista trimestrale di diritto e 
procedura civile, n° 03, set., 1983, anno XXXVII; Marino- 
ni, Luiz Guilherme, Garantia da tempestividade da tutela 
jurisdicional e duplo grau de jurisdição, Garantias cons
titucionais do'processo civil, São'Paulo: RT, 1999; Slaibi 
Filho, Nagib, Direito fundamental à razoável duração do 
processo judicial e administrativo. Revista da EMERJ; 
Rio de Janeiro: y. 3, n° 10, 2000; Vignera, Giuseppe, e An- 
dolina, ítalo, Ifondamenti costituzionali delia giustizia ci
vile. II modelo constituzionale dei processo civile italiano, 
Torino: Giappichelli editore, 1997; Vigoriti, Vicenzo, No
tas sobre o custo e a duração do processo civil na Itália, 
ReProll, n° 43, jul/set. 86, e Costo e durata dei processo 
civile: spunti per uma riflessioni, Rivista di diritto civi
le, n° 03, mag/giug 1986, anno XXXII. Estas indicações 
bibliográficas feitas aleatoriamente refletem, por si só, 
a preocupação de processualistas de diversas naciona
lidades e vinculados a diferentes sistemas jurídicos, copi 
o problema da efetividade do processo. I
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doutrina, que se de um lado tem  elogiado o ca
ráter eminentemente práticò das soluções ado
tadas, tem  feito ressalvas, propugnando pelo 
cuidado necessário para que não seja o ordena
mento processual, particularmente a legislação 
codificada, tranáformada em verdadeira “colcha 
de retalhos", perdendo um de seus grandes mé
ritos, a sistematização implementada pelo legis
lador de 197312.

Daí também outra advertência, de que a 
continuidade do movimento de reformas deve
ria ser precedida de identificação objetiva, até ' 
mesmo pelo método da pesquisa estatística, 
dos resultados e proveitos até então obtidos 
com as mudanças já realizadas, para que não 
se incida no erro de, na melhor das intenções, 
serem promovidas alterações equivocadas para 
problemas mal diagnosticados13.

De todo modo, ainda que utilizando o mé
todo em inentemente prático tanto  na delimita
ção. dos pontos sensíveis como na implemen
tação de soluções, e mesmo que reconhecidos 
alguns equívocos, não se pode negar que os 
proveitos foram visivelmente maiores. Isto leva 
à  conclusão de que o dinamismo do movimento 
de mudanças não deve ser refreado,' mas sim 
aprimorado, quiçá com a maior objetividade 
na realização de diagnósticos e prognósticos, 
bem como com os cuidados para que o sistema 
processual não seja reduzido a uma “colcha de 
retalhos", como pontificado pela doutrina.

Destarte, partindo da  prem issa geral, de 
que o processo deve pacificar com Justiça, tor
na-se viável o exame de um aspecto específico,

12 Cf. Cândido Rangel Dinamarco, A  reform a d a  reform a, 
São Paulo: Malheiros, 2002. p. 36/41.

13 N esse sentido a  advertência d e  Jo sé  Carlos Barbosa Mo
reira, Reformas processuais, Temas de direito  processual, 
7a série, São Paulo: Saraiva, 2001. p. 1/6; e  ainda As re
formas do Código d e  processo  civil: condições d e  um a 
avaliação objetiva, Tem as de  d ireito  processual, 6a sé rie ,. 
São Paulo: Saraiva, 1997. p. 81/93."

cuja análise não pode ser dispensada na busca 
de soluções para a crise na Justiça civil, qual 
seja o problema da eficácia imediata da senten
ça de primeiro grau, ou sob outra perspectiva, 
da concessão ou não, pelo ordenamento, de 
efeito suspensivo, ao recurso interposto contra 
a sentença.

Uma ressalva porém deve ser formulada:, 
não há aqui a pretensão de esgotar o exame 
dogmático do tema, o que já foi feito com abso
luta profundidade e precisão científica por auto
rizada doutrina14.

Este breve e despretensioso estudo volta- 
se mais ao aspecto prático e crítico, podendo 
seu escopo ser consubstanciado na resposta à 
seguinte indagação: é suficiente o sistema atual
m ente adotado em nosso ordenamento, com re
lação às hipóteses de imediata eficácia das sen
tenças judiciais?

A esta  análise serão dedicados os tópicos 
seguintes.

2 C orreta perspectiva: ineficácia da  deci
são  ou e fe ito  suspensivo?

A doutrina classicam ente admite vários 
efeitos processuais dos recursos, aceitando-se 
num a classificação abrangente os seguintes: 
devolutivo, suspensivo, expansivo, translativo 
e substitutivo15.

O efeito suspensivo é caracterizado como 
qualidade do recurso que adia a  produção da 
eficácia da decisão im pugnada assim  que in
terposto, e que perdura até o trânsito em jul
gado da decisão sobre o próprio recurso. Daí 
a impossibilidade de execução da decisão im
pugnada até que seja julgado o recurso16.

14 V., por todos, o trabalho  d© Paulo H enrique dos Santos 
Lucon, E ficácia  d a s  dec isões e execu çã o  provisória , São 
Paulo: RT, 2000.

15 Cfr. N ery Júnior, Nelson, Princípios fu n d a m en ta is  -  teoria  
gera l d o s recursos, 2a ed., São Paulo: RT, 1993, p. 195/240.

16 Cf. N elson N ery Júnior, Princípios fu n d a m e n ta is  -  teoria  
gera l d o s  recursos, c it.,p . 208.
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Impede assim  a eficácia do ato decisório 
desde o momento da interposição do recurso 
até que seja decidido17. Nada acrescenta à de
cisão, m as somente obstaculiza sua execução 
em sentido amplo18.

É tradicional tam bém  a asserção de que, 
após a sentença, o-recurso do vencido não im
pede a formação do título executório contido 
na condenação, e que para que isso se verifi
que torna-se necessário que ao efeito devolu
tivo decorrente do procedimento recursal ins
taurado outro seja aditado, com a finalidade de 
impedir a formação do título, qual seja o efeito 
suspensivo. Por este  efeito as consequências 
da decisão não se produzirão19.

Daí tam bém  a afirmação de que três si
tuações podem  verificar-se com a prolaçãó da 
sentença: a) se não cabe recurso, a eficácia da 
sentença começa desde que proferida; b) se  dá 
sentença cabe recurso sem efeito suspensivo, 
sua eficácia preexiste ao seu trânsito em julga
do; c) se da  sentença cabe recurso com efeito 
suspensivo, a  eficácia depende do trânsito ém 
julgado, i. é, de não te r sido interposto recurso 
no prazo legal, ou de passar em julgado a deci
são referente à impugnação20.

Anota-se do mesmo modo que o efeito 
suspensivo concerne somente à eficácia da de
cisão, inconfundível com a autoridade da coisa 
julgada, e que a regra é a  coincidência de ambas 
(eficácia da decisão e coisa julgada), pois como 
norma geral os recursos têm  efeito suspensivo21.

17 Santos, Moacyr A m a ra l, Prim eiras lin h a s  d e  direito  p ro 
cessual civil, 12a ed., São Paulo: Saraiva, 1992. p. 99, v. 3.

18 Greco Filho, V icente, D ireito p ro cessu a l c iv il brasileiro /  
4a ed., São Paulo: Saraiva, 1989. p. 268, v. 2.

19 M arques, Jo sé  Frederico, In stitu içõ es d e  d ireito  processu-
■ al civil, Cam pinas: MilUennium, 2000. p. 64, v. IV
20 Pontes de M iranda, Francisco Cavalcanti, C om entários  

ao CPC, t. 7, 3a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 34.
21 B arbosa Moreira, Jo sé  Carlos, C om entários ao CPC, 7a

ed., Rio d e  Janeiro: Forense, 1998. p. 255, v. 5.

Essa aliás sempre foi a tradição do direito bra
sileiro22.

Tais colocações e a forma de visualização 
do problema do efeito suspensivo dos recursos, 
claramente tradicionais, não são privativas da 
doutrina brasileira. Ao revés, mesmo na doutri
na italiana, da qual costuméiramente se socorre 
a culturá processual brasileira, encontram-se si
milares entendimentos.

Não sè pode olvidar a concepção chioven- 
diana pela qual a sentença sujeita a recurso "não 
eXiste como declaração de direito”, mas apenas 
como “elemento de uma possível declaração". Por 
tál premissa, só com o decurso de prazos para a 
interposição de recursos ou mesmo o conformismo 
da parte sucumbente, excluindo-se a possibilida
de de nova formulação da norma concreta, a  sen
tença seria convertida em ato ao qual a ordem jurí
dica reconhecería o valor de formulação de vonta
de dotada de autoridade: a declaração do direito23.

Mesmo essa ideia, que contava com o sig
no peculiar daquela forma diferenciada de com
preensão do ato judicial consubstanciado na 
sentença, deixava implícito o reconhecimento 
de que os recursos tinham, no efeito spspensivO, 
o sentido de impedir a formação imediata da de
cisão, ou ainda melhor,, de suas consequências, 
especialmente a sua eficácia.

Idêntica linha de raciocínio correlaciona 
diretamente a ausência de eficácia executiva da 
sentença de primeiro grau com a possibilidade 
de interposição de recurso24. É a ideia de que a 
sentença de primeiro grau, durante o desenvol
vimento da fase de apelo, não produz eficácia25.

22 Ferreira Filho, M anoel C aetano, C om entários ao  CPC, 
São Paulo: RT, 2001. p. 170, v. 7.

23 Chiovenda, G iuseppe, In s titu içõ e s  d e  d ire ito  p rocessua l 
civil, Cam pinas: Bookseller, 1998. p. 258, v. 3.

24 M andrioli, CrisantO, Corso d i d ir itto  p rocessua le  civile, 
Torino: G iappichelli editore, 1998. p. 406, v. II. .

25 Fazzalari, Elio, L ezion i d i d ir itto  p rocessua le  civile, Pado-
va: Cedam , 1996. p. 160, v, 1. j
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Em contrapartida, inadmitido o efeito suspensi- 
vo, produz efeitos im ediatam ente à decisão26.

A breve menção a doutrinadores clássi
cos, e suãs observações sobre o tema, tem  uma 
razão.

De forma sintética e em linhas gerais, 
pode-se dizer que a metodologia pela qual se 
desenvolve, tradicionalmente, a  concepção do 
denominado efeito suspensivo, por parte  da 
maioria dos estudiosos do processo civil, confi
gura este  fenômeno como um aspecto sequen
cial ou acessório ligado diretamente ao instituto  
essencial que é o próprio recurso.

O aspecto principal nessa  forma de visu
alização do problema é a  existência ou não do 
recurso, da qual advém seu acessório, que é o 
efeito suspensivo da eficácia da decisão.

Essa forma de raciocínio merece atual
m ente uma revisão. Não para. negar sua vali
dade prática, até mesmo em razão de tratar-se 
de conceito arraigado na  cultura processual e. 
no dia a dia do foro. Mas sim para que, com um 
enfoque metodologicamente mais adequado,

. seja facilitada a compreensão de outros pontos 
fundamentais, relacionados à possibilidade de 
execução da decisão ainda não transitada em 
julgado.

Modificando-se o ponto de partida para 
a  observação do fenômeno, chegar-se-á à con
clusão de que o que se denomina de efeito sus
pensivo dos recursos em verdade nada mais é 
que ineficácia imediata da decisão.

Muda-se assim  o foco da discussão.
O recurso não pode suspender aquilo que 

ainda não possui eficácia e praticam ente não 
produz.efeitos imediatos. Não é aquele que dá 
efeito suspensivo à  sentença. Elé apenas man
tém  a ausência de eficácia que ela possui e con-

26 Luiso, Francesco E, D iritto  p ro cessu a le  cívile, Milano: 
Giuffrè, 2000. p. 196/197, v.2.

tinuará possuindo, a menos que se lhe conce
da expressam ente a executoriedade (eficácia) 
imediata, ou até que advenha o seu trânsito em 
julgado. Fica identificado assim  o equívoco da 
própria expressão "efeito suspensivo”27.

Deslocando o enfoque metodológico da 
"suspensividade" do eixo do recurso para o 
da própria decisão, chega-se a esta  relevante 
observação: a  interposição da impugnação do
tad a  do denominado efeito “suspensivo” em 
verdade perm ite a m anutenção da ineficácia 
im ediata da decisão impugnada. A  suspensão 
não é efeito do recurso. O que há em verdade é 
prolongamento da ineficácia da sentença.

Válida assim  a afirmação doutriná
ria de que a expressão efeito suspensivo não 
corresponde à realidade, na medida em que só é 
viável suspender aquilo que já fluía, funcionam 
do a interposição do inconfOrmismo como efeito 
“obstativo” da atuação imediata da decisão. A 
executoriedade é característica da decisão su
jeita a  recurso com efeito meramente devoluti- 
vo, e a  suspensividade também é atributo da 
própria decisão impugnada que não realiza ime
diatam ente seus efeitos, dependendo do curso 
do prazo para recorrer ou do próprio trânsito em 
julgado a  sua prática realização28.

Daí a  sugestão de que melhor seria falar 
em efeito “impeditivo" dos recursos que em 
“suspensivo", pois o que a impugnação permi
te  é a m era prorrogação do estado de ineficácia 
da decisão questionada29.

Enfim, o efeito suspensivo em verdade 
não é da essência dos recursos, embora seja

27 Cf. Jo sé  Carlos B arbosa Moreira, Com entários ao  CPQ, 
cit., p. 255, v. 5.

28 Lucon, Paulo H enrique dos Santos, E ficácia  d a s  decisões  
' e  execu çã o  provisória , cit., p. 219.
29 Bueno, C ássio  Scarpinella, E xecução  provisória  e  an tèci-  
' pagão  d a  tu teia , São Paulo: Saraiva, 1999. p. 35.
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costume histórico o seu tratam ento como uma 
consequência normal da própria devolução, 
consistente na transferência a outro grau de ju
risdição do poder de conhecer da demanda. É 
mais acertada a conclusão lógica e sistem ática 
de que a imperatividade das decisões judiciais, 
como atos de soberania do Estado, faz com que 
produzam desde logo seus efeitos, salvo se 
obstados expressam ente pelo legislador30.

Em síntese: a necessidade de adequação 
de conceitos às realidades do processo civil 
moderno leva-nos a repensar a sistem ática de 
análise das consequências da interposição dos 
recursos sobre a  executoriedade im ediata das 
decisões judiciais.

E mais correto afirmar que as decisões é 
que possuem  ou não eficácia e executoriedade 
imediata. Caso não possuam, a pendência do 
prazo para recorrer ou mesmo a interposição de 
recurso prolongará, até o transito em julgado, a 
ineficácia da decisão.

Não há efeito suspensivo algum em de
corrência dos recursos: a única coisa que deles 
advém, quando o sistem a processual assim  o 
determina, é a  não ocorrência da pronta libe
ração da eficácia da decisão ainda sujeita a re
curso ou pendente de impugnação.

Na hipótese inversa, haverá pronta exe
cutoriedade da decisão ainda sujeita a  recurso 
por te r o próprio sistem a estabelecido direta
mente a liberação im ediata daquela eficácia.

Só será possível realmente falar em efeito 
suspensivo de recurso quando no último caso 
-  decisão com eficácia imediata -, por motivos 
expressamente previstos rio ordenamento e re
conhecidos pelo juiz na situação concreta, for 
determinada a suspensão da (existente) execu
toriedade imediata da decisão impugnada.

30 Cf. Paulo H enrique dos Santos Lucon, E ficácia  d a s  deci-
sões e  execu çã o  provisória , cit., p. 221.

Esta visão atualizada da questão, com a 
superação do suposto dogma do efeito suspen
sivo dos recursos, facilita a compreensão da 
necessidade de eficácia im ediata das decisões, 
em benefício do ‘‘processo civil de resultados"31 •.

3 A  bu sca  de so lu ções para a ineficácia  
das d ecisões

E notQrio que a ineficácia imediata das 
decisões judiciais como regra é solução dada 
pelo legislador que privilegia a segurança, em 
detrimento da efetividade das decisões judi
ciais.

Por razões de índole cultural, histórica, 
política e sociológica, prefere o ordenamento 
positivo correr o risco de não conceder efetivi
dade à tu tela jurisdicional, a colocar em perigo 
a segurança que nela deve estar inserida.

O problema não é novo. O próprio dogma 
da incoercibilidade da vontade humana, pelo 
qual ninguém poderia ser obrigado a prestar o 
próprio fato (nemo ad factum  cogit potest), e  a 
prevalência dà reparação pecuniária, até bem 
pouco tem po não eram  ultrapassados pelo te 
mor de que resquícios de tem pos longínquos, 
em que o abuso prevalecia, pudessem  nova
m ente te r força em nossos dias.

Mas a evolução não se dá sem  riscos. 
Diante da insuficiência da forma clássica de 
equacionamento dos problemas que comparé- 
cem no processo, acabou surgindo ô espaço e 
a oportunidade para o rompimento de dogmas, 
que não têm  mais fundamento concreto para 
contínuo respeito na atualidade.

E sempre oportuno recordar as máximas 
chiovendianas pelas quais: a) o processo deve

•31 N a fèliz expressão  do Prof. C ândido R angel Dinamarco, 
qu.e sin te tiza  d e  m odo prático  u m a ad eq u ad a  visão da 
a tu a l fase  m etodológica do desenvolvim ento do proces- 
so civil. í



132 Justitia, São Paulo, 66 (200), jan./jun. 2009

assegurar a quem tiver razão tudo aquilo e pre
cisam ente aquilo que deverá receber; b) o tem 
po de duração do processo não pode causar 
dano a quem tem  razão,

Se o valor segurança é sem dúvida alguma 
importante, o valor efetividade tam bém  deve 
ser prestigiado pelo sistem a jurídico. O ordena
mento deve redimensionar a equação, de forma 
a fazer com que o prôcesso atinja realmente 
seus escopos, solucionando de forma justa e 
efetiva os conflitos verificados na sociedade.

É necessária a redistribuição do ônus 
do tempo, prestigiando-se o corolário de que 
o dano marginal do processo deve ser supor
tado não só pelo autor mas tam bém  pelo réu, 
mormente quando tenha sido vencido na de
manda, ainda que a sentença esteja sujeita a 
recurso.

Essa distribuição mais justa  do ônus do 
tempo, carreando-se o dano marginal àquele 
que a princípio não tem  razão, é fator de im
plementação da efetividade da tu tela jurisdi- 
cional. Isso pode ser conseguido entre outras 
coisas pela valorização das decisões judiciais 
de primeiro grau, com a possibilidade de an
tecipação da tutela de forma mais ampla, 'bem 
como com a imediata executoriedade das deci
sões, ainda que sujeitas a recurso32.

32 No sentido d a  necessidade d à  valorização do juízo de 
primeiro grau, inclusive em  função d a  inexistência de 
previsão constitucional do princípio do duplo grau  de ju
risdição: Laspro, O reste N estor d e  Souza, D uplo grau de  
jurisdição no  direito  p rocessua l civil, São Paulo: RT, 1995. 
p. 173/175; Vicenzo Vigoriti, G aranzie costitu ziona le  dei 
processo  civile. Milano: Giuffrè, 1973, p. 159/160; Marino- 
ni, Luiz Guilhèrme, “G arantia d a tem p estiv id ad e  d a  tu te 
la  jurisdicional e duplo g rau  d e  jurisdição”, cit., 213/228, 
e  do m esm o autor Tbtela antecipa tória , ju lg a m en to  a n te 
cipado  e  execução im ed ia ta  da  sen ten ça , 2a ed., São Pau
lo: RT, 1998, passim-, Cássio Sçarpinella Bueno, Execução 
provisória e  an tecipação  da tu te la , cit., passim .

É necessário reconhecer que o reforma
dor da legislação processual brasileira vem 
propendendo para estas soluções, pois as re
centes modificações do Código de Processo 
Civil têm  demonstrado efetivamente preocupa
ção com o processo civil de resultados.

Assim, é exemplo desse novo posiciona
mento de política legislativa não só a introdu
ção do instituto da antecipação da tutela, mas 
recentem ente a ampliação de seu espectro de 
abrangência em decorrência da perm issão de 
sua concessão “quando um ou mais dos pedi
dos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se 
incontroverso”23. Isto indica claramente que 
a m edida poderá ser determ inada em função, 
pura e simplesmente, da ausência de contro
vérsia a  respeito dê parcela dos pedidos, m es
mo que os demais requisitos ordinariamente 
exigidos, relacionados ao periculum in mora e 
ao fum us boni iuris (prova inequívoca e verossi
milhança da alegação, e fundado receio e dano 
irreparável ou de difícil reparação) não sejam 
sindicados.

E ssa tendência à efetividade tam bém  
se evidencia na permissão expressa -  fruto 
de acolhimento de ponderações da doutrina -  
para requerimento e concessão, à guisa de an
tecipação da tutela, “de providência de nature
za cautelar" em caráter incidental do processo 
já instaurado34.

Esta disposição deverá minar eventual 
resistência (porventura ainda existente) quan- 
to/ à sistem atização das tutelas de urgência 
como gênero, contendo como espécies as me
didas antecipatórias e as conservativas, fugin- 
do-se assim  do superado dogma relacionado

33 Cfr. § 6o do art. 273 do CPC, acrescido p e la  Lei n° 10.444 
d e  07 d e  m aio d e  2002.

34 Cfr, § 7° do art. 273 do CPC, acrescido p ela  Lei n° 10.444 
d e  07 d e  maio d e  2002.
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à distinção entre m edidas cautelares de um 
lado e antecipatórias de outro (como coisas ab
solutamente distintas). Também servirá para 
deixar claro que o problema da propositura ou 
não de “ação cautelar" para obtenção de provi
mento antecipatório ou satisfativo, ou então a 
postulação da mesma natureza junto à própria 
dem anda “principal”, são opções perfeitamen- 
te  viáveis e dependentes exclusivamente de 
peculiaridades da própria situação concreta a 
ser delineada na dem anda35.

Vem no mesmo sentido a recente permis
são pára que a  execução imediata da senten
ça ainda não transitada em julgado avance até 
a prática de atos de alienação de bens, sempre 
com a possibilidade de, em caso de reforma da 
sentença em sede recursal, remanescer para o 
devedor a possibilidade de obter nos próprios au
tos a reparação dos prejuízos que tenha sofrido36.

Especificamente quanto ao denominado 
efeito suspensivo dos recursos, ou de forma 
mais adequada à imediata (in)eficácia das deci
sões judiciais, tam bém  foi evidente a evolução 
do tratam ento que a m atéria veio recebendo 
nos últimos tem pos por parte do legislador.

Como já referido, a regra no sistem a do 
CPC brasileiro é que a apelação seja recebida 
nos efeitos devolutivo e suspensivo, ou em me
lhor dicção, que a sentença de primeiro grau 
não possua a princípio executoriedade imedia
ta, salvò naqueles casos èm que a lei expressa
m ente o determ ina37.

As hipóteses excepcionais em que a sen
tença terá  executoriedade imediata e o recurso

35 Trata-se aqu i d a  denom inada “fu n g ib ilid a d e" d a s  m ed i
d as  d e  urgência, exam inada por Cândido R angel Dina- 
marco, R eform a  da reform a, cit., p. 91 e  ss.

36 Cfr. nova redação  do art. 588 e  incisos, em  decorrência 
. d a  Lei n° 10.444 d e  07 d e  maio d e  2002.

37 E sse  o sen tido  do art. 520 do CPC. /

contra ela cabível não terá o efeito “suspensivo” 
têm  sido objeto de ampliação pelo legislador.

Sem preocupação com os casos da legis
lação esparsa em que há regime diferenciado, 
e tratando apenas das hipóteses versadas no 
CPC, nota-se que o rol de situações para as 

, quais o apelo não impedirá que a sentença pro
duza, desde logo, seus típicos efeitos, tem  sido 
alargado. Foram aí incluídos o caso da sentença 
que julgar procedente o pedido de instituição 
de arbitragem 38, bem como o da sentença que 
confirmar a antecipação dos efeitos da;tutela39.

Aliás esta última situação -  eficácia imedia
ta  da sentença que confirma a antecipação dos 
efeitos da tutela -  em boa hora vem aò ordena
mento para sanar incongruência anteriormente 
existente: por não haver previsão expressa, a in
terpretação literal dos art. 273 e 520 do CPC leva
va à  equivocada conclusão de que a antecipação 
da tutela podería ser “executada” imediatamen
te, mas não a  sentença que a confirmasse, por es
tar sujeita a apelação com efeito suspensivo.

Esse equívoco na análise literal dos dis
positivos podia ser corrigido, pela interpreta
ção sistem ática de que, se a antecipação era 
executável, com maior, razão tam bém  o seria 
sua confirmação na sentença.

De todo modo, era evidente a incoerência 
do sistema, na m edida em que trazia a possibi
lidade de razoável exegese no sentido de que 
decisão furídada em juízo de verossimilhança 
fosse imediatam ente “executável”, sem que 
ulterior solução fundada em juízo de certeza 
tam bém  o fosse40.

\

38 Cfr. inciso VI do art. 520 acrescido p e la  Lei n° 9.307/96.
39 Cfr. inciso VII do art. 520 acrescido p e la  Lei n° 10.352 de 

26 d e  dezem bro d e  2001.
40 A  m esm a observação foi fe ita  po r Jo sé  Rogério Cruz e

Tucci, L in ea m en to s  da n o va  re form a do CPC, São Paulo: 
RT, 2002. p. 62/64. , i

'  - J í  '  !
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Autorizada doutrina, a propósito, argu
m entava que no caso de sentença de proce
dência, a “satisfação" já perm itida pela ante
cipação da tutela seria incorporada à eficácia 
da declaração contida na própria decisão de 
mérito, sucedendo-se a definitividade à pro- 
visoriedade ânteriormente existente. Até por
que, segundo afirmado, nesse caso a medida 
urgente sobreviveria em razão da sentença que 
reconhecesse a existência do direito mas fos
se ainda improdutiva dos seus efeitos típicos, 
ou mesmo em razão da absorção pela sentença 
daquele direito, desde que aquela fosse eficaz, 
produtiva dos efeitos já assegurados ou anteci
pados pela m edida de urgência41.

A lógica do razoável afastaria o acolhi
mento da absurda interpretação,42.

A inovação, com a expressa previsão de 
que nesse caso o apelo não ostenta efeito sus
pensivo, terá  o escopo preventivo e didático de 
evitar qualquer discussão a respeito43.

Não deixou o legislador -de estabelecer, 
em cohtrapartida, a válvula de escape para a 
preservação do fator segurança, ao prever a 
possibilidade de que mesmo nos casos de efi
cácia imediata da decisão de primeiro grau, 
estando presentes o fum us boni iuris e o peri- 
culum in mora, possa o relator do recurso no 
tribunal suspender o cumprimento da decisão

41 N esse sentido: Carneiro, A thos Gusfnão, “A spectos d a  
antecipação d a  tu te la”, A JU R IS. R ev is ta  d a  A ssociação  
dos J u ize s  do  Rio G rande do  Sul. Porto A legre, n° 73, p. 9,

• v. 25; Vignera, G iuseppe, “Sui rapporti tr a  prow edim eh- 
to  d 'u rgenza e  sen tenza di m érito”, R ivista  d i d ir itto p ro -  
cessifale. Padova,n° 2, apr/giug'. 1993. p. 517 e 519, v. 48.

42 Cf. Cândido Rangel D inam arco, Â  re form a  da reform a, 
cit., p. 145.

43 Para Jo sé  Rogério Cruz e  Tucci, L in ea m en to s  da nova  
r reform a do  CPC, cit., p. 64, “o leg islador repara  agora a

a lud ida  incoerência  do s is te m a ..." .

(ou a execução imediata) até o pronunciamento 
definitivo da turm a ou câmara44.

Ademais, seria possível até mesmo uma 
interpretação conjunta e mais avançada de to
dos os dispositivos envolvidos, no sentido de 
concluir que mesmo para aqueles casos situa
dos na regra geral de que a apelação terá efeito 
suspensivo, será viável a antecipação dos efei
tos da tutela a qualquer tempo -  inclusive na 
própria sentença ou posteriormente a ela, na 
pendência de recurso interposto -, de forma a 
conceder à sentença de primeiro grau imediata 
eficácia que a princípio ela não tería46.

De todo modo, é viável admitir a inter
pretação finalística e sistem ática dos disposi
tivos envolvidos que regulam a antecipação da 
tutela, os efeitos em que é recebida a  apela
ção, bem  como a possibilidade de suspensão 
da execução provisória46para concluir que: a) é 
possível a  antecipação da tu tela em qualquer 
momento do processo, inclusive na sentença; 
b) sempre que antecipada a tu tela na sentença 
ou posteriorm ènte a ela o recurso que a impug
na não te rá  "efeito suspensivo” e admitir-se-á 
a execução imediata; c) poderá ser suspensa a 
execução imediata se presentes o fum us boni 
iuris e o periculum in mora47.

Entretanto,' essa construção doutrinária 
possivelmente não venha a ser acolhida com

44 Cfr. parágrafo  único do art. 558 com a  redação  decorren
te  d a  Lei n° 9.139/95.

45 N esse  sentido: Luiz Guilherm e Marinoni, Tutela an tec i-  
pa tória , ju lg a m e n to  a n tec ip a d o  e execu çã o  d a  sen ten ça , 
p. 179 e  ss, p ropugnando  ta l solução de le g e  fe re n d a ; 
C ássio  Scar-pinella Bueno, E xecu çã o  p rov isória  e a n te 
cipação  d a  tu te la , cit., p . 299 e  ss, adm itindo o acerto  d a  
referida in terpretação.

46 A rts, 273, 520 e  558 do CPC.
47 C ássio  Sc arp inella  Bueno, Execução provisória  e a n te c i

p a çã o  d a  tu te la , cit., p.v299 e  ss.
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tranquilidade pelos estudiosos do processo ci
vil e quiçá pelos próprios pretórios, por apego à 
segurança da ciência e pelo temor do risco que 
sempre existe com as modernizações do sistema.

Daí a necessidade de mudança na própria 
; legislação processual, para que não haja mais 

espaço para qualquer dúvida, e para que se tor
ne clara a intenção do legislador de prestigiar 
a efetividade do processo, e repartir de modo 
mais justo o ônus do tempo e o dano marginal.

Note-‘se que esta  necessidade de m udan
ça não vem sendo sentida só no ordenamento 
brasileiro. Há alguns anos sem elhante situa
ção foi percebida pelo legislador italiano, que 
implementou m udanças indispensáveis para 
conferir maior efetividade ao seu sistem a pro
cessual.

Além da modificação da Constituição ita
liana, para prever expressam ente como direito 
fundamental relacionado ao acesso à Justiça a 
razoável duração do processo em juízo48, anos 
antes houve a m udança em uma equação pro
cessual que envolve os fatores segurança e efe
tividade, na legislação infraconstitucional.

Tál como ainda ocorre aqui, o ordenamen
to italiano previa anteriormente como regra a 
ineficácia das decisões de primeiro grau (ou 
suspensividade decorrente da possibilidade 
de interposição ou pendência de recurso con
tra  a sentença), salvo exceções expressam ente 
determ inadas. ,

Assim, prescrevia a legislação ao tra tar 
da execução provisória, que a pedido da parte  
a sentença apelável podería ser declarada pro
visoriamente executiva, com ou sem  caução, 
se a  dem anda fosse fundada em ato público, 
escritura privada reconhecida ou passada  em

48 T rata-se d a  m odificação introduzida no art. 111 d a  
C onstituição ita liana p e la  L eg g e  co s titu z io n a le  n °  02  de 
23 d e  novem bro d e  1999. ’ .

julgado, ou mesmo se houvesse perigo em de
corrência da demora. Deveria ainda ser deter
m inada a execução imediata, sempre a pedido 
da parte, no caso de sentenças condenatórias 
ao pagam ento de provisionais ou a prestação 
alimentícia, exceto se verificados motivos es
pecíficos e im portantes para impedi-la49.

Além disso previa a legislação a possi
bilidade de concessão ou revogação da provi
sória executoríedade da sentença em grau de 
apelação. Determinava assim  o ordenamento 
que, se o juiz de primeiro grau tivesse deixado 
de pronunciar-se sobre o pedido de execução 
provisória ou a houvesse rejeitado, a parte  inte
ressada po.deria reformulá-lo ao juízo de apela
ção como impugnação principal,ou incidental. 
A este  mesmo juízo poderia ser postulada a re
vogação da decisão que concedera a executo- 
riedade provisória, bem como a suspensão da 
execução iniciada50.

Todavia, estratégica e corajosamente 
esta  équação foi modificada com a reforma 
implementada1 no começo da década de 9061. 
Inverteu-se o sistema: como regra passou a ser 
admitida a execução provisória, sendo excep
cional sua suspensão.

Assim, passou a prever o Código dè Pro- - 
cesso italiano que a sentença de primeiro grau 
é provisoriamente executiva entre as partes52. 
Ademais, tratando da m edida inibitória da pro
visória executoríedade da decisão, disciplinou 
que o órgão com petente para apreciar o recur
so, a pedido da parte  interessada, formulado 
com impugnação principal ou incidental quan
do ocorram graves motivos, pode suspender

49 A rt. 282 do CPC italiano an terio r à  su a  redação atual.
50 A rt. 283 do CPC italiano an terio r à  su a  redação atual.
51 Os dispositivos m encionados n as  no tas anteriores foram 

alterados pe la  Lei n° 353 d e  26 d e  novem bro d e  1990.
52 Cfr. art. 282 do CPC italiano em  su a  nova redação.
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no todo ou em parte  a eficácia executiva ou a 
execução da sentença im pugnada53.

Atendeu o legislador italiano à necessida
de de sistem atização clara e isonômica, tanto 
da repartição do ônus do tem po em decorrên
cia do processo, como do dano marginal: quem  
deve suportá-los após a definição da demanda 
com sentença é o vencido, valorizando-se assim 
o juízo de primeiro grau e a própria decisão.

Dito de outro modo, que suporte o venci
do o dano marginal e o ônus da pendência da 
dem anda em juízo, se pretende dela recorrer. 
Ademais, a solução não é arbitrária e significa 
em verdade inversão de ônus e de iniciativas

No sistem a anterior cabia ao autor ven
cedor (que já havia expendido energia e ati
vidade antes da sentença para obter êxito na 
demanda) mais um encargo após o julgamento: 
postular a provisória executoriedade da deci
são de mérito, demonstrando necessariam en
te  a presença do fumus boni iurís e do pericu- 
lum in mora. Era, nesse  quadro, extremamente 
confortável a posição do vencido: estimulado a 
recorrer para postergar pelo maior tempo pos
sível. a satisfação do direito do vencedor, pois 
nada tinha a perder com a  demora da solução 
definitiva (trânsito em julgado), lucrando ao 
contrário com a dilação indevida. '

No sistem a atual, inverte-se a  situação: 
a sentença tem  eficácia imediata, podendo ser 
prontamente executada independentem en
te  de novo provimento judicial que perm ita a 
instauração da execução. Se houver recurso do 
vencido ele arcará com o ônus da demora e com 
o dano marginal, im anentes à prorrogação da 
pendência. Ademais, em caso de “graves m o
tivos”, conceito indeterminado comparável aos 
tradicionais periculum in mora e ao fum us boni 
iurís, poderá o sucum bente postular no juízo de

53 Cfr. art. 283 do CPC italiano em  su a  nova redação.

apelação a suspensão da executoriedade pro
visória da  decisão.

A alteração foi bem recebida pela dou
trina italiana, que a ela se refere com ênfase e 
entusiam o54.

De todo modo é oportuno anotai, em ra
zão da  similaridade dessa  situação com o que 
vem ocorrendo nas reformas pontuais do pro
cesso civil brasileiro, que a introdução ná  Itália 
da executoriedade imediata da sentença como 
regra geral, sujeita a eventual m edida inibitó- 
ria, foi o ponto culminante de várias modifica
ções anteriores que progressivamente foram 
ampliando o rol.de casos em que passou a ser 
admitida a  execução provisória55. Também fica 
claro que isso se deveu à busca de maior efe
tividade da tu tela judicial e à revalorização do 
provimento de primeiro grau56.

Outro aspecto deve ser recordado: fora da 
sistem ática do Código de Processo Civil bra
sileiro, na legislação esparsa, a regra da ime
diata  executoriedade da sentença de primeiro 
grau não é novidade57.

54 N esse  sentido: Francesco R Luiso, D iritto p rocessua le  ci- 
vile, cit., p. 196/198; M ontesano, Luigi, e  A rieta, Giovan- 
ni, D iritto  processua le  civile, Torino: Giappichelli editore, 
1999. p. 381/382, v. 2; Elio Fazzalari, Is titu z io n i d i d iritto  
processua le  civile, cit., p. 135/136; Redenti-, Enrico, Diritto  
processua le  civile, Milano: Giuffrè, 1999. p. 489)490, v. 2; 
Crisanto Mandrioli, Corso di d iritto  processua le  civile, p. 
406; Lugo, A ndréa, M anuale d i d iritto  processua le  civile, 
13a ed ., M ilano: Giuffrè, 1999- p. 225/226; S atta , Salva- 
tofe, e  Punzi, Carm ine, D iritto processuale civile, 13a ed!, 
Padova: Cedam , 2000. p. 381/382.

BS No sen tido  d a  progressiva am pliação dos 'casos d e  exe
cução im ed ia ta  ta n to  no processo  civil ita liano como no 
brasileiro, M anoel C aetano Ferreira Filho, C om entários  
ao CPC, cit., p. 171/172, v. 7.

56 A ndréa Proto Pisani, La n uova  disciplina Del p rocesso  ci

vile, cit., p. 194/195.
57 Cássio Scarpinella'Bueno, E xecução provisória e  an teci

p ação  d a  tu te la , cit., aponta inúmeros casos identificados

Uma dessas hipóteses, que pode ser lem
brada pelo fato de contar com o tratamento espe
cificamente similar ao que poderia (quiçá deveria) 
ser adotado, delegeferenda, pelo sistema do CPC, 
é a da legislação atinente ao processo coletivo.

De fato, é possível observar que a sis
tem ática do processo coletivo, nada obstante 
colha subsídios no processo civil de natureza 
individual, possui características próprias que 
decorrem da regulamentação especial estabe
lecida no ordenamento em vigor.

Um desses aspectos particulares diz res
peito justam ente à imediata eficácia das deci
sões de primeiro grau, e consequentem ente à 
possibilidade de execução ainda na pendência 
do prazo para a interposição de recurso ou do 
próprio julgamento da impugnação que tenha 
já sido proposta.

Em norma de caráter geral que informa 
todo o sistem a das ações colètivas58 ficou ex
pressam ente determinado' que o recurso con
tra a sentença na ação coletiva será recebido 
á  princípio no efeito devolutivo59. Por exclusão, 
não há efeito suspensivo, sendo imediatam en
te  executável a sentença de primeiro grau.-

De outro lado o sistem a assegura tam 
bém que, em casos graves de possibilidade de

Cível

n as  leis que tra ta m  do m andado  de segurança, do ha -  
b e a s  d a ta , d a  locação d e  im óveis u rbanos, dos Ju izados 
E specia is Cíveis, alim entos, falências, en tre  outros que 
m enciona (p. 231/299). No m esm o sentido  Paulo H enri
que dos Santos Lucon, E ficácia  d a s  decisões e  execução  
provisória , cit., p. 316/340.

58 Recorde-se que por força d a  interação das vias d e  tu te la  co
letiva, decorrente dos art. 21 d a  Lei n° 7.347/85 e  do art. 90 
d a  Lei n° 8.078/90, a s  norm as p rocessuais d a s  referidas 
leis aplicam -se a  to d a  a  legislação e sp a rsa  que verse  
sobre a  apreciação em  juízo d e  in te resses  m etaindividu- 
ais. N esse  sen tido  M ancuso, Rodolfo Cam argo, M anual 
do  co n su m id o r  em  ju ízo , São Paulo: Saraiva, 1994. p. 2/5.

59 Cfr. art. 14 d a  Lei n° 7.347/85.

dano irreparável, demonstrado o periculum in 
mora e o fum us boni iurís (em razão da imedia
ta  eficácia da sentença), poderá ser concedida 
a suspensão da execução ou da executorieda
de da decisão recorrida60.

A propósito do momento e da competên
cia para a suspensão da executoriedade da sen
tença recorrível, note-se que o efeito suspensi
vo poderá ser concedido: a) pelo próprio juízo 
de primeiro grau, ao proferir a decisão de rece
bimento do apelo; b) por meio de provimento 
de agravo de instrumento ou medida cautelai■61, 
em caso de impugnação de decisão que tenha 
concedido só o efeito devolutivo ao recurso; c) 
no tribunal, quando atendido o pedido de sus
pensão da executoriedade ou da execução pro- 

' visória já instaurada, se o executado for pessoa 
jurídica de direito público e ficar reconhecido, 
a seu  pedido, o manifesto interesse públicp na 
necessidade da suspensão, para evitar grave 
lesão à ordem, à  saúde, à  segurança e à  eco
nomia públicas (que nada mais significam que 
fum us bonis iurís e periculum in mora quanto 
à  situação da Fazenda Pública na condição de 
executada)62.

Está claro aqui que foi adotada no proces
so coletivo sistem ática idêntica àquela previs
ta  pelo legislador italiano, ém razão da reforma 
da década de 90.

Inverte-se o ônus do tempo, na medida em 
que o vencido é que deverá, a princípio, supor
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60 M ancuso, Rodolfo d e  Cam argo, A çã o  civil púb lica , 5a 
èd ., São Paulo: RT, 1997. p. 199/201.

61 H á d iscussão  doutrinária quan to  ao cabim ento  de-um  
ou outro, tópico que não  com porta exam e aprofundado 
n e s te  trabalho.

62 N esse  sen tido  Cássio Scarpinella Bueno, E xecu çã o  p ro 
visória e  a n tec ipação  d a  tu te la , cit., p. 245/247, invocan
do o denom inado "pedido  d e  su sp e n sã o ” dirigido ao

.p re sid en te  do tribunal ao qual couber o conhecim ento 
do recurso, nos term os do art. 4° § 1° d a  Lei n° 8.437/92.
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tar o dano marginal existente em decorrência da 
pendência de recurso contra a sentença de m é
rito que julgou procedènte a  dem anda coletiva.

Essa sistem ática poderia ser convenien
tem ente adotada no processo civil individual, 
pois traria o mesmo proveito para a efetividade 
da tu tela sem desconsiderar, entretanto, a fle
xibilidade necessária para a proteção do valor 
segurança, em decorrência do cabimento de 
suspensão da execução, se presente situação 
que a recomendasse63.

Acertada, assim, a afirmação de autori
zada doutrina no sentido da necessidade de 

, alteração no Código de Processo Civil para a 
transformação da execução im ediata da sen
tença em regra, como corolário imprescindível 
da distribuição.isonômica do ônus do tempo 
entre as partes do processo. Deve contudo fi
car sempre ressalvada, expressam ente, a opor
tunidade para que o próprio juiz ou o tribunal 
determine a suspensão em razão de peculiari
dades de cada caso, no cotejo entre os valores 
envolvidos tendo como anteparo os critérios 
relacionados à segurança e à  efetividade da tu 
te la  jurisdicional64.

Daí tam bém  a necessidade, inclusive, da 
reformulação da,sistem ática da execução pro
visória a  fim de que ela não figure apenas como 
antecipação da constrição sem  efetiva satisfa
ção ao credor, em razão da proibição dos atos 
de alienação de domínio dos bens sujeitos à 
responsabilidade patrimonial do devedor65.

63 Preconizando a  ex tensão  d a  reg ra  do processo  coletivo 
p a ra  o individual,' v. M anoel C aetano Ferreira Filho, Co
m en tá r io s  ao CPC, cit., p. 174, v. 7.

64 Luiz Guilherm e Marinoni, “G aran tia  d a  tem péstiv idade 
d a  tu te la  jurisdicional e  duplo  g ráu  de ju risd ição”, cit., 
p. 226, e  ainda Thtela an tecipa tó ria , ju lg a m e n to  a n te c i
p a d o  e  execução  im ed ia ta  d a  sen ten ç a , cit., p. 179 e  ss.

65 Cf. Luiz Guilherm e Marinoni, "G aran tia  d a  tem pestivi-
d ad e  d a  tu te la  jurisdicional e  duplo g rau  d e  jú risd ição”,

N esse correto e adequado propósito mais 
um pouco caminhou o legislador brasileiro, ain
da que de forma parcial, 'acolhendo pondera
ções doutrinárias no sentido de transformar a 
antiga execução provisória (ou melhor incom- , 
pleta) em praticam ente final, com a prática de 
atos de alienação de bens e satisfação do cre
dor, sempre com a possibilidade de, em caso 
de reforma da sentença exequenda, haver a 
responsabilidade do credor pela reparação dos 
prejuízos sofridos pelo devedor66.

Com a propugnada mudança, ao contrá
rio do critério ope legis da execução provisória 
-(atualmente contido nó art. 520 do CPC e nas 
demais normas de caráter esparso com enume
ração taxativa)67, ter-se-ia a adoção do critério 
ope iudicis n a  determinação da possibilidade 
de eficácia im ediata da decisão judicial, o que 
seria mais conveniente à  efetividade do pro
cesso, sem pre respeitado o valor segurança em 
função da possibilidade de suspensão da exe- 
cução-não definitiva.

Esta ideia ganha força com o argumento 
já referido, no sentido da interpretação siste
m ática dos art. 273, 520 e 558 do GPC, para a 
conclusão de que sendo possível a antecipação 
da tu te la  na sentença, mesmo fora dos casos do 
520 (em que a apelação não tem  efeito suspen- 
sivo), pode-se concluir que o sistem a já admite 
a execução provisória ope iudicis. Isso, em quer

- cit., p. 232, e  ainda 7htela antecipatória, ju lg a m e n to  a n te 
cipado  e  execução  im ed ia ta  da sen tença , cit., p. 192/197. 
Daí as p ropostas de alteração que o autor já  fazia, com 
relação aos art. 520 e  588 do CPC (p. 226/227 do último 
trabalho citado), no sentido d as modificações que acaba
ram  sendo acolhidas pelo reform ador do código.

66 Cfr. nova redação do art. 588 do CPC, em  decorrência da 
Lei n° 10.444 d e  07 d e  maio de 2002.

67 Se b em  q u e  são  ta n ta s  a s  h ipó teses d e  “ressa lva", que 
já  se  to rn a  difícil d istinguir realraen te q u al a  reg ra  e 
qual a  exceção.
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pese a necessidade de pedido expresso por 
■ parte  do exequente, bem como a possibilidade 

de crítica doutrinária e não aceitação pacífica 
desta  asserção na jurisprudência68.

Daí tam bém  a afirmação de que por dois 
mecanismos há a viabilidade de implementa
ção da execução provisória da sentença quan
do o recurso de apelação deva, por força do 
art. 520 do CPC, ser recebido no efeito suspen- 
sívo: a) a antecipação da tutela na sentença ou 
posteriorm ente a ela; b) interpretação do art. 
558 em conjunto com o 520, permitindo a sub
tração do efeito suspensivo concedido à apela
ção interposta, a pedido do vencedor, permitin
do a  im ediata execução da sentença69.

Embora seja fato notório, cumpre recor
dar que a solução aqui preconizada, com  lastro 
na doutrina já  indicada em várias passagens 
-  inversão da sistem ática adotada no CPC 
Ipàra que a execução provisória seja a règra e 

: sua suspensão a exceção -  havia sido ten tad a  
em um  dos recentes projetos de reforma, não 
sendo entretanto  acolhida no Congresso Na
cional70.

Mas a. partida não está  definitivamente 
perdida, e certam ente o tempo levará o legisla
dor a adotar aquela solução.

Augura-se que isso realmente ocorra em 
breve espaço de tempo, pois o movimento de

68 Cfr. C ássio  Scarpinella Bueno, E xecu çã o  provisória  e  an 
tecipação  d a  tu te la , cit., p. 299 e  ss.

: 69 Idem, ibidem , p. 299/328.
-70 A p en as a  títu lo  d e  exem plificação, além  d e  ou tros pro- 

: ' c e ssu a lis ta s  já  referidos, Paulo H enrique dos Santos 
Lucon p recon izava com  ên fase  o acerto  d a  proposição, 
cfr. .E ficácia d a s  dec isões e  execu çã o  provisória , cit., p. 
354, observando  q u e  e s te  se ria  "o p o n to  m a is  im p o r ta n 
te  d o s  an tepro je tos, fu n d a m e n ta l p a ra  a dese jada  celeri- 

; d a d e  do  p rocesso  e valorização d a s  dec isões d e  prim eiro  
g ra u  d e  jurisdição..:".

reformas do ordenamento processual civil bra
sileiro não está  encerrado. Oportunidade não 
faltará para que o debate sobre a adoção da re
gra geral da imediata eficácia e executoriedade 
das sentenças seja novamente suscitado, desta  
feita com êxito.

Conclusão
Assim, sintetizando os aspectos mais 

relevantes do que foi anteriormente exposto, 
pode-se concluir no sentido de que:

1 O tradicionalmente denominado efeito 
suspensivo dos recursos, particularm ente da 
apelação, deve ser compreendido moderna
m ente sob sua adequada perspectiva meto
dológica, configurando-se em verdade como 
ineficácia das sentenças sujeitas a recurso. Des
locando o enfoque do problema do eixo dos re
cursos para o da-(in)eficácia das sentenças, é 
possível concluir que a impugnação da decisão 
de mérito em verdade não confere efeito sus
pensivo a esta, m as sim prolonga a impossibili- 
dade de sua imediata execução- 

! 2 A implementação da tu tela judicial e a
necessidade de pacificação social exigem seja 
redimensionada a equação que envolve o binô
mio segurança-efetividadé da prestação juris
dicional, fazendo com que seja conferida maior 
importância e valor às decisões de primeiro 
grau de jurisdição,. distribuindo-se de forma 
mais isonômica o ônus do tem po e o dano mar
ginal do processo. N essa visão moderna, não 
mais se justifica que o vencido seja beneficiado 
com,a protelação da pendência judicial,'decor
rente da interposição de recurso que impeça a 
pronta liberação da eficácia da decisão de pri
meiro grau. O processo não deve causar dano 
àquele que tem  razão.

3 Se o dem andante já  t^ve que arcar com 
o ônus do tempo e o dano marginal até o mo
mento da prolação da èentença, a análise dd
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sistem a com anteparo no princípio da isonòmia 
justifica a conclusão de que, posteriormente 
à sentença de mérito, o vencido deverá arcar 
com o ônus do prolongamento da instância, de
corrente. da interposição de recurso.

4 O ordenamento já permite, pela interpre
tação sistemática dos artigos 273, 520 e 558 do 
CPC, a conclusão de que a sentença de méri
to poderá ostentar imediata eficácia e executi- 
vidade, por expressa previsão legal, ainda que 
excepcional (critério ope legis) ou mesmo por 
determinação judicial, a pedido do vencedor 
(critério ope judieis) í Todavia, esta  situação não 
é ainda muito clara, decorrendo de construção 
doutrinária, encontrando resistências entre dou- 
trinadores e operadores do direito. Ademais, o 
ônus de postular e obter a imediata eficácia da 
sentença continua sendo do vencedor, em que 
pese a derrota da outra parte  na demanda.

5 Para tornar mais claro o sistem a relati
vo à eficácia das decisões de primeiro grau, é 
oportuno que, em ulterior modificação do CPC, 
seja estabelecido como regra que as senten
ças sejam imediatam ente executáveis, e que 
sua eficácia possa ser suspensa (agora sim, 
concedendo-se efeito suspensivo a eventual im
pugnação) desde que presentes circunstâncias 
que justifiquem o fundado receio de dano irre
parável ao vencido.

6 E sta alteração afastaria qualquer dú
vida sobre aquilo que já  é possível por exe
gese  construtiva, sistem ática e finalística das 
normas envolvidas, invertendo-se som ente o 
ônus de postular a suspensão da eficácia da 
sentença, que de forma mais justa  e isonômi- 
ca estaria sendo atribuído ao vencido. O or
denam ento processual brasileiro já  prevê na 
legislação esparsa  a adoção desse  sistema, 
como v.g. no processo coletivo, e sem elhante 
solução foi recentem ente adotada pelo legis
lador italiano. Estar-se-ia prestigiando a  efeti

vidade d e  forma responsável, sem  descurar do 
fator segurança.
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* M estre em  Direito Público pe la  Unisinos-RS e  A ssesso ra  
Juríd ica 'do  T bbunal d e  Ju s tiç a  do RS.

Noeli FERNANDES*

Introdução
O presente trabalho visa abordar a garan

tia1 da fundamentação da decisão, consideran
do o disposto na Constituição Federal de que 
as sentenças serão motivadas e realizadas em 
sessão pública. Tema este  de importância so
cial e política para o direito, pois desde há  mui
to constitui interrogação presente nos estudos 
da Filosofia do Direito, e mesmo da Filosofia em 
geral, o questionamento acerca de como é pos
sível fundamentar uma convicção, sem  cair em 
decisionismos e arbitrariedades.

Ao longo da história da filosofia, várias 
têm  sido as correntes e teorias construídas em 
torno da possibilidade de justificar a convicção 
do julgador, teorias do discurso, da fenomenó- 
logia herm enêutica e teorias realistas, todas 
visando responder às complexidades decorren
tes das transformações da  sociedade. Assim, 
desde as respostas m etaéticas formuladas pelo 
naturalismo e o intuicionismo, até a teoria do 
discurso prático racional como teoria da  justifi
cação jurídica de Robert Alexy2, passando por

1 E m bora se  refira a  fundam entação  como garantia, a  
dou trina  a  tra ta  como princípio. Para ta n to  ver: CANO- 
TILHO, Jo sé  Joaquim  Gomes-, D ireito  C onstituc iona l e 
Tboria da C onstitu ição, 4a ed., Coimbra: Almedine, 1997. 
p . 1.124 a  1.131 e  CASTRO, Fábio  Caprio Leite de. O 
p rinc íp io  da m o tiva çã o  en q u a n to  in s tru m e n to  e  g a ra n 
tia  n o  s is tem a  ju ríd ico  brasileiro, in  R evista AJURIS n° 
90, Porto Alegre: 2003. p. 131 a  144.

2 ALEXY, Robert, Teoria d a  A rgum entação Jurídica: A 
Teoria do  D iscurso R aciona l'com o  Tboria da  Justificação  
Juríd ica . São Paulo: Landy, 2001.
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tantas outras como a teoria da argumentação 
de Perelman3 com a sua audiência universal e 
ainda a  do consenso da  verdade de Habermas4, 
rompendo com as teorias clássicas da verdade, 
muitos são os ensaios realizados em busca de 
resposta ao desejo, por todos reconhecido, de 
ser necessário evoluir na elaboração de uma 
teoria da argumentação jurídica racional con-, 
temporânea, visando buscar as condições para 
a  concretização de direitos, e ao mesmo tempo 
juntar todos os esforços para evitar decisionis- 
mos e  arbitrariedades interpretativas.

A primeira parte  do estudo enfoca o orde
namento jurídico vigente a consagrar o poder 
de apreciação do juiz que está  obrigado a mo
tivar as decisões, nos term os do artigo 93, X, 
da Constituição Federal Brasileira, bem  como 
pelos dispositivos do Código de Processo Civil 
Brasileiro.

Em segundo momento, se refere a discri- 
cionariedade5 e arbitrariedade6 e á  importância

3 PERELMAN, Chaim; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tra
tado da. argumentação Jurídica: A  Nova Retórica. São 
Paulo: M artins fontes, 2000'.

4 HABERMAS, Jürgen.Ifeoría de la acción-comunicativa: 
complementos y  studios prévios, M adrid: C átedra, 189; 
Direito e democracia entre faticidade e validade I  e II, 
Rio d e  Janeiro: Tempo.,Brasileiro, 1997.

5 D iscricionariedade q u e  deve se  a s se n ta r  em  critérios de 
oportun idade e  conveniência e  n o s  te rm o s pon tuados

_ por B andeira d e  Mello, cujo fundam ento  reside  no in
te n to  d e  se  incum bir à  au to ridade o dever jurídico de 
b u scar identificar e  ado tar a  solução a p ta  a, no caso 

' concreto, sa tisfazer d e  m aneira  perfe ita  a  finalidade d a  
lei, bem  como n a  contingência p rá tica  d e  servir-se de 
conceitos p e rtin en te s  ao m undo do valor e  d a  sensib i
lidade, os quais são conceitos cham ados vagos, fluidos 
ou im precisos. MELLO, Celso A ntônio B andeira dè. Ele
mentos de Direito A dm inistrativo. 2a ed . São Paulo: Re
v is ta  dos Tribunais, 1991. p. 780.

6 O ju lgam ento  se rá  arbitrário  quando  for ca ren te  d e  fun
dam entação  a  justificá-lo, ou  seja, quando  a s  decisões

da interpretação dos textos a. fim de se encon
trar um a resposta adequada para os casos le
vados à  apreciação pelo Poder Judiciário.

Tendo em conta que o novo constitucio- 
nalismo trouxe, como característica principal, 
uma Constituição compromissária e  dirigente 
e, assim, questões que antes eram resolvidas 
apenas nó âmbito das decisões políticas, p as
saram  a ser objeto de intervenção judicial, au
m entando o número de dem andas, se tornou 
ainda mais forte a inquietação com relação à 
necessidade da fundamentação das decisões, 
judiciais, se justificando, portanto, a aborda
gem  no presente estudo, no qual todos os tex
tos em língua estrangeira foram traduzidos li
vremente pela autora.

1 A  garantia constitu cion al da fu n d am en 
tação da decisão  judiciai

A partir da Constituição Federal de 1988, 
o princípio da fundamentação adquiriu status 
constitucional ao ser incluído no inciso IX, do 
artigo 93, o princípio da publicidade e da fun
dam entação às decisões judiciais7.

O direito a decisão judicial fundamen
tada8 além de vir expressam ente consagrado
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forem  "desprovidas d e  qualquer supo rte  legal e funda
d a s  ap e n as  n à  von tade dos juizes que a  subscrevem ". 
CARRIÓ, G enaro R. é  CARRIÓ, A lejandro D. El recurso 
extraordinário por sentencia arbitraria. 3a ed . Buenos 
Aires: A beledo-Perrot, 1999. p. 25.

7 A rt. 93, IX, d a  CF: “todos os ju lgam entos dos órgãos 
do Poder Judiciário  serão  públicos, e  fundam en tadas, 
a s  decisões, sob pena d e  nulidade, pod en d o  a  lei, s e  o 
in te resse  público o exigir, lim itar a  p resença , em  d e te r
m inados atos, à s  p róprias p a r te s  e  a  seus advogados, 
ou  som ente  a  es tes" .

8 “A  ex igência  d e  fundam entação  d as  sen ten ças, hoje 
co n sag rad a  em  tex to  constitucional, justifica-se por vá
rias razões. U m a delas decorre d a  te n d ên c ia  dos s is te -v 
m as políticos contem porâneos d e  am pliar as b a s e s  de
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como requisito essencial da sentença, e stá  pre
visto no Código de Processo Civil9, resultando 
da ordem vigente a  necessidade de motivação 
das decisões judiciais, como corolário do E sta
do Democrático de Direito, estando p julgador 
obrigado a indicar os motivos que formaram o 
seu convencimento de acordo com os fatos e 
circunstâncias constantes dós autos. Se tra ta  
de conferir à fundamentação a qualidade res
saltada por Ferrajoli10, de garantia de  segundo 
grau ou garantia das garantias, em razão-rie 
que representa um instrumento de controle so
bre a  efetividade das dem ais garantias proces
suais..

um  reg im e dem ocrático participativo, caracterizado  por 
s u a  un iversalidade. R egim e dem ocrático  in sp irado  no 
princípio d a  igua ldade abso lu ta  d e  todos p e ra n te  a  lei. 
Regim e dem ocrático participativo. Como d isse  M auro 
C appelletti, um  regim e leg a l construído por se u s  con
sum idores. H á ou tra  razão que deve se r d es tacad a . E 
a  que decorre d a  necessid ad e  d e  que n o ssa  form ação 
juríd ica dogm ática se ja  superada, a través do reconheci
m ento d e  q u e  o Direito não  p ode subm eter-se aos p rin 
cípios epistem ológicos d as  ciências n a tu ra is  e  m enos 
ainda d a s  m a tem áticas ."  BATISTA DA SILVA, Ovídio. 
Jurisdição, Direito Material e Processo, Rio d e  Janeiro: 
E d ito ra  Forense, 2007. p. 137.

9 “Art. 131 do CPG - “O Juiz apreciará livrem ente a  prova, 
a tendendo  aos fatos e  circunstâncias co n s tan tes  dos 
autos, a in d a  q u e  n ã o  a legados p e la s  p artes; m as deve
rá  indicar, n a  sen tença , os m otivos que lhe form aram  o 
convencim ento ".

“Art. 165 do CPC - “A s sen tenças e  acórdãos serão profe
ridos com observância do disposto  no art. 458; as dem ais

, serão fundam entadas, a inda que de modo conciso.”
- “A rt. 458 do CPC - “São requisitos essencia is  d a  se n ten 

ça; I - (...) II - os fundam entos, em  que o Juiz ana lisará  
a s  q u es tõ es  d e  fato e  d é  direito; III - o dispositivo, em  
que o Ju iz  reso lverá a s  q uestões, q u e  a s  p a r te s  lhe su b 
m eterem . "

10 FERRAJOLI, Luigi, D iritto e  ragione: teoria dei garahtis- 
mopenale, Roma: Laterza, 3a ed., 1996. p. 632.

De se referir que a independência dos jui
zes perante os poderes legislativo e executivo 
e a exclusividade atribuída a eles da função 
de julgar pressupõe não apenas a  observân
cia dos dispositivos legais citados, mas prin
cipalmente que seja assegurado ao litigante 
o direito a  um a garantia de  justiça11 de forma 
igual e efetiva através do devido processo que 
lhe permitirá ampla defesa de sua posição ju
rídica.

Exige-se tam bém  que, além de técnica, a 
fundamentação seja compreensível para os lei
gos. Segundo Taruffo12 a função da motivação e 
os seus destinatários m uda conforme o dever 
de motivar esteja previsto em nível da legis
lação processual ordinária ou corno garantia 
constitucional, considerando ainda a cultura 
m édia do tem po e  do lugar em  que se encon
tra. N esta perspectiva, a motivação tem  como 
destinatários as partes e o tribunal superior. 
Quàndo o dever de motivar é  imposto como 
garantia constitucional, a  motivação é aponta
da, sobretudo, como possibilidade de um con
trole externo e geral sobre o fundamento factu-

i V  >-

11A  “m otivação d e  se n te n ç a s” rad ica  em  trê s  razões fun
dam entais: 1) controle d a  adm inistração d a  justiça; 2) 
exclusão do ca rá te r voluntarístico e subjetivo do exer
cício d a  ativ idade jurísdicional e  a b e rtu ra  do conheci
m ento  d a  racionalidade e  coerência argum entativa dos 
juizes; 3) m elhor estru tu ração  dos even tua is recursos, 
perm itindo à s  p a rte s  em  juízo um  recorte  m ais preciso 
e  rigoroso dos vícios d as  decisões judiciais recorridas. 
CANOTILHO, J.J. Gomes. Ob. cit. p. 667.

12 “Em sín tese , pode-se dizer que o juiz deve referir o jul
gam ento  à s  noções p resen tes  n a  cu ltu ra  m éd ia do tem 
p o  e  do  lugar e m  q u e  se. encontra, po rquan to  é  com  e s ta  
cu ltu ra  que os p ressuposto s  e  os critérios d a  decisão 
devem  m anter-se cong ruen tes.” TARUFFO, Michele. 
Legalità e gisutificazione nella creazione giudiziaria dei 
diritto, R ivista trim estrale  di d iritto  e  procedura civile, 
Giuffrè, 2001. p. 24. ' i
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al, lógico e jurídico da  decisão. Desta forma, a 
fundamentação deve ser dirigida, antes ainda 
que às partes (e ao tribunal de recurso), à ge
neralidade dos cidadãos, à população, a quem 
cabe determ inar se a  decisão é acertada para o 
caso que solucionou.

Nesse sentido, de se reconhecer com Pe- 
relman13, que os juristas não podem apenas 
se preocupar com a verdade, sendo seu dever 
procurar a justiça e a paz social, não podem 
deixar de estar presentes, na, busca da justi
ça, a  m anutenção de  um a ordem equitativa e 
da confiança social, o que supõe a existência 
de considerações fundam entadas numa tra 
dição jurídica, a qual se  m anifesta tanto na 
doutrina quanto na  jurisprudência. Ocorre que 
um precedente judiciário14 exerce uma influên
cia inevitável, não podendo, por isso, a funda
mentação dás decisões judiciais ser elaborada 
apenas de modo a assegurar a aceitação pelas, 
instâncias superiores. Cada decisão se insere 
em um a tarefa mais ampla, devendo ser sem
pre respeitado o caso concreto.

13 PERELMAN, Chaim  Lucie O lbrechts-Tyteca, ob. cit, p. 
349.

14 De se referir que o p reced en te  não pode se r visto  ap e
n as  como fu tura vinculação, sendo  p ertin en te  a  referên
cia d e  Lênio Streck no sen tido  d e  q u e  “a  possib ilidade 
de se obter ‘respostas co rretas’ não está , pois, n a  vipcu- 
lação (pura e  sim ples) dos p rec ed en te s  judiciais, m as  
sim, n a  fundam entação/justificação d a  s ín tese  herm e
n êu tica  que som ente ocorre n a  applicatio. P recedentes 
transform ados em  p au ta s  gera is  -  e é  preciso insistir 
n e ssa  afirm ação -  proporcionam  a  cisão (metafísica) 
en tre  direito e  fato, palavra e  coisa, signifícante e  sign i
ficado, p a ra  ficar ap en as em  alguns dos dualism os que'

' conform a(ra)m  as duas m etafísicas” . STRECK, Lênio. 
■ Verdade e  Consenso. Constituição, Hermenêutica e Teo

rias Discursivas: Da possibilidade à necessidade de res
postas corretas em Direito. Rio d é  Janeiro: L úm en Júris, 
2007. p. 333. ’

Considerando-se a sentença como o ato 
que decide, que define o processo15, ela terá 
de surgir sempre da meditação do. conteúdo do 
conjunto probatório juntado aos, autos, consi
derados os fatos e fundamentos16 e enfrentan
do o julgador todas as teses enfocadas pelas 
partes litigantes, possibilitando que estas to
mem conhecimento das razões que fizeram o 
julgador optar por aquela direção.

Imprescindível que o julgador tenha sen
sibilidade para ás diferenças e desigualdades 
sociais e culturais17, mostrando que está  inse

15 “O processo  é  um  com plexo d e  atos. Não se  tra ta , po 
rém , natu ralm en te, d e  u m a série d e  a tos d issociados e 
in d ep en d en tes , senão  d e  uma. sucessão  d e  a tos v incu
lados pelo  objetivo com um d a  atuação  d a  von tade d a  lei 
e  p rocedendo  ordenadam ente  p a ra  a  consecução  d e s 
se  objetivo; d e  onde o nom e p rocesso .” CHIOVENDA, 
G iuseppe. Instituições de Direito Processual Civil, vol. I, 
Saraiva, São Paulo: 1969. p. 50,

16 "Há, portan to , d u as  exigências im postas ao julgador. A  
prim eira determ inando  que ele se  ‘p e rsu a d a ’ racional
m en te , form ando o convencim ento, a través d a  análise 
crítica do conjunto d a  prova, b em  eomo q u e  ju s tif iq u e . 
tam b ém  a  in te rp re tação  do direito 'aplicável. M ais, te n 
d o  em  v is ta  a  n a tu reza  dialógica do  p rocesso , é  n e c e s 
sário  q u e  o julgador assegu re  o contraditório  efetivo a 
am bas a s  p a rte s , com preendido n e s se  princípio o di
reito, reconhecido a  am bos os litigan tes, n ão  a p e n a s  
d e  a legar e  provar suas alegações, m as, fundam ental
m ente, o direito, reconhecido ta n to  ao vencedor-quanto 
ao vencido, d e  ob ter ‘resp o stas’ p a ra  su a s  a legações e  
p rovas.” BATISTA DA SILVA, Ovídio. Ob. Cit. p. 152.-

17 "No cam po próprio d a  jurisdição, e s sa  ‘m en ta lidade
a la rg ad a’ va i fazer-se p resen te  quando  o juiz p a ra  ju l
gar faz o desvio p ara  outras culturas, encontrando nelas
algum  elem ento  q u e  p o ssa  contribuir p a ra  o exercício
d e  p ersu asão  q u e  desenvolverá ao julgar. Sendo assim , 
escapa-se  d a  condição de sujeito so lipsista que, isola
do, cria a  ‘su a  dec isão 1 e  vai-se ao encontro de um a 
jurisdição com  discernim ento  -  phrónesis -  u m a  vez 
que su a s  decisões derivam  tam bém  d a  consideração

rido em um Estado Democrático de Direito18, 
com a preocupação de justificar a própria deci
são, seja sob plano normativo, seja sob aquele 
da oportunidade social19. ■

Entretanto, em inúmeros casos, sen ten
ças mostram não esta r o julgador preocupado 

, em justificar sua decisão20. Litígios com conclu
sões arbitrárias, longe de dem onstrar a preocu-

do  pon to  d e  v is ta  ou d a  p e rsp e c tiv a  dos outros." LO
PES SALDANHA, Jâ n ia  M aria. A  "mentalidade alar
gada" da Justiça  (Tèmis) p a ra  com preender a  trans- 
nacionalização do Direito (Marco Pólo) no esforço de 
constru ir o cosmopolitismo (Barão nas Árvores). Texto 
a p re sen ta d o  e m  p a le s tra  p ro ferida  ju n to  ao  M estrad o  
d e  Filosofia do Direito, d a  U niversidade d e  Coimbra, 
em  11/12/2007. p. 11,

18 “Tam bém  onde, como p o r exem plo n a  A lem anha, não 
ex iste  u m a norm a constitucional ex p ressa  que p re v e ja ' 
a  obrigação d e  motivar, a  ten d ên c ia  p revalen te  é  con tu 
do no sen tido  d e  afirm ar q u e  e la  ex iste  com o g aran tia  
fundam ental derivada d e  princípios gera is  d e  um  E s ta 
do d e  D ireito”. TARUFFO, Michele. II Significato Consti- 
tuzionale Dell' Obbligo di Motivazione. In: GRINOVER, 
A da Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATA- 
NABE, Kazuo (org.). Participação e  Processo. São Paulo: 
R evista dos Tribunais, 1988. p. 41.

19 “A  consciência  soc ia l n ão  é, porém , som ente ,um  critério  
subsidiário: e la  é, ao invés, de um  lado  elem ento  cons
titu tivo  do ordenam ento  jurídico, porquanto , como é  co- 
m um ente reconhecido p e la  doutrina, determ ina o sig 
nificado d a s  pa lav ras e  dos juízos de valores que, fatos 
próprios da‘ lei, são  extraídos d a  linguagem  com um  e 
ne la  continuam  a  viver; d e  outro lado é  critério au tôno
mo e  n ecessário  p e la  avaliação d a  “justiça  do caso  con
cre to”. RUGGIERO, Luigi de. Tra Consenso e Ideologia 
-  Studio di Ermeneutica Giuridica, Nápoli: C asa  Editrice 
Dott. E ugênio  Jovene, 1977. p. 159.

2° "M uitas vezes não  te m  o juiz consciência d e  q u e  ta m 
bém  in teg ra  a  soc iedade m assificada e  d e  q u e  o p ro 
duto  d e  seú  traba lho  já  não é  m ais do q u e  um  b e m  d e  
consum o. A  se n ten ç a  é  um  bem  d e  consum o q u e  deve 
a ten d e r a  u m a .dem anda ca d a  vez m ais com plexa e

pação por uma resposta correta aos anseios de 
quem reclama a solução justa  de pm  conflito 
através da tu tela jurisdicional.

2 Da discricionariedade à arbitrariedade: 
a  bu sca  da resp osta  correta

A partir da constatação da importância 
do emprego da linguagem na Ciência do Direi
to como pressuposto da sua construção, neces
sária a abordagem do conceito jurídico indeter
minado da norma legal.

Considerando que o Direito é mutante e fru
to da construção humana e, por ser reflexo cul
tural, precisa da linguagem para ser externado 
e descrito. Ocorre, entretanto, que à linguagem 
do Direito, por vezes, se apresentam determi
nados obstáculos que impedem ou dificultam a 
previsão de todos os acontecimentos possíveis 
ao mundo. Como o legislador não pode prever 
todas as situações do mundo fático, sendo- 
lhe impossível escolher termos precisos21 que

exigente. D em anda que não se  conform a com  postu ras 
clássicas, d e  arcaísm o que não  levou em  consideração 
as profundas alterações d a  soc iedade n es te  século, ..
O operador jurídico afeiçoado à s  p o s tu ra s  m ais ar
ca icas, fru to  d a q u e la  fac u ld ad e  d e  D ireito q u e  n ã o  se  
renovou, não tem  noção destas transformações e vive 
sob  p erm a n en te  eç tad o  d e  p erp lex id ad e  ou  apa tia . 
Não p a s s a  d e  um  burocrata , cu ja  a tuação  ap e n as  por 
acaso  reso lve os conflitos, m as q u e  n ão  ra ro o s  in ten si
fica. ” NALINI, Jo sé  Renato. O juiz e  o acesso  à Justiça. 
2a ed., São Paulo; E d ito ra  R ev ista  dos Tribunais, 2000.
p . 22 '

21 “Ora, á s  palav ras não  se  d ividem  em  ca teg o ria s  como 
‘v a g a s1 e  ‘p re c isa s1. N a red ação  d e  qualquer texto, é  
im possível escolher term os ‘p rec iso s’ que garan tam  a  
inexistência d e  'dúvidas' quanto  à  su a  aplicação futura. . 
Não h á  ‘c lareza’ que d isp en se  a  in te rp re tação .” STRE
CK, Lênio. In: Entrevista Direito Sumular, C arta  Fo
rense , visível em  w w w .cartaforense.com .br/Im prim ir. 
aspx?id=3120. I

http://www.cartaforense.com.br/Imprimir
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garantam a inexistência de dúvidas, se litiliza de 
subsídios da generalidade e da abstração a fim de 
prescrever regras e comportamentos de aplicação 
que se adaptem à realidade, Ainda, conforme 
Kaufmann22, considerando que a  lei é criada para 
uma infinita variedade de casos, não pode e nem 
deve ser formulada de maneira unívoca.

É nesta  imprecisão, vaguidade ou fluidez 
que o legislador se apoia quando está  diante 
da impossibilidade de singularizar um destina
tário e um a situação específica. Na verdade a 
indeterminação visa abarcar um maior número 
de casos possíveis e tam bém  propiciar a  reno- 
vabilidade da norma. A própria Constituição é 
definida como “fragmentária", “indeterm ina
d a” e “carecida de interpretação"23.

A expressão conceito jurídico indetermi
nado é utilizada para indicar as expressões de 
sentido impreciso, vago, que são utilizadas nas 
normas jurídicas, como por exemplo “boa-fé", 
“bem comum”, "interesse público", “função 
social” e numerosas outras. Estes conceitos 
permitem, entretanto, modificar o significado 
da m esm a expressão, em razão do tem po òu 
espaço de sua aplicação ou ainda em razão da 
interpretação do julgador. ,

O cuidado especial qüe se deve ter diante 
do conceito jurídico indeterminado, ou da nor
ma aberta, é se na busca de sua significação 
ocorrerá somente a possibilidade de interpre- ,

22 “A  lei não  pode e  não  deve se r form ulada d e  m aneira 
unívoca, porque ela é  concebida p a ra  u m a variedade 
infinita de casos". KAUFFMANN, Arthur. Filosofia dei 
d irítto  ed  erm eneu tica , Milão: Giuffrè, 2003. p. 27.

22 “Longe de ser um  sim ples ‘estam pido’ ou ‘detonação’ ori
ginária que com eça n a  ‘hora zero', a  constituição escritá
é, como ‘ordem-quadro d a  república’, um a lei necessária
m as ‘fragm entária’, ‘indeterm inada’ e  ‘carecida de in ter
p re tação ”’. CANOTILHO, Jo sé  Joaqu im  Gom es. Cons
titu içã o  d ir ig en te  e  v incu lação  do  legislador. Coimbra
editora, 2a ed., 2001. p. 91.

tação da expressão, para obter uma única solu
ção possível, ou se acontecerá o uso do poder 
discricionário24.

Ao abordar o tem a da abertura interpreta- 
tiva, explicando como os positivistas resolvem 
os casos difíceis, através da interpretação das 
zonas de penum bra da norma, Lênio Streck25 
alerta para a  discricionariedade do intérprete.

Se por um lado o verdadeiro exercício 
do direito não consiste apenas em reproduzir 
o conteúdo da  norma, mas sim, utilizar-se o 
operador do Direito de um componente crítico- 
construtivo, para ver atingida a tarefa de Ciên
cia humana, por outro lado, quando presente 
um conceito jurídico indeterminado, corre-se o 
risco de conceder ao juiz uma excessiva discri-

24 "O au tên tico  poder discricionário é  atribuído pelo di
reito  e  p e la  lei quando  a  decisão  últim a sobre o justo  
(correto, conveniente, apropriado) no caso  concreto  é 
confiada à  responsab ilidade d e  alguém , é  deferida à  
concepção (em  particular, à  valoração) individual d a  
persona lidade cham ada a  decidir em  concreto, porque 
se  considera  se r m elhor solução aque la  em  que, dentro  
d e  determ inados lim ites, alguém  olhando com o p esso a  
conscien te  d e  su a  • responsab ilidade faça valer o seu  
próprio p o n to  d e  vista". ENGISH, Karl, In tro d u çã o  ao  
P en sa m en to  Juríd ico . Fundação C alouste G ulbenkian, 
Lisboa: 6a ed., p. 222.

26 “No positiv ism o-norm ativ ista kelseniano não h á  e sp a 
ço p a ra  o ‘caso  concreto '. A té m esm o u m  positiv ista  
considerado  m oderado  como H art -  e s te  ép íte to  lhe foi 
dado  por D workin - ,  ao tra ta r  d a  tex tu ra  ab e rta , p ro 
cura resolver os casos c^fíceis (h a rd  cases) a trav és d a  
in te rp re tação  d as  zonas d e  penum bra (tex tura aberta ) 
d a  norm a. Tam bém  ali não  h á  lugar p a ra  os princípios 
(volta-se sem pre p a ra  a  contraposição ‘d iscursos d e  
fundam entação  -  d iscursos d e  aplicação '). A bre-se, 
assim , a  possib ilidade d a  discricionariedade do' intér- 
p re te . Afinal, se  a  te s e  d a  zona d e  p enum bra  (vagueza 
e  am bigu idade d a  norm a) é  atrativa, tam bém  é v erd a
d e  que e la  não  se  resolverá n a  aplicação, m as, sim, no 
cam po d a  conceituaüzação.” Ob. cit,, p. 173.
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cionariedade (excesso de liberdade na atribui
ção dos sentidos)26.

Fala-se em interpretação quando não se 
compreende o significado de um texto de forma 
contígua, ou seja, quando é preciso uma refle
xão explícita sobre as condições que levaram o 
texto a te r um ou outro significado, o que não 
se dá de forma im ediata27.

Com a  Constituição dirigente de 1988, 
surgiu um a gam a de novos direitos, e para dar 
conta desta  complexidade o julgador passa  a 
exercer funções de im portante ator político, 
sendo chamado a resolver inúmeras situações, 
se deparando com omissões legislativas, 
e sua atuação não ‘ pode ser mecânica ou 
automática, nem lhe cabendo a passividade 
de um mero espectador28. Situações nas quais 
não basta  a escolha de uma regra, sendo

26 STRECK, Lênio. A  H erm enêu tica  Juríd ica  e  o e fe ito  vin- 
cu la n te  d a  ju r isp ru d ên c ia  n o  Brasil: O caso  d a s  Súm ulas. 
Boletim  d a  F acu ldade d e  Direito, v. LXXXII, U n iv ers i- . 
d ad e  d e  Coimbra, 2006. p. 218.

27 “Em todos e s se s  casos, o q u e  querem os d izer é  que o 
sen tido  daquilo  q u e  se  oferece à  n o ssa  in te rp re tação

■ ' não se  revela sem  m ediação, e  que é  necessário  olhar 
p a ra  além  do sen tido  im ediato  a  fim d e  descobrir o ‘ver-, 
dadeiro’ significado que se  encon tra escond ido ." GA- 
DAMER, H ans- Georg, O p rob lem a  da  consciência  h is tó 
rica. Tradução Paulo C ésar D uque E strad a  -  2a ed . Rio 
d e  Janeiro: E ditora FGY 2003. p. 19.

28 “E sse tem or de perder a  imparcialidade te m  contribuído de 
m aneira  decisiva p a ra  q u e  nossos m agistrados, infeliz
m ente, deixem  d e  utilizar dos poderes instru tórios que 
lhes são  conferidos pelo legislador processual. Criou- 
se um a trad ição  do juiz passivo, espectador, tem eroso 
d e  q u e  qualquer iniciativa su a  p o ssa  torná-lo parcial. 
A  escassez  d e  iniciativas probatórias oficiais, m esm o 
quando  m an ifesta  a  su a  conveniência, te m  sido apon
ta d a  como u m a d as  causas do m au funcionam ento do 
m ecanism o judiciário. E ssa  m en talidade n ec ess ita  ser 
alterada, a  fim  d e  que o 'm ag istrad o  assum a, seu  p a 
pe l n a  relação  processual. Ju iz im parcial é  aquele  que

preciso interpretar e verificar se a decisão 
está  em conformidade com os preceitos da Lei 
Maior, sempre considerando que a resposta 
correta deve provir de um minucioso exame 
constitucional29, e que a função dos princípios 
se constitui em desnudar as carências das 
normas. Como exemplo se pode citar o 
questionamento acerca da constitucionalidade 
do artigo 5o e parágrafos da Lei n° 11.105/05 
-  Lei da Biossegurança, atacado atravóç de 
Ação direta de inconstitucionalidade30 na qual 
a Suprema Corte se valeu da colaboração de 
vários segm entos da sociedade p ara  chegar à 
um a conclusão que entendeu compatível com 
o interesse coletivo, acerca da permissão da 
utilização de células-tronco embrionárias para 
fins de pesquisa e terapia.

Ao levar a debate assuntos tão polêmicos 
e de tam anha importância é que se deve lem
brar o problema da responsabilidade judicial e 
suas implicações no plano dos valores sociais é

aplica a  norm a d e  direito m aterial a  fatos efetivam ente - 
verificados, sem  que se  deixe influenciar por outros fa
to res que não seus conhecim entos jurídicos. Para m an
te r  sua  im parcialidade, b a s ta  çjue o m agistrado se limite 
ao exam e objeto d a  m atéria  fática, cuja reprodução nos 
autos se faz m ediante as provas. Não im porta quem  as 
traga . Im porta, sim, que o provim ento jurisdicional não 
sofra influência de outros elem entos." BEDAQUE, José 
Roberto dos Santos. P oderes in stru tórios do ju iz . São Pau
lo: Revista dos Tribunais, 3a ed., 2001. p.'112.

23 “A  resp o sta  correta  deve decorrer d e  um  aprofundado 
exam e constitucional, em  que os princípios desnudam  
as  insuficiências d a  regra. E v iden tem ente que, quando, 
m e refiro à  ‘insufic iência 'da reg ra ’, e s to u  lançando  mão 
d a  d iscussão  tradiciona) acerca d a  distinção es tru tu ra l' 
(ou cisão) en tre  reg ra  e  princípio. Afinal, repita-se, por 
trá s  d e  ca d a  reg ra  h á  um  princípio constitucional.” Ob. 
cit, p. 270. '

30 A ção D ireta d e  Inconstitucionalidade n° 3.510-G.Distrito 
Federal.



150 Justitia, São Paulo, 66 (200), jan./jun. 2009

constitucionais31, sendo hoje ainda mais difícil 
para o julgador encontrar a  melhor resposta32, 
ou a resposta correta33 para os casos que lhe 
são levados a exame.

Para Dworkin34 interpretar é tentar- enten
der, é tentar descobrir os motivos e a intenção do 
autor, mas visando o objeto da interpretação com

31CAPPELLETTI, Mauro. J u ize s  irresponsáveis?  Sérgio 
A ntonio Fabris Editor, Porto Alegre: 1989. p. 15.

32 C itando Gadam er, S treck refere que "a re sp o sta  corre
ta  à  luz d a  herm enêu tica  (filosófica) se rá  a  “resp o sta

' herm eneuticam ente co rre ta” p a ra  aquele caso, que 
exsurge- n a  s ín tese  herm enêu tica  d a  applica tio . E ssa 
resp o sta  p ropiciada p e la  herm enêu tica  deverá, a  to d a

• evidência, e s ta r  ju stificada (a fundam entação  exigida
' pe la  C onstituição im plica a  obrigação- de justificar) no 
p lano d e  um a argum entação  racional, o que dem onstra 
que, se  a  herm enêu tica  não  pode se r confundida com 
teo ria  d a  argum entação, não  prescinde, en tre tan to , de 
u m a argum entação  ad e q u ad a  (vetor d e  racionalidade 
d e  segundo  nível, que funciona no p lano  lógico-apofân- 
tico). A  explicitação d a ;re sp o sta  d e  ca d a  caso  deverá 
e s ta r  su s ten ta d a  em  consisten te  justificação, contendo 
a  reconstrução do direito, doutrinária e  jurispruden- 
cialm ente, confrontando trad ições, enfim, colocando a  
lum e a  fundam entação  juríd ica que, ao  fim e  ao cabo, 
legitim ará a  decisão  no p lano do que sè  en ten d e  por 
responsab ilidade política do in té rp re te  no parad igm a 
do E stado  D em ocrático de Direito". STRECK, Lênio. De- 
cision ism o e  d iscric ionariedade ju d ic ia l em  tempos1 pós-  
positiv is ta s:  o so lipsism o h erm e n êu tico  e o s  o b stá cu lo s  à 
concre tização  d a  C onstitu ição  n o  Brasil, In: O Direito e 
o Futuro do Direito. A lm edina, Coimbra: 2008. p. 106 e 
107.

33 DWORKIN, Ronald. L evando  os d ire ito s  a sério, São Pau
lo: M artins Fontes, 20002.

34 “Primeiro, in te rp re tar q u er dizer te n ta r  en ten d e r algo -  
u m a afirmação, um  gesto , um  texto, um  p oem a ou um a 
pintura, por exem plo d e  m aneira  particu lar e especial.

. Significa te n ta r  descobrir os m otivos ou as in tenções do 
autor ao  falar, represen tar, escrever ou p in ta r como o 
fez. Em  segundo  lugar, a  in te rp re tação  te n ta  m ostrar o

precisão, como de fato é, e não como o intérprete 
quer que seja. Escrevendo sobre interpretação e 
intenção do autor, sobre a arte e a  natureza da 
intenção, explica que a interpretação é o relato 
do propósito do autor do texto, da obra de arte, 
da poesia, enfim do que se está a decifrar.

No julgamento da ADI 3.510-0 DF a Su
prem a Corte enfatizou que a decisão leva sem
pre em conta a pré-compreensão de cada um 
dos seus membros, pois esta  foge ao âmbito da 
ciência. O STF enfatizou que o que se compre
ende, no caso da interpretação do direito, é um 
"objeto" que não pode ser conhecido indepen
dentem ente de um “sujeito". A Corte deixou 
claro que o processo de interpretação dos tex
tos normativos encontra na  pré-compreensão 
seu momento inicial, a partir do qual ganha di
namismo um movimento circular, que compõe 
o círculo hermenêutico.

Este reconhecimento da Suprema Corte 
no sentido de que a pré-compreensão de cada 
um dos membros é sempre presente na deci
são, confirma o sustentado por Lênio Streck35 
no sentido de que a interpretação (aplicação) 
do direito fica nitidam ente dependente de u m (

objeto  d a  in te rp re tação  -  o com portam ento , o poem a, 
a  p in tu ra  ou  o tex to  em  q u es tão  -  com  exatidão , e x a ta 
m en te  com o ele  é, e  não  como você sugere , v isto  atrá- 
v és  d e  u m a  le n te  cor d e  ro sa  ou em  su a  m elhor luz. Isso  
sign ifica recu p era r as v erd ad eiras  in ten çõ es h istó ricas 
d e  se u s  au to res, e  não  ̂ impingir os valores do in té r
p re te  àquilo  q u e  foi criado pelos au to re s”; “u m a in te r
p re ta çã o  é, po r natu reza , o rela to  d e  um  propósito ; e la  
p ropõe u m a form a d e  ver o que é  in te rp re tad o  -  u m a 
p rá tic a  social ou u m a trad ição , ta n to  q u an to  u m  tex to  
ou u m a  p in tu ra  -  còm o s e  e s te  fosse  o p rodu to  d e  u m a 
d ec isão  d e  p e rseg u ir  um  conjunto d e  tem as , v isões ou 
objetivos, u m a  direção em  vez de o u tra .” DWORKIN, 
Ronald. O im p ér io  do  D ireito, São Paulo: M artins Fonr 
te s , 1999. p. 66 e  71.

' 35 Ob. C itada, p. 223. .
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sujeito cognoscente, o julgador. O mesmo au
tor salienta que "para interpretar, necessitamos 
compreender; para compreender, temos que ter 
uma pré-compreensão, constituída de estrutura 
prévia do sentido -  que se funda essencialmente 
em uma ̂ posição prévia (Vorhabe), visão prévia 
(Vorsicht) e concepção prévia (Vorgríff) -  que já 
une todas as partes do *sistema ”m .

Entretanto, quanto mais o legislador se 
valer de formas abertas, maior será a probabili
dade de o julgador ajustar a lei às necessidades 
do caso em exame, incluindo sua responsabili
dade pessoal, moral e política nas decisões37. A 
escolha deve significar “balanceam ento” e va- 
loração, tendo presentes as implicações morais 
da própria escolha. Todavia, esta  possibilidade 
de escolha não pode ser confundida com discri
cionariedade judicial, implicando alargamento 
da margem de controle da técnica processual 
pelo legislador38. E quando Dworkin fala que a 
verdadeira interpretação consiste em visuali
zar o objeto da interpretação como de fato ele 
é, está  dizendo que o intérprete deve recupe
rar a real intenção histórica de seu autor, sem 
nele colocar seus valores no que foi criado pelo 
autor. A arbitrariedade ocorre assim  quando o 
intérprete vai além do texto39, atribuindo-lhe 
sentido de acordo, com seus pré-juízos falsos.

36 STRECK, Lênio. D esconstru indo  o s  m od elo s d e  ju iz :  a 
h erm e n êu tica  ju r íd ica  e a superação  do esq u em a  su je ito -

' ob je to . In: STRECK, Lênio Luiz, BOLZAN DE MORAES, 
Jo sé  Luis (Org.) C onstitu ição , Sistem as Socia is e H erm e

n êu tica  -.A nuário  do P rogram a d e  Pós-G raduação em  
Direito d a  Unisinos. Porto Alegre: Livraria do A dvoga
do, 2008. n° 4, p.100.

37 CAPELLETTI, M auro. J u iz e s  L egisladores?  Porto Ale
gre: Fabris, 1993. p. 33.

38 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. E fetividade do Proces
so  e Técnica Processual. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 45

39 “E sse-“ir além  do te x to ”, enfim, e s sa  atribuição d e  sen 
tido  que e  transfo rm ada em  arb itrariedade, te m  lu g a r a

' Assim, se interpretar a lei é atribuir-lhe 
sentido a fim de ser entendida a sua aplicação 
a um caso concreto, sua inadequada compreen
são40 implicará consequências para quem busca 
a  tutela jurisdicional e espera a  resposta correta 
para sua postulação. È, considerando que o juiz 
é o principal destinatário da normatividade fun- 
dante dirigente41 advinda da Constituição, não 
pode se utilizar de arbitrariedade para concrè- 
tizar as mensagens normativas do constituinte, 
sob pena de não implementar a  Lei Maior, tor
nando-a mera proclamação retórica e sem senti
do. Este tem a vem abordado por Gadamer42 que 
sustenta ser a função da decisão ética a de en
contrar, na situação concreta, o que é justo.

p artir  d e  d iversas teo rias que colocam  n a  subjetiv idade 
. do in té rp re te  o ló cu s  do processo  herm enêutico, como 
as  teorias rea listas e  axiológicas em  geral (por vezes, 
sim plesm ente voluntaristas). Com efeito, quando  for do 
in te resse  -  não esqueçam os que "direito é  poder” -  de.

. ta is  teorias, não exitam  em  colocar os lim ites seraânti- 
. cos dos tex to s jurídicos em  u m  p la n o  secundário , sob 

o p retex to  de que cabe  a o 'in té rp re te  a  "descoberta” 
dos valores “escond idos” em baixo do tex to .” STRECK, 
Lênio. 20 A n o s  d e  C onstituc iona lism o  D em ocrático  -  E  
agora? In: Revista do Institu to  d e  H erm enêutica Juríd i
ca, vol. 1, n° 6, Porto A legre :Jnstitu to  de H erm enêutica 
Jurídica, 2008. p. 283.

40 “U m a in terp re tação  é  co rre ta  quando  desaparece, ou 
seja, quando  fica “ob je tivada” a través dos “ex isten 
ciais positivos", em  q u e  não  m ais nos perguntam os 
sobre como com preendem os algo ou  por que in terpre
tam os d e ssa  m aneira e  não  d e  outra: sim plesm ente, o 
sen tido  se  d eu  (m anifestou-se), do m esm o modo como 
nos m ovem os rio m undo através d e  "nossos acertos co
tid ian o s”, conform ados pelo nosso  m odo prático de se r . 
no  m u ndo". STRECK, Lênio. Texto citado, p. 300.

41 NALINI, Jo sé  Renato. Ob. cit., p. 33.
42 “A  função d a  decisão  é tica  consiste  en tão  em  encontrar, 

num a situação  concreta, o q u e  é  justo. Em  outros te r
mos, a  decisão  é tica  encon tra-se ali p a ra  ‘ver’ e  colocar 
em  ordem  tudo  o q u e  com porta um a situação concreta. ”
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Deduz-se que aplicar a justiça ao caso 
concreto não é tarefa para um a figura presa ao 
campo da realização da simples cognição e da 
posterior declaração, refém do monismo jurídi
co, modelo que Ost* 43 associou a  Júpiter, mas 
sim de um m agistrado responsável, sabedor de 
que sua liberdade está  apenas na determ ina
ção do contorno que a vaguidade do conceito 
pressupõe para o caso em análise.

Do estudo se cOnclúi que a garantia cons
titucional da fundamentação judicial se destina 
à sociedade em geral44, às partes, aos juristas 
e ao próprio magistrado, sendo um dever im
posto por norma. A função da fundamentação 
como garantia se dá a fim de ser assegurado o 
controle externo, por parte  da população, sobre 
a legalidade e a base  da decisão, tom ando-se 
elemento essencial de um a ideologia democrá

GADAMER, Hans-Georg,- O p ro b lem a  da  consciência  
h is tó r ica ,• Rio d e  Janeiro: Editora FGV, tradução  Paulo 
C ésar D uque E strada, 2a ed., 2003. p. 51.

43 OST, François. Júpiter, H ercules, Hermes:. T rês'm odelos

. de  Ju iz . R evista Doxa, n° 14. A licante, 1993.
44 "Sob o p lano d a  jurisdição, isso  significa que o proce

dim ento do juiz não se  leg itim a enquan to  exercício da
au toridade absoluta, m as enquan to  o juiz te n h a  cons
ciência do m odo como exercita  o poder q u e  lhe é  dele
gado  pelo povo, que é  prim eiro e  verdadeiro  titu lar da 
soberania. Daí, a  obrigação d e  justificar a  decisão, que
responde s e ja 'a  necessid ad e  d e  dem onstrar os funda
m entos d e  fato e  d e  direito, se ja  a  necessid ad e  d e  p er
m itir que a  fundam entação  se ja  controlável pelo ex te
rior, d e  modo difuso. O exercício do poder jurisdicional 
deve assim  se r ‘tra n sp a re n te ’, racional e  controlável, 
como o exercício d e  qualquer poder no  âm bito do E s
ta d o  dem ocrático d e  d ireito”. .“TARUFFO, Michelle. II 
S ign iíica to  C onstitu ziona le  D ell’ O bligo d i M otivazione. 
In: GRINÒVER, A da Pelegrini; DINAMARCO, Cândido 
Rangel: WATANABE, Kazuo (org,), Participação e  Pro
cesso. São Paulo: R evista dos Tribunais, 1988. p. 41-42.

tica da Justiça. A fundamentação se dá, assim, 
como controle de arbitrariedade nas sentenças 
por apresentar o caminho lógico que levou o 
m agistrado àquela solução.

Estando o julgador na função de decidir, 
a ele cabe a interpretação do texto, atribuindo- 
lhe sentido45, o que deve realizar com respon
sabilidade e na busca do justo46 ou da respos
ta  correta almejada pelos litigantes, que será 
sempre a mais adequada à  Constituição.

A constatação de que in terpretar ó dar 
sentido ao texto e não apehas reproduzir sen
tido, não autoriza permitir seja o in térprete o 
senhor do texto. Deve haver limites na in ter
pretação, pois "o processo hermenêutico não 
autoriza atribuições discricionárias ou segun
do a vontade e o conhecimento do intérprete  
(ou baseadas nas virtudes pessoais do juiz)"47. 
N esse sentido a preocupação da Corte Supre- 
má quando, ao decidir processos de signifi
cativa im portância como o foi a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade n° 3.510- DF, citan
do Gadamer, traz a  inquietação no sentido de

45 E s te  “atribu ir sen tido  ao te x to ” pelo juiz, nos term os 
preconizados por Streck, “nem  d é  longe p o d e  signifi
car a  possib ilidade d es te .d e  es ta r  autorizado a  atribuir 
sen tidos d e  form a arb itrária  aos tex tos, como se  tex to  
e  norm a es tiv essem  separados (e, portan to , tivessem  
“ex is tênc ia” au tônom a)”. Ob. c i t .p . 219.

46 “O juiz, ao m ergulhar no processo, h á  d e  int;eirar-se d a  
verdade d e  am bas a s  p a rte s , cabendo-lhe ex trair argu
m en tos ap resen tad o s por cada  u m a delas, su a  convic
ção pessoal, d e  qual dos d iscursos pode se r tid o  como 
ju sto  ou  a justável aos m andam entos jurídicos positivos, 
p a ra  que, a través deles, p o ssa  d ar a  solução m ais ju s 
t a  ou a  possível p a ra  solucionar o prob lem a q u e  lhe é 
p o sto ... ”. GIACOMOLLI, N ereu José . O m ito  d a  n e u tr a 
lid a d e  d a s  dec isões jud ic ia is: a sp ec to s  ep istem ológ icos. 
R evista d a  AJURIS, ano XXXIII, n° 102, jul. 2006. p. 287 
e  segs.

47 STRECK, Lênio. Ob. cit. p. 229.
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que toda  interpretação correta tem  de se pro
teger contta a arbitrariedade e contra a limi
tação dos hábitos imperceptíveis do pensar, 
arbitrariedades retóricas, de ordem m últipla e 
variada.

Entretanto, ponderando que não há re
médio contra decisões ilegais, arbitrárias e 
desarrazoadas quando tom adas pela última 
instância recursal e impostas m ediante o ex
pediente da autoridade, e considerando a não 
conformidade com o direito arbitrário48, é que 
a tarefa de um a herm enêutica crítica49 consis
te  em efetivar direitos e construir as condições 
para evitar discricionariedades (arbitrarieda
des) interpretativas:

FERNANDES, N. The judicial decison rationa- 
le. From discretion to arbitrariness: the search

48 “Os ju ristas d isp u tam  se  num  povo devería  prevalecer 
o direito m ais ex ten sam en te  exam inado ou m ais facil
m en te  com preènsível. O primeiro, cujo m odelo m aior é  
o rom ano, p a rece  incom preensível p a ra  o leitor, não  ex
prim indo en tão  o seu  sen tim ento  do direito. Os d ireitos 
populares, como o germ ânico, por exemplo, e ram  to s 
cos, supersticiosos, ilógicos, à s  vezes tolos, m as corres
pondiam  a  costum es e  sen tim en tos bem  determ inados, 
herdados, nativos. -  M as onde o direito não  é  m ais tr a 
dição como en tre  nós ele só p ode se r com ando, coerção; 
nenhum  d e  n ó s p o ssu i m ais um  sen tim ento  trad icional 
do direito, po r isso  tem o a  d e  nos con ten tar com  direi
to s  arbitrários, q u e  são  a  expressão  d a  n ec ess id ad e  de 
haver um  direito. O m ais lógico é  en tão  ’o m ais ace itá 
vel, porque.o m ais im parcial: m esm o adm itindo que em  • 
todo caso  m enor u n id ad e  d e  m edida, n a  relação en tre  
delito e  punição, é  a rb itra riedade fixada.” NIETZSCHE 
Friedrich, H U M AN O , D EM ASIAD O  H U M A N O  -  Um livro  
p a ra  E sp ír ito s  L ivres. Tradução d e  Paulo C ésar d e  Sou
za, C om panhia d as  Letras, São Paulo: 2000. p. 247.

49 STRECK, Lênió. 20  A n o s  d e  C onstituc iona lism o  D em o
crá tico  -  e  agora? In: R evista do Institu to  d e  H erm enêu
tica  Jurídica, n ° 6, Porto A legr?: In s titu to d eH erm en êu - 
tica  Jurídica, 2008. p. 287, v. I.

for the correct answer. Rev. Justitia  (São Paulo), 
v. 200, p. 143-155, jan./jun. 2009.

• ABSTRACT: The guarantee of grounds in the 
judicial decision as a constitutional principie 
is designed for society in general, the par- 
ties, the lawyers and the  m agistrate himself, 
as a duty imposed by law. It exists as such 
in order to ensure the outsíde control by the 
population over the legality and rationale of 
the  decision, thus becoming a key element 
in a democratic ideology of Justice. The re- 
asoning of the decision stem s from the legal 
rules in force in the Brazilian Legal System. 
The study focuses on discretion, which may 
allow for arbitrariness and on the importance 
of the proper interpretation of texts in order 
to find a correct answ er to the  cases brought 
before the Judiciary.

• KEY-WORDS: Rationale. Decision. Discre- 
tion. Arbitrariness. Correct Answer.
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Globalização, Monopolaridade e Assimetria Reversa

• SUMÁRIO: Introdução, Assimetria reversa. 
Conclusão..Referências bibliográficas.

• RESUMO: O presente artigo examina o pro
cesso de globalização, entendido por muitos 
como um a consequência direta da plena res
tauração da liderança absoluta dos EUA no 
cenário mundial, a partir dos anos 90, abor
dando tem as como a política da contraforça, 
em preendida na era Reagan, e a denomina
da doutrina estratégica de bipolaridade còn- 
frontativa, dentre outros.

• PALAVRAS-CHAVE: Globalização. Crise glo
bal. Bipolaridade. Assimêtria reversa.

Introdução
Embora os EUA demonstrem uma natural 

aversão em associar os fenômenos da globali
zação e  da monopolaridade, muitos estudiosos 
preferem entender, pelo menos em parte, o pro
cesso de globalização como uma consequência 
direta da plena restauração da liderança absolu
ta  dos EUA no cenário mundial, a partir do iní
cio dos anos 90.

De fato -  como ocorreu, em termos apro
ximados, no imediato período do pós-guerra 
(1945-1950) os EUA se constituem, no presen
te  momento, na única potência global completa, 
ou seja, detentora, simultaneamente, de todas as 
variáveis do poder nacional (como instrumentos 
de projeção -  e imposição -  da soberania), posto 
que é, ao mesmo tempo, a maior potência econô
mica, militar, política e psicossocial do planeta, 
não obstante toda a sorte de recentes aconteci
mentos relativos à  chamada crise global, herda
da pela administração BARACK OBAMA.

ReisFRIEDE*

Essa invejável posição foi resultado dire
to, como preferem entender alguns especialis
ta s  em geoestratégia, da política, empreendi
da na era REAGAN, que ficou conhecida como 
Contraforça e que originou, nas relações Leste- 
Oeste, a cham ada bipolaridade confrontativa, 
típica do início da década de 50, com novo ma
tiz de competição tecnológico-militar, cujo ob
jetivo último foi, nas palavras de seus defenso
res diretos e indiretos (RAY CLINE, ALEXAN- 
DER HAIG, ZBIGNIEW BRZEZINSKI, THOMAS 
ENDERS, ROBERT POWERS, entre outros), '‘su
focar a URSS, fazendo-a desviar seus escassos 
recursos para um a corrida armamentista, com 
novos matizes tecnológicos, exaurindo, desta  
feita, o seu potencial econômico”.

Na época (final da década de 70), inclusi
ve, era comum as escolas de estado-maior das 
forças armadas proclamarem a  todo instante a 
crise militar (e de liderança política) que mina
va o prestígio e a influência norte-americana no 
mundo -  corroborada com os fatos relativos ao 
resultado da guerra no Vietnã (1975), o episó
dio da queda do Xá e dos reféns no Irã (1979), 
a intervenção cubana na África (1975/79), a in
surreição na América Central, notadamente na 
Nicarágua (1980) etc., nos seguintes térmos:

A crise militar dos Estados Unidos pode 
ser descrita como a principal causa da perda 
de poder relativo dessa  nação. Mais do que 
qualquer outro campo, foi a decadência bélica

* D esem bargador Federal e  Professor A djunto d a  Univer
s id ad e  Federal do Rio d e  Janeiro; M estre e  Doutor em  
Direito Público, Autor, den tre  ou tras obras, do Curso de 
Ciência Política e Thoría Geral do Estado, 4a ed., Ed. Fp~ 
rense  Universitária, 2009. !

■ J I . !



158 Justitia, São Paulo, 66 (200), jan./jun. 2009

a razão fundamental da decadência norte-ame
ricana em questões de poder global e o motivo 
central da crise de liderança e de determinação 
política.

Não restam  dúvidas de que o poder militar 
continua sendo o principal fator de polarização 
global relativa e, nesse aspecto, a geratriz bási
ca que contribui para o status de superpotência. 
No .momento, é o poderio militar compacto de 
grande envergadura que resguarda o título de 
superpotência à União Soviética e, em determi
nado prisma, é o, ainda, poderoso arsenal nucle
ar estadunidense que reserva à América a deno
minação honorífica de superpotência.

Na m edida em que o mundo tende a se 
multipolarizar, em consequência do surgimen
to de novos protagonistas no cenário mundial, 
a capacidade militar de intervenção tenderá a 
adquirir maior importância no ambiente inter
nacional e, sobretudo, como instrum ento efi
ciente de política nacional.

"A Nação que não conseguir compreen
der, com precisão, o im portante papel 
das forças arm adas no conjunto eficiente 
da estratégia nacional, na consecução de 
seus objetivos nacionais atuais e perm a
nentes, estará, irremediavelmente, con
denada ao declínio virtual de seu poderio 
relativo e à atrofia de sua autonomia polí
tica e econômica.

Os Estados Unidos, neste  momento, estão 
sofrendo as conseqüências de seus equí
vocos estratégicos que possibilitaram a 
emergência da União Soviética como gran
de potência militar no cenário mundial a 
partir das décadas de 60-70. A falta de 
visão global e o malogro em compreender 
os objetivos nacionais soviéticos fizeram 
a administração de Washington cometer 
um erro de tal proporção que condicionou 
o ambiente mtmdial a um processo, quase

irreversível, de recuo norte-americano em 
todos os campos de poder perceptível, es
pecialmente o militar.

Pior, também, é que condicionou o povo 
americano a um a atitude passiva quan
to à importância do instrumento militar, 
provocando, comTo efeito do denomina
do trauma dò Vietnã, uma m entalidade 
míope que resolveu fechar os olhos para 
os acontecimentos externos, de interesse, 
norte-americano, com perigo de um novo 
isolamento da América com repercus
sões imprevisíveis.”

Essa verdadeira doutrina estratégica de 
bipolaridade confrontativa, que buscâva tam 
bém  sepultar as idéias de bipolaridade disten- 
siva de HENRY KISSINGER {e, de forma mais 
pretérita, as concepções de McNAMARA), foi 
constante é insistentem ente ventilada, <pom 
maior ou menor ênfase, por seus idealizadores, 
em diferentes ocasiões, verbis'.

"Representará o_ segundo centenário o 
fim da idade americana? Talvez ... mas 
não necessariam ente, se os norte-ameri
canos tiverem o descortino de adaptar-se 
às dem andas de um mundo em evolução. 
Entretanto, sozinhos ou num sistem a po
lítico internacional mais cooperativo, de 
alianças cam biantes e crescente regiona
lismo, é muito provável que. os Estados 
Unidos continuem sendo â esperança do 
mundo durante mais tem po do que os 
próximos 20 anos" (BARRY M. MEUSE),

“...o fato é que se empregássemos todas 
as nossas arm as nucleares e os russos 
em pregassem  todas as deles, cerca de 
10% da hum anidade seria aniquilada. 
Isso é uma calamidade que está  além do 
alcance da compreensão humana. E uma 
calam idade que não se justifica de ne
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nhum a m aneira do ponto de vista moral. 
Mas, do ponto de vistá descritivo e analí
tico, não é o fim da humanidade" (ZBIG- 
NIEW BRZEZINSKI).

“...embora os danos sejam terríveis, cal
cula-se que ambos os lados sobreviverão 
e serão capazes de se refazer após uma 
guerra nuclear" {Conclusão do estudo 
PONAST II dos chefes do Estado-Maior 
Conjunto, EUA, 1980),

- “De 30 anos para cá, a URSS se equipou 
com um a defesa absolutam ente pertur
badora; toda nação que dispõe de tais 
meios pòde um dia ser ten tada  a utilizá- 
los” (MARC DE JOYBERT).

“Sendo insuperáveis em todas as dimen
sões de força na década de 60, vimos a 
nossa liderança diminuir ou desaparecer 
èm setor após setor, ,ao mesmo tempo 
que tentávam os fazer ver à União Soviéti
ca que ambos poderiamos beneficiar-nos 
no deslocamento de recursos militares 
para os usos pacíficos. A resposta sovié
tica foi o aumento de sua capacidade es
tratégica e bélica, bem  como a busca de 
meios de projetar o seu poderio militar no 
mundo em desenvolvimento” (THOMAS 
O. ENDERS). 1

“A rivalidade é inerente num sistem a que 
funciona sem consenso global".' 
(ZBIGNIEW BRZEZINSKI).

Também, nessa  fase das relações EUA-, 
URSS, eram  comuns as manifestações de des
contentam ento coih o nível de equilíbrio militar 
obtido, notadam ente, pelas iniciativas de LEO- 
NID BRE JNEV (1964/82), nos seguintes termos:

“A deterioração da superioridade militar 
dos Estados Unidos é (ao lado do declínio 
econômico relativo) a segunda, e possi

velmente a principal, razão, amiúde ofe
recida, do declínio da influência norte- 
americana no mundo. Há apenas 15 anos,

r
os EUA desfrutavam de esm agadora su
perioridade em bombardeiros estratégi
cos, mísseis balísticos, ogivas nucleares 
e outros sistem as de armas importantes. 
A partir de 1964, porém, começou a ex- 
pandir-se substancialm ente o desdobra
mento de mísseis estratégicos soviéticos 
ante o crescente e gradativo desarma-^ 
mento unilateral norte-americano. Desde 
então, a URSS suplantou os Estados Uni
dos em diversos setores militares, permi
tindo aos EUA conservar sua superiori
dade, ao menos por enquanto, somente 
em alguns setores ligados à qualidade do 
equipamento e ao número de bombardei
ros, quantidade geral de ogivas termonu
cleares, esquadra de porta-aviões e força 
de helicópteros. Porém, á superioridade 
anterior dos'EUA reduziu-se a um pon
to em que os soviéticos lograram, grosso 
modo, equivalência com os EUA.

Mais importante que isso, os soviéticos 
parece que vão ou pretendem  ir muito 
além da ‘equivalência’. Há indícios cla
ros de que a URSS está  determinadamen- 
te  em penhada não em paridade mas em 
superioridade; a mesma que os Estados 
Unidos tinham em relação a eles, mas 
com um a grande diferença: Washington 
jamais utilizou essa vantagem  contra 
Moscou, razão pela qual abriu mão da 
mesma; contudo, não há garantias de que 
o Kremlin só deseje a superioridade, com 
única e exclusiva intenção pacífica, de sa
ciar o espírito moral de seus dirigentes".

O objetivo fundamental éra não só encer
rar de vez o decadente prestígio das posições 
de KISSINGER (como já afirmamos), flagrante-j
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m ente pessim istas em relação ao potencial e s
tadunidense, como tam bém  desviar os rumos 
do confronto entre os legisladores favoráveis 
(apelidados de falcões) e desfavoráveis (apeli
dados de pombas) a um substancial aumento 
do orçamento militar estadunidense.

“(...) os Estados Unidos já  não estão em 
condições de operar programas globais: 
precisam alentá-los. Já  não podem impor 
a solução que preferem (...) nosso papel 
terá  que ser o de (...) incentivar a iniciati
va de outros" (HENRY KISSINGÊR)

"Do que os Estados Unidos precisam  não 
é de falcões ou de pombas, mas da sabe- 
doria das corujas que entendem  a nature
za perm anente do conflito internacional e 
o papel da credibilidade da força militar 
como instrumento de política nacional” 
(ROBERT C. POWERS).

Por outro ângulo, durante as décadas de 60 
e 70, muitos intelectuais norté-americanos expu
seram o “mito da repressão americana”, isto é, 
o conceito de que o envolvimento dos EUÀ na 
política de outras sociedades seria quase inva
riavelmente hostil à liberdade e apoiador da re
pressão nessas sociedades. HANS J. MORGEN-
THAU, em 1974, chegou mesmo a afirmar que

\

“com uma invariável constância, desde o fim da 
Segunda Guerra, temos intervindo em nome da 
repressão conservadora e fascista contra a  revo
lução e a reforma radical. Numa época em que as 
sociedades se acham numa etapa revolucionária 
ou pré-revolucionária, nós nos convertemos na 
primeira potência do ‘status quo' pré-revolucio- 
nário. Uma política assim pode unicamente con
duzir ao desastre moral e político”.

Como enérgica reação a este  ponto de 
vista, os partidários da política de contraforça 
tam bém  souberam, com reconhecida habili
dade, desferir um verdadeiro contra-ataque a
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este  tipo de filosofia sociológica, impondo, por 
fím, um a doutrina que legitimava, em última 
instância, as ações interventivas que se vis
lumbravam à  época.

“A crença de que os Estados Unidos não 
podem  agir mal em nome. dos valores da 
liberdade e da'dem ocracia: é, evidente
mente, tão errôneo no exterior como é 
nos EUA. Mas tam bém  é errônea a cren
ça -  mais prevalecente nos círculos inte
lectuais dos EUA nos anos 70 -  de que 
os Estados Unidos não poderiarn nunca 
agir bem  em nome desses valores. É mui
to mais provável que o poder dos EUA 
seja em pregado em nome de ta is valores 
do que o poder de qualquer outra nação 
im portante” (SAMUEL P HUNTINGTON).

E ssa nova fase, indiscutivelmente, m e
lhorou a  autoestim a da Nação norte-americana, 
permitindo, por efeito, a restauração da proje
ção do poderio (e da soberania) estadunidense 
no cenário internacional.

“(...) Este novo começo é uma renascença 
nacional" (RONALD REAGAN).

"Este notável desempenho deu forma ao 
desafio que enfrentamos hoje de admi
nistrar sabiam ente as forças desencade
adas pelo próprio dinamismo. Os Esta
dos Unidos, por seu lado, encontram-se 
atualm ente restaurando o seu próprio 
dinamismo (...) O presidente REAGAN 
descreveu este  novo começo còmo uma 
renascença nacional. Os Estados Unidos 
vibram com um renovado sentimento de 
determinação nacional e de liderança in
ternacional" (T. O. ENDERS).
Mais do que isso, contudo, viabilizou o al

mejado retorno dos EUA à confortável situação 
de potência hegemônica únicà num novo con
texto de mundo monopolar.
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“As principais prioridades dos Estados 
Unidos em matéria de política externa 
têm  três componentes essenciais: a fir
meza, a credibilidade e o equilíbrio" (Gen. 
ALEXANDER HAIG).

N este aspecto particular, é forçoso con
cluir, em absoluta sintonia com a posição de 
vários estudiosos, que, diferentemente de al
gumas sínteses analíticas mais conhecidas, o 
resultado não satisfatório do envolvimento dos 
EUA na Coréia (1950/53) e, principalmente, no 
Vietnã (1964/75), como bem  assim da URSS no 
Afeganistão (1979/85), decorreu, sobretudo, da 
confrontação bipolar indireta (posto que as su
perpotências da época armavam de forma ma
ciça os contentores: diretos do conflito) e não 
propriamente de uma pretensa forçà moral ou 
espiritual de determinação dos povos envolvi-' 
dos. Nò Vietnã, em particular, não obstante a 
visão romântica da  impotência do gigante nor
te-americano vis-à-vis com as espetaculares 
táticas guerrilheiras, é fato que se não fosse o 
fornecimento contínuo e maciço de armas sovi
éticas e chinesas (nunca é demais lembrar que 
o Vietnã do norte possuía, à época dos fatos, 
a maior defesa antiaérea de mísseis do mun
do fornecida e instalada pelos soviéticos), não 
teria ocorrido, durante praticam ente toda a ex
tensão temporal do episódio, o chamado “em
pate  técnico” que tornou refém tanto o Vietnã 
do Norte-como o seu equivalente do Sul. Aliás, 
essa  conclusão é facilmente comprovada na 
análise do conflito coreano, no qual as tropas 
da ONU, lideradas pelo Gen. MacARTHUR, em 
apenas três m eses reconquistaram a  península 
invadida, somente caracterizando 0 «denomina
do "empate técnico” com a entrada da China 
(com apoio técnico e bélico da URSS) através 
de mais de 400.000 tropas “voluntárias".

O mesmo aconteceu com os soviéticos no 
conflito do Afeganistão, considerando que os

EUA não mediram esforços em armar e treinar 
(inclusive contratando mercenários), os adver
sários da URSS, na oportunidade, o que, poste
riormente, ensejou.os atuais problemas com os 
Talibãs naquela região.

Por outro lado, sem  a  confrontação de 
uma superpotência militar, a cham ada Ia Guer
ra do Golfo (1990) transcorreu sem maiores 
problemas para os EUA e seus aliados, mesmo 
considerando a envergadura do exército de SA- 
DÇAM HUSSEIN (com mais de um milhão de 
homens), reputado um dos maiores do mundo, 
à época dos fatos.

A ssim etria  reversa
Não obstante toda esta  assertiva conclu

siva, é fato que, em idêntico exemplo -  ou seja, 
na 2a Guerra do Golfo (iniciada em 2003) -, os 
mesmos resultados obtidos em 1990 não logra
ram se apresentar de idêntica forma, fazendo 
surgir, com muito mais ênfase do que no passa
do, um fenômeno outrora já  conhecido, que^se 
manifestou de m aneira mais' evidente durante 
o conflito do Vietnã.

Ou seja, não obstante a importância da 
denominada confrontação bipolar indireta, 
como efetiva explicação cio insucesso da em
preitada norte-americana naquela oportunida
de, é fato que tal explicação apresenta-se insu
ficiente para o pleno conhecimento da sociolo
gia geoestratêgica relativa ao tema, mormente 
se considerarmos a real dimensão do autolimi- 
te  do emprego do poderio bélico estaduniden
se na Indochina.

Destarte, foi especialmente durante a 
Guerra do Vietnã (e, em parte, focada nas per
cepções ímpares (e, até então, inéditas) de Mc- 
NAMARA) que a denominada assimetria rever
sa se expressou com mais ênfase, reafirmando o 
fenômeno segundo o qual a assimetria tecnoló
gica de meios militares entre dois Estados -  dé
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forma diversa do que se pode concluir apressa
damente -  se subjuga ao efeito da efetiva limi
tação do emprego de tais instrumentos contra 
o oponente de limitados meios, em decorrência, 
sobretudo, da dificuldade de uma sociedade 
com elevado grau de civilidade aceitar os cha
mados danos colaterais, em grande escala.

As dificuldades do Ocidente nas Guerras 
do Iraque (2a Guerra do Gôlfo) e do Afeganis
tão, neste  diapasão, são, portanto, muito mais 
facilmente explicáveis pela manifestação do 
fenômeno da assimetria reversa do que pro
priam ente de um suporte logístico do Irã (no 
caso específico do Iraque) ou de qualquer outro 
Estado ou de alguma entidade paraestatal (no 
caso particular do Afeganistão).

traposição efetiva) de meios ou, mesmo, de alta 
tecnologia militar.

FRIEDE, R. Globalization, monopolarjty and re- 
verse asymmetry. Rev. Justitia (Sãò Paulo), v. 
200, p. '157-162, jan./jun. 2009.

• ABSTRACT: The present article examines 
the  process of globalization, understood by 
many as a direct consequenee of the full 
restoration of the absolute leadership of the 
U.S.A. in the  world since the 90’s, appro- 
aching subjects such as the counterforce 
policy, implemented during the  Reagan Ad- 
ministration and the  strategic doctrine of ad-. 
versarial bipolarity, amongst others.

Conclusão
Portanto, em apertada síntese conclusi

va, podemos afirmar, sem  qualquer receio de 
errar, que os desafios do século XXI serão mui
to mais caracterizados pelo fenômeno da assi
metria reversa do que, como no século passa
do, por qualquer modalidade de confrontação 
bipolar indireta, por parte  de qualquer entida
de estatal formal.

Será, neste  sentido, muito mais um con
fronto de concepções ético-morais -  com* ne
cessidade de uma verdadeira reengenharia da 
própria forma de fazer guerras, em decorrência 
da autolimitação do emprego da força militar -  
do que propriamente de limitações (ou de con

• KEY-WORDS: Globalization. Global Crisis. 
Bipolarity. Reverse Asymmetry.
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Implementação Judicial de Políticas Públicas
e a Questão da Legitimidade _

• SUMÁRIO: Introdução. 1 O contra-majoritá- 
rio e a  sociedade órfã. 2 Quando o judiciá
rio “im plem enta” um a política pública. 2.1 
Gestão orçamentária. 2.2 Tutelas coletivas. 
2.3 Sistema de privilégios. 2.4 Paternalismo 
é orfandade! 3 O falso debate e a questão da 
representatividade. 4 A função institucional 
do Poder Judiciário. Considerações finais. 
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• RESUMO: A implementação incompleta ou 
a não implementação das políticas públi
cas resulta em ações judiciais. O Judiciário, 
como consequência, acaba substituindo o 
Executivo na concretização de certos direi
tos. Frequentemente, indica-se que a subs
tituição é inadequada, já que faltaria ao Ju 
diciário o instrum ental para a consecução 
individual da política pública, além de legi
tim idade democrática para atuar no lugar do 
Executivo. No caso das políticas públicas, a 
efetivação forçada, centrada na lógica indi
vidual, aparentem ente parece contrária ao 
interesse coletivo e suficiente à perpetuação 
da desigualdade. É necessário debater como 
e de que modo a intervenção judicial pode 
superar as limitações apontadas.

• PALAVRAS-CHAVE: Implementação judi
cial de políticas públicas. Legitimidade de
mocrática. Ativismo judicial.

Introdução
A existência de preceitos constitucionais

positivados que estabelecem direitos sociais é

Leonardo Arquimimo de CARVALHO* 
Rubens Eduardo GLEZER**

um indicativo suficiente para que o Estado plane
je suas ações, com vistas a cumprir de forma ple
na e universal com as suas obrigações positivas.

A organização das prestações estatais é 
frequentem ente materializada em políticas pú 
blicas. Estas objetivam dar um a organicidade e 
coerência aos propósitos obrigatórios por inter
médio de desígnios, ferramentas e ações.

De qualquer maneira, entre o ambiente 
ideal e  o real muitas destas políticas se tor
nam irrealizáveis ou são prestadas de maneira 
insuficiente: Neste caso o Executivo se utiliza 
de evasivas para o não atendimento dos seus 
compromissos.

A im plem entação incom pleta ou a não 
implem entação das políticas públicas redun
da, m uitas vezes, em ações judiciais, O resul
tado  final é o Judiciário substituindo o Execu
tivo na  efetivação das políticas públicas, com 
vistas à concretização de'direitos sociais, por 
interm édio de m andam entos descontextuali- 
zados.

Assim, o desarranjo nas ações do Poder 
Executivo pode inviabilizar a implementação 
estruturada e contínua dos direitos sociais.

Em tese, a confecção de uma política pú
blica pressupõe a existência de mecanismos 
diretos e indiretos de participação popular. As-

* P esquisador d a  Escola d e  Direito d e  São Paulo d a  Fun
d ação  G etulio V argas (Direito GV).

**M estrando no Program a de Pós-G raduação Stricto Sen- 
su  d a  E scola d e  Direito d e  São Paulo d a  Fundação G etu
lio Vargas (Direito GV).
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sim, as forças qúe tracionam  no espaço público 
em direção à satisfação de determinados direi
tos e garantias acabam  por se constituir no de
sejo de uma determ inada comunidade durante 
certo período.

Contudo, em um país de profunda desi
gualdade social e de níveis limitados de par
ticipação política, duvida-se da presunção de 
legitimidade plena na formulação de políticas 
públicas, o que, em regra, dá ensejo para que o 
Judiciário se sinta com petente para substituir
0 Executivo na efetivação destas.

Esta polarização entre a abstenção e o 
ativismo judicial são as únicas conclusões coe
rentes possíveis quando se estru tura o debate 
da implementação judicial de políticas públi
cas sob o prisma do chamado problema contra- 
majorítário.

É neste sentido que o presente artigo pre
tende examinar, de forma elementar, a adequa
ção do problema contramajoritário à  realidade 
brasileira. Posto de outra maneira, pretende 
examinar, contextualizadamente, o argumento 
que ataca o ativismo judicial, por lhé‘faltar le
gitimação democrática de representação, que, 
teoricamente, estaria presente nas políticas 
públicas.

Para tanto, passa, necessariam ente, pela 
breve pesquisa da judicialização de políticas 
públicas como mecanismo de substituição da 
atuação ordinária do Executivo por intermé
dio de determinações judiciais. A investigação 
desta  particularidade perm ite enumerar im
passes no atendimento judicial de interesses 
individuais dos direitos sociais.

1 O contram ajoritário e  a socied ad e órfã
O atendimento de interesses individuais 

por intermédio da judicialização apresenta um 
problema de fácil identificação, qual seja: aten
der aos interesses de um grupo ou de um indi

víduo rompe com a lógica universalista que a 
política pública deve te r1.

Porém, outro problema parece despontar: 
quando o Judiciário substitui a política pública 
por um a decisão individual ele acaba desconsi
derando que, em tese, Uma política publica é o 
resultado, a síntese de um conjunto de-interes
ses coletivos.

Veríssimo sintetiza a discussão sobre 
a "ação expandida do Poder Judiciário" com 
base em três categorias: i) críticas de legitimi
dade, vinculada à interpretação dos postula
dos da separação de poderes; ii) crítica insti- 
tucionalista; iii) crítica instrumental, ou aquilo 
que as cortes conseguem, ou não, "fazer bem  
com o aparato instrumental" que possuem 2.

Em relação às críticas de legitimidade, 
Veríssimo indica que o “(...) princípio rhajoritá-

1 “Porém, é  im portante notar que os m ecanism os d e  sa tis
fação d e  in te resse  por interm édio do Poder Judiciário são 
ineficientes. Os m esm os a tendem  de forma particular, 
fora d e  um  con tex toprev iam ente  estabelecido e  plane-- 
jado pelos ag en tes  públicos em  acordo com a  sociedade, 
independen te  d e  existirem, certas políticas públicas. A  
criação d es tas  por interm édio do Poder Judiciário é  um a 
p ostu ra  que deve ser considerada um  m ecanism o com
p le tam en te  ineficiente de solução d e  conflitos n a  área 
d a  saúde. A  formação d e  um  am biente de valorização 
d a  judicialização é  contrária ao in teresse coletivo, já  que 
prioriza a  resolução de necessidades individuais. O uti- 
litarismo, levado a  efeito quando d a  judicialização, é  um  
fenôm eno inadequado  n a  organização social brasileira, 
conforme indicado.” CARVALHOf Leonardo Arquimimo; 
CARVALHO, Luciana Jordão d a  M otta Armiliato de. Ris
cos d a  superlitigação no direito à  saúde: custos sociais 
e  soluções cooperativas. Revista d a  Defensoria Pública, 
São Paulo, v. 1, jul./dez. 2008. p. 248.

2 VERÍSSIMO, M arcos Paulo. A  jud ic ia lização  d o s  confli
to s  de  ju s t iç a  d is tr ib u tiva  no  Brasil: o processo  ju d ic ia l 
n o  pós-1988. Tese de D outorado (Direito). São Paulo: 
USP 2007. p. 76-77. , .
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rio tem  um apelo político inegável. É a  consa
gração direta da regra racional de igualdade: a 
cada pessoa um voto (...)" e, o que implicaria 
em dizer que (...) “confiar aos juizes a definição 
das questões políticas centrais a uma socieda
de significa, em última análise, desconfiar da 
capacidade da  própria sociedade de determi- 
nar-se”.3.

É im portante perceber que no Brasil, 
lembra Veríssimo, a crítica é geralmente diri
gida para a atuação do judiciário no domínio 
do administrativo. Assim, a crítica institucional 
substitui a  da legitimidade4. Esta substituição 
parece simplificar aspectos que se apresentam  
como problemáticos por inúmeras razões.

Certas experiências demonstram que as 
soluções acordadas, para além dos limites do 
dispositivo de uma sentença, possibilitam um a 
rearticulação em torno dos interesses coletivos 
de um dado grupo5.

Discutindo a  forma de “Estado constitu- 
cional moderno" Maus identifica, a  partir de 
Marcuse, um afastamento das “(...) discussões

3 Idem , p. 78-79.
4 Idem, p. 79-81.
5 “A lgum as iniciativas são  consideradas parad igm áticas 

no es tad o  d e  São Paulo em  função d a  criativ idade e  de 
um  cálculo d e  eficiência n a  alocação d e  recursos p ú 
blicos. A s m esm as produzem  ex ternalidades positivas 
já  que fortalecem  o espaço  d a  corfiunidade com b a se . 
n a  organização e  n a  lu ta  pelo perm an en te  atend im en
to  aos in te re sse s  d a  p restação  d e  um  serviço público 
d e  qualidade. O m odelo individual-utilitarista, que é 
garan tido  pelo acesso  ilim itado ao Poder Judiciário, é 
frequen tem ente pobre no esp ra iam en to  d e  van tagens 
coletivas. R essa lte -se  que ta l  te s e  é  defend ida p a ra  si
tu açõ es em  que h á  u m a percepção  de que a  norm alida
d e  d a  p restação  do serviço adm inistrativo é  garan tida, 
indep en d en tem en te  d a  ex istência d e  falhas e  g raves 
problem as n a  te ia  d e  p ro teção  social. ” CARVALHO. Op,

. cit., p. 249.

e procedimentos no processo de construção 
política”. Os juizes, para Maus, passaram  a fi
gurar como profetas do racional e do justo; e 
em alguns países tal fenômeno representou 
uma substituição aos símbolos de unidade au
sentes6.

Em síntese, o ativismo judicial é prejudi
cial, ao processo democrático, na  medida em 
que supera instâncias de possível participa
ção e controle popular. Nesse sentido, elabora 
Maus que a “(...) eliminação de discussões e 
procedimentos no processo de construção polí
tica do consenso, no qual podem  ser encontra
das normas e concepções de valores sociais, é 
alcançada por meio da centralização da ‘cons
ciência’ social na Justiça”7.

Sob outro aspecto, quando o Poder Judi
ciário se eleva .à condição de instância moral 
final d a  sociedade, não há outro mecanismo de 
controle social que possa limitá-lo8.

2 Q uando o judiciário “im p lem en ta” um a  
política  pública

No Brasil não é possível negar ao Poder 
Judiciário seu papel de garantidor de direitos 
sociais,'tendo em vista o processo de relativi- 
zação do Estado de Direito e do surgimento da 
doutrina dos Direitos Fundamentais, fenôme

6 "N a teo ria  do direito d a  época d e  W eimar encontram -se 
equivalen tes n as  inúm eras defesas d as  prerrogativas 
e  prova dos juizes frente ao legislador dem ocrático.” 
M aus c ita  Kaufm ann p a ra  lem brar que com  o fim d a  mo
narqu ia  o povo alem ão perdeu  seu  sím bolo d e  un idade e 
os seü s sucesso res são  os d ireitos fundam entais e  seus. 
in térpretes 'jud iciâ is. MAUS, Ingeborg. Judiciário como 
superego  d a  sociedade: o p ap e l d a  ativ idade jurispru- 
dencial n a  ‘sociedade órfã1. N o vo s e s tu d o s  C ebrap, São 
Paulo: n. 58, nov. 2000. p. 185-186;

7 Idem , p. 186. *
8 Idem, p. 186-187.
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noS que ensejaram  a ampliação das funções 
judiciais na assunção de um papel mais con
tundente na defesa dos direitos sociais.

Em favor da atuação judicial na imple
mentação de políticas públicas, argumenta-se 
que a interferência deve ocorrer de forma ape
nas subsidiária, ou seja, quando^icar demons
trada a incapacidade do Poder Executivo de 
dar efetividade9 às políticas erigidas à condi
ção de ações de governo.

Em razão da extrema desigualdade exis
tente no país, tem-se por regra a  ineficácia das 
políticas públicas em garantir os direitos sociais 
de forma plena e universal a “curto prazo”.

A fim de atingir um objetivo futuro, o Ad
ministrador Público passa, obrigatoriamente, a 
escolher quais necessidades serão contem pla
das de forma secundária, ou mesmo inalcan- 
çadas pélas políticas públicas, sob aspectos 
quantitativos e qualitativos.

Não se trata, frise-se, de “mera" ques
tão de pobreza. A extrema desigualdade social 
traz problemas próprios, ta l como apresentado 
por Vieira, ao indicar que:

“{...) dêstrói a  imparcialidade da lei, cau
sando a invisibilidade dos extremamen
te  pobres, a demonizaçâo daqueles que 
desafiam o sistem a e a imunidade dos 
privilegiados, aos olhos dos indivíduos e

9 D iscutindo a  ques tão  d a  im plem entação  -  to p -d o w n  ou 
b o tto m -u p  -  das políticas púb licas Hill identifica as difi- 

' cu ldades ine ren tes ao processo  d e  efetivação das e s tra 
té g ia s  políticas. O cenário es tad u n id en se  no final dos 
anos d e  1960 é  d e  fracasso  d ás  e s tra té g ia s  d e  redução 
d a  pobreza dos program as sociais, o que d eu  origem  
a  te se s  que buscavam  com preender com o a  cadeia  de 
im plem entação deveria  e s ta r  organizada. HILL, Mi- 
chael. Im plem entação: u m a v isão  geral. In: SARAIVA, 
Enrique; FERRREZI, E lisabete  (Org.). Política Públicas; 
coletânea, v. 2. Brasília: Enap, 2006. p. 61-68.

das instituições. Em suma, a desigualda
de socioeconômica extrema e persistente 
corrói a reciprocidade, tanto em seu sen
tido moral quanto como interesse mútuo, 
o que enfraquece a integridade do E sta
do de Direito."10 (destaque no original)

A sociedade marcada por essa  desigual
dade está  estruturalm ente debilitada, criando 
subintegrados, que sistem aticam ente perdem  
a noção de pertencim ento a um a dada socie
dade civil, sem conseguir garantir seus inte
resses, nem  dem andar seus direitos perante as 
instituições vigentes, muitas das quais captu
radas pelos interesses dos sobreintegrados11 à 
sociedade civil.

Diante deste  cenário, o Judiciário, a fim 
de trazer maior efetividade a certa  política pú
blica, tende a decidir pela concessão dos direi
tos sociais independentem ente de um questio
namento sobre consequências de sua ação.

E ssa concessão judicial de direitos à par
te  que se apresenta como não contem plada 
pela atuação estatal, desconsiderando a  exis
tência de políticas públicas pertinentes, gera 
distorções que conflitam com o próprio objetivo 
de efetivação dos direitos sociais.

Dentre todas as críticas a serem feitas 
à atuação do Judiciário na implementação de 
políticas públicas através da concessão de di
reitos sociais caso a caso, é possível destacar, 
em breve exposição, as seguintes: i) orçamento 
público; ii) tu telas coletivas; iií) sistem a de pri
vilégios; e iv) paternalismo judicial.

10 VIEIRA, O scar Vilhena. A  desigualdade e  a  subversão  
do E stado  d e  Direito. Sur. R ev is ta  In ternac iona l d e  D irei

to s  H um anos, v. 6, 2007. p.. 30.
11 NEVES, M arcelo. E n tre  T êm is e  Leviatã: u m a  relação d i

fícil: o E s ta d o  D em ocrá tico  d e  D ireito  a p a r tir  e  a lém  d e  
L u h m a n n  e H aberm as. São Paulo: M artins Fontes, 2006. 
p. 244-258.
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2.1 G estão orçam entária
A tu tela  das dem andas individuais que 

buscam  a realização de direitos sociais traz 
consequências de caráter econômico como, por 
exemplo, o deslocamento de recursos do orça
mento público para o atendimento de necessi
dades particulares.

Obviamente não se tra ta  de um óbice ab
soluto à atuação jurisdicional, mas o vício pro
priam ente indicado reside na concessão de di
reitos sociais aos dem andantes, ignorando que 
isso ocorre em detrimento da coletividade.

2.2 T utelas co letivas
Tal questão se torna ainda mais evidente 

quando os direitos sociais são pleiteados atra-, 
vés de instrum entos de tu tela coletiva. E sta  é 
constatação da pesquisa realizada por Wang, 
ao analisar como o STF decide pela concessão 
do direito à saúde e à educação em face do ar
gumento da reserva do possível12. .

Observou Wang, apesar de as limitações 
orçamentárias não serem consideradas como 
obstáculos nas ações de caráter individual:

“No entanto, escasseá de recursos, cus
tos dos direitos e reserva do possível 
ganham  maior importância em m atéria 
de direito à saúde e à educação em jul
gamentos de controle abstrato de consti- 
tucionalidade, sendo, muitas vezes, ele
mentos preponderantes na decisão. Uma 
hipótese para explicar esta  diferença de 
tratam ento pode ser o fato de que em 
controle abstrato de constitucionalidade „

12 WANG, D aniel Wei Liang. E sca ssez  d e  recursos, cu s
to s  d o s  d ire ito s  e reserva  do po ssíve l n a  ju risp rudênc ia  
do S u p rem o  Tribunal Federal. M onografia  (Direito). São

Paulo: E sco la  d e  Form ação d a  So c ied a d e  B rasileira de  
D ireito  Público, 2006. D isponível em : h t tp : / /w w w .s b d p .

. o rg .b r/ver_m onogra fia .php  ?idM ono—80

há efeito erga omnes, o que faz coihque a 
questão dos custos dos direitos, da reser
va do possível e da escassez de recursos 
apareça de forma mais patente do que 
em casos envolvendo apenas indivíduos 
ou pequenos grupos”13 *.

Este contraste do peso atribuído às limi
tações econômicas do Estado para efetivação 
dos direitos expõe a fragilidade das decisões 
que concedem a efetivação de direitos sociàis 
na lógica caso a caso.

2.3 S istem a de priv ilég ios
Ressalte-se a importância de notar quais 

são as parcelas da sociedade que são beneficia
das neste  controle judicial de políticas públicas; 
uma vez tende a ser reproduzida a desigualda
de social tam bém  no acesso ao Judiciário.

Considerando que no Brasil a maior par
te  das Defensorias Públicas estaduais foram 
recentem ente criadas e ainda contam com es
truturas precárias, e déficit de pessoal, não é ra
zoável argumentar que, atualmente, há amplo 
acesso à Justiça por parte da população com 
menores níveis de renda.

Em que pese a atuação de outros atores 
sociais como as assistências judiciárias das 
Instituições Públicas, os advogados dativos, 
os núcleos de prática jurídicas das faculdades 
de direito, as organizações não governamen
tais que fazem advocacia pro-bono dentre ou
tras estruturas, criadas circunstancialmente ou 
não, nenhuma delas têm  o compromisso insti
tucional de transformação social.

Assim, heste  particular, é imprescindível 
o fortalecimento das Defensorias Públicas, a 
fim provocar uma modificação institucional da 
forma de acesso à justiça.

?3 Idem , p. 41.
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Na atual conjuntura,, cria-se um sistema 
de privilégio a um restrito grupo de indivíduos 
que acionam o Judiciário. Subvérte-se, assim, 
a lógica inicial à concessão de direitos sociais, 
que passa  a  ser meio de perpetuação e apro
fundamento das desigualdades sociais, ao in
vés de instrumento de sua diminuição.

2.4 Paternalism o é  orfandadel
O pior vício, entretanto, sob o aspecto de

mocrático, é a concretização da crítica realiza
da por Maus, no qual se substitui o paternalis
mo político pelo paternalismo judiciário.

Trata-se de questão mais sutil do que as 
anteriormente apresentadas, pois existe uma 
lógica subjacente que poderia servir de funda
mento para a implementação judicial de políti
cas públicas nos moldes apresentados.

, Desde os anos de 1950, o Judiciário tem 
sido considerado como bastião dos direitos 
fundamentais em face das violações perpetra
das pelo Estado. Como já  apontado, existe uma 
parcela da população que é, no Brasil, justa
m ente alvo de perpétua e sistem ática privação 
de direitos, indicados como subintegrados. .

No entanto, a posição do Judiciário como 
garantidor dos direitos passa  a se tornar pro
blem ática, na m edida em que opera dentro de 
uma lógica maniqueísta: em que o Judiciário 
detém  a centralização da consciência moral en
quanto os outros Poderes objetivam o cliente- 
lismo burocrático.

O aprofundamento nesta  lógica conduz à 
uma autolegitimação do Judiciário como repre
sentante dos anseios e necessidades populares, 
e consequentemente, deslegitima as instâncias 
deliberativas na Administração Pública.

Esta intrusão na coínpetência do Execu
tivo, além das intrínsecas falhas de atuação 
discutidas, diminui a importância da apropria
ção do espaço público administrativo perante 
a sociedade.

A perpetuação desta  lógica de atuação, 
contraditoriamente, apenas agrava a  sub-re- 
presentação dos subintegrados nas instâncias 
formuladoras de políticas públicas, que por sua 
vez tam bém  serve à perpetuação do sistem a 
de desigualdade social brasileiro.

3 O fa lso  debate e  a qu estão  da represen- 
tativ idade

D ebater o controle judicial de políticas 
públicas a partir do problema contramajoritá- 
rio, nos moldes tradicionalmente propostos, 
significa incorporar uma questão que não foi 
desenvolvida de acordo com os problemas e 
necessidades da sociedade brasileira.

Como resultado^ nenhuma das conclu
sões a que se chega neste debate oferece uma 
projhosta viável para o combate à ineficácia do 
Estado em promover a consecução dos direitos 
sociais. Logo, não há utilidade em tais conclu
sões: trata-se de falso debate.

Deve-se pontuar qUe o debate sob o viés 
do problema contramajorítárío não se assenta 
sobre premissa sólida, no que se refere à so
ciedade brasileira. Não é lógica presumir a le
gitimidade democrática das políticas públicas 
diante de um sistema de extrema desigualdade, 
com seus subintegrados e  seus sobreintegrados.

A falta de acesso ou da capacidade de 
influenciar efetivamente as instituições polí
ticas é um  dos fatores que contribuem para a 
m anutenção de uma parcela de subintegrados 
da sociedade. Trata-se de nítido movimento de 
círculo vicioso.

Superar as faltas de accountability polí
tico vertical -  aquele realizado pela população 
-  é um  dos passos indispensáveis para ensejar 
um a ampla inclusão na sociedade civil14. Antes

14 0 ’DONNELL, Guillermo. W hy th e  ru le  of L aw  m atters. 
Journal o f Democracy, v. 15, ii° 4, 2004. p. 37.
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disso, não há respaldo para que se presum a a 
legitimidade das políticas públicas.

N essa m esm a linha Neves sintetiza o 
pensam ento de Habermas ao afirmar, no âm
bito dà teoria do discurso, que “os direitos hu
manos só podem  estar garantidos onde esteja 
assegurado o princípio da soberania do povo, 
ou seja, o procedimento democrático de forma
ção da vontade esta ta l”.15

O processo decisório da Administração 
Pública conta com diversas ferramentas de 
controle popular tais como os conselhos pari- 
tários, as conferências com a sociedade civil, 
as consultas e audiências públicas, os orça
mentos participativos^ além de outros. Contu
do, aferir se ta is ferramentas são utilizadas d e . 
modo a promover üm efetivo controle popular 
não é algo de fácil constatação.

4 A  função in stitu cion a l do Poder Jud iciá
rio

Em meio a este  confronto pela efetivação 
dos direitos sociais, é possível constatar que 
a  inércia do Poder Judiciário é tão prejudicial 
quanto a atuação do magistrado guiada, pri
mordialmente, por seü imperativo de “justiça”.

Ainda que se suponha que a  implemen
tação judicial das políticas públicas é meio 
eficaz para "(...) tornar as instituições governa
m entais reativas às necessidade e anseios dos 
governados”16, este  é o mecanismo mais ade
quado para a  efetivação dos direitos sociais? 
Enfim, qual é a  finalidade institucional que

15 NEVES, M arcelo. Entre Têmis e Leviatâ: uma relação di
fícil: o Estado Democrático de Direito a partir e além de 
Luhmann e Habermas. São Paulo: M artins Fontes, 2006.
p. 116. ' x ,

16 BICKEL, A lexander M. The least dangerous branch: the 
Supreme Court at the bar ofpolitics. 2- ed. N ew  Haven: 
Yale U niversity Press,1986. p. 19.

cabe ao Poder Judiciário na efetivação desses 
direitos?

Se o que se busca é a função institucio
nal pela qual o Poder Judiciário possa viabilizar 
a efetivação dos direitos sociais, sua linha de 
atuação deve ser orientada a fim de ser exer
cida de forma estrutural, ao invés de circuns
tancial, ou seja, a finalidade da decisão judicial 
não deve se esgotar nela mesma.

Ainda que o Poder Judiciário atue somen
te  quando provocado para atuar no caso con
creto, há total compatibilidade com ações em 
âmbito estrutural; b asta  que a ratio decidendi 
do Judiciário esteja orientada para este fim.

O grande desafio seria, portanto, qual 
deve ser o critério a guiar a  racionalidade de- 
cisória do magistrado, que enseje a concreti
zação dos direitos sociais, de forma estrutural, 
ao implementar de forma particular as políticas 
públicas.

Diahte desta  condição verifica-se a im
portância de superar as conclusões oriundas 
do debate contramajoritário n a  m edida em que
(i) o Poder Judiciário‘não pode se abster da luta 
pela efetivação de direitos sociais, bem  como
(ii) O Poder Judiciário nãç é capaz de e nem de
veria resolver, por si só, o problema da extrema 
desigualdade social no país.

A extrema desigualdade social é m antida 
por diversos fatores que são inicialmente inso
lúveis de forma circunstancial e mesmo estru
tural pelo Poder Judiciário.

Assim, o Poder Judiciário poderia atuar 
estruturalm ente na garantia da implementa
ção de políticas públicas desde que atento aos 
danos que as decisões nos casos particulares 
podem produzir.

C onsiderações finais
Conclui-se que no Brasil o controle judi

cial de políticas públicas não deve ser aborda-
■ J
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do a partir do enfoque do problema contra-ma- 
joritário, já que este  induz a conclusões inade
quadas à efetivação dos direitos sociais.

A pesar da necessidade de o Judiciário 
atuar como garantidor dos direitos fundamen
tais, a m era concessão caso a  caso da efetiva
ção de direitos acaba servindo à perpetuação 
da desigualdade.

A fim de evitar que a atividade judicial 
crie sistem as de privilégios, prejudique as polí
ticas públicas já existentes e iniba a apropria
ção da seara administrativa pela sociedadé -  
paternalismo judiciário é necessário que o 
Poder Judiciário atue de acordo com uma fun
ção institucional.

Referida função institucional deveria ser 
guiada por uma racionalidade de intervenção 
estrutural, servindo efetivamente à concreti
zação dos direitos sociais; superando a lógica 
caso a caso.

Cumpre observar que no Brasil mesmo os 
direitos civis e políticos não são plenamente ga
rantidos. O mero exercício de voto não é suficien
te  para garantir o accountability vertical, que é 
essencial ao Estado Democrático de Direito.

Assim, aventa-se a possibilidade do Po
der Judiciário de decidir pela tu te la  dos direi
tos sociais objetos de políticas públicas, orien
tad a  por um propósito institucional, que vise 
diminuir a desigualdade social.

Para tanto é fundamental que as decisões 
atentem  para o contexto de uma dada política 
já que são moldadas, não em bases unicamen
te  de legitimidade, mas a  partir de critérios e 
prem issas próprias da gestão do espaço públi
co.

A partir da utilização de critérios claros 
de implementação de políticas públicas o Po
der Judiciário poderia atuar de modo a  não 
substituir o Executivo, mas gerar um “diálo
go", para superar falhas de gestão.

A implementação de Políticas Públicas 
pelo. Judiciário é uma questão que transcende 
a  discussão sobre legitimidade.

As dúvidas, contudo, subsistem: quais 
são os critérios utilizáveis pelo Judiciário para 
promover a diminuição da desigualdade social, 
através da implementação de políticas públi
cas e como obter do Judiciário uma utilização 
racional do mesmo instrum ental adotado pelo 
administrador quando da criação daquelas?

CARVALHO, L. A. de; GLEZER, R. E. The legal 
implementation of public policies and the le- 
gitimacy issue. Rev. Justitia  (São Paulo), v. 200, 
p. 163-171, jan./jun. 2009.

• ABSTRACT: The incomplete implementa
tion or the  non-implementation of public po
licies results in lawsuits. As a ponsequence,

x
the  Judiciary takes the place of the  Execu- 
tive in order to grant certain rights. lt is of- 
ten  said tha t this substitution is inadequate, 
since the  Judiciary does not have the  tools 
required to  the  individual execution of public 
policies, nor does it have the democratic le- 
gitimacy to exércise an Executive function. 
In this case, the  forced execution, guided by 
an individualistic paradigm, apparently seeihs 
contrary to the public interest and respon- 
sible for the  perpetuation of inequality. We 
need to discuss how and in w hat w ay the 
judicial intervention may overcome these  li- 
mitations. ••

• KEY-WORDS: Legal implementation of Pu
blic Policies. Democratic Légitimacy. Judicial 
Activism
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Inconstitucíonalidade da Proibição de Laqueadura
Tubária Durante o Parto

• SUMÁRIO: Introdução. 1 Análise constitu
cional e legal do tem a. Conclusão. Referên
cias bibliográficas.

• RESUMO; Procura por laqueadura tubária du
rante o parto. Mulheres pobresr jovens e mães 
de vários filhos pequenos. Decisão amadure
cida de que não querem outros filhos. Falta de 
dignidade subm eter a mulher a  novo procedi
mento cirúrgico para laqueadura tubária, que 
podería ser feita durante o parto. Disparidade 
com mulheres com melhores condições finan
ceiras, que têm  acesso à laqueadura tubária, 
ainda que vedada pela lei. Inconstitucionali- 
dade do artigo 10, § 2o, da Lei 9.263/96 que ’ 
veda á  realização de esterilização durante o 
parto. O artigo 226, § 7o, da Constituição Fe
deral estabelece que o planejamento familiar 
ó livre decisão do casal e se fundamenta nos 
princípios da dignidade da pessoa humana e 
da paternidade responsável. Trata-se de nor
ma constitucional de eficácia pLena; não pode 
ser restringido.

• PALAVRAS-CHAVE: Laqueadura. Parto. Pos
sibilidade. Dignidade humana.

Introdução
Tenho atendido na Promotoria de Justiça 

número cada vez maior de mulheres grávidas, 
que já são m ães de dois, três, quatro òu mais 
filhos (havia um a com dezesseis filhos vivos), 
em alguns casos de pais diferentes, buscando 
orientação e atuação ministerial para que con
sigam realizar laqueadura tubária durante o 
parto que se avizinha.

Eduardo Martins BOIATI*

São mulheres jovens e pobres, que mal 
conseguem  sustentar os filhos que têm. A prole 
normalmente é composta de crianças com pe
quenas diferenças de idade, o que indica gravi
dezes sucessivas e sem qualquer planejamen
to. Em alguns dos casos se tra ta  de gravidezes 
indesejadas. Como as gravidezes acontecem 
seguidas, com pouca diferença de tempo en
tre uma e outra, essas m ães ficam impossibi
litadas de trabalhar diante da necessidade de 
cuidar dos filhos, todos pequenos, agravando o 
estadõ de miséria.

Essas mulheres, quando maiores de vin
te  e cinco anos, ou com pelo menos dois filhos 
vivos, e apóà terem  tido acesso às informações 
e métodos contraceptivos oferecidos pelo ser
viço público de saúde, procuram a Promotoria 
de Justiça com decisão amadurecida de que 
realm ente apenas a laqueadura tubária lhes 
interessa. Outros métodos contraceptivos não 
foram bem  aceitos por elas, por vários fatores. 
Quando são casadas ou têm. companheiros, são 
acom panhadas e apoiadas por eles.

Talvez por questões culturais, raríssimos 
são os casos de homens que procuram pela es
terilização. Mas eles apoiam suas companhei
ras e esposas que-buscam pela laqueadura.

Para evitar a submissão a novo proce
dimento cirúrgico, com todos os riscos, essas 
mulheres reclamam pela possibilidade de que 
a laqueadura tubária se realize durante o parto 

. da  criança que estão esperando.

* 4o Prom otor d e  Ju s tiça  d e  V otuporanga e  C urador d a  
Infância e  Juv en tu d e  e d as  P essoas Portadoras de Defi
ciência.



174 Justitia, São Paulo, 66 (200), jan./jun. 2009

Mulheres com condições financeiras 
mais favoráveis têm  maior e melhor acesso à 
informação, aos métodos contraceptivos e até 
mesmo às laqueaduras tubárias realizadas du
rante partos que, como é notório, embora veda
das pela Lei 9.263/96, são acessíveis às partu- 
rientes que não dependam  do serviço público 
de saúde para terem  seus filhos.

Assim, ressalta aos olhos a absoluta e 
injusta desigualdade de situações. Enquanto 
a mulher ou o casal com melhores condições 
financeiras consegue adequado planejamento 
familiar, os menos afortunados estarão fadados 
a  te r prole numerosa, fora de suas vontades e 
de suas condições pessoais e financeiras. Esse 
círculo vicioso acaba perpetuando a miséria.

1 A nálise constitu cion al e  lega l do tem a
No entanto, se fizermos análise acurada 

do texto constitucional, concluiremos que o ar
tigo 10, § 2o, da Lei 9.263/96, que proíbe a reali
zação de laqueadura tubária durante o parto, é 
totalm ente inconstitucional.

• Com efeito, reza o artigo 226, § 7o, da 
Constituição Federal que:

"§ 7o Fundado nos princípios da dignidade 
da pessoa humana e da paternidade res
ponsável, o planejamento familiar é livre 
decisão do casal, competindo ao Estado 
propiciar recursos educacionais e cientí
ficos para  o exercício desse direito, veda- 
da qualquer forma coercitiva por parte de 
instituições oficiais ou privadas".

Tal dispositivo constitucional foi regulado 
pela Lei 9.263, de 12 de janeiro de 1996.

O artigo I o do citado diploma legal dis
põe que "o planejamento familiar é direito de 
todo cidadão, observado o disposto nesta lei” e 
o artigo 2o reza que "para fins desta lei, enten
de-se planejamento familiar como o conjunto de 
ações de regulação da fecundidade que garan

ta direitos iguais de constituição, limitação ou 
aumento da prole pela mulher, pelo homem ou 
pelo casal”.

A par das ações preventivas e educati
vas, o planejamento familiar orienta-se pela 
garantia de acesso igualitário a informações, 
meios, métodos e técnicas disponíveis para a 
regulação da fecundidade (art. 4o). E é dever 
do Estado, através do SUS, promover os meios 
necessários que assegurem  o livre exercício do 
planejamento familiar (art. 5o).

Note-se que todas essas disposições le
gais fazem coro côm o disposto na Constituição 
Federal.

Õ artigo 10, da Lei 9.263/96, permite a es
terilização voluntária nas condições que elen- 
ca. Permito-me transcrever òitado dispositivo:

Art. 10. Somente é permitida a esteriliza
ção voluntária nas seguintes situações: 
(Artigo vetado e mantido pelo Congresso 
Nacional~Mensagemn° 928, de 19.8.1997)

I  - em homens e mulheres com capacidade 
civil plena e maiores de vinte e cinco anos 
de idade ou, pelo menos, com dois'filhos 
vivos, desde que observado o prazo míni
mo de sessenta dias entre a manifestação 
da vontade e o ato cirúrgico, período no 
qual será propiciado à pessoa interessada 
acesso a serviço de regulação da fecundi- 
dadè, incluindo aconselhamento por equi
pe  multidisciplinar, visando desencorajar 
a esterilização precoce;

II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do 
futuro concepto, testemunhado em relató
rio escrito e àssinado por dois médicos.

Também estabelece no § I o, do artigo 10,
que:

§ 2o É condição para que se realize a este
rilização o registro de expressa manifes
tação da vontade em documento escrito e
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firmado, após a informação a respeito dos 
riscos da cirurgia, possíveis efeitos colate
rais, dificuldades de sua reversão e opções 
de contracepção reversíveis existentes.

l̂ Jo entanto, dispõe o artigo 10, § 2?, que:

§ 2o E  vedada a esterilização cirúrgica em 
mulher durante os deríodos de parto ou 

. aborto, exceto nos casos de comprovada 
necessidade, por cesarianas sucessivas 
anteriores, (grifei)

Tal dispositivo legal é m anifestamente 
inconstitucional, eis que está  em total dissin- 
tonia com o artigo 226, § 7o, da Constituição 
Federal.

Vejamos. ,
Como dito alhures, o artigo 226, § 7o, da 

Constituição Federal reza que o planejamento fa
miliar é livre decisão do casal e que compete ao 
Estado propiciar recursos educacionais e cientí
ficos para o exercício desse direito, o qual, inclu
sive, é fundado nos princípios da dignidade da 
pessoa humana e da paternidade responsável,

O § 7o, do artigo 226, da Constituição Fe
deral trata-se de norma constitucional de eficá
cia plena, na clássica definição de José Afonso 
da Silva1.

Com efeito, define o referido respeitável 
doutrinador que as normas constitucionais de 
eficácia plena são:

"...aquelas que, desde a entrada em vigor 
da Consijtuição, produzem, ou têm pos
sibilidade de produzir, todos os efeitos 
essenciais, relativamente aos interesses,

- comportamentos e situações, que o le
gislador constituinte, direta e normativa
mente, quis regular”.

1 A plicab ilidade d a s  N orm as C onstitucionais, RT, 1982. 
p. 89/91.
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Diferentemente são as normas constitu
cionais de eficácia contida, ou restrincrível. que 
nas palavras do mesmo doutrinador são aque
las:

"...que o legislador constituinte regulou 
suficientemente os interesses relativos a 
determinada matéria; m as deixou mar
gem à atuação restritiva por parte da 
competência discricionária do poder p ú 
blico, nos termos que a lei estabelecer ou 
nos termos de conceitos gerais nela enun
ciados”.

Exemplo de norma constitucional de efi
cácia contida é aquela prevista no artigo 5o, 
XIII, da Constituição Federal (“É livre o exer
cício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais 'eme a 
lei estabelecer. ” -  grifei)

A terceira espécie de normas constitu
cionais, as de eficácia limitada, segundo o re- 
nomado doutrinador são aquelas que apresen
tam:

"...aphcabilidadeindireta, mediata eredu- 
zida, porque somente incidem totalmente 
sobre esses interesses, após uma norrríati- 
vidade ulterior que lhes desenvolva a apli
cabilidade".

Exemplo de norma constitucional de efi
cácia limitada é aquela contida no artigo 37, 
VII, da Constituição Federal ("O direito de gre
ve será exercício nos termos e nos limites dèfini- 
dos em lei específica").

Ora, o artigo 226, § 7o, da Constituição 
Federal não depende de qualquer outra norma 
infraconstitucional para que seja aplicado, nem 
mesmo há previsão de que possa ser restringi
do por outra norma infraconstitucional.

Assim, não há dúvida de que se tra ta  
sobredito dispositivo constitucional de norma 
constitucional de eficácia plena.
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Não bastasse  isso, a referida regra cons
titucional assenta-se, por disposição expressa, 
nos princípios da dignidade da pessoa humana 
(art. I o, III) e da paternidade responsável.

Alexandre de Moraes2 assim  descreve o 
princípio da dignidade da pessoa humana:

"A dignidade é um valor espiritual e moral 
inerente à pessoa, que se manifesta sin
gularmente na autodeterminação cons
ciente e responsável da própria vida e que 
traz consigo a pretensão ao respeito por 
parte das demais pessoas, constituindo-se 
um mínimo invulnerável que todo estatuto 
jurídico deve assegurar, de modo que, so
mente excepcionalmente, possam ser fei
tas limitações ao exercício dos direitos fun
damentais, mas sempre sem  menosprezar 
a necessária estima que merecem todas 
as pessoas enquanto seres humanos".

José Afonso da Silva3 assim  leciona sobre 
ta l princípio:

"Dignidade da pessoa humana é um va
lor supremo que atrai o conteúdo de to
dos os direitos fundamentais do homeni, 
desde o direito à vida. “Concebido como 
referência constitucional unificadora de 
todos os direitos fundamentais [obser
vam Gomes Canotilho e Vital Moreira], o 
conceito de dignidade da pessoa hum a
na obriga a uma densificação valorativa 

. que tenha em conta o seu amplo sentido 
normativo-constitucíonal e não uma qual- 

1 quer ideia apriorística do homem, não po
dendo reduzir-se o sentido da dignidade 
■humana à defesa dos direitos pessoais tra-

2 MORAES, A lexandre de. Direito Constitucioneil, 15a ed., 
Editora ATLAS, p. 52.

3 SILVA, Jo sé  Afonso da. Curso de Direito Constitucional 
Positivo, 15a ed., Editora M alheiros, p. 109

dicionais, esquecendo-a nos casos de di
reitos sociais, ou invocá-la para construir 
'teoria do núcleo da personalidade' indi
vidual, ignorando-a quando se trate de 
garantir as bases da existência hum ana”. 
Daí decorre que a ordem econômica há 
de ter por fim assegurar a todos existên
cia digna (art. 170), a ordem social visará 
a realização da justiça social (art. 193), a 
educação, o desenvolvimento da pessoa e 
seu preparo para o exercício da cidada
nia (art. 205) etc., não como meros enun
ciados formais, m as como indicadores do 
conteúdo normativo eficaz da dignidade 
da pessoa humana".

C onclusão
A dignidade da pessoa hum ana é, por

tanto, um  dos fundamentos da República Fede
rativa do Brasil.

Desse modo, o comando contido no arti
go 226, § 7o, da  Constituição Federal é de que 
"...o planejamento familiar é livre decisão do 
casal, competindo’ ao Estado propiciar recursos 
educacionais e científicos para o exercício desse 
direito...”.

Diante disso, quaisquer das restrições 
im postas pela Lei 9.263, de 12 de janeiro de. 
1996, especialm ente aquela do § 2o, do artigo 
10, que veda “...a esterilização cirúrgica em 
mulher durante os períodos de parto ou aborto, 
exceto nos casos de comprovada necessidade, 
por cesarianas sucessivas anteriores..." padece 
de m anifesta inconstitucionalidadé, pois res
tringe norma constitucional de eficácia plena e 
que, portanto, não pòderia ser restringida.

Assim, e em outras palavras, a Consti
tuição Federal não deixou espaço para que o 
legislador infraconstitucional restringisse are-: 
gra contida no artigo 226, § 7o, de modo que a 
restrição verificada no citado dispositivo da Lei 
9.263/96 é manifestam ente inconstitucional.
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Ademais, não me parece estar em sinto
nia com o princípio da dignidade da pessoa hu
m ana exigir que a mulher grávida, decidida a 
nao te r outros filhos além do que espera, deva 

. dar à luz para depois, através de outro proce
dimento cirúrgico, submetér-se à láqueadura 
tubária, quando seria muito mais racional e ra
zoável que ta l procedimento médico ocorresse 
durante o parto.

Por fim, ouso afirmar que nem mesmo por 
Em enda Constitucional podería haver qualquer 
restrição à  regra estabelecida no artigo 226, § 
7o, da Constituição Federal. Ora, se o planeja-1 
mento familiar, foi fundado nos princípios da 
dignidade da pessoa hum ana e da paternidade 
responsável, tal valor -  o planejamento familiar 
-  foi erigido à categoria dos direitos individu
ais, portanto, pertence ao núcleo intangível e 
imutável da Constituição Federal -  cláusula pé
trea  -  (art. 60, IV). ,

Assim, conclui-se que o disposto no ar
tigo 10, § 2o, da Lei. 9.263, de 12 de janeiro de 
1996, é inconstitucional.

Tal inconstitucionalidadé, enquanto não 
declarada pelo Egrégio Supremo Tribunal Fe
deral, por via de ação direita de inconstitu- 
cionalidade, pode ser declarada; via controle 
difuso ou aberto de constitucionalidade (via 
de exceção ou de defesa) pelo Poder Judici
ário, em cada caso concreto. A declaração de 
inconstitucionalidadé, nesta  hipótese, será 
incidenter tantum . E os efeitos da declaração 
de inconstitucionalidadé serão ex tune, no 
entanto, aplicáveis apenas às partes no caso 
concreto.

BOIATI, E. M.- The unconstitutionality of the 
prohibition of tubal ligation during child birdh. 
Rev. Justitia (São Paulo), v. 200, p. 173-177, jan./ 
jun. 2009.

• ABSTRACT: The dem and for tubal ligation 
during childbirth. Poor women, young peo- 
ple, and mothers of several small children. A 
m atúre decision not to have other children. 
The lack of dignity in subjecting women to 
another surgical procedure for tubal ligation, 
which could be performed during childbirth. 
The disparity in relation to women with bet- 
te r financial conditions, who have access to 
tubal ligation, though prohibited by law. The 
unconstitutional article 10 § 2 /law  9.263/96, 
which prohibits the holding of sterilization 
during childbirth. Article 226, § 7 of the Fe
deral Constitution. establishes tha t family 
planning is the free choice of the couple and 
th a t it is based  on the principies of human 
dignity and responsible parenthood. It is a 
full efficacy constitutional norm, therefore it 
cannot be restricted.

• KEY-WORDS: Tubal Ligation. Childbirth. 
Possibility. Human Dignity.
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O Legado Jurisdicional da Modalidade 
Estatal Liberal em Pleno Paradigma Instituído 

pelo Estado Democrático de Direito

• SUMÁRIO: Introdução. 1 Um Estado mínimo, 
eficiente e ágil diante da hipostasiaçao do in
divíduo. 2 A atividade jurisdicional no Estado 
liberai: Um (necessário) retorno ao passado 
para entender o presente. Conclusão. Refe
rências bibliográficas.

0 RESUMO: O presente artigo pretende inves
tigar o ideário jurisdicional presente no E sta
do de feição liberal de direito, a fim de diag
nosticar por que o referido modelo insiste em 
perm anecer atuante, tanto diante da práti
ca dos tribunais como na do ensino jurídico 
da atualidade. D essa forma, a partir de um a 

/proposta crítica, o trabalho propõe um (re) 
pensar das atividades específicas do Poder 
Judiciário no dizer o direito, função que des
d e  a teoria da separação dos poderes assu 
me um lugar de destaque na estruturação da 
figura estatal. O texto, assim, parte  das es- 
pecificidades peculiares às bases de susten
tação do Estado liberal para, num segundo 
momento, concentrar-se na razão pela qual a 
atividade judiciária idealizada em tal mode
lo se m ostra eminentem ente reprodutiva dos 
textos legais, dando azo à possibilidade da 
ocorrência, no.instante da aplicação do direi
to, de decisionismos e discricionariedades.

• PALAVRAS-CHAVE: Teoria do Estado. E sta
do liberal. Atividade jurisdicional.

Introdução
Para que seja possível falar do(no) Estado,

impõe-se á devida pré-compreensão de sua tra-

Cristiano Becker ISAIA*

jetória (em especial no período moderno1) desde 
seu nascimento (com a superação da figura do 
medievo2) e, da mesma forma, do nascimento do

* Professor universitário  (Unifra/RS e  Unisinos/RS). Dou
torando  em  direito público p e la  Unisinos/RS. Conferen- 
c is ta  d a  E scola Superior d a  A dvocacia -  ESA/RS. Diplo
m ado p e la  Escola Superior d a  M agistra tu ra  -  AJURIS/ 
RS. A dvogado.
A s formas estatais pré-m odernas, n a  classificação de 
JOSÉ LUIS BOLZAN DE MORAIS e  LENIO LUIZ STRECK, 
perpassam : a) pelo m odelo O riental ou Teocrático, con
s is ten te  num a form a e s ta ta l defin ida en tre  a s  an tigas 
civilizações do O riente ou do M editerrâneo, onde a  fa
mília, a  religião, o E stado  e  a  organização econôm ica 
form avam  um  conjunto confuso, sem  diferenciação apa
ren te , razão pe la  qual não  sè d istingue  o pensam ento  
político d a  religião, m oral etc.; b) p e la  Pólis Grega, a tra : 
vés d a  c idades-estado  e  d a  elite, c lasse  política com in 
te n sa  participação  nas decispes do E stado  nos assu n 
to s  públicos; c) p e las  C ivitas  Rom ana, a s se n ta d a  em 
b a s e  familiár d e  organização, ten d o  m agistrados óomo 
governan tes superiores, a té  chegar ao d) M edievo, a 
principal form a e s ta ta l p ré-m oderna, caracterizado  pelo 
m odo d e  produção feudal, p e la  p erm an en te  instab ilida
d e  política, econôm ica e  e s ta ta l oriunda d a  concentra
ção do p oder pelo senhor feudal, que m ilitarm ente pro
te g ia  o território do feudo, incluindo su a  população, o 
que inclusive dem onstra o tipo  p rese n te  d e  dom inação 
carism ática n a  form a e s ta ta l m edieval. In Ciência po líti
ca  e  teoria  do estado . 6a ed. Porto Alegre: Ed. Livraria do 
A dvogado, 2008. p. 24-25.

2 A  p assag e m  d a  sociedade feudal a  um  m odelo burguês, 
ao m undo d a  razão experim ental, onde o m ündo d a  fé 
b íb lica não é m ais evidente, é  o pano  de fundo para  os 
escritos de FRANÇÓIS OST n a  obra in titu lada C ontar'p



180

conceito político de Estado. Este é inaugurádo perar, a partir da reunião dos hom ens e do es- 
em meados dos séculos XVII e XVIII, quando a  tabelecim ento de um pacto de preservação de
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vida dos homens aparece sem ordem e domina
da pelo conflito, surgindo a necessidade de uma 
nova forma de saber que conduza a sociedade 
através de uma racionalidade que supere diver
sas opiniões e seja aceita por todos3.

Portanto, é justam ente ta l contexto (séc. 
XVII) -  manifestado pela ideia de estado de na
tureza4 -  que o contrato social pretenderá su*

lei (Tradução d e  Paulo Neves. São Leopoldo: Ed. Unisi- 
nos, 2005), em  espec ia l no  capítulo IV, o qual t r a ta  do 
pacto faustiano (desde o Fausbook d e  1587), e  su a  re 
lação com  a  figura do contrato, que no referido tex to  • 
dialoga en tre  a  possib ilidade d e  exprim ir ta n to  o poder 
d e  u m a liberdade q ue se com prom ete (rep resen tada n a  
aliança com  Deus) q u an to  a  d eg rad ação  d e  u m a von
ta d e  q u e  se  aliena (pacto  com  o diabo), revelando o 
contrato, assim , o paradoxo d a  liberdade. A  h istó ria  de 
Faustó (no Fausbook) tra ta  d a  v ida d e  ura personagem  
histórico-real (Dr. João  F austo),'nascido  em  1480 e  fa
lecido em  154Q. N a ob ra  d e  OST o p ac to  é  o elem ento 
cen tral d a  história, n a  m ed ida em  q u e  a 'E üropa m ergu
lhava em  um a profunda inqu ie tação  teológica: ta n to  a  
Reforma quanto  a  Contra-Reform a apresen tam ' o diabo, 
como um  personagem  real. Com o pac to  celebrado en
tre  F austo  e  o diabo, aque le  imagina  q u e  te rá  acesso  
aos segredos do universo, transferindo  a  lealdade deV
Deus para. o diabo, reivindicando onipotência, que lhe 
perm ite  saciar seus desejos d e  dom ínio e  posse . O fato 
é  que pelo p ac to  Fausto m ostra  su a  insatisfação  em  
relação ao m undo, a  fé, a  linguagem , em preendendo 
constru ir um  universo próprio, fazendo surgir um  novo 
m undo n a  m edida d e  seu  “e u ” e  d e  seu  desejo, alienan
do a  liberdade e  produzindo efeitos no terreno  d a  ação, 
a lte rid ad e  e  tem po.

3 Cf. DUSO, G iuseppe. Do poder natural do poder civil: a 
-é p o c a  do contrato social. In: O Poder: h istó ria  d a  filo

sofia política m oderna. G iuseppe Duso (org.). Tradução 
d e  A ndréa Caiacchi, L íssia  d a  Cruz e  Silva e  G iuseppe 
Tosi. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. p. 113.

4 Para H obbes, en fren tar o te m a  d a  condição civil é p e r
p a ssa r  p e la  p rópria n a tu reza  hum ana. O es tad o  de

suas vidas (HOBBES) -  até mesmo porquanto 
no modelo hobbesiano a condição dos homens 
fora. da sociedade civil traduz-se num a situa
ção de  guerra de todos contra todos, n a  qual os 
homens têm  direitos a  todas as-coisas5 ou de 
um  pacto de consentimento (LOCKE) para rea
firmar o conjunto dos direitos já  delineados no 
estado de natureza6. Torna-se preciso, assim, 
u ltrapassar o individualismo presente no e sta 

• natu reza , no  m odelo hobbesiano, rep re se n ta  a  condição 
de lineada  p e la  ausência  d e  obrigações e  d e  um  poder 
capaz  d e  sancioná-las. É a  condição hum ana an te s  de 
su a  subm issão  ao soberano. E xpressa u m a situação  de 
insegurança , m arcada num a situação d e  gu erra  d e  to 
do s co n tra  todos, onde o hom em  é  o lobo do hom em . In: 
DUSO, G iuseppe (org. e  autor). O Poder: história da filo
sofia política moderna, op. cit., p. 124. J á  era Roujsseau, 
o es tad o  d e  n a tu reza  é  um  es tad o  histórico d e  felicida
de, onde a  sa tisfação  seria  p le n a  e  com um, e  o ès ta -  
beleçim ento  d a  propriedade p rivada joga p ap e l funda-, 
m ental. Em  Locke, a  v ida em  n atu reza  dos hom ens s é

-  ap re sen tav a  como u m a sociedade em  p az  relativa, pois 
ne le  haveria  u m  certo  domínio racional d as  paixões e 
dos in te resses . In; Cf. BOLZAN DE MORAIS, Jo sé  Luís; 
STRECK, Lênio Luiz. Ciência política e teoria do estado. 
Op. cit., p. 30-31.

5 Cf. HOBBES, Thomas. Do Cidadão. Tfcadução d e  Renato Ja- 
nrnft Ribeiro. São' Paulo: M artins Fontes, 1992, p. 13 a  18.

6 Tese que se rá  defendida, posteriorm ente, por ICANT, p ara
_ q u em  a  p assag e m  do estado  de natureza p a ra  o estado

civil não adm ite a  eliminação do estado  de natureza, m as
a  su a  conservação; pelo contrário, o estado  Civil é  aquele
estado  que deve de fato possibilitar o exercício dos direi
to s  natu ra is através d a  organização d a  coação, motivo
pelo q u al não  é  m ais um  es tad o  com pletam ente novo,
m as é, deve ser, tan to  quanto  possível, análogo ao e s ta 
do de natureza, e  inclusive ó tan to  m ais perfeito quanto
m ais num erosos são  os direitos natu ra is que consegue 
salvaguardar. In: BOBBIO, Norberto. Direito e Estado no
pensamento de Emanuel Kant. Tradução de Alfredo Fait, 
2a ed. São Paulo: Ed. M andarim, 2000. p. 191-192.
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do de natureza, o que levou à própria constru
ção do cenário do contrato social, representãdo 
por um poder7 que não coincide com o governo 
de um a pessoa, mas de todo um corpo político 
que tem  a igualdade por fundamento8.

N essa linha de raciocínio, as teorias con- 
tratualistas do Estado em HOBBES (Leviatã, 
1651), LOCKE (Dois Tratados sobre o Gover
no Civil, 1690) e ROUSSEAU (Contrato Social, 
1762) mostram-se determ inantes na caracteri
zação dessa  união política entre os homens (da 
origem do Estado e de seu fundamento político 
a  partir de um consenso volitivo onde os ho
mens aceitam  ver suas vontades reduzidas a 
uma só), o que terá  como resultado o próprio 
nascimento da figura do Estado (expressão 
cunhada pela primeira vez com Maquiavel), 
tornando possível a concentração da utilização 
dós recursos humanos a partir da concentração 
do poder.9 Veja-se que a lealdade à figura esta 
tal, nas origens do Estado moderno -  erigido 
como tal a partir do séc. XVI com a monarquia 

foi de tam anha relevância que para STRAYER 
é elemento de sua constituição a substituição 
dos laços familiares, ou dos laços que vinculam 
o homem à atividade religiosa, por laços idên
ticos firmados em  relação ao Estado, o qual, a 
partir do exercício de um a autoridade moral,

7 Que em  H obbes se  ap re sen ta  a través do novo conceito 
d e  rep resen tação  po lítica  (do q u a l R ousseau se rá  opo
sitor): um  ou alguns q u e  exprim am  p a ra  todos, dando 
corpo à  p e s so a  p úb lica  -  a  von tade do sujeito coletivo. 
Cf. DUSO, G iuseppe. Do poder natural do poder civil: a 
época do contrato social. In: O Poder: h istó ria  d a  filo
sofia política m oderna. G iuseppe Duso (org.). Tradução 
de A ndréa Caiacchi, L íssia d a  Cruz e Silva e G iuseppe 
Tosi. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. p. 116-118.

B Idem , ibidem , p. 114.
9 Cf. STRAYER, Jo sep h  R. A s  origens medievais do estado 

m oderno. T radução d e  C arlos d a  V eiga Ferreira. Lisboa:
, Ed. G radativa, 1998. p. 10.

organizou-se estruturalm ente, impondo, con
sequentem ente, su a  suprem acia legal.10

O referido exercício do poder (coercitivo), 
através de uma prática de concentração, trou
xe a reboque o controle do poder normativo, 
o que se deu justam ente a partir da unidade 
entre Estado e Direito desde o Estado absolu- 
tis ta  até o modelo social-democrático de Direi
to. Dessa forma revela-se im portante perquirir, 
ante úm a possível ruína da  plataforma estru
tural do Estado Contemporâneo, de que forma 
o Estado é  atingido por um a crise funcional11, 
tendo perdido a unidade (rumando a um a ver
dadeira “autarquização") e exclusividade no 
exercício de suas funções clássicas, dado que a  
“especialidade” de cada função estatal acabou 
sucumbindo diante da  substituição da ativida
de especializada de um  setor por outro12 * * * *.

10 In; A s  origens medievais do estado moderno. Op. cit., 
p . 15.

11 N este  sen tido  consu ltar as obras do professor JOSÉ 
LUIS BOLZAN DE MORAIS, den tre  a s  quais, em  rela
ção ao te m a  (crise funcional do E stado  contem porâneo), 
destacam -se: A s crises do Estado e da Constituição e a 
transformação espacial dos direitos humanos. Porto Ale
gre: Livraria do A dvogado, 2002. Revisitando o Estado! 
Da crise conceituai à  crise institucional (constitucional). 
A rtigo publicado junto, ao A nuário do Program a d e  Pós- 
G raduação em  Direito -  M estrado e  Doutorado. São Le
opoldo: Unisinos, 2000.

12 Raciocínio este , que d e  ce rta  form a,.lem bra a  teo ria  sis
têm ica de NIKLAS LUHMANN, p a ra  quem  o Direito, jun
tam en te  à  Economia e  à  Política, formariam o conteúdo 
d e  u m  s is tem a principal, o  d a  Sociedade. Denominados, 
assim  como su b sis tem as d a  sociedade, o Direito, a  Eco
nom ia e  a  Política a tuariam  n a  form a d e  'acoplam ento 
es tru tu ra l’, com unicando-se p a ra  b em  alimentar, os 
anseios do próprio sistem a-principal. E ssencia lm ente 
em  relação ao su b sis tem a do Direito, a  com unicação 
ocorrería a  p a rtir  d a  construção b inária  en tre  d ireito/ 
n ã o  direito, conform e ao  d ireito /não  conforme ao  direis 
to. Assim , o q ue fosse d e  seu  in te resse , filtragem  obtida!
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Tal fenômeno dem onstra-se eom peculiar 
clareza quando se trata, v. g., da judicialização 
da política e do novo perfil atribuído ao Poder 
Judiciário diante do paradigm a instituído pelo 
Estado Democrático de Direito. Uma possível 
crise deve ser lida, ante ta is ocorrências, como 
ensina BOLZAN DE MORAIS, pelo espectro da 
fragilização dos instrum entos jurídico-políticos 
de ordenação do poder político e das regras de 
estrutura organizacional da sociedade, a partir 
da juridicização da política por intermédio do 
Estado Constitucional até o constitucionalismo 
social do séc. XX.13

O fato é que os novos textos constitu
cionais efetivamente procuram romper com o 
modelo de Estado e de Direito liberal-individu- 
alista-normativista (que ainda sobrevive), con
ferindo à Constituição a base  dè toda a  juridici- 
dade e a função garantidora dos direitos huma
nos na promoção dos direitos sociais. Diante 
disso mostra-se relevante que se investigue a 
qual espécie de jurisdição faz referência o pro
jeto de Estado Liberal de Direito (que inaugura 
as formas de Estado constitucionais), refém do 
normativismo (como rom pante ao Estado abso- 
lutista), cujo protagonista será o juiz adepto ao 
modelo subsuntivo-reprodutivo da atividade 
legislativa, de atuação preponderantem ente 
dogmáíico-positivista.

p e la  m encionada codificação, o su b sis tèm a  do Direito 
avocaria, autogerindo su a  p rópria  evolução e, com  esta,, 
proporcionando novas inform ações p a ra  os outros sub- 
sis tem as (Economia e  Política), os q uais tam bém  evolui- 
riam  n es te  m esm o processo, com  seu  próprio algoritmo. 
In: E l D erecho de  la  Sociedade. Ed. Ibero-Am ericana, 
2000 .

13 Cf. BOLZAN DE MORAIS, Jo sé  Luis. A s  crises do  E stado 
e  da C onstitu ição  e  a  transform ação  espacia l d o s  d ireitos  

h u m a n o s. Op. cit., p. 17.

1 U m  Estado m ínim o, e fic ien te  e  ágil 
dian te da h ipostasiação do ind ivíduo

Comp já referido, o Estado Moderno tem  
seu nascim ento relacionado às deficiências da 
sociedade política medieval, dada a situação 
de “insegurança”14 proporcionada pelo estado 
de natureza. Tornan4o-se fruto de um proces
so inexorável de concentração de poder sobre 
um determ inado território através da figura do 
soberano, o Estado moderno, deixando de ser 
patrimonial, p assa  a  identificar as figuras do 
Estado e do monarca em term os de soberania 
estatal.15

Sob o argumento de que o Estado não 
poderia sofrer qualquer limitação de sua au
toridade, seja pela igreja ou por outro Estado, 
Maquiavel16 é precursor em cunhar a primei
ra teoria relacionada ao Estado-Nação, o que

14 Sobre a  referida situação d e  in segu rança verificável pelo 
hom em  m edieval, leciona CROSSMAN: “El hom bre m e
dieval h ab ía  sido u n  individuo lim itado, d e  natu ra leza  
lugarena, pero al m enos h ab ía  ideado u n  s is tem a de 
leyes y  costum bres que resp e tab an  un iversalm ente las 
leyes y  los sacerdotes, los ricos y  los pobres. Como la  ley 
y  la  religión se  m an ten íam  por encima- de todos los po
deres, se  pod ia  confiar en  el vecino y  apelar a  é l en  caso 
d e  se r víctim a d e  algún abuso. Ahora, al destru irse  la 
suprem acia de la  Iglesia, la  segu ridad  h ab ía  desapareci
do. El italiano dei Renacim iento ten ía  que d esca n sa r  en  
su as prop ias arm as y  argucias. Si le  fallaban, no h ab ía  
tribunal d e  apelàción. M aquiavelo e s  lá  encarnación  de 
e s te  nuevo esp íritu  d e  independencia. Él suponía que 
el hom bre e s ta b a  dom inado por u n  incentivo principal: 
la  ambición, Siendo como es u n a  çria tura libre, u n a  ley 
en  si m ísmn, el resto  de la  hum anidad  era  obstáculo  o 
instrum ento  d e  su  vo lun tad”. In: CROSSMAN, R. H. S., 
Biografia  de i E s ta d o  M oderno. Op. cit., p. 32-33.

15 Cf. BOLZAN DE MORAIS, Jo sé  Luis; STRECK, .Lênio 
Luiz. C iência p o lítica  e  teoria  do  estado . Op. cit,, p. 42.

16 Vôr MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe.. Tradução d e  M a
ria  Lucia Cumo. Rio d e  Janeiro: Paz e  Terra, 1996.
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significa, nas palavras de CROSSMAN, "que 
ningún poder espiritual podia constituirse en 
rival dei Estado; la aparición de esa teoria des- 
truyó para siempre el viejo orden m undial”.17 É 
justam ente por isso que o Estado, na moder
nidade, além de se demonstrar um rompante 
ao medievo, tem  como cenário a concentração 
do poder na figura do soberano, ao qual tan 
to o poder estatal (de administração em geral) 
quanto , a criação jurídica passam  a ser canali
zados, dentro de um território, sujeitando a to
dos os dem ais.18 Aos monarcas caberia exercer 
uma autoridade absoluta, capaz de organizar 
a vida em sociedade; o que p esquem a feudal 
não mais foi capaz de suprir.

Ao reunir as funções legislativa, executi
va e judiciária, o monarca-soberano faz do Es
tado Moderno uma figura que inaugura definiti
vamente a institucionalização do poder, o qual 
era exercido ilimitadamente pelo rei (o que lem
bra a histórica frase de LUIZ XIV: L 'É ta t c 'est 
moi -  O Estado sou eu), teoria justificada em 
origem divina (onde o rei seria o representante 
de Deus na  terra), correspondente à roupagem 
de um Estado Absolutista19, primeira versão 
do Estado na modernidade. É por isso que na 
procura de sustentação do elemento território 
(um dos elem entos-base da teoria do Estado 
na modernidade), o modelo absolutista se con
sistia num  espectro de verdadeira apropriação 
do rei sobre o Estado, onde o soberano exercia 
o poder sem  controle, de forma independente

17 Cf, CROSSMAN, R. H. S., Biografia  de i E s ta d o  M oderno. 
Op. cit., p. 32.

18 Cf. ESPÍNDOLA, Â ngela  Araújo d a  Silveira. A  crise  con 
ce itu a i e a (re)construção  in te rro m p id a  da  soberania: o 
fim  do E stado-N ação?  In: O  E stado  e  suas crises. Org. 
Jo sé  Luiz Bolzan d e  M orais -  Porto Alegre: Livraria do 
A dvogado, 2005. p. 39.

19 Idem, ibidem , p. 42.

e autônoma, pelo que ALBANO PÊPE chega a 
referir que "o Estado que aí se institui é um Es
tado absolutista, onde as leis da razão natural 
estruturam  não aperias a livre adesão dos indi
víduos, mas que os obriga através do contrato 
social”.20 Já  o homem, que no medievo era pro
priedade do senhor feuáal, no Estado Absolu
tis ta  passa  a súdito do rei21, ao qual se impõe o 
dever de obediência.

Todavia, ante as exigências por uma au
tonomia política e as reivindicações pelo res
peito às liberdades individuais, a ruína do mo
delo absolutista se impõe, tendo sua derrocada 
na Revolução Francesa22 (1789), à qual se aliam 
a Inglesa e a Americana, exsurgindo justàmen- 
te  daí a segunda versão do Estado moderno: 
o liberal. Nesse contexto (século XVIII), é a 
classe burguesa -  que agora reivindica o po
der político (uma vez detentora do econômico 
no Estado Absolutista) -• quem irá formular os 
princípios de sua própria revolta, acordando o 
povo que então desperta  para a consciência de 
suas liberdades políticas23. Com efeito:

20 Cf. PÊPE, A lbano M arcos Bastos. O Jusnà tu ra lism o  e ò 
Ju sp o sitiv im o  M odernos. In: Constituição, sis tem as so 
ciais e  herm enêutica: p rogram a á e  pós-graduação  em  
Direito d a  Unisinos: m estrado  e  doutorado. Orgs. Lênio 
Luiz Sreck, Leonel Severo Rocha... [et al.]. Fortp Alegre: 
Livraria do A dvogado, 2007. p. 21.

21 C f BOLZAN DE MORAIS, Jo sé  Luis; STRECK, Lênio 
Luiz. Ciência p o lítica  e  teoria  d o  estado.. Op. cit., p. 46.

22 Para CROSSMAN "el significado d e  la  Revolución no 
d esca n se  en  las institucione^ políticas a  q u e  dio lugar, 
sino en  las ideas que evocó y  disem inó en  todo  el m un
do. D urante ciénto vientiocho anos y h a s ta  la  Revoluci
ón  ru sa  d e  1917, e sa s  ideas fueron las  b a se s  dei pensa- 
m iento p rogresista  y  su s  partidários e ran  los enem igos 
declarados des despotism o y los privilégios”. In B iogra
fia  d ei E s ta d o  M oderno. Op. cit., p. 106.

23 Cf. BONAVIDES, Paulo. Do e s tá d o  libera l ao e s ta d o  so 
cial. Op. cit., p. 06.
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Ali estava um direito novo, na teoria polí
tica, que m antinha princípios cuja validez 
indiscutível transpunha qualquer idade 
histórica e se situava fora de quaisquer 
limitações de polo, meridiano ou latitude, 
como se a razão hum ana quisesse mais 
uma vez zombar da crítica subjacente no 
amargo ceticismo de Pascal ao prantear 

- as verdades falazes. Á escola do direitó 
natural da burguesia racionalizará o pro
blema delicadíssimo do poder, simplifi
cando a sociedade, como se fora possível 
ignorar as forças elem entares e obscuras 
que atuam  na infraestrutura do grupalis- 
mo humano.24

Resguardando os direitos de liberdade, o 
modelo liberal encontra na teoria da separação 
dos poderes o método fulcral de sua constitui
ção, estruturando a salvagualrda das liberdades 
na decomposição da soberania num a pluralida
de de poderes, o que somente foi possível a par
tir do contributo de LOCKE e MONTESQUIEU25 
em contraposição ao pensam ento de MAQUIA- 
VEL centrado na concentração do exercício do 
poder. Para GUSTAV SEIDLER apud  BONAVI- 
DES, “Locke, muito menos radical que Montes- 
quieu, engendrou essa  divisão apenas como 
princípio de limitação do poder entre o monarca 
e a representação popular”.26 Trata-se, nesse 
diapasâo, de pura técnica do liberalismo como 
movimento da modernidade, surgindo como 
resposta ao absolutismo especialm ente na elei
ção da assembléia parlamentar.27

24 Idem , ibidem.
25 Idem, ibidem, p. 09.
26 Idem, ibidem , p. 10.
27 Q ue te v e  n a  F iança o prim eiro palco  d e s sa s  m odifica

ções, substitu indo  o rei n a  ta re fa  d e  legislar, atribuin-
do-se à  lei a  responsab ilidade d e  re inven tar o s is te 
m a jurídico d a  época. P ara m aiores aprofundam entos

N esse particular, o movimento estatal 
liberal deseja um Estado mínimo, eficiente e 
ágil28, apostando na liberdade individual como 
uma de suas pilastras. Sua “palavra-chave” é 

.limite, cujo significado garante que o Estado, 
em tal modelo, jamais poderá afrontar a liber
dade individual dos integrantes, do povo. Se 
no Estado absolutista a vontade do monarca 
u ltrapassa os interesses do povo a ponto !de 
transgredir ao bem  público, no modelo liberal 
o espectro é assem elhante. A bem da verdade, 
trata-se de uma modalidade estatal preocupa
da em limitar a  emanação do poder, o fazendo 
através de um a política de "obediência a  cer
ta s  normas jurídicas, cuja finalidade é impor 
limites ao poder e permitir, em consequência, 
o controle do poder pelos seus destinatários ” .29

Há, assim, no Estado liberal, um a subor
dinação do poder de controle do Estado ao Di
reito, exigindo que a atuação estatal seja exa
tam ente adstrita  aos ditames legais, razão pela 
qual o ordenamento jurídico dem onstra ser um 
limitador da vontade do governante e, ao m es
mo tempo, um garantidor do conjunto de direi
tos e garantias individuais, os quais não po
dem ser extrapolados nem mesmo pelo Estado, 
o que encontra guarida na teoria da separação 
dos poderes.30

consultar: MORAIS, Jo sé  Luiz Bolzan de; ESPÍNDOLA, 
Â ngela. O E s ta d o  e  s e u s  lim ites: re flexões em  to m o  d o s  
20 a n o s d a  co n s titu içã o  brasileira  d e  1988. In: R evista do 
Institu to  d e  H erm enêutica Jurídica, n° 6. Porto Alegre: 
IHJ, 2008. v. 1.

28 Cf. SANTOS. Francisco d e  Araújo. O Liberalism o. Porto 
Alegre: EcL d a  U niversidade (UFRGS), 1991. p. 85.

29 Cf. SUNDFELD, Carlos Ári. F u n d a m en to s  do  D ireito  P ú 
blico. São Paulo: M alheiros, 1992. p. 35.

30 Cf. LUCAS, Doglas Cesar. A  Crise fu nc iona l do  E sta d o  
e  o cenário  da  ju risd içâo .desa fiada . In: O E stado  e  suas 
crises. Org. Jo sé  Luiz Bolzan de M orais -  Porto Alegre: 
Livraria do A dvogado, 2005. p. 177.
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É justam ente nesse contexto que o Esta- 
do-Gerente, expressão cunhada por FRANÇOIS 
CHÂTELET e ÉVELYNE PISIER-KOUCHNER31, 
através das modalidades liberais, engendrará 
um quadro que designa, ao mesmo tempo, o 
poder soberano, encarregado de representar 
a coletividade, bem  como uma esfera jurídi- 
co-administrativa, que define suas próprias 
regras, organizando as formas da existência 
social, e um a instância governamental, que 
tom a as decisões sobre os negócios do Estado. 
Para os referidos autores o traço que destaca 
tal figura esta ta l “é a concepção da potência 
soberana como gerente da coletividade terri
torial da qual ela é potência”.32 Potência esta, 
como se viu, lim itada pelo ordenamento jurídi- 
co-estatal.

N esta figura o Estado não é proprietário 
do poder, m as o exerce, de fato e de direito, sen
do responsável pelo bem -estar da sociedade. 
O Estado inspirado no liberalismo político con
sidera que a atividade política governainental 
se aplica a uma realidade dada, já constituída, 
mas que precisa ser instituída e garantida, fun
ção do Estado-Gerente. Este, de forma primor
dial, deve labutar para garantir os direitos de 
liberdade, para então assegurar a independên
cia e a segurança da nação, zelando finalmente 
pelo bom andam ento das questões comuns a 
todos os cidadãos, fazendo deste  modelo o ge
rente da sociedade.33

É por isso que o Estado-Gerente é um.ser 
duplo: vinculado à obrigação do serviço para 
o qual foi designado e levado a se valer do po-

31 Ver CHÂTELET, FTançois; PISIER-KOUCHNER, Évelyne. 
As C oncepções P olíticas do sécu lo  XX: H istória d o  P en 
sa m e n to  Político. Tradução d e  Carlos N elson.Coutinho e 
Leandro Konder. Rio d e  Janeiro: Ed. Zahar, 1983.

32 Idem, ibidem , p. 16.
33 Idem, ibidem , p. 80.

der de que é investido, constituindo-se.de uma 
parcela humanista, no sentido de reconhecer 
uma essência comum a todos os homens (don- ' 
de decorrem os direitos fundamentais). Nessa 
perspectiva, o Estado-Gerente “aproveita o 
legado do cristianismo, das escolas do direito 
natural, dá ideologia iluminista, que colocaram 
o homem como valor supremo e fim em si m es
mo”.34

Sobre o qualitativo humanista  alia-se ao 
Estado-Gerente o valor oriundo das premissas 
do pluralismo político, não impedindo que cada 
governo se empenhe no sentido de perpetuar 
sua gerência e de se instituir como o bom re
presentante da coletividade, o que garante a 
independência da sociedade com relação às 
instâncias estatais.35 A liberdade política é 
inseparável das concepções liberais, o que se 
justifica ante ao fato de que,

{...] o liberalismo é uma concepção rela
tiva aos objetivos e à limitação do poder; 
a democracia, uma concepção relativa ao 
modo de designação dos que exercem 
esse poder. A lógica do liberalismo con
duz à democracia por meio do princípio 
da igualdade diante da lei. Mas a demo
cracia exige, para ser real, o respeito às 
liberdades pessoais, à liberdade de ex
pressão e de discussão, à liberdade de 
associação e de réunião. A eleição nada 
significa se não implica a  possibilidade 
de escolha.36

Finalmente, aos dois qualitativos agrega- 
se a ideia reformista, através da  qual se justi
fica o aumento do papel do Estado em intervir 
sobre a própria sociedade civil. O intervencio-.

34 Idem , ibidem , p. 83.
35 Idem, ibidem , p. 120.
36 Idem, ibidem.

l



186 Justitia, São Paulo, 66 (200), jan./jun. 2009

nismo administrativo, em nome dos- vetores 
liberdade e segurança, resulta num  dever de 
garantir aos cidadãos que não sofrerão preju
ízos diante dos riscos oriundos da desigualda
de econômica e da incerteza do proletariado na 
consecução de suas garantias mínimas.

Consequentemente, o Estado-Gerente 
tem  a missão de garantir, sob autoridade, a li
berdade, hipostasiada como princípio impres
critível, devendo ser garantida ante a comple
xidade das sociedades e dos imperativos de 
organização e de produtividade exigidos pela 
indústria, o que fará com o exército e a polí
cia, colocados sob seu comando. A influência 
liberal levará ainda a um querer coletivo do 
progresso da produção, do consumo, basean
do-se num a ordem que m antém  os interesses 
do Estado-Gerente através de um a violência 
constante e silenciosa.37

Se o governo é necessário para  estancar 
o conflito verificável no estado  de natureza, a 
sociedade, no modelo liberal, tem  como origem 
e fundam ento o direito de punir (através da 
sanção, uma de suas ferram entas legais), pois 
se cada um  tem  o direito natural38 de exercê-lo

37 Idem, ibidem, p. 122.
38 A qui tra tad o  como a  p o stu ra  teó rica  recorren te n a  tra 

jetória do pensam en to  hum ano, Pode-se dizer que a  fi
losofia do direito (que segu idam en te  é  confundida com 
a  doutrina do direito natural) expressou  a té  o final do 
séc. XVIII a  doutrina do Direito N atural, q u e  cresceu  n a  
G récia an tiga  com  Heráclito, Sófocles (A ntígona -  onde 
e s tá  a  ques tão  cen tral d a  dou trina  do direito natural: 
ex iste um  direito superior à  lei positiva do soberano. 
L em brar que A ntígona en terrou  a  irm ã contra a  von ta
d e  d e  Creonte, sendo n e s te  ato  su rp reend ida  e  arguin- 
do que existiam  leis superiores escrita s  pelos D euses, 
que seriam  im utáveis, e  que, po rtan to , lhe autorizariam  
à  ag ir de ta l  forma). A  m anifestação  d e  A ntígona, por 
assim , buscou, de um  lado, a fasta r a  obrigatoriedade 
d a  legislação do soberano C reonte e, d e  outro, alicerçar

quando se julga lesado, o estado de natureza 
é um estado  de força. Por isso a  ausência de 
um juiz comum com petente coloca a humani-. 
dade inteira em estado de natureza, ou seja, 
a guerra. A sociedade política aparece quan
do seus membros se entendem  para designar 
esse  juiz comum, quando julgam  oportuno se 
reunirem a formar um só corpo, um judiciário 
comum.39

o direito  positivo em  vigor sobre p ressuposto s  que iam  
além  d a  m anifestação  d a  au toridade constitu ída, pçr- 
m itindo o não  cum prim ento d as  norm as es tabe léc idas 
quando  e s ta s  en tra ssem  em  conflito com o princípio de 
ju stiça  (direito superior). D essa forma, o direito n a tu 
ral d e s se  ser definido como um a dou trina juríd ica que 
defende que o direito positivo deve ser objeto d e  u m a 
valoração que te m  como referência um  s is tem a su p e
rior d e  norm as ou d e  princípios que lhe condicionam  a 
validade. A ssim : a) a  legislação em  vigor deve se r a n a 
lisad a  (com preendida) a  p a rtir  d e  determ inados con
te ú d o s superiores; b) e s se s  conteúdos p o ssu em  como 
fonte um a d e term inada  ca tegoria  universal e  im utável 
(ideal d e  justiça); c) e s se s  conteúdos devem  prevalecer 
sobre a$  d isposições form ais d a  legislação em  vigor. 
E sses  con teúdos são  referen tes a  u m a ideia-de justiça. 
Por isso  os se u s  defensores buscam  norm as e  princípios 
que, indep en d en tem en te  d e  seu  acolhim ento p e la  in s
titu ição  positiva do direito, possuem  um  prim ado sobre 
as leis v ig en tes  e  o poder es ta ta l q u e  as im plem enta. 
O direito natural, por isso, subm ete  o fundam ento  de 
validade d a s  norm as jurídicas a  um á concepção d e  ju s
t i ç a -  “direito é  direito ju sto ” , M as que ju s t iç a é  essa?

• H istoricam ente foram  constru ídas trê s  respostas: I a) a  
referência é  p rópria  d a  n a tu reza  -  m undo an tigo  (direito 
na tu ra l cosmológíco); 2a) a  referência é  Deus -  m undo 
m edieval (direito na tu ra l teleológico -  o m undo é  o rga
nizado p e la  d ivina providência. Tomás d e  Aquino); 3a) 
referência: n a tu reza  hum ana -  m undo m oderno (direi
to  n a tu ra l antropológico). In: Dicionário d e  Filosofia do  
Direito. Coordenação d e  V icente d e  Paulo Barreto. São 
Leopoldo: Ed. Unisinos, 2006, p. 240.

39 Idem ,.ibidem , p. 125.
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2 A  ativ idade jurisdicional n o Estado lib e
ral: U m  (necessário) retorno ao passado  
para en ten d er o presente

Assim, é possível constatar que no Es
tado de m odalidade liberal o Direito aparece 
como limitador (contrapondo-se ao antigo regi
me e a tudo o que esté  representava) do poder 
governamental (o que no plano teórico emerge 
na segunda m etade do século XIX na Alema
nha)40, o que não ocorre na figura estatal abso- 
lutista, sendo um instrumento de importância 
cabal para que o próprio Estado implemente 
seus propósitos, o que dem onstra que Estado 
e Direito passam  a depender um do outro. Tal 
circunstância rem ete ao surgimento do próprio 
Estado de Direito (diante da onipotência do le
gislador), que tem  seu nascimento estritam en
te  vinculado aos ideais do liberalismo. Com 
efeito:

O Estado de Direito surge desde logo 
como o Estado que/f nas suas relações 
com os indivíduos, se subm ete a um re - . 
gime de direito quando, então, a  ativida
de esta ta l apenas pode desenvolver-se 
utilizando um instrum ental regulado e 
autorizado pela ordem jurídica, assim  
como os indivíduos -  cidadãos -  têm  a 
seu dispor mecanismos jurídicos aptos a 
salvaguardar-lhes de uma ação abusiva 
do Estado.41

Calha registrar que o Estado de Direito, 
em que a soberania estatal é subm issa à lei, 
tem  em sua constituição central a divisão de 
poderes (como técnica de limitação do poder) e 
a preocupação na  garantia dos direitos indivi
duais. Para BONAVIDES a relação entre ambos

4D Cf. BOLZAN DE MORAIS, Jo sé  Luís; STRECK, Lênio 
Luiz, C iência p o lítica  e  teoria do estado . Op. cit., p. 91.

41 Idem, ibidem , p. 92.

é flagrante, porquanto a teoria da divisão dos 
poderes servia como uma espécie de escudo 
aos direitos da liberdade, inobstante ter con
duzido ao enfraquecimento do Estado ante o 
enfraquecimento da soberania* • 42.

É justam ente em razão do fato de que ao 
governo do Estado-Gerente somente é permi
tido atuar nos limites do ordenamento jurídico, 
que nesta  modalidade estatal aflorou o movi
mento das codificações, camp'o vasto para a 
constituição e fortalecimento de um positivismo 
jurídico organizado através de uma visão cien- 
tificista do Direito (que até hoje resulta na for
mação de um senso comum teórico espraiado 
no mundo jurídico, blindando a construção de 
um aporte crítico e reflexivo do imaginário jurí- 
dico). Assim, o Estado de feição liberal aposta 
suas fichas na atividade legislativa através da 
positivação dos direitos e garantias individuais, 
até mesmo porque tem  a função ordenadora e 
fixadora das bases legislativas numà tentativa 
de superação do jusnaturalismo.43 *

Dessa forma, no afã de evitar o cometi- 
mento de qualquer abusividade do Estado 
para com o indivíduo, resta  (no Estado, liberal) 
ao Poder Judiciário a  função única e simplista 
de dizer o direito conforme os ditames outro- 
ra fixados e delineados pelo poder legislativo, 
cabendo à atividade jurisdicional a fiscaliza
ção do cumprimento das determinações legais, 
tanto as da administração do Estado como as 
dos próprios cidadãos, primando, em relação a 
estes últimos, na solução de conflitos interindi- 
víduais. Para STRECK,

[...] ò triunfo da vontade geral traz ínsito um
deslocamento da esfera de tensão e poder

42 Cf. BONAVIDES, Paulo. Do e s ta d o  liberal ao  e s ta d o  so 
cial. Op. cit., p. 47.

43 Cf. STRECK, Lênio Luiz. Jurisd ição  constituc iona l e her
m en êu tica : um a  n ova  critica do  direito . Op. cit., p. 112.
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do Executivo (que representava o absolu- 
tismo) para a vontade popular-revolucioná- 
ria (representada no Legislativo) que triun
fou. Sem qualquer legitimidade, o Judicia- . 
rio é colocado à margem desse processo.44

Isso leva à constatação de que a ativi
dade jurisdicional no (conforme o) Estado de 
modalidade liberal mostra-se eminentemente 
reprodutiva dos textos legislativos, servindo 
a impedir o arbítrio judicial e impedindo, con
sequentem ente, a transm utação dò juiz em 
criador do direito, a não contradizer a teoria da 
separação dos poderes. Tal ideário acaba por 
subtrair do Poder Judiciário qualquer possibili
dade que refuja à proteção do cerne constituti
vo do Estado-Gerente: os direitos do indivíduo.

As questões sociais, por conseguinte, 
são afastadas de sua apreciação, perm anecen
do nas mãos da governança. Nesse espectro, 
a função jurisdicional permanece, como alerta 
CAPPELLETTI, confinada dentro dos limites 
das funções tradicionais de proteção (aos direi
tos individuais) e repressão (impondo sanções 
aos administradores e cidadãos quando usur
pam  os limites delineados pelo Direito)45. Para 
o renomado processualista,

[...] seu alcance não irá além daquilo que 
poderia, essencialmente, ser considerado 
como “conflitosprivados", sejam estes de 
ordem civil ou penal, porquanto não se 
comprometeriam com as contribuições 
mais novas e invasoras, costumeiramèn- 
te  discricionárias e de “promoção social", 
dos outros ramos do governo.46

Diante de tais constatações é possível 
delinear a desenvoltura da atividade jurisdi
cional no modelo de Estado liberal, ou, melhor 
dizendo, da “mentalidade" peculiar ao pensa
mento liberal. O referido mister reside no fato 
de que ta l postura judiciária ainda não sucum
biu, seja na  práxis jurisdicional seja nas acade
mias de ensino. Ao contrário, perm anece vivaz, 
ainda que o modelo liberal de Estado, na pers
pectiva em que foi criado, tenha se esgotado 
diante de um a nova exigência: a questão social. 
A referida "passagem " se justifica ante o fato 
de que o ideal do Estado Liberal, com postura 
absenteísta, que não interferisse no domínio 
econômico, não mais correspondia à  realidade 
da época (séculos XVIII e XIX), momento em 
que o período dó pós-guerra foi decisivo, pois 
a crise econômica levou o Estado a assumir um 
papel ativo como agente econômico.47

Na busca em desvelar o cem e da questão 
atinente à função jurisdicional no Estado de mo
delo liberal, h á  que se ter em mente que a ati
vidade interpretativa encontra na figura do juiz 
um ator privilegiado. Não simplesmente porque 
a este cabe, no caso concreto, “dizer o direito", 
mas porque a  este o Estado delegou uma fun
ção extremamente complexa, a qual ultrapassa 
o objetivo da solução dos conflitos submetidos 
a  seu crivo para preservar os próprios sistemas 
democráticos, garantindo (o que se espera) o 
respeito à Constituição.

A partir da construção de FRANÇOIS OST 
no texto intitulado Júpiter, Hércules e Hermes: ■ 
três modelos de juiz  (ainda que sejam fortes as 
críticas direcionadas ao texto em apreço)48, po-

44Idem , ibidem . 47 Cf. ESPÍNDOLA, Â ngela Araújo d a  Silveira. A  Crise Con-
45 Cf. CAPPELLETTI, Mauro. Processo, ideologias e  socieda- c e itu a l e  a  (re)construgão in te rrom p ida  da soberania: o 

de. Tradução e  notas doProf. Dr. Elício de Crescí Sobrinho. fim  do  E stado -N ação?  Op. cit, p, 47.
Porto Alegre: Ed. Sérgio Antonio Fabris, 2008. p. 229. 48 Por to d as, verificar a  d e  LÊNIO STRECIC in titu lada Des-

46 Idem, ibidem . co n s tru in d o  o s  m o d e lo s  d e  ju iz :  a h erm en êu tica  ju ríd ica
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de-se afirmar que o “modelo" jurisdicional que 
se enquadra na concepção de Estado-Gerente 
(liberal) é o de roupagem jupiteriana (que tam 
bém representaria a figura estatal Liberal de 
Direito), sempre proferindo suas decisões des
de cima, do alto de um monte Sinai, a partir da 
filiação irrestrita à figura do direito posto.49 Sua 
perspectiva de atuação nesse modelo (e nessa 
forma de direito),

[...] se  expresa en el imperativo y da pre- 
ferencia a la naturaleza de lo prohibido. 
Intenta inscribirse en un depósito sagra
do, tablas de la ley o códigos y constitu- 
ciuones modernas. De ese foco supremo 
de juridicidad em ana e íresto  dei Derecho 
en forma de decisiones particulares. Se 
distribuja una pirâmide, impresionante 
monumento que atraè irrésistiblemente 
la mirada hacia arriba, hacia esse punto 
focal de donde irradia toda justicia.50

Nesse particular mostra-se nítida sua (do 
júiz jupiteriano) filiação intelectual ao método 
da subsunção, até mesmo porque o modelo 
piramidai-dedutivo51 ao qual é adstrito acaba 
por corromper a atividade interpretativa me
diante um processo reprodutivo no momento 
da aplicação do direito. O juiz “júpiter”, assim,

Cível

e a superação ' do  esguem a su jè ito -ob je to . In: C onstitui
ção, s is tem as sociais e  herm enêutica: p rogram a d e  pós- 
g raduação  em  Direito d a  Unisinos: m estrado  e  doutora-
do/orgs. Lênio Luiz Streck, Jo sé  Luis Bolzan d e  M orais;
Ovídio Araújo B ap tista  d a  Silva ... [et al.]. Porto Alegre: 
Ed. Livraria do A dvogado, 2008. p. 97-116.

49 Cf. OST, François. Júpiter, H ércu les e H erm es: tr e s  m o 
delos d e  ju e z . In: Doxa, C uadernos d e  Filosofia dei Dere
cho, n° 14, A licante, 1993. p .169-194

50 Idem, ibidem , p.. 170.
51 Expressão d e  LÊNIO STRECK utilizada no tex to  Des-

co n s tru in d o  o s  m o d e lo s  d e  ju iz :  a h erm en êu tica  juríd ica
e  a superação  do esq u em a  sü je ito -ob je to . Op. cit., p. 103.

Civil.

perm anece arraigado ao paradigm a metafísi- 
co-positivista de interpretação-aplicação do 
direito, uma vez que a partir da vinculação ao 
método atribui carga plenipotenciária à regra 
jurídica. Ápoia-se de tal maneira na atividade 
legislativa (o que retrata a bandeira do Estado- 
Gerente) que acaba fazendo jus ao epíteto “bo- 
ca-da-lei”, ignorando a diferença entre texto e 
norma e a param etricidade formal e material 
da Constituição.

Trata-se, assim, de um modelo ordenador, 
esbarrando não raras vezes em seus próprios 
decisionismos e arbitrariedades, tudo para li
m itar o poder do Estádo na garantia protecio
nista  dos direitos individuais, exclusivamente. 
Diante disso, o direito-enquanto-sistema-de- 
regras o seduz, o que o leva a laborar diuturna- 
m ente através do apego exacerbado aos textos 
legais e de sua “íntima convicção”, crendo que 
as regras preveem todas as hipóteses aplica
tivas, desprezando, consequentem ente, o pro
cesso interpretativo.

Atualmente (no paradigm a instituído 
pelo Estado Democrático de Direito), o modelo 
de juiz jupiteriano (que se mantém!) sustenta 
a cisão entre casos fáceis e casos difíceis no 
plano da teoria jurídica52 *,'postura rotulada pelo 
próprio positivismo jurídico, que ignora o fato 
de que os textos não são plenipotenciários, de 
que não carregam seu próprio sentido, ainda 
que sejam inseparáveis de seu sentido; Assim, 
justam ente quando o tem a é interpretação-fun- 
damentação-aplicação do Direito, o juiz “júpi
ter", ao fomentar a cisão entre casos fáceis e 
casos difíceis, propõe como método de solução

52 Sobre o tem a consultar: STRECK, Lênio Luiz. Verdade e 
C onsenso. C onstitu ição, H erm enêu tica  e Tborias D iscur
sivas: da  possib ilid a d e  à n ec e ss id a d e  d e  respostas cor
re ta s  e m  direito . 2a ed. Rio d e  Janeiro: Ed. Lúm en Iuris, 
2007. |
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dos primeiros a figura da  subsunção, onde o 
-juiz num processo lógico-dedutivo praticam en
te  “lavaria as m ãos” na aplicação do Direito 
ao caso concreto, subsumindo diretam ente as 
regras existentes no ordenamento jurídico ao 
referido caso.

A referida postura colore, por exemplo, o 
silogismo entre questão de fato e questão de 
direito utilizado classicam ente na elaboração 
das sentenças judiciais, método vinculado a 
uma cultura jurídica standardizada por manu
ais jurídicos (para tanto, consultar as obras de 
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, BARBOSA 
MOREIRA, GALENO LACERDA, J. J. CALMON 
DE PASSOS, somente para citar estes) ao tra ta 
rem do tem a direita processual civil. J á  os ca
sos difíceis seriam solucionados pela atividade 
criativa do juiz, a partir de “sua experiência", 
permitindo que este  fizesse a escolha entre 
um a ou outra solução para o caso concreto sub
metido a  seu crivo, tese  defendida contempo- 
raneam ente por HERBERT HART53.

Tal perfil jurisdicional, que incorpora em 
sua gênese o ideal jurídico clássico, tem  em 
sua base de atuação o modelo de direito cons
tituído através dos códigos, estruturado, como 
bem  lembra FRANÇGIS OST54, a partir da for
mação piramidal de modelo kelseniano, se 
gundo o qual cada norma deve ser analisada 
a  partir de sua relação com a norma superior 
(a norma hipotético-fundamental kelseniana). 
O direito, por sua vez, acaba definido siste
m aticam ente a partir da recepção de validade 
de suas normas, as quais devem se relacionar

53 Consultar, para-tan to , a  ob ra  O conceito de direito . Tra
dução de A. Ribeiro M endez. 3a ed. Lisboa: Fundação 
C alouste Gulbenkian, 2002.

54 Cf. OST, François. Júpiter, H ércu les e H erm es: tre s  m o 
delos d e ju e z . In: Doxa, C uadernos d e  Filosofia dei Dere- 
cho, n° 14, A licante, 1993. p.173.

(e essa  a  sua condição de possibilidade para 
o ingresso no plano da validade) com a norma 
fundam ental'não positiva (KELSEN). O jurista 
deveria, por assim, descrever a organização em 
sociedade,, a  organização de; poder, que assu
mindo um a forma escalonada culmina em uma 
constituição, justificada pela norma suprema, 
a norma fundamental55, o que nos interessa no 
presente estudo ao trato com a questão do pró
prio Estado.

Para FRANÇÓIS OST, o modelo jupiteriano 
engendraria quatro perspectivas de análise: em 
primeiro lugar, a relacionada ao monismo jurí
dico, para a qual o direito adota a  forma domi
nante da lei positiva acoplada aos códigos; em 
segundo, a compreensão adstrita ao monismo 
político ou da soberania estatal, para o qual o 
processo de codificação supõe o resultado de 
um processo de identificação nacional e centra
lização administrativa; em terceiro, a de que o 
movimento da codificação traduz uma raciona
lidade dedutivista e linear, ,em que as soluções 
particulares são resolvíveis a partir de regras 
gerais. Finalmente, a  compreensão justificada a 
partir da constatação de que a codificação sú- 
põe uma concepção de tempo orientada a um 
futuro controlado, descansando sobre a  crença 
do progresso e da história.56

É possível afirmar, nesse' diapasão, que o 
modelo de juiz jupiteriano, o qual, como já  re
ferido, perm anece fortemente atuante nos tri
bunais ao ignorar a diferença ontológica entre 
texto e norma, conferindo carga plenipotenciá- 
ria aos textos legais na pressuposição de que 
estes carregam  consigo seu próprio sentido, 
não está preparado a enfrentar os novos confli-

55 Cf. BARZOTO, Luis Fernando. Dicionário d è  Filosofia do  
D ireito. Coordenação de V icente d e  Paulo Barreto. São 
Leopoldo: Ed. Unisinos, 2006. p. 644.

56 idem , ibidem , p. 174-175.
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tos de massa nascidos a partir do momento em 
que a questão social (dos direitos de igualdade, 
econômicos e culturais) foi agregada ao movi
m ento do constitucionalismo contemporâneo 
(notadamente no século XX), o que impõe que 
se repense a referida atividade em consonân
cia com o ideário presente no Estado de perfil 
democrático de Direito.

Veja que ainda neste, ou seja, em pleno 
século XXI, o Poder Judiciário, em tem pos de 
economia globalizada e interesses supraindi- 
viduais, continua a reconhecer preponderan
tem ente a  resolução de conflitos entre sujeitos 
iguais, indo ao encontro do movimento consti
tucional contemporâneo, notadam ente a  par
tir da inserção dos princípios e do resgate do 
mundo prático pela filosofia. Permanece, em 
tal plataforma, o Poder Judiciário, como bem  
refere CEZAR LUCAS, à administrar “os con
flitos sociais da m esm a forma que protegia a 
propriedade e a liberdade no séc. XVIII, isto é, 
racionalizando e institucionalizando os confli
tos em vez de enfrentá-los com suas complexi
dades".57

Tal problema se agrava ainda mais dian
te  da resistência positivista no exercício da ju
risdição -  que o constitucionalismo do Estado 
Democrático de Direito procura superar (!) -, 
tendo como um a de suas bases de sustentação 
justam ente a admissão da discricionariedadè e 
de decisionismos, ignorando o fato de que os 
textos não são plenipotenciários. Se, como se 
viu, as posturas positivistas acabam por cindir 
casos fáceis de casos difíceis, propondo como 
método de solução dos primeiros a figura da 
subsunção, onde o juiz num processo lógico- 
dedutivo “lavaria as mãos" na aplicação do Di
reito ao caso concreto, subsumindo diretamen-

57 Cf. LUCAS, Doglas Cesar. A  crise fu n c io n a l do  E s ta d o  e  
o cenário  da  ju risd ição  desa fíada . Op. cit., p. 188.

te  as regras existentes no ordenamento jurídi
co ao referido caso, em pleno paradigm a insti
tuído pelo Estado Democrático de Direito ainda 
se apostam  em subsunções, ponderações e 
interpretações calcadas em procedimentos, o 
que encontra raízes no modo “liberal” de dizer 
o direito.

Diante de tudo isso, se no Estado de fei
ção democrática o Direito passa  a ser transfor
mador da realidade, impõe que se (re)pense a 
atividade jurisdicional nesta  modalidade esta
tal, especialm ente no que se refere às decisões 
judiciais, para além da hipostasiação no apego 
a questões formais e técnicas, percorrendo um 
caminho à definição de direitos dos cidadãos58, 
a partir de uma atitude ativa não discricionária 
na concretização de uma justiça substantiva e 
da própria cidadania, atuando o juiz (não so- 
lipsista) como um construtor do equilíbrio en
tre  interesses supraindividuais59, angariando 
forças a viabilizar o cumprimento dos direitos 
sociais num a plataforma que almeje superar a 
crise epistemológica pelo qual atravessa o di
reito e, consequentem ente, a jurisdição.

Conclusão
O presente trabalho propôs pensar a ati

vidade jurisdicional presente no Estado con
temporâneo a partir da atuação do Poder Judi
ciário no Estado de feição liberal, cujo modelo 
se m antém fortemente presente nos tribunais e 
nas academ ias de ensino. É chegada a hora de 
se (re)discutir quais as condições de possibili-

58 Cf. MORAIS, Jo sé  Luis Bolzan de... [et ai.]. A ju r is p ru -  
d enc iaüzaçâo  da  Constituição. A  construção  jurísdicío- 
n a l do  E s ta d o  D em ocrá tico  d e  D ireito. In: A rtigo publi
cado jun to  ao  A nuário do P rogram a d e  Pós-G radução 
em  Direito -  M estrado e  D outorado. São Leopoldo: Uni
sinos, 2002. p. 322.

59 Idem, ibidem . 1
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dade para a realização dos direitos fundamen
tais e da democracia, nem  que para tanto  se te 
nha que profanar a imagem de um Estado que 
se sacralizou perante a cultura jurídica, tanto 
da cátedra quanto da práxis.

Nesse contexto é que se pesquisou á  ati
vidade jurisdicionaí no Estado de modalidade . 
liberal, pelo que se pôde perceber que, em ple
no paradigm a instituído pelo Estado de feição 
democrática de direito, ainda se mostram pre
sentes, como herança das práticas jurisdicio- 
nais da referida modalidade estatal, práticas de 
ordem meramente reprodutiva, decisionista e 
discricionária na solução de conflitos eminente
m ente individuais. Dessa forma o Judiciário, em 
tempos de economia globalizada e interesses 
supraindividuais, continua a reconhecer pre
ponderantemente a resolução de conflitos entre 
sujeitos iguais, indo ao encontro do movimento 
constitucional contemporâneo, notadam ente a 
partir da inserção dos princípios diante do mo
vimento constitücipnalista do século XX.

Diante disso’, pensar a atividade jurisdi- 
cional no presente século é pensar a Jurisdição 
como guardiã dos direitos difusos e coletivos 
próprios da plataforma social, o que impõe que 
as decisões busquem , tan to  quanto possível, 
atingir um máximo grau de coerência (jurisdi- 
cional) e integridade (do direito). -

IS AI A, C. B. The jurisdictional legacy of the li
beral State in full paradigm  established by the 
democratic rule of law. Rev. Justitia  (São Pau
lo), v. 200, p. 179-194, jan./jun. 2009. •

• ABSTRACT: The present article intends. to 
investigate the jurisdictional ideology in the 
State w ith liberal law  features, in order to 
diagnose why th e  referred model insists on. 
keeping acting in court practice as .well as 
in the legal teaching of today. Thus, starting

from a criticai point of view, the work propo- 
ses a (re)thinking of the specific activities of 
the  JudicialB ranch in saying w hat the  law  
is, a function that, has played a crucial role in 
developing the framework of the  State figu
re since the  branch separation theory. The- 
refore, the  tex t starts from the specificities 
tha t are characteristic of the bases suppor- 
ting the  liberal State, to then  concentrate on 
the reason for the Judiciary activity idealized 
in such model to show to  be eminently the 
reproducing of legal texts, allowing for deci- 
sionism and discretion át the moment of law 

. application.
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Jurisdictional activity.

R eferências bib liográficas
BARZOTO, Luis Fernando. Dicionário de Filoso
fia do Direito. Coordenação de Vicente de Paulo 
Barreto. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2006. 
BOBBIO, Norberto. Direito e Estado no pensa
m ento de Imanuel Kant. Tradução de Alfredo 
Fait. 2a ed. São Paulo: Ed. Mandarim, 2000. 
BOLZAN DE MORAIS, José Luis; STRECK, Lê- 
nio Luiz. Ciência política e teoria do estado. 6a 
ed. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 
2008.
______. O estado e seus limites: reflexões iniciais
sobre a profanação do Estado Social e a dessa- 
cralização da modernidade. Material fornecido 
e de autoria do professor BOLZAN DE MORAIS 
em ocasião da realização de disciplina Trans
formações do Estado Contemporâneo perante 
o curso de doutoramento dò autor do presente 
texto junto à Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos no ano de 2008.
^____ . As crises do Estado e da Constituição e
a transformação espacial dos direitos humanos. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.

Cível/ Civil 193

______ . Revisitando o Estado! Da crise concei
tuai à crise institucional (constitucional). Arti
go publicado junto ao Anuário do Programa de 
Pós-Graduação em Direito -  M estrado e Douto
rado. São Leopoldo: Unisinos, 2000.

. A  jurisprudencialização da Constitui
ção. A  construção jurisdicionaí do Estado De
mocrático de Direito. In: Artigo publicado junto 
ao Anuário do Programa de Pós-Graduação em 
Direito -  M estrado e Doutorado. São Leopoldo: 
Unisinos, 2002.
BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado 
social. 3a ed. Rio de Janeiro: Fundação Getulio 
Vargas, 1972.
CAPPELLETTI, Mauro. Processo, ideologias e 
sociedade. Tradução e notas do Prof. Dr. Elício 
de Cresci Sobrinho. Porto Alegre: Ed. Sérgio 
Antonio Fabris, 2008.
CHÂTELET, François; PISÍER-KOUCHNER, 
Évelyne. A s concepções políticas do século XX: 
História do Pensamento Político. Tradução de 
Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder. Rio 
de Janeiro: Ed. Zahar, 1983.
CROSSMAN, R. H. S. Biografia dei Estado Mo
derno. Taducción de J. A. Fernández de Castro. 
Ciudad dei México: Fondo de cultura econômi
ca, 1992.
DUSO, Giuseppe. Do poder natural do poder ci
vil: a época do contrato social. In: O Poder: his
tória da filosofia política moderna. Giuseppe 
Duso (org.). T adução de Andréa Caiacchi, Lís- 
sia da Cruz e Silva e Giuseppe Tosi. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2005.
ESPÍNDOLA, Ângela Araújo da Silveira. A  Crise 
Conceituai e a (re)construção interrompida da 
soberania: o fim do Estado-Nação? In: O Estado 
e suas crises. Org. José Luiz Bolzan de Morais -  
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. 
HART, H erbert L. A. O conceito de direito. Tra
dução de A. Ribeiro Mendez. 3a ed. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2002.

HOBBES, Thomas. Do Cidadão. Tradução de 
Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Martins Fon
tes, 1992.
LUCAS, Doglas Cesar. A  crise funcional do Es
tado e o cenário da jurisdição desafiada. In: O 
Estado e suas crises. Org. José Luiz Bolzan de 
Morais -  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2005.
LUHMANN, Niklas El Derecho de la Sociedade. 
Ed. Ibero-Americana, 2000.
MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. T adução de 
Maria Lucia Cumo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1996.
OST, FRANÇOIS. Contar a lei. T adução de Pau
lo Neves. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2005. 
_____ Júpiter, Hércules e Hermes: tres mode
los dejuez. In: Doxa, Cuadernos de Filosofia dél 
Derecho, n° 14, Alicante, 1993.
PÊPE, Albano Marcos Bastos. O Jusnaturalis- 
mo e o Juspositivimo Modernos. In: Constitui- 
ção, sistem as sociais e hermenêutica: progra
ma de pós-graduação em Direito da Unisinos: 
m estrado e doutorado. Orgs. Lênio Luiz Sreck, 
Leonel Severo Rocha... [et al.]. Porto Alegre: Li
vraria do Advogado, 2007.
SANTOS. Francisco de Araújo. O Liberalismo. 
Porto Alegre: Ed. da Universidade (UFRGS), 
1991.
STRAYER, Joseph R. A s origens medievais do 
Estado moderno. T adução de Carlos da Veiga 
Ferreira. Lisboa: Ed. Gradativa, 1998. - 
STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional 
e hermenêutica: uma nova visão crítica do Direi
to. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

■ Desconstruindo os modelos de juiz: a 
hermenêutica jurídica e a superação do esque
m a sujeito-objeto. In: Constituição, sistem as 
sociais e hermenêutica: programa de pós- 
graduação em Direito da Unisinos: mestrado 
e doutorado/orgs. Lênio Luiz Streck, José Luis 
Bolzan de Morais; Ovídio Araújo Baptista cja 

■ j i . .!



194 Justitia, São Paulo, 66 (200), jan./jun. 2009

Silva ... [et ai.]. Porto Alegre: Ed. Livraria do 
Advogado, 2008.
_____ . Verdade e Consenso. Constituição, Her
menêutica e Teorias Discursivas: da possibilidade

à necessidade de respostas corretas em direito. 2a 
ed. Rio de Janeiro: Ed. Lúmenlüris, 2007. 
SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos do Direi
to Público. São Paulo: Malheiros, 1992.

\



Cível /  Civil 195

Lei 12.318/10
Alienação Parental “Órfãos de pais vivos”

• SUMÁRIO: Introdução. 1 Comportamentos 
clássicos de genitores alienantes. 2 Direito 
Comparado. 3 Brasil. 4 Características, Danos 
& Consequências nas vítimas da Alienação 
Farentfd. Conclusão. Referências bibliográfir 
cas. Anexos.

• RESUMO: O presente trabalho faz um a aná
lise da Síndrome da Alienação Parental e a 
importância de sua tipificação no ordena
mento jurídico brasileiro.

• PALAVRAS-CHAVE: Síndrome Alienação 
Parental. Tipificação. Ordenamento. Brasil.

Introdução
A Síndrome da Alienação Parental é tem a 

complexo e polêmico e foi delineado nos anos 80, 
pelo médico e professor de psiquiatria infantil da 
Universidade de Colúmbia, EUA, Richard Gard- 
ner, para descrever a situação em que, divorcia
dos, ou em processo de separação ou mesmo em 
casos menores, por desavenças temporárias, e 
em regra disputando a guarda da criança, um 
genitor manipula e condiciona o filho para que 
este venha a  romper os laços afetivos com o ou
tro genitor, criando sentimentos de ansiedade e 
temor em rèlação ao ex-çompanheiro.

Os casos mais frequentes estão associa
dos a situações em que a ruptura da vida em 
comum cria, em um dos -genitores, em regra 
na mãe, um a grande tendência vingativa, en
gajando-se em um a cruzada difamatória para 
desmoralizar e desacreditar o ex-cônjuge, fa
zendo nascer no filho a raiva para com ò outro,

Marco Antônio Garcia de PINHO*

)
m uitas vezes transferindo o ódio ou frustração 
que,ela própria nutre, n este  malicioso esquema 
em que a criança ó utilizada como instrumento 
de agressividade e negociata.

Não obstante o objetivo da Alienação Pa
rental seja sempre o de afastar e excluir‘o pai 
do convívio com os filhos, as causas são diver-' 
sas, indo da possessividade até a  inveja, pas
sando pelo ciúme e a vingança em relação ao 
ex-parceiro e mesmo incentivo de familiares, 
.sendo a  criança, uma espécie de ‘moeda de 
troca e chantagem'.

Àquele que busca afastar a presença do 
outro da esfera de relacionamento com os filhos 
outorga-se o nome de ‘genitor alienante', sen
do que estatisticam ente este  papel em regra 
cabe às mães, e o de ‘genitor alienado’, aos 
pais pois as mães, munidas de ‘guardas exclu- 
sivas/unilaterais' se colocam como verdadeira 
‘m ártires’ que detêm  poder e controle do certo 
e errado, do que é bom ou ruim.

Sem chances de defesa, os pais seguem 
rotulados socialmente como ‘os culpados’, ‘al
gozes’, ‘agressores’, prevalecendo sempre a 
‘falsa verdade’ criada pelas m ães que se viti-
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mizam, um sem-número de vezes am paradas 
pelas falsas acusações de ‘am eaças’ e ‘vias 
de fato’, através da Lei.Ma. da Penha, bastan
do em tais casos a ‘palavra da suposta vítima’, 
mesmo que sem provas nem testem unhas, para 
que consigam cautelares de distanciam ento e 
incomunicabilidade, nascendo aí a verdadeira 
via-crúcis que se estende em regra por até um 
ano, e que culmina em inúmeras injustiças com 
condenações de inocentes, salvo se sob o crivo 
de julgadores mais experientes e sensíveis, 
sendo, hoje, infelizmente, a Lei Ma. da Penha a 
maior aliada dé um a genitora alienante, segui
da pelas falsas acusações de ‘m aus-tratos’ em 
Varas de Criança e Adolescência.

A pesar de haver registros deste  conceito 
desde a década de 40, Gardner foi o primeiro a 
defini-lo como ‘Parental Allienation Syndrome' 
nos anos 80.

François Podevyn1, por sua vez, define 
a Alienação Parental de forma mais objetiva: 
“programar um a criança para que odeie um 
de seus genitores", enfatizando que, depois 
de instalada, contará com a colaboração desta  
na desmoralização do genitor alienado (ou de 
qualquer outro parente ou terceiro interessado 
em seu desenvolvimento).

A cham ada Alienação Parental tem  ver
dadeiras raízes nos sentim entos de orgulho, 
vaidade, vingança, além do sentim ento de oni
potência do alienador. .

N esta patologia (há entendim ento que 
a Alienação Parental é uma doença), a' ira do 
agente alienador se volta contra quaisquer 
das pessoas que possam  contestar sua auto
ridade, m antendo-as num  estado de horror, 
subm issão e pressão  psicológica, por meio

1 PODEVYN, François. Syndrome D’Alienation Parentale 
(SAP) - h ttp ://w w w .paulw illekens.be/pw /pas.h tm  2001.

de crescente anim osidade e um sem-número 
de falsas acusações e quaisquer coisas que 
possam  denegrir e minar emocional, moral e 
fisicam ente o genitor. E ssa desestru turação 
se transform a em ingrediente de batalha ju
diciária, que poderá perdurar anos, até que a 
criança prescinda de um a decisão judicial, por 
ter atingido a  idade m adura ou estágio crônico 
de abalo.

Ressalte-se que, além de afrontar ques
tões éticas, morais, cristãs e humanitárias, e 
mesmo bloquear e distorcer valores e o instinto 
básico de proteção e preservação da prole, o 
processo de Alienação Parental tam bém  agri
de frontalmente dispositivos constitucionais, 
mormente o disposto do artigo 227 da Carta 
Maior, que versa sobre o dever da família de as
segurar à criança e ao adolescente, com abso
luta prioridade, o direito constitucional a uma 
convivência familiar harmônica e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de ne
gligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão, as^im como o artigo 3o 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, e, 
por óbvio, o princípio maior de respeito à digni
dade humana.

Na Alienação Parental, o detentor da cus
tódia que se coloca em posição de vítima, e  que 
passa  a  viver um verdadeiro ‘tea tro ’, sempre 
se mune de todo um arsenal de estratagem as 
para prejudicar a imagem do ex-consorte. e ' 
afastá-lo da efetiva e salutar convivência com 
os filhos.

X C om portam entos c lássicos de gen itores  
a lien an tes

1. Provocam discussões com os ex-par
ceiros na presença dos filhos.

2. Fazem questão de chorar ou discutir 
na frente das crianças.

3. Culpam sempre a  outra parte  pelo 
quadro instalado e fazem questão 
de publicizar e quebrar a intimidade 
com os falsos desabafos dos supostos 
sofrimentos, dando publicidade e de
negrindo a imagem e honra do outro 
genitor.

4. Repetidamente, de maneira tácita ou 
não, reclamam e se aproveitam de 
qualquer situação para destruir a ima
gem do companheiro.

5. Simulam lesões e destruição de obje
tos, imputando as supostas agressões, 
danos e torturas psicológicas a seus 
parceiros.

6. Abandonam o lar e/ou, prem edita
dam ente, se. munem de cautèlares 
forjando situações de ‘Violência Do
m éstica’ para incriminarem os com-

, panheiros.
7. Alegam que o ex-companheiro não per

gunta pelos filhos nem sente mais fal
ta  deles.

8. Obstaculizam passeios e viagens.
9. Criticam a competência profissional e 

a situação financeira do genitor.
10. Criam falsas situações, alegando agres

sões ou que foram ameaçadas.
11. Fazem falsas acusações de abuso se

xual contra o ex-marido.
12. Alteram a rotina de aulas das crian

ças.
13. Mudam os filhos de escola sem con

sulta prévia.
14. Controlam em minutos os horários de 

visita.
15. Agendam atividades de modo a "dificul

ta r a  visita e a torná-la desinteressan
te  para a criança, ou mesmo inibi-la.

16. Escondem óu cuidam mal dos presen
tes que o genitor dá aos filhos.
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17. Conversam com os companheiros atra- 
. vés dos filhos como se mediadores

fossem até mesmo em tem as adultos 
como ‘pergunte ao seu pai se ele não 
vai mandar algum dinheiro para você 
não morrer de fome em vez de gastar 
com mulheres e bebidas’ etc.

18. Sugerem às crianças que o genitor é 
pessoa sem caráter, má e perigosa.

19. Não entregam  bilhetes nem repassam  
recados.

20. Impedem que os avós paternos ou pes
soas próximas do pai se aproximem 
dos filhos.

21. Alteram números de telefones de con
tato para impedir telefonemas entre o 
genitor e filhos \

22. Não respondem a e-mails, privando o 
pai de informações e do acompanha
mento dos filhos.

23. Escondem e destroem  fotõs do côn
juge ou quaisquer réferenciais para a 
criança. -

24. Não falam a palavra ‘pai' nem men
cionam o nome do cônjuge (em regra 
falando perto da criança nomes cpmo 
‘tras te ’, ‘infeliz’, ‘bêbado’, ‘vagabun
do’, ‘agressor’, ‘tranqueira’ etc.) para 
denegrir e apagá-lo da memória da 
criança e  de todos os que a cercam, 
na linha do covarde e abjeto “Processo 
de Demonização ”.

25. Recusam-se a fornecer informações 
ao outro genitor sobre as atividades 
em que os filhos èstão envolvidos (es- 
portes, atividades escolares, grupos 
teatrais, consultas m édicas etc.).

26. Falam para todos, e principalmente 
para os filhos, ‘que não podem contar 
com a outra p a rte ’...; ‘que fazem tudo 
sozinhas’...; que o companheiro nãc

http://www.paulwillekens.be/pw/pas.htm
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serve para nada e que a criança não 
precisa de pai/mãe.

27. São sempre contra a regra da Guarda 
Compartilhada, comprovadamente a 
mais salutar para os filhos, deixando 
claro o egoísmo e a falta de preocu
pação para com a criança, pensando 
mais em si mesmas, e deixando os 
filhos em plano inferior, sempre prio
rizando a punição a outra parte, usan
do a criança com o‘troféu’.

28. Esquecem-se de avisar sobre compro
missos im portantes dos filhos (den
tistas, médicos, psicólogos, festas e 
eventos etq.).

29. Envolvem pessoas próximas (mãe, na
morado, novo cônjuge, a melhor ami
ga, um irmão etc.) na lavagem cerebral 
de seus filhos, atuando esses terceiros

, como verdadeiros catalisadores do 
ódiò e do processo da alienação e des
truição da figura paterna/m aterna.

30. Tbmam decisões im portantes a resT 
peito dos filhos sem consultar o outro 
genitor (escolha da religião, escolha 
da escola etc.).

31. Passam a tra tar os filhos apenas pelo 
primeiro nome, evitando a menção do 
nome do pai.

32. Passam a deixar os filhos com tios, ami
gas, em casas de colegas e quaisquer 
outras pessoas que não o outro genitor, 
ainda que este esteja totalmente dispo
nível e queira ocupar-se dos filhos.

33. Ameaçam punir os filhos se eles tele
fonarem, escreverem ou se comunica
rem com o outro genitor de qualquer 
maneira.

34. Impedem os pais de participações mar
cantes como apresentações na escola 
etc.

35. Culpam o outro genitor pelo mau com
portamento dos filhos ou por quais
quer problemas que venham a apre
sentar.

Tais m ães literalmente se ‘apossam ’ da 
vida dos filhos como se somente delas, pois 
querem crer que os estariam  ‘defendendo e 
preservando’ do pai visto como ‘agressor’ e 
chegam  a prejudicar a criança, alterando a ro
tina de aulas; mudam os filhos de escola sem 
consulta prévia; controlam em minutos os ho
rários de visita e agendam  atividades de modo 
a dificultá-la e a torná-la desinteressante ou 
mesmo inibi-la; escondem ou cuidam mal dos 
presentes que o pai dá ao filho; conversam com 
os companheiros através doe filhos como se 
mediadores fossem; sugerem à criança que o 
pai é pessoa perigosa; não entregam  bilhetes 
nem dão recados; não deixam os pais partici
parem  de eventos, datas m arcantes e constan
tem ente m entem  aos filhos.

Vê-se com clareza que pais amorosos e 
dedicados, da noite para o dia se transformam 
em ‘m onstros’ no que a melhor doutrina chama 
de “Processo de Demonização".

Ao destruir a relação do filho com o pai, 
a mãe entende que assum e o controle total e 
atinge sua meta: que o pai passe  a ser consi
derado um intruso, um inimigo a ser evitado, e 
que o filho agora é ‘propriedade’ somente dela; 
ela dita as regras e faz o que quer, pois, como 
dissemos, genitores alienantes são vis, egoís
tas e extrem am ente dissimulados.

Fato é que eventualm ente a criança vai 
internalizar tudo e perderá a admiração e o res
peito pelo pai, desenvolvendo temor e mesmo 
raiva do genitor.

Pior: Com o tempo, a criança não conse
guirá discernir realidade e fantasia e manipula
ção e acabará acreditando em tudo e, conscien
te  ou inconscientemente, passará  a colaborar
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com essâ  finalidade, situação altam ente des
trutiva para ela e, talvez, neste  caso específico 
de rejeição, ainda maior para o pai/mãe.

Em outros casos, nem mesmo a mãe dis
tingue mais a verdade da mentira e p assa  a ser 
refém do falso quadro que criou, com persona
gens fantasiosos de um a existência aleivosa, 
implantando-se, assim, na prole, as falsas me
mórias, daí a  nomenclatura alternativa de Alie
nação Parental como ‘Síndrome da Implantação 
de Falsas Memórias’.

A doutrina estrangeira tam bém  mencio
na a cham ada “HAP -  Hostile Aggressive Paren- 
ting”, que aqui passo a  tra tar por “AFH -  Am
biente Familiar Hostil", situação muitas vezes 
tida  como sinônimo da Alienação Parental ou 
Síndrome do Pai Adversário, mas que com esta  
não se confunde, vez que a Alienação está  liga
da a  situações envolvendo a guarda de filhos 
ou caso análogo por pais divorciados ou em 
processo de separação litigiosa, ao passo que 
o AFH -  Ambiente Familiar Hostil seria mais 
abrangente, fazendo-se presente em quaisquer 
situações em que duas ou mais pessoas liga
das à criança ou ao adolescente estejam  diver
gindo sobre educação, valores, religião, sobre 
como a m esm a deve ser criada etc.

Ademais, a situação de ‘Ambiente Fami
liar Hostil’ pode ocorrer até mesmo com casais 
vivendo juntos, expondo a criança e o adoles
cente a um am biente deletério, ou mesmo- em 
clássica situação onde o processo é alimentado 
pelos tios e avós que tam bém  passam  a  minar 
a representação paterna/m aterna, com atitu
des e comentários desairosos, agindo como 
fomentadores deste  injústo ardil humilhante ,e 
destrutivo da figura do pai/m ãe ou, na visão do 
Ambiente Hostil, sempre divergindo sobre ‘o 
que seria melhor para a criança', expondo-a a 
um lar em constante desarmonia, ocasionando- 
lhe sérios danos psicológicos.

Na doutrina internacional, uma das prin
cipais diferenças elencadas entre a Alienação 
Parental e o Ambiente Familiar Hostil reside 
no fato que o AFH estaria ligado a atitudes e 
comportamentos, às ações e decisões concre
ta s  que afetam as crianças e adolescentes, ao 
passo que a Síndrome da Alienação Parental se 
veria mais relacionada às questões ligadas à 
mente, ao fator psicológico e emocional.

2 D ireito com parado
Já  encontramos vários precedentes acer

ca da Alienação Parental, bem como' medidas 
protetivas e punitivas a m ães/pais que ten ta
ram distanciar seus filhos do ex-cônjuge, prin
cipalmente nas justiças estadunidense, cana
dense, inglesa, francesa, belga, alemã e suíça.

Ó Código Penal da Califórnia/EUA estipu-. 
Ia que “toda pessoa que guarda, aloja, detém, 
suprime ou esconde uma criança, e impede, com 
intenção maliciosa, o genitor possuidor da guar
da legal de exercer este direito, ou impede uma 
pessoa do direito de visita, será punida com pri
são de até um ano, de uma multa de até US$ 
1.000,00, ou dos dois."2

Já  o Código Civil Alemão, em seu artigo 
1.626, § Io tem  a seguinte redação: O pai e a mãe 
têm o direito e o dever de exercer a autorida
de parental (elterliche Sorge) sobre seus filhos 
menores. A  autoridade parental compreende a 
guarda (Personensorge), e a administração dos 
bens (Vermõgenssorge) do filho.

Segundo o artigo 1.626, § Io do Código Ci
vil, em sua versão em endada, os pais de um fi
lho menor de idade nascido fora do matrimônio, 
exercem de maneira conjunta a guarda do filho 
se fizerem uma declaração nesté  sentido (de
claração so b réa  guarda compartilhada), ou se

2 GARDNER, Richard, ADDENDUM.
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eles se casarem. De acordo com o artigo 1.684, 
um filho tem  direito de ver seus dois pais, que 
têm, cada um, a obrigação de m anter contato 
com o filho e o direito de visitá-lo.

Ademais, os pais têm  que renunciar a 
qualquer ato que seja danoso para as relações 
entre o filho e o outro genitor, ou que prejudi
que seriam ente sua educação.

Os tribunais de família podem  fixar as 
formas do direito de visitas, e tam bém  modos 
mais precisos do exercício deste  direito, tam 
bém  para visitas de terceiros. Também podem 
Obrigar os genitores a cumprir suas obrigações 
em relação aos filhos,

Um marco.na tem ática em pauta  data  de 
1992, quando os tribunais alem ães sé recusa
ram a conceder a um pai o direito de visita a 
um filho nascido fora do matrimônio, e de or
denar um estudo pericial psicológico do filho 
e de sua mãe. Assim, depois de esgotar todos 
os recursos possíveis, o pai se dirigiu às Cor
tes Européias dos Direitos Humanos para pedir 
justiça e reparação contra o Estado Alemão.3 
Invocou que a Alemanha não respeitou o arti
go 8 da Convenção, segundo a  qual: a) Toda 
pessoa tem  direito ao respeito de sua vida (...) 
familiar (...); b) Não pode haver ingerência de 
um a autoridade pública no exercício deste  di
reito, mesmo qüe esta  ingerência seja prevista 
por Lei e que constitua um a m edida que, em 
uma sociedade democrática, seja necessária 
(...) para a proteção da saúde, da moral ou da 
proteção dos direitos e liberdade dos outros.

Destarte, na sentença exarada em julho 
de 2000, a Corte Européia lhe deu razão e con
denou a Alemanha a lhe pagar aproximada
m ente R$ 75.000,00 por danos morais.

3 “ELSHOLZ du  13 juillet 2000. h ttp ://w w w .isonet.fr/ 
stop/cour_europeenne2.htm . A cesso  em  2.out,2009.

Esta sentença m ostra que, quaisquer que 
sejam as leis, quaisquer qüe sejam os lugares, 
o interesse superior da criança se encontra no 
direito fundam ental de te r acesso a seus dois 
genitores.

3 Brasil
No Brasil, a questão da Alienação Paren- 

tal surgiu com mais força quase sim ultanea
m ente com a da Europa, em 2000/2002, e, nos 
Tribunais Pátrios, a tem ática vem sendo venti
lada desde 2005/2006.

O Projeto de Lei que dispunha sobre a 
Alienação Parental teve em 15 de julho de 2009 
o seu substitutivo aprovado pela Comissão de 
Seguridade Social e Família, passando pela Co
missão de Constituição e Justiça, e, confirma
do no Senado, seguiu para a sanção Presiden
cial em 26 de agosto de 2010, nascendo, assim, 
a novel Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010, à 
Lei de combate à  Alienação Parental.

Um grande passo foi dado.
De acordo com a  nova Lei, são criminali

zadas as formas de Alienação Parental: reali
zar cam panha de desqualificação da conduta 
do genitor no exercício da paternidade ou ma
ternidade, impedir o contato da criança com o 
outro genitor, omitir informações pessoais so
bre o filho, principalmente acerca de paradeiro 
e mesmo escolares, médicas e alterações de 
endereço para lugares distantes visando a difi
cultar a convivência da criança ou adolescente 
com a outra parte  e com familiares, dentre ou
tras. .

Também é punido o fato de se apresen
ta r falsa representação, denúncias ou fabricar 
e exagerar e distorcer dadòs ou fatos triviais 
como se fossem verdadeiras ‘am eaças’ de mal 
injusto e grave, m aus-tratos etc., gerando oü 
não Boletins Policiais, Termos de Ocorrência, 
Inquéritos ou Processos, criando um falso cli

ma de terror alicerçado em situações forjadas 
envolvendo o Estado- Juiz, o que só traum atiza 
e piora todo o processo já altàm ente destrutivo 
para ò genitor/genitora.

Cabe aqui ressaltarmos, mais um a vez, 
que, infelizmente, a cada dia, aum entam  os nú
meros de falsas acusações com base na Lei Ma
ria da Penha (tida por parte  da doutrina como 
extrem am ente parcial e mesmo inconstitucio
nal), sendo, a nosso sentir, hoje, a  maior ‘alia
da’ de genitoras alienantes, simulando, exage
rando, distorcendo e alterando a verdade, o 
que, esperamos, sejam os julgadores hábeis 
a notar e que passem  a analisar-com extrema 
cautela e a  indeferir os inúmeros pedidos cau- 
telares de ‘m edidas protetivas’ de genitoras 
alienantes que se ‘vitim izam’, e  que passem  a 
repreendê-las, bém como os profissionais que 
alimentam tais atos e incentivam esta  vil ‘es
tra tég ia’ de banalizar e inundar a justiça com 
um sem-número de representações falsas e 
fantasiosas, munindo-se, com base em acusa
ções inverossímeis, das tão desejadas ‘Medi
das Cautelares da Lei de Violência Doméstica/ 
Lei Ma. da Penha’ (sem nem sequer se ouvir a 
outra 'parte, agora marcado, verdadeiramente 
rotulado de 'agressor' com base em estratégia 
covarde, vil, e inverídica que irá macular para 
sempre ò seu ‘s ta tus dignitatis’, e, o principal: 
m anter o pai afastado...não da suposta vítima, 
mas, sim, dos filhos!)

A prática de qualquer destes atos fere 
o direito fundamental da criança ao convívio 
familiar saudável, constitui abuso moral contra 
a criança e o adolescente e representa o des- 
cumprimento dos deveres inerentes ao poder 
familiar, atingindo, paralelamente, tam bém  o 
pai/mãe, em verdadeira afronta ao princípio da 
dignidade humana.

Havendo indício da prática de Aliena
ção Parental, o juiz determ inará a realização de

perícia psicológica na criança ou adolescente, 
ouvido o Ministério Público. O laudo pericial 
terá  base em ampla avaliação, compreenden
do, inclusive, entrevista pessoal com as partes 
e exame de documentos. O resultado da perícia 
deverá ser apresentado em até 90 dias, acom
panhado da indicação de eventuais medidas 
necessárias à preservação da integridade psi
cológica da criança.

Caracterizada a prática de Alienação, o 
m agistrado poderá advertir e multar o respon
sável; ampliar o regime de visitas em favor do 
genitor prejudicado; determ inar intervenção 
psicológica monitorada; determ inar a mudança 
para guarda compartilhada ou sua inversão; e 
até mesmo suspender o poder familiar do alie- 
nante.

Vê-se na novel Lei 12.318/10 que o legis
lador pátrio, conscientem ente ou não, pois que 
a tem ática do que chamo de ‘Ambiente Fami
liar Hostil’ é pouco conhecida em nosso país, 
mesclou as características deste  com as da 
‘Síndrome da Alienação Parental’, mas andou 
bem, ampliando o sentido e abrangência, e de
finindo como ‘Alienação Parental’ qualquer in
terferência de mesma natureza, promovida ou 
induzida, agora não só por um dos genitores, 
mas também, no diapasão do retrocitado' ‘Am
biente Familiar Hostil’, pelos avós ou tios, ou 
dos que tenham  a criança ou o adolescente sob 
sua autoridade, guarda ou vigilância.

Para outros, um avanço no combate à 
Alienação Parental será a inclusão da SAP na 
próxima versão do ‘Manual de diagnóstico e 
estatística das perturbações mentais - DSM'\ 
átualizada pela Associação Americana dé Psi
quiatria. Tal fato deverá encerrar a polêmica 
que se arrasta há mais de duas décadas, uma 
vez que críticos julgavam a  Síndrome ‘vaga, 
fantasiosa e tecnicam ente inexistente’ por nem 
sequer aparecer no referido Manual.

http://www.isonet.fr/


Seguindo a linha do ilustre Juiz de Direi
to Dr. Fábio Henrique Prado de Toledo em seu 
artigo ‘Os filhos e as separações dos pais’:

Sabemos como leigos e por especialistas 
que filhos, mormente em tenra idade, da I a à 
3a infância, se sentem  muito mais amados e se
guros em-notar que os pais se amam a ponto de 
buscar a reconciliação entre si e por eles, e que 
tentarão ao máximo permanecer eternamente 
juntos do que com demonstrações isoladas de 
afeto diretamente para com os próprios filhos, 
pois, mais que ser verdadeiramente amados, as 
crianças desejam ardentemente se sentir fruto 
de um amor, deste amor de p a i e mãe.

Daí o porquê do verdadeiro caos se ins
talando com a banalização de separações mor
m ente inflamadas com conteúdos de. Alienação 
Parental, pois o mal maior é infinito, e, isto sim, 
refletirá nos filhos.

Desentendimentos ocorrem m as deve 
haver sempre o esforço m útuo e constante, li
dando sempre juntos com a situação; nunca 
separados, nem buscando culpa e culpados. Er
ramos e aprendemos com os erros, e a tomada 
de consciência promove aproximação, elevação, 
crescimento.

É importante que não procurem por 
culpa nem culpados, e, sim, descubram, mais 
do que travem uma batalha, juntos, com de
terminação, e recuperem o trecho perdido, 
por vocês e mais ainda pelos filhos, pois por 
eles o nosso esforço deve ser eterno, ...deve 
ser infinito. Verdadeira prova de amor, de pai 
e de mãe.

Oficialmente reconhecida, a Síndrome 
da Alienação Parental vai adquirir status  de 
‘doença específica’, ganhando espaço junto à 
psicologia, ao meio médico e, principalmehte, 
jurídico.

De acordo com pesquisa desenvolvida 
pelo Departamento de Serviços Humanos &
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Sociais norte-americano, há 10 anos, mais de 
y4 de todas as crianças não viviam com os seus 
pais.

4  C aracterísticas, D anos & C onsequências 
nas V ítim as dá A lienação Parental

1) Isolamento-retirada: A criança se iso
la do que a  rodeia, e centra-se nela 
mesma, não fala com quase ninguém 
e se o faz é de forma muito concisa, 
preferindo estar sozinha em vez de 
brincar com outras crianças, mor
m ente se filho único, perdendo o úni
co outro referencial e passando a vi
ver somente com o pai ou com a mãe, 
sentjndo-se sozinha e angustiada; 
abandono e vazio que não podem  ser 
supridos por qualquer figura senão 
a do próprio pai/mãe, ao passo que

. o alienante acredita poder suprir e
substituir a outra figura.

2) Baixo rendimento escolar: Por vezes 
associado a um a fobia à escola e à 
ansiedade da separação, a  criança 
não quer ir à escola, não presta  a ten
ção nas aulas, mas tam bém  não inco
moda os seus companheiros, não faz 
os deveres com atenção, apenas quer 
sair de casa; a apatia que m ostra re- 
íativamente ,às tarefas que não são 
do seu agrado alarga-se a  outras áre
as.... e isto é detectado a posteriori, 
não de imediato, mormente quando 
na fase das visitações.

3) Depressão, melancolia e angústia: Em 
diferentes graus, mas em quase 100% 
dos casos ocorrerá e infelizmente é 
recorrente.

4) Fugas e rebeldia: Produzem-se para ir 
procurar o membro do casal não pre
sente, por vezes para que se compa-
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deça do seu estado de desam paro e 
regresse ao lar ou  pensando que será 
mais feliz ao lado do outro genitor.

5) Regressões: Comporta-se com um a 
idade m ental inferior à sua, chama 
a atenção, perde limites geralmente 
impostos pela figura paterna, perde 
o ‘referencial’, e mesmo pode regredir 
como ‘defesa psicológica' em que a 
criança tra ta  de ‘retornar’ a uma épo
ca em que não existia o conflito atual, 
e que recorda como feliz.

6) Negação e conduta antissocial: ocor
rem em simultâneo -  por um lado a 
criança {e mesmo as m ães/pais, que 
levam até mais de três anos para 
‘superar o luto’ do divórcio em rom
pimentos bruscos) nega. o que e stá  a 
ocorrer (nega que os seus pais se te-

1 nham  separado apesar de a situação 
lhe te r sido explicada, em diversas 
ocasiões e finge compreender e assi
milar e mesmo negar e ignorar, mas 
a internaliza), e, por outro lado sen
te  consciente ou inconscientemente 
que ós seus pais lhe causaram  dano, 
o que lhe dá o direito de o fazer tam 
bém, provocando uma conduta antis
social.

7) Culpa: Em mais de 70% das vezes, a 
criança se sente culpada, hoje ou 
amanhã, em regra mais tarde, pela si
tuação, e pensa que esta  ocorre por 
sua causa, pelo seu mau comporta
mento, e pode chegar mesmo a auto- 
castigar-se como forma de autodiri- 
gir a hostilidade que sente contra os 
seus pais, inconscientemente.

8) Aproveitamento da situação-enfrenta- 
mento com os pais: Por vezes, a crian
ça tra ta  de se beneficiar da situação,

apresentando-a como desculpa para 
conseguir os seus objetivos ou para 
fugir às suas responsabilidades ou 
fracassos. Por vezes, chega mesmo a 
fantasiar e a inventar falsas situações 
e diálogos para que os pais/falem en
tre si, apesar de o resultado poder ser 
até mesmo a piora no enfrentamento 
entre os seus genitores.

9) Indiferença: A criança não protesta, 
não se queixa da situação, age como 
se não fosse nada com ela, sendo esta  
outra forma de negação da situação.

10) Cerca de 70% de adolescentes que 
cometem infrações vivem em lares 
de pais separados, distantes de um 
genitor.

11) Crianças sem a presença do pai têm 
até duas vezes mais probabilidades 
de baixo rendimento escolar e desen
volvimento de quadros de rebèldia a 
partir da 3a infância.

12) Em crianças e adolescentes com com
portam ento rebelde ou alterações 
emocionais o fato é um a até dez ve
zes mais provável em face de distan
ciamento da figura do pai.

13) A taxa de suicídio (ou tentativa) entre 
adolescentes estadunidenses de 16 a 
19 anos de idade triplicou nos últimos 
cinco anos, e em cada quatro suicídios 
ou tentativas de auto-extermínio três 
ocorreram em lares de pais ausentes 
ou distantes.

14) Adolescentes, na ausência do pai, es
tão mais propensos a DSTfe.

15) Crianças na ausência do modelo do 
pai estão mais propensas ao uso de 
álcool, tabagism o e outras drogas.

16) Filhas distantes de pai têm  até três 
vezes mais chances de engravidar ouí
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abortar ao longo da adolescência ou 
durante os anos de faculdade.

17) Crianças na ausência do pai são mais 
vulneráveis a acidentes, crises de 
asma, dores, dificuldade de concen
tração, faltar com a verdade e até mes
mo desenvolver dificuldades de fala. .

18) Em cada dez crianças, apenas uma 
vê seu pai regularmente, e ainda as
sim apresenta traum as que tendem  
a acentuar-se a  partir da 3a infân
cia, mormente na pré-adolescência 
e adolescência -  ausente a figura do 
pai, principalmente em lares de mães

. criando filhas.
19) 20% das crianças que vivem com seus 

pais, quando perguntado o nome de 
adultos que admiram e nos quais se 
espelham responderam como sendo 
“seu pai". Esse número, quando per
guntado a criança que vive sem  pai, 
sobe para 70%.

20) Professores, terapeutas e outros têm  
maior dificuldade em lidar com filhos 
de pais separados.

21) Jovens com apenas um dos pais são 
até três vezes mais propensos a pro
blemas comportamentais compara
dos aos que têm  pai e m ãe sempre 
presentes na m esm a casa, e aque
les perdem  grande parte  da vida em 
acompanhamentos terapêuticos com 
frequência até cinco vezes maior, 
de acordo com a ‘National Survey of 
Children’.

22) Vivendo em uma família sem o pai, a 
disciplina diminui e as chances de a 
criança se graduar com êxito em ní
vel superior caem  em até 30%.

23) A ausência ou distanciam ento do pai 
tende a se repetir. Meninas que cres

cem apenas com a mãe têm  o dobro 
de probabilidade de se divorciar.

24) Meninas que crescem distantes da fi
gura do pai têm  até cinco vezes mais 
chances de perderem a virgindade 
antes da adolescência; até três vezes 
mais chances de serem vítimas de 
pedofilia e mesmo de procurarem em 
figuras masculinas mais velhas o ‘eu’ 
do pai distante.

25) Meninas que cresceram à distância 
do pai têm  até três vezes mais chan
ces de engravidar precocemente.

26) O pai é o normatizador da estrutura 
m ental e psíquica da criança; o ex
cesso de presença m aterna põe em 
risco a construção m ental infantil e 
isto ocorre em praticam ente todos os 
casos, mormente com filhos únicos.
O genitor alienante destrói o outro e 
não haverá mais o referencial do pai, 
gerando processo que chamamos de 
“fusão” da mãe, esta  querendo, si
multaneamente, tam bém  suprir é fa
zer as vezes de pai.

27) O que im pera é a  convicção de que í’ 
m ãe e filho bastam -se um para  o ou
tro levando a m ãe a crer, a curto e 
médio prazos, que podará suprir to 
das as necessidades dos filhos pelo 
resto da vida, o que, a bem  da ver
dade, vai gerar distúrbios na m ãe 
e tam bém  desvios emocionais na 
criança.

28) Em edição da Review o f . General 
Psychology, cientistas informaram . 
que o grau de aceitação ou rejeição 
que uma criança recebe -  e percebo 
-  do pai, afeta seu desenvolvimento 
de forma tão profunda quanto a  prq • 
sença ou ausência do amor materno.
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29) O amor paterno -  ou a falta dele -  
contribui tanto quanto o amor m ater
no para o desenvolvimento da per
sonalidade e do comportamento das 
crianças. Em alguns aspectos, o amor

• do pai é até mais influente.
30) A ausência do amor paterno está  as

sociada à falta de autoestima, insta
bilidade emocional, irregularidades 
hormonais, introspecção, depressão, 
ansiedade, rejeição, negação, viven
do a criança em um mundo irreal num 
‘universo paralelo’, fantasiando um 
‘pai’ que lhe foi roubado e desenca
deando outras inverdades e surtos 
em face de se ver transform ada no 
que chamamos de ‘ÓRFÃOS DE PAIS 
VIVOS’.

31) Também restou provado que receber 
carinho do pai tem  para a criança um 
efeito positivo igual sobre a felicida
de, o bem-estar, o sucesso acadêmico 
e social, dá I a infância à  fase adulta.

32) Verificou-se, ainda, que em certas cir
cunstâncias o amor paterno tem  um 
papel ainda mais importante que o 
materno.

33) Estudos descobriram que o amor do 
pai, e tão somente dele, é um fator 
isolado determ inante, quando se tra 
ta  de filhos com problemas de dis
ciplina, limites, personalidade, con
duta, delinquência, ou envolvimento 
com álcool, fumo e outras drogas.

34) Entrevistas com um grupo de 5;232 . 
adultos entre 30 e 50 anos, foram 
feitas novamente após cinco anos e 
concluiu-se que aqueles que não se 
separaram  encontraram o equilíbrio, 
entenderam  e resolveram ás fontes 
de conflito, como dinheiro-, familia

res, depressão, distanciamento e até 
mesmo infidelidade. As questões di
minuem com o tempo, e, sem o dis
tanciamento, o processo é absurda
mente mais rápido e menos traumá- 

. tico para todos.
Algumas esposas disseram, ainda, 
que conseguiram lidar melhor com 
o marido, por vezes com a impor
tan te  ajuda de amigos imparciais -  
lembrem-se, infelizmente há inveja 
no ser humáno -  ou de psicólogos, 
ou chegando a pensar na separação. 
Já  os casais que se separaram  fica
ram submetidos a  situações em que 
o indivíduo tem  pouco ou nenhum 
controle, sobre as novas reações, as 
crianças, incertezas e medos de no
vas relações mormente se a questão 
afetivo-sexual era intensa entre os 
dois, tendo permanecido, em grande 
parte, solitários..

35) É da singularidade do pai ensinar à 
filha o significado dos limites e o va
lor da autoridade, sem  os quais não 
se ingressa na sociedade sem trau
mas. N essa fase, a filha se destaca 
literalmente da mãe, não querendo 
mais obedecê-la, e se aproxima mais 
ainda do pai: pede para ser amada 
por ele, e espera dele, do pai, escla
recimentos para os problemas novos 
que enfrenta.' Pertence ao pai fazer 
compreender à filha que a  vida não 
é só aconchego, mas tam bém  estu
do', trabalho e doação; que não é só 
bondade, mas tam bém  conflito, que 
não há apenas sucesso, mas também 
fracasso, que não há tão somente ga
nhos, mas tam bém  perdas.

36) O pai volta-se mais para as caracte
rísticas da personalidade e limites

■ J



206 Justitia, São Paulo, 66 (200), jan./jun. 2009

necessários para o futuro, mormente 
limites da sexualidade, independên
cia, capacidade de testar limites e 
assumir riscos e saber lidar Com fra
cassos e superação.

A mãe-alienante, que ‘programa’ o filho a 
te r imagem negativa e distorcida do pai -  mas 
jamais admite que o faz, pois ela na verdade 
sempre alega dissim uladam ente que está  “pro
tegendo” a criança e arm a toda uma situação 
que venha a  comprovar ta l feito, em  regra com 
falsas acusações aos ex-companheiros e impe
dindo o contato dos mesmos com a prole - gera 
graves consequências psicológicas na criança, 
assim  como no pai alienado e familiares, pois o 
raio de ação destrutiva da Alienação Parental é 
extremamente amplo, seguindo um efeito par 
cascade que assum e verdadeira roupagem de 
linha sucessória.

Para os genitores alienados, vítimas e 
excluídos, acusados de agressores, as conse
quências são igualmente desastrosas e podem 
tom ar várias formas: depressão, perda de con
fiança em si mesmos, paranóia, isolamento, es
tresse  e até mesmo suicídio.

Cabe aqui salientar que a Alienação Pa
rental se dá -  e na maioria das vezes assim 

' ocorre -  não de maneira explícita, mas, sim, de 
forma sorrateira e velada, bastando, por exem
plo, que a mãe, diante de despretensiosa e sin
gela resistência do filho em visitar o pai, por 
mero cansaço ou por querer brincar, nada faça, 
pecando por omissão, nunca estimulando nem 
ressaltando a importância do contato entre pai 
e filhos, escondendo fotos do pai pela casa, 
não deixando a criança brincar com presentes 
do pai, impedindo que pai e filho se falem ao 
telefone...‘matando o pai pouco a pouco... dia 
a dia...’, excluindo-o do imaginário e vida da 
criança em doentio e egoístico processo des
trutivo sempre justificado com a tradicional fra

se por muitos infelizmente conhecida "... ele é 
que não quer ver nem  saber do pai... já sabe que 
o pai não vale nada...eu não posso obrigá-lo nem  
forçá-lo..."

“ Quando a crianca perde o pai, o seu 
‘eu’, a sua estrutura, núcleo e referência são 
também destruídos.”

Walsh4 já afirmava o que hoje é compro
vado: que o filho pode mostrar um a reação-de 
medo de desagradar, ou de estar em desacordo 
com o genitor alienador. A m ensagem  dele é r 
clara: “é preciso “m e” escolher". Se o filho deso
bedece a esta  diretiva, especialm ente expres
sando aprovação ao genitor ausente, aprende
rá  logo a pagar o preço.

É normal que o genitor alienante am ea
ce o filho de abandoná-lo ou de mandá-lo viver 
com o outro genitor como forma de ‘punição’ 
por rejeição. O filho se põe num a situação de 
dependência e fica submetido regularm ente a 
provas de lealdade.

Este nefasto procedimento atua sobre a 
emoção mais fundamental do ser humano: o 
medo de ser abandonado.

N estas circunstâncias, o filho desenvolve 
uma assiduidade particular de não desagradar 
ao genitor alienante.

O filho é nnnstranaido a te r crue escolher 
entre seus crenitores. o q u ees tá  em total oposi
ção com o desenvolvimento harmonioso do seu 
bem -estar emocional.

Para sobreviver, esses filhos aprendem  a 
manipular. Tornam-se prem aturam ente astutos 

‘e dissimulados como as mães alienantes para 
decifrar o ambiente emocional; para falar ap<i •

4 BONE, J. M ichael, M ichael R. Walsh. P arental A lienation 
Syndromé: H ow  to  D etect It and  W hat to  Do A bout It 
h ttp ://w w w .fact.on .ca /In fo /pas/w alsh99 .h tm . A cesso 
em  29. set. 2009.
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nas uma parte  da  verdade; e por fim, enredar- 
se nas mentiras e exprimir emoções falsas...

Pesquisas informam que quase 90% dos 
filhos de pais divorciados ou em processo de 
separação já sofreram algum tipo de Aliena
ção Parental e que, hoje, mais de 25 milhões de 
crianças sofrem este tipo de violência em todo 
o mundo.

Abre-se aqui um parêntese para salien
tarmos que os índices de Genitoras Alienantes 
é absurdam ente alto, mas justam ente porque 
no Brasil (e mesmo em outros países) em cerca 
de 90% dos casos as guardas, até mesmo por 
questões de ‘costum es’, ficam com as mães, 
e não com os pais, daí o porquê de até mesmo 
ha literatura especializada haver nomenclatu
ras afetas ao tem a como a “Síndrome da Mãe 
Maliciosa", desenvolvida por Turket.

No Brasil, o número de “Órfãos de Pais 
Vivos" é proporcionalmente o maior do mundo, 
fruto de mães, que, pouco a pouco, de maneira 
covarde e egoísta (doentia?), apagam  a figura 
do pai da vida e imaginário da criança.

Sabe-se tam bém  que, quando o Genitor 
Alienante não consegue lograr êxito, no proces
so, este  pode vir. a  ser alcançado com o exter
mínio do genitor que se pretendia alienar ou 
mesmo do próprio filho. Verificam-se, ainda, ca
sos de situação extrema em que a pressão psi
cológica e frustração é tan ta  que o pai-vítima 
:(doente?) acaba sucumbindo, como no trágico 
episódio de abril de 2009, em que um doutri- 
nador e professor da USP/Largo São FVancisco, 
cotado para vaga de Ministro do TSE, matou 
o próprio filho e cometeu suicídio. Em levan
tam entos preliminares, restou apurado que os 

; pais estavam  em meio a uma acirrada disputa 
pela criança...Um doente, uma vítima da Alie
nação Parental...ou um frio assassino?

Ainda mais recentem ente foi amplamen- 
' te  noticiado pela mídia o trágico ‘Caso Joan-

n a ’, mais uma vez transparecendo a nefasta 
face da Alienação Parental.

A respeito do traum a dos pais abandona
dos pelos filhos por causa da Síndrome de Alie-, 
nação Parental, Gardner conclui que a perda 
de uma criança nesta  situação pode sèr mais 
dolorosa e psicologicamente devastadora para 
o Pai-Vítima do que a própria morte da criança, 
pois a morte é um fim, sem esperança ou possi
bilidade para reconciliação, mas os ‘Filhos da 
Alienação Parental’ estão vivos, e, consequen
tem ente, a aceitação e renúncia à perda é infi
nitam ente mais dolorosa e difícil, praticam ente 
impossível, e, para alguns pais, afirma o ilustre 
psiquiatra, ‘a dor continua no coração é sem e
lhante à morte viva’.

Conclusão
A tem ática é recente, dolorosa e desperta 

interesse na medicina, na psicologia e no di
reito com um ponto unânime: que a Alienação 
Parental existe e é comportamento infelizmen
te  cada vez mais comum nas atuais relações, 
afetando sobremaneira • o desenvolvimento 
emocional e psicossocial de crianças, adoles
centes e adultos, expostos a verdadeiro front 
de batalha.

Assim, entendemos que o assunto re
quer debates mais aprofundados por parte  de 
psicólogos, médicos e Operadores do Direito, a 
fim de buscar melhores formas de coibir e punir 
com extremo rigor tais práticas de abusos.

Crianças, adolescentes e pais tratados 
como verdadeiras peças de um vil e perigoso 
jogo sem  quaisquer ganhadores.

Barco e âncora são. responsáveis pelo 
equilíbrio e manutenção de seus elos para que 
tenhamos uma corrente forte, rumo a águas 
m ais tranquilas...

Não podemos mudar o mundo, mas, tal
vez, nossos netos o possam...

Afinal, estamos todos no mesmo barco.

http://www.fact.on.ca/Info/pas/walsh99.htm
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A nexos

Lei 12.313, de 26 de agosto de 2010

Dispõe sobre a A lienação Parental e alte
ra o art. 236 da Lei n° 8.069, de 13 de julho
de 1990 (ECA). ■

0  PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço 
saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. Io Esta Lei dispõe sobre a alienação 
parental.

Art. 2Q Considera-se.ato de alienação pa
rental a interferência na formação psicológica 
da criança ou do adolescente promovida ou in -. 
duzida por um dos genitores, pelos avós ou pe
los que tenham  a criança ou adolescente sob a 
sua autoridade, guarda ou vigilância para que 
repudie genitor ou que cause prejuízo ao esta
belecimento ou à m anutenção de vínculos com 
este.

. Parágrafo único. São formas exemplifi- 
cativas dè alienação parental, além dos atos 
assim  declarados pelo juiz ou constatados por 
perícia, praticados diretam ente ou'com auxílio 
de terceiros:

1 - realizar cam panha de desqualificação 
da conduta do genitòr no exercício da paterni
dade ou maternidade;

II - dificultar o exercício, da  autoridade pa
rental;

III - dificultar contato de criança ou ado
lescente com genitor;

IV - dificultar o exercício do direito regu
lamentado de convivência familiar;

V - omitir deliberadam ente a genitor in
formações pessoais relevantes sobre a criança

ou adolescente, inclusive escolares, m édicas e 
alterações de endereço;

VI - apresentar falsa denúncia contra ge
nitor, contra familiares deste ou contra avós, 
para obstar òu dificultar a convivência deles 
com a criança ou adolescente;,

VII - m udar o domicílio para local distan
te, sem  justificativa, visando a dificultar a  con- . 
vivência da criança ou adolescente com o outro 
genitor, com familiares deste  ou com avós.

Art. 3o A prática de ato de alienação pa
rental fere direito fundamental da criança ou do 
adolescente de convivência familiar saudável, 
prejudica a realização de afeto nas relações 
com genitor e com o grupo familiar, constitui 
abuso moral contra a Criança ou o adolescente 
e descumprimento dos deveres inerentes à  au
toridade parental ou, decorrentes de tu te la  ou 
guarda.

Art. 4o Declarado indício de ato dé alie
nação parental, a requerimento ou de ofício, 
em qualquer momento processual, em açãó 
autônom a ou incidentalm ente, o processo terá  
tram itação prioritária, e o juiz determ inará, 
com urgência, ouvido o Ministério Público, as 
me.didas provisórias necessárias para p reser
vação da  integridade psicológica da  criança 
ou do adolescente, inclusive para assegurar 
sua convivência com genitor ou viabilizar a 
efetiva reaproximação entre ambos, se  for o 
caso.

Parágrafo único. Assegurar-se-á à  crian
ça ou adolescente e ao genitor garantia mínima 
de visitação assistida, ressalvados os casos em 
que há iminente risco de prejuízo à integridade 
física ou psicológica da criança ou do adoles
cente, atestado por profissional eventualm ente 
designado pelo juiz para acompanhamento das 
visitas.
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Art. 5o Havendo indício da prática de ato 
de alienação parental, em ação autônoma ou 
incidental, o juiz, se necessário, determ inará 
perícia psicológica ou biopsicossocial.

§ Io O laudo pericial terá  base em am
pla avaliação psicológica ou biopsicossocial, 
conforme o caso, compreendendo,, inclusive, 
entrevista pessoal com ag partes, exame de 
documentos dos autos, histórico do relaciona
mento do casal e da separação, cronologia de 
incidentes, avaliação da personalidade dos en- . 
volvidos e exame da forma como a criança ou 
adolescente se manifesta acerca de eventual 
acusação contra genitor.

§ 2o A perícia será realizada por profis
sional ou equipe multidisciplinar habilitados, 
exigido, em qualquer caso, aptidão comprova
da por histórico profissional ou acadêmico para 
diagnosticar atos de alienação parental.

§ 3o O perito ou equipe multidisciplinar 
designada para verificar a ocorrência de alie
nação parental te rá  prazo de 90 (noventa) dias 
para apresentação do laudo, prorrogável exclu
sivamente por autorização judicial baseada em 
justificativa circunstanciada.

Art. 6o Caracterizados atos típicos de 
alienação parental óu qualquer conduta qué di
ficulte a  convivência de criança ou adolescente 
com genitor, em ação autônoma ou incidental, 
o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem 
prejuízo da decorrente responsabilidade civil 
ou criminal e da  ámpla utilização de instru
mentos processuais aptos a inibir ou atenuar 
seus efeitos, segundo a gravidade do caso:

I - declarar a ocorrência de alienação pa
rental e advertir o alienador; '

II - ampliar o regime de convivência fami
liar em favor do genitor alienado;

III - estipular m ulta ao alienador;
IV - determ inar acompanhamento psico

lógico e/ou biopsicossocial;

V - determ inar a  alteração da guarda para 
guarda compartilhada ou sua inversão;

VI - determ inar a fixação cautelar do do
micílio da criança ou adolescente;

VII - declarar a  suspensão da autoridade 
parental.

Parágrafo único. Caracterizado mudança 
abusiva de endereço, inviabilização ou obstru
ção à  convivência familiar, o juiz tam bém  pode
rá inverter a obrigação de levar para ou retirar 
a criança ou adolescente da residência do geni
tor, por ocasião das alternâncias dos períodos 
de convivência familiar.

Art. 7o A atribuição ou alteração da guar
da dar-se-á por preferência ao genitor que via
biliza a efetiva convivência da criança ou ado
lescente com o outro genitor nas hipóteses em 
que seja inviável a guarda compartilhada.

Art. 8o A alteração de domicílio da crian
ça ou adolescente é irrelevante para a deter
minação da competência relacionada às ações 
fundadas em direito de Convivência familiar, 
salvo se decorrente de consenso entre os geni
tores òu de decisão judicial.

Art. 9o (VETADO)

Art. 10. (VETADO)

Art; 11. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.

Brasília, 26 de agosto de 2010; 189° da 
Independência e 122° da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto
Paulo de Tarso Vannuchi
José Gomes Temporão
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Decisões dos Tribunais Pátrios sobre a Alienação Parental

TJMG, AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0702.09.554305-5/001(1), RELA. DESA. VANESSA VERDO-] 
LIM HUDSON ANDRADE, E 23/06/2009.
(...) O laudo psícossocíal de f  43/45 cònclui que o menor possui quadro de SÍNDROME DE ALIENA
ÇÃO PARENTAL, ou seja, "quando a criança está sob a guarda de um genitor alienador, ela tende 
a rejeitar o genitor oposto sem  justificativas consistentes, podendo chegar a odiá-lo”, relatando ain
da: "A respeito das visitas paternas G .traz queixas inconsistentes, contudo, o seu brincar denota o 
desejo inconsciente de retorno do contato com o pai, demonstrando que o período de afastamento  
não foi capaz de dissolver os vínculos paternos-filiais (sic) ".

TJMG, AGRAVO 1.0184.08.017714-2/001(1), REL. DES. EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS, P 
27/11/2009.
(...)Embora os agravados se defendam falando que a recusa da criança se baseia na "imperícia” do 
pai em restabelecer o contato que havia sido interrompido por culpa dele (fls. 69/71), tal situação j 
me parece ser um caso típico de ALIENAÇÃO PARENTAL, também conhecida pela sigla em inglês | 
PAS, tema complexo e polêmico, inicialmente delineado em 1985, pelo médico e Professor de psi
quiatria infantil da Universidade de Colúmbia, Richard Gardner, para descrever a situação em que 
há disputa pela guarda da criança, e aquele que detém a guarda manipula e condiciona a criança 
para vir á  romper os laços afetivos com o outro genitor, criando sentimentos de ansiedade e temor 
em relação ao ascendente.
Embora situações de ALIENAÇÃO PARENTAL sejam mais comuns entre ex-cônjuges, ou ex-com
panheiros, pai e mãe da criança, a jurisprudência, também vem apontando esse tipo de situação 
entre avós e pais, nesse sentido:
"Não merece reparos a sentença que, após o falecimento da mãe, deferiu a guarda da criança ao 
pai, que demonstra reunir todas as condições necessárias para proporcionar à filha um ambiente 
familiar com amor e limites, necessários ao seu saudável crescimento.
(...) já sendo previsível que a menor necessitará de um tempo para se adaptar, sendo recomendável, 
principalmente considerando-se os indícios de SÍNDROME DE ALIENAÇÃO PARENTAL, acompa
nhamento psicológico bem  como o monitoramento dessa nova situação pelo Conselho 71itelar.
O SR. DES. WANDER MAROTTA:
(,..)Em processos de guarda de menor, 'busca-se atender aos interesses' da criança, não aos anseios 
dos adultos envolvidos. A  convivência com o pai deve ser progressiva, inclusive para desfazer o que 
se convencionou chamar hoje de SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL.

TJMG, AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0216.08.057510-5/001(1), REL. DES. SILAS VIEIRA, R 
28/08/2009.
(...) Laudo Social de f. 34/36 em que restou afirmado que a genitora da menor estaria utilizando-se 
de meios para afastá-la do seu pai/agravado, o que caracteriza a SÍNDROME DA ALIENAÇÃO 
PARENTAL -  SAR.. -
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TJMG, APELAÇÃO CÍVEL 1.0079.08.393350-1/003(1), REL. DES. WANDER MAROTTA, E 
17/07/2009. .
(...) A  Magistrada ressaltou que conversou com os advogados das partes por mais de duas horas, 
tentando compor um acordo, sem sucesso. Visto isto, e após exame das provas e estudos até então 
produzidos, proferiu ela a decisão atacada. Segundo a decisão “...essa magistràda não ampliou as 
visitas, apenas alterou sua forma”; e, embora a Juíza tenha afirmado "que a conduta da requerente 
podería sugerir a possibilidade de estarmos diante de um quadro de SÍNDROME DE ALIENAÇÃO
PARENTAL”, o certo é que a decisão está  fundada nos estudos psicossociaís realizados, no fato de

\a criança não ser mais um bebê de colo e na relação mantida entre pai e filha.

|TJRJ, AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009.0Ó2.32734, REL. DES. CLÁUDIO DELL ORTO, J. 
30/11/2009.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PROPOS
TA PELO PAI PARA ASSEGURAR VISITAÇÃO À FILHA COM SETE ANOS DE IDADE - INEXIS
TÊNCIA DE PROVAS QUANTO A PREJUDICIAL IDADE DO CONTATO COM O PAI - DESAVENÇAS 
ENTRE A MÃE DA CRIANÇA E A ATUAL COMPANHEIRA DO PAI QUE NÃO PODEM AFETAR O 
DIREITO DA FILHA DE CONVIVER COM O PAI - OBRIGAÇÃO JUDICIAL DE NÃO CONTRIBUIR 
PARA INSTALAÇÃO DE Q UADRO DE SÍNDROME DE ALIENAÇÃO PARENTAL.

TJRJ, AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009.002.18219, REL. DES. PEDRO FREIRE RAGUNET, J. 
01/09/09.
PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE FATOS QUE IMPEÇAM A  
REALIZAÇÃO DA VISITAÇÃO PATERNA NA FORMA AVENÇADA. VISITAÇÃO ÚUE ANTES DE 
SER DIREITO SUBJETIVO DO AGRAVADO É  DEVER MORAL DO MESMO E IMPRESCINDÍVEL 
PARA O DESENVOLVIMENTO E  FORMAÇÃO DE SEUS FILHOS. PROVA INDICIÁRIA DE CONDU
TA DE ALIENAÇÃO PARENTAL, POR PARTE DA AGRAVANTE, EM RELAÇÃO Á FIGURA DO PAI.

TJRJ, APELAÇÃO CÍVEL 2009.001.01309, DESA. RELA. TERESA CASTRO NEVES, J. 24/03/08. 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ABUSO SEXUAL. INEXISTÊNCIA. SÍN
DROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL CONFIGURADA. GARANTIA DO BEM-ESTAR DA CRIAN
ÇA. MELHOR INTERESSE DO MENOR SE SOBREPÕE AOS INTERESSES PARTICULARES DOS 
PAIS.
(...) A  insistência da genitora na acusação de abuso sexual praticado pelo pai contra a criança, que 
justificaria a manutenção da guarda com ela, não procede.
Comportamento da infante nas' avaliações psicológicas e de assistência social, quando assumiu 
que seu pai nada fez, sendo que apenas repete o que sua mãe manda dizer ao juiz, sequer sabendo 
de fato o significado das palavras que repete.
Típico caso cfa SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL, na qual são implantadas falsas memórias 
na m ente da criança, ainda em desenvolvimento. I
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Respeito à reaproximaçáo gradativa do pai com a filha. Convivência sadia com o genitor sendo
esta direito da criança para o seu regular crescimento...

_  _ .. ~~

TJSR AGRAVO DE INSTRUMENTO 6438884500, REL. DES. ROBERTO CARUSO COSTABILE E 
SOLIMONE, R 09/12/2009.
EMENTA: ALIENAÇÃO PARENTAL.
(...) CARÁTER PROVISÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. PROVA DOCUMENTAL QUE DÁ CON
TAS DA SERENIDADE DO JUIZ. SITUAÇÃO CRÍTICA QUE DEMANDÁ EQUILÍBRIO E CAUTELA. 
ENFRENTAMENTO QUE NÃO SE RESOLVERÁ PARA O BEM DO MENOR TÃO APENAS COM O 
EXARAR DE DECISÕES JUDICIAIS. CONDUTA DO MAGISTRADO QUE MERECE SER PRESTI
GIADA. AGRAVO A  ESTA ALTURA DESPROVIDO.

TJRJ, AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008.002.13084, REL. DES. MARCUS TULLIUS ALVES, J. 
14/10/08.
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MENOR IMPÚBERE - ALEGAÇÃO 
DE SUSPOSTO ABUSO SEXUAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - INCONFORMISMO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - RAZÕES FÁTICAS 
FUNDADAS NA ESTEIRA DE UM LAUDO PRODUZIDO PELO PSICÓLOGO QUE PRESTA SER
VIÇOS AO CONSELHO TUTELAR - AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS E VALORATIVAS - 
MENOR QUE ESTÁ SENDO CRIADA PELO GENITOR PATERNO - INEXISTÊNCIA DE SUPORTE 
PROBATÓRIO PARA A CONCESSÃO í>0 PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO.
CaJbe ressaltar, nesse momento, que consta dos autos a entrevista realizada pelo psicólogo do Con
selho Thtelar que, em tese, comprovaria a existência de um suposto abuso sexual. No entanto, tal 
prova não é corroborada por nenhuma outra, não sendo, assim, possível verificar se houve inexora
velmente a chamada SÍNDROME DE ALIENAÇÃO PARENTAL na qual um dos genitores imputa  
falsamente ao outro uma conduta desonrosa, o que leva a criança a acreditar na veracidade dos 
fatos imputados. Dessa forma, a decisão recorrida, ao indeferir o pedido de busca e apreensão da 
menor, perfilhou-se na melhor solução diante da delicadeza da presente situação em tela. Com- 
pulsando os autos, verifica-se que a criança está sendo bem  criada pelo pai, razão pela qual o 
afastamento, mesmo que provisório, sem respaldo probatório mínimo, pode ser prejudicial à menor, 
principalmente porque essa medida só deve ser deferidà se houver efetiva demonstração de risco, 
não bastando, portanto, uma simples alegação.

TJSR AGRAVO DE INSTRUMENTO 6478664400, REL. DES. BERETTA SILVEIRA, E 09/12/2009. 
(...) Como bem salientou a Procuradoria de Justiça, A  OCORRÊNCIA DA MENCIONADA SÍNDRO
ME DA ALIENAÇÃO PARENTAL OU FALSA PERCEPÇÃO DE REALIDADE JÁ FOI CIENTIFICA- 
MENTE COMPROVADA, e-na verdade, além das alegações da mãe, nada há de concreto nestes 
autos que incriminem o agravante...
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TJRS, AGRAVO DE INSTRUMENTO 70028674190, REL. DES. ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARI- 
NHO, E 23/04/2009.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PATERNAS. SÍN
DROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL.
O direito de visitas, mais do que um direito dos pais, constitui direito do filho em ser visitado, garan
tindo-lhe o convívio com o genitor não guardião, a fim de manter e fortalecer ós vínculos afetivos.

TJRJ, APELACAO 2008.001.30015, DESA. NATAMÉLIA MACHADO JORGE, J. 10/09/08. EMEN
TÁRIO N. 5 - .05/02/09. ' '
EMENTA: DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR - ABUSO SEXUAL DE MENOR - SÍNDROME DA 
ALIENAÇÃO PARENTAL - SÍNDROME DAS FALSAS MEMÓRIAS - INTERESSE DE(O) MENOR - 
SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. v
(...) Direito de Família....Notícia de abuso sexual. Extrema diüculdade de aferir a verdade real, diante 
da vulnerabilidade da criança exposta a parentes egoístas e com fortes traços de hostilidade entre si. 
SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL E  FALSAS MEMÓRIAS. Subsídios na Psicologia e na 
Psicanálise. A  SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL traduz a programação da criança por um  
genitor para que ela, artificial e desmotivadamente, venha a repelir o outro genitor.
A  SÍNDROME DAS FALSAS MEMÓRIAS faz-se presente quando um genitor, de forma dolosa, in
cute no menor informações e dados inexistentes ou deturpados, para que se tornem verdades na 
frágil m ente da criança. Espécie em que se constatam manobras tendentes à alienação paréntal, 
m as que não afastam o efetivo sofrimento psíquico vivenciado pelo menor. '

TJRJ, APELAÇÃO 2007.001.35481, REL. DESA, CONCEIÇÃO MOUSNIER, J. 30/01/08, EMENTÁ
RIO N. 12 -  03/07/08 VER. DIR. DO TJRJ VOL 76, P 294.
EMENTA: MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA - AMPLIAÇÃO DO REGIME DE VISITAÇÃO DO FILHO 
- PERNOITE - SÍNDROME DA ALIENÇÃO PARENTAL CARACTERIZAÇÃO - INTERESSE PREVA- 
LENTE DO MENOR.
(...) Modificação de Cláusula. Pretensão de ampliação do regime de visitação. Inclusão de pernoite. 
CARACTERIZAÇÃO DA SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL. Relações parentais no moderno 
Direito de Família brasileiro. Direito fundamental à convivência familiar assegurado pela Constitui
ção da República e na Legislação Infraconstitucional. Interesse prevalente do menor. Princípios do 
Cuidado e Afeto. Relevância jurídica. Sentença de procedência parcial do pedido. Inconformismo 
da apelante, genitora. Entendimento desta Relatora pela rejeição das preliminares argúidas pela 
apelante. Manutenção integral dà prestação jurisdicional final. Conhecimento do recurso e impro- 
vimento do apelo.

TJRS, APELAÇAO CÍVEL 70017390972, REL. DES. Luiz Felipe Brasil Santos, j, 13/06/2007.
A tentativa de invalidar a figura paterna, geradora da SÍNDROME DE ALIENAÇÃO PARENTAL, 
só milita em desfavor da criança e pode ensejar, caso persista, suspensão das visitas aos avós, a ser 
postulada em processo próprio. j
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TJSR AGRAVO DE INSTRUMENTO 60184044000, REL. DES. CAETANO LAGRASTA, E 25/06/2009. 
(...) É matéria incontroversa que a delicada 'divisão’ dos filhos não os beneficia e pode conduzir a 
que sejam ambos alienados aos respectivos genitores, um em relação à mãe e outra em relação ao 
pai. A  questão, sem poder ser ainda tratada como moléstia mental, salvo em relação ao alienador, 
parte do comportamento doentio de um dos envolvidos na querela, que busca exercer controle ab
soluto sobre a vida e desenvolvimento da criança e adolescente, com INTERFERÊNCIA NO EQUI
LÍBRIO EMOCIONAL DE TODOS E DESESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR, ANTE SEUS 
REFLEXOS, DE ORDEM ESPIRITUAL E MATERIAL.

TJSR AGRAVO DE INSTRUMENTO 6290134000, REL. DES. CAETANO LAGRASTA, E 05/10/2009. 
(...) Cabe advertir novamente as partes e seus procuradores de que a utilização da disputa como 
forma de imposição de poder, resultando em prejuízo à saúde psíquica dos menores, será anali
sada, com imposição de penalidades e reflexos na definição tanto da guarda como das visitas. 
Pertinente alertar, ainda, sobre o perigo de instalação da chamada SAP (SÍNDROME DA ALIENA
ÇÃO PARENTAL) que tem raízes nos sentimentos de orgulho ferido, desejo de vingança, além do 
sentimento de onipotência do alienador. Nesta patologia: A  doença do ãgente alienador volta-se 
contra qualquer das pessoas que possam contestar sua "autoridade", mantendo-os num  estado de 
horror e submissão, por meio de crescente animosidade. Essa desestruturação transforma-se em  
ingrediente da batalha judiciária, que poderá perdurar por anos, até que a criança prescinda de 
1 uma decisão judicial, por tèr atingido a idade madura ou estágio crônico da doença.
(...) programar uma criança para que odeie um de seus genitores, enfatizando que, depois de insta
lada, contará com a colaboração desta na desmoralização do genitor (ou de qualquer outro parente 
ou interessado em seu desenvolvimento) alienado.
(...). O ju iz deve não só ameaçar como aplicar severas e progressivas m ultas e outras penalidades 
ao alienador.

TJSR AGRAVO DE INSTRUMENTO 6301144400, REL. DES. CAETANO LAGRASTA, E 28/09/2009. 
EMENTA: VISITAS. SUSPENSÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL. AUSÊNCIA DE VEROS
SIMILHANÇA NA VERSÃO DA AGRAVADA. PERIGO DE INSTALAÇÃO DA SÍNDROME DE ALIE
NAÇÃO PARENTAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(...) No caso dos autos, não há verossimilhança na imputação da violência ao agravante, devendo- 
se ressaltar que, no estudo psicológico de fls. 13/21, a própria agravada relata ter deixado os filhos 
aos cuidados do agravante (fl. 14), reconhecida a disputa entre ambos com utilização da menor (fl. 
15), a demora na Jbusca por tratamento médico adequado (fl. 18) e a simulação no rompimento do 
relacionamento (fl. 20)... -

TJSR APELAÇÃO COM REVISÃO, REL. DES. CAETANO LAGRASTA, E 21/11/2008.
EMENTA: VISITAS. REGULAMENTAÇÃO. DIREITO DO GENITOR E DOS FILHOS MENORES QUE 
NÃO DEVE SER CEIFADO... _____________________ _______________________
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-------------------------------------------------------) _______________
(...) O gue se mostra urgente é garantir-lhe o interesse superior de, doravante, desfrutar de ambien
te sadio, sem que essa decisão a afaste ou constranja a convívio seguro com o pai, alertando-se para 
o risco de acarretar consequências irreversíveis à sua integridade psíquica, ao criar-se uma série 
de situações visando a dificultar ao máximo ou a impedir a visitação do genitor e a manipulação 
sistemática dos sentimentos do filho.
Sobre os riscos da SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL, confira-se o Julgado n° 564.711-4/3.

TJRS, AGRAVO DE INSTRUMENTO 70031200611, REL. DES. ALZÍR FELIPPE SCHMITZ, P 
27/08/2009.
EMENTA: . AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEPARAÇÃO JUDICIAL. ALIMENTOS E VISITAÇÃO 
AOS FILHOS MENORES DE IDADE. ACUSAÇÕES MÚTUAS ENTRE OS GENITORES. SÍNDROME 
DA ALIENAÇÃO PARENTAL.
(...) Diante da ausência de comprovação do abuso sexual aliada à suspeita de ALIENAÇÃO PA
RENTAL, merecem ser restabelecidas as visitas.
Assim, em respeito ao melhor interesse das crianças, nego provimento ao agravo, porque entendo 
que os filtios merecem ter a presença do pai.

TJSR APELAÇÃO COM REVISÃO 5525284500; REL. DES. CAETANO LAGRASTA, P 21/05/2008. 
(...) É sim condição para o exercício do direito de visitas, que para tanto  colajbore, como condição 
moral de ter direito à convivência, eis que a menor, como é óbvio, tem necessidades crescentes e 
será o coroamento da paternidade responsável. '
Em  casos como este, impedir a criança de estreitar relações com um dos genitores, pode levar ao 
que o psiquiatra americano GARDNER denominou de SÍNDROME DA ALIENAÇÃO,PARENTAL.

: Sobre o assunto, Maria Berenice Dias observa que: ...A criança é induzida a afastar-se de quem ama 
e de quem também a ama. Isso gera contradição de sentimentos e destruição do vínculo entre am
bos. Restando órfão do genitor alienado, acajba se identificando com o genitor patológico, passando 
a aceitar como verdadeiro, tudo que lhe é informado (...).
Ê preciso ter presente que esta também é uma forma de aibuso gue põe em risco a saúde emocional 
e compromete o sadio desenvolvimento de uma criança. Ela acaba passando por uma crise de leal
dade, o que gera um sentimento de culpa quando, na fase adulta, CONSTATAR Q UE FOI CÚMPLI- 
CE DE UMA GRANDE INJUSTIÇA.

TJRS, AGRAVO DE INSTRUMENTO 70028169118, REL. DES. ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARI- 
NHO, E 11/07/2009.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA DE MENOR. DE
CISÃO QUE RESTABELECEU AS VISITAS PATERNAS COM BASE EM LAUDO PSICOLÓGICO 
FAVORÁVEL AO PAI. PREVALÊNCIA DOS INTERESSES DO MENOR.
Ação de alteração de guarda de menor em que as visitas restaram reestabelecidas, considerando os 
termos do laudo psicológico, por perita nomeada pelo Juízo, que realizou estudo nas partes envolvi-
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das. Diagnóstico psicológico constatando indícios de ALIENAÇÃO PARENTAL no menor, em face 
da conduta materna. Contatos paternofiliais que devem ser estimulados no intuito de preservar a 
higidez física e mental da criança. Princípio da prevalência do melhor interesse do menor, que deve 
sobrepujar ao dos país. . ■

TJRS, APELAÇÃO CÍVEL 70029368834, REL. DES. ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO, P 
14/07/2009.
(...) Guarda da criança até então exercida pelos avós maternos, que nào possuem relação amistosa 
com o pai da menor, restando demonstrado nos autos PRESENÇA DE SÍNDROME DE ALIENAÇÃO  
PARENTAL. Sentença confirmada, com voto de louvor..
(...) Pelos termos do laudo, somado ao comportamento da própria menor, suas constantes e abrup
tas alterações de opinião, o histórico de vida pregressa de sua genitora e a conduta da avó materna, 
visíveis as características iniciais de SÍNDROME DE ALIENAÇÃO PARENTAL, o que, se finalizado 
o processo, poderá levar à infante a perda tanto dos referenciais m atetnos como paternos, em ab
soluto prejuízo a sua personalidade.
(...) A  avaliação psicológica realizada em Sábrina, fls. 432/434, cinco meses após o retorno da guar
da aos avós, por sua véz, também mostrou elementos bastante contundentes, sic: [...] Sabrina 
tende a optar por permanecer com as pessoas com quem está mantendo convivência diária. [...}
Os fatos trazidos pelo genitor de que os avós maternos através de pequenos procedimentos como não 
permitir que a garota tenha acesso aos brinquedos que lhe manda, presenteá-la. com computador, 
bem como dificultar-lhe o contato telefônico podem de fato gerar um distanciamento afetivo capaz de 
resultar na SÍNDROME DE ALIENAÇÃO PARENTAL, ou seja, fazer com que despreze o pai... 
Ratifica-se o já descrito em laudo anterior, e Sabrina, gradativamente, 'perderá a noção de cada 
função parental em suà vida, sendo que futuramente certamente apresentará dificuldade na área 
da conduta e do afeto '
Ainda HC 70029684685.  ̂ .

Justitia, São Paulo, 66 (200), jan./jun. 2009____  . _________ __

TJRS, APELAÇÃÒ CÍVEL 70016276735, RELA. DESA. MARIA BERENICE DIAS, J. 18/10/2006. 
EMENTA: REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL. 
Evidenciado o elevadíssimo grau de beligerância existente entre os pais que não conseguem su
perar suas dificuldades sem  seguer envolver os filhos, bem como a existência de graves acusações 
perpetradas contra o genitor que se encontra afastado da prole há bastante tempo, revela-se mais 
adeguada a realização das visitas em ambiente terapêutico. Tal forma de visitação também se 
recomenda por haver a grande possibilidade de se estar diante de quadro de SÍNDROME DA ALIE
NAÇÃO PARENTAL.

TJRS, APELAÇÃO CÍVEL 70017390972, REL. DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS, P em 19/06/2007. 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DISPUTADA PELO PAI E AVÓS MATERNOS. SÍNDROME 
DE ALIENAÇÃO PARENTAL DESENCADEADA PELOS AVÓS. DÈFERIMENTO DA GUARDA AO
PAI. _ _ __________'______ _
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1. Não merece reparos a sentença que, após o falecimento da mãe, deferiu a  guarda da criança ao 
pai, que dem onstra reunir todas as condições necessárias para proporcionar a filha um ambiente 
familiar com amor e limites, necessários ao seu saudável crescimento.
2. A ten tativa de invalidar e anular a figura paterna, geradora da SÍNDORME DE ALIENAÇÃO 
PARENTAL, só milita em desfavor da criança e pode ensejar, caso persista, suspensão das visitas 
aos avós, a ser postulada em processo próprio.

TJRS, AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 70023276330, REL. DES. RICARDO RAUPP RUSCHEL, R 
. 25/06/2008 '

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO Ã MÃE/GUARDIÃ DE CONDUZIR O FILHO À  
VISITAÇÃO PATERNA, COMO ACORDADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. INDÍCIOS DE SÍN
DROME DE ALIENAÇÃO PARENTAL POR PARTE DA MÃE Q UE RESPALDA A  PENA IMPOSTA.

_ TJSR AGRAVO DE INSTRUMENTO 627864200,j REL. DES. JOAQUIM GARCIA. 08/07/2009.
, (...) Há uma nítida disputa entre as famílias envolvidas, como se estivéssemos diante de uma obra 

shakesperiana e a vitória, ao que se infere, será daquele que lograr ter as crianças consigo, como se 
se tratassem de despojos de guerra.
A  PREOCUPAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO SALUTAR DOS MENORES, AO QUE PARECE, É 
Q UESTÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA.
SE OS GENITORES FOCASSEM SUAS ATITUDES TÃO SOMENTE EM  ATENDER AO BEM-ESTAR 
DOS MENINOS, SEM DAR OUVIDOS AOS AVÓS (paternos ou maternos), CERTAMENTE JÁ TE- 

) RIAM SE ENTENDIDO E  ATÉ, Q UEM SABE, REATADO O CASAMENTO. ,
Advirtam-se as partes e a seus patronos do risco de instauração da SÍNDROME DA ALIENAÇÃO  
PARENTAL. Assim, a sintomatologia que se admite ao diagnóstico da síndrome pode se referir à 
criança, ao adolescente ou a qualquer dos outros protagonistas, parentes ou não - genitor, avós, 
tutores, todos igualmente alienados pela conduta do alienador.
O afastamento, nos estágios médio ou grave, acaba por praticamente obrigar a criança à  partici
par da patologia do ahenador, convencida da maldade ou da incapacidade do alienado, acabando 
impedida de expressar quaisquer sentimentos, pois, caso o faça, poderá descontentar o alienador, 
tomando-se vítima de total abandono, por este e por todos os responsáveis ou parentes alienados. 
Há que se cogitar de moléstia mental ou comportamental do alienador, quando busca exercer con
trole absoluto sobre a vida e desenvolvimento da criança e do adolescente, com interferência ho 
equilíbrio emocional de todos os, envolvidos, desestruturando o núcleo familiar, com inúmeros refle
xos de ordem espiritual e material.
A  doença do agente alienador volta-se contra qualquer das pessoas que possam contestar sua 

. "autoridade", mantendo-os num  estado de horror e submissão, por meio de crescente animosidade. 
Essa desestruturação transforma-se em ingrediente que poderá perdurar por anos, até que qual
quer dos seres alienados prescinda de uma decisão judicial, seja por ter atingido a idade madura, 

l seja ante o estágio crônico da doença. De qualquer modo, o alienador acaba p or criar um ou ma\s
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correspondentes alienados, impondo-lhes deformação permanente de conduta psíquica, igualmen
te próxima a doença mental. A  alienação de forma objetiva é programar uma criança para que 
odeie um de seus genitores, enfatizando que, depois de instalada, poderá contar com a colaboração 
desta na desmoralização do genitor (ou de qualquer outro parente ou interessado em seu desenvol
vimento) alienado. _____________ ____________

Justitia, São Paulo, 66 (200), jan./jun. 2009 __

PINHO, 1VL A. G. de. Law 12.318/10 Parental 
alienation: “Orphans of living paren ts” Rev. 
Justitia  (São Paulo), v. 200, p. 195-219, jan./jun. 
2009.

• ABSTRACT: The present work makes an 
analysis of the Parental Alienation Syndrome 
and the  importance of its typification in the 
Brazilian legal system.

® KEY-WORDS: Parental Alienation Syndro- 
me. Typification. Legal System. Brazil.

R eferências bib liográficas

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSQCIATION. 
Disponível em: < http://ww w .psych.org> . 
Acesso em 26 jul. 2009.
A MORTE INVENTADA - Alienação Parental. 
< http://www.am orteinventada.com .br> Ro
teiro e Direção: ALAN MINAS. Produção: Da- 
niela Vitorino. Brasil. Çaraminhola Produções, 
2009. 1 DVD (78 min), color.
ASSIS, Edson em A Importância de te r Ambos 
os Pais e da Figura Paterna. Quando o pai está  
presente. Em http://w w w .edsondeassis.com . 
br/sem -categoria/a-im portancia-da-figura-pa- 
terna. Acesso em 06/09/09.
BONE, J. Michael, Michael R. Walsh. Parental 
Alienation Syndrohie: How to Detect It and 
W hat to Do About It. http://www.fact.on.ca/ 
Info/pas/walsh99.htm. Acesso em 29. set. 2009. 
BLANKENHORN, David. Fatherless America. 
New York: Harper Colliris Publishers, 1995.

BOCH-GALHAU, Wilfrid von. Die induzierte 
Eltern-Kind-Entfremdungund ihre Folgen (PAS) 
im Rahmen von Trennung und Scheidung. Dis
ponível em: < http://www.pas-konferenz.de/dZ 
einfuehrung.html>. Acesso em 25 ago. 2Ò09. 
BOFF, Leonardo. A Personificação do Pai. Cam
pinas. Véus, 2005.
BURRILL - O 'Donnell, J., PAS in Court. Disponí
vel em: < http://www.dissertation.com .2006>. 
Acesso em 20 jul. 2009.
CHAVES, Ma. Prisce Cleto Teles. Especialista em 
Gestão Materno-Infantil pela Fiocruz, em, Au
sência Paterna e o Impacto na Mente da Criança. 
COGLIATTI, Rogério, pai de Victor, em *0 Elo 
Partido’. Disponível em http://w w w .apase.org. 
br/14005-oelopartido.htm. Acesso em 09 set. 
2009.
DARNALL, Douglas. Divorce casualties: protec- 
ting your children from Parental Alienation. ÚS. 
Natl. Book NetWork. Taylor TVade Publishing, 
1998.
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. 
Judgem ents and Decisions. Disponível em: 
< h ttp : //cm iskp .echr. coe .int/tkp 197/portal. asp 
?sessionId=26844343&skin=hudocen&action 
= request> . Acesso em 20 jul. 2009.
GARDNER, Richard A. The Parental Alienation 
Syndrome, Past, Present, and Future. In the 
Parental Alienation Syndrome: An Interdisci- 
plinary Challenge for Profes^ionals Involved in 
Divorce, 2003.
JOHNSTON, J.R. Family Abductors: Descriptive 
Profiles and Preventive Interventions. Juvenile 
Justice Bulletin 1-7, Disponível em: < h ttp ://

219Cível/ Civil

www.ncjrs.gov/html/ojjdp/jjbul2001_l_2/con- 
tents.htm l. 2001 >. Acesso em 10 jul. 2009. 
JORDI, Anzano Carlos. Divórcio, separação: Um 
traum a para os filhos? Disponível em h ttp :// 
w w w .im aginarium .pt/contenidos/contenido? 
m etodoA ction= detalleContenido& idConteni 
do=588. Acesso em 05 set. 2009.
Lei 12318, de 26 de agosto de 2010. Disponível 
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ 
Ato2007-2010/2010/Lei/L12318.htm>. Acesso 
em 27 ago. 2010.
LE PARENT REJETÉ EST UNE VICTIME SOU- 
VENT OUBLIÉE. Disponível em: < http://ww w . 
acalpa.org/alienationpar6.htmi>. Acesso em 13 
jul. 2009.
LOWENSTEIN. Ludwig. W hat Can Be Done 
To Reduce the Implacable Hostility Leading to 
Parental Alienation in Parents? 2008. Disponí
vel em: < http://wwwvparental-alienatiqn.info/ 
publications/49-whacanbedontoredtheimphos- 
leatoparaliinpar.htm>. Acesso em 20 jul. 2009.
______Justice of the Peace, vol. 166 n° 24, 2002.
p. 464-466.
MAJOR, Jayne A. Parents who have fought pa
rental alienaiton syndrome. http://www.living- 
media2000.com/pas.htm. Acesso em 03 qut.
2009./

MARTÍNEZ, Nelson Sérgio Zicavo. O papel 
da paternidade e a padrectomia pós-divorcio. 
Disponível em: < http://w w w .apase.org.br>. 
Acesso em 26 jul. 2009.
MENDONÇA, Martha. Filha, seu  pai não ama 
você. In Revista Época, ed. Globo, n. 584, p. 
102-105, 27 jul. 2009.
MONTGOMERY, Malcolm. Paternidade -  ape
nas os fatos /  Paternidade Socioafetiva. p.9. 
Disponível em IBDFAM. < HTTP://ibdfam.org. 
br/im pressao.php?t=artigos& n=451>
MOZES, Alan. REUTERS HEALTH /  NEW YORK. 
Amor Paterno é Importante para o desenvol
vimento Infantil, http://apase.org.br/90012- 
amorpaterno.htm . Acesso em 06 set. 2009. 
PODEVYN, François. Syndrome D'Alienation 
Parentale (SAP) - http://www.paulwillekens. 
be/pw /pas.h tm  2001. Acesso em 07 out. 2009. 
PROJETO DE LEI 4.053, DE 2008. DISPÕE SO
BRE A ALIENAÇÃO PARENTAL. Disponível 
em < http://www.camara.gov.br/sileg/inte- 
gras/657661.pdf> Acesso em 17 nov. 2009. 
STANLEY S. Clawar, Stanley, Rivlin, Brynne. 
Children Held Hostage: Dealing w ith Program- 
med and Brainwashed Children, (American Bar 
Association). p. 151, 1992.

http://www.psych.org
http://www.amorteinventada.com.br
http://www.edsondeassis.com
http://www.fact.on.ca/
http://www.pas-konferenz.de/dZeinfuehrung.html
http://www.pas-konferenz.de/dZeinfuehrung.html
http://www.dissertation.com.2006
http://www.apase.org
http://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/jjbul2001_l_2/con-tents.html
http://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/jjbul2001_l_2/con-tents.html
http://www.imaginarium.pt/contenidos/contenido
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12318.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12318.htm
http://www.acalpa.org/alienationpar6.htmi
http://www.acalpa.org/alienationpar6.htmi
http://wwwvparental-alienatiqn.info/publications/49-whacanbedontoredtheimphos-leatoparaliinpar.htm
http://wwwvparental-alienatiqn.info/publications/49-whacanbedontoredtheimphos-leatoparaliinpar.htm
http://wwwvparental-alienatiqn.info/publications/49-whacanbedontoredtheimphos-leatoparaliinpar.htm
http://www.living-media2000.com/pas.htm
http://www.living-media2000.com/pas.htm
http://www.apase.org.br
HTTP://ibdfam.org.br/impressao.php?t=artigos&n=451
HTTP://ibdfam.org.br/impressao.php?t=artigos&n=451
http://apase.org.br/90012-amorpaterno.htm
http://apase.org.br/90012-amorpaterno.htm
http://www.paulwillekens
http://www.camara.gov.br/sileg/inte-gras/657661.pdf
http://www.camara.gov.br/sileg/inte-gras/657661.pdf


O Papel do Processo na Construção da Democracia: para 
uma Nova Definição da Democracia Participativa
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crático: o povo. 2 Participação e democracia.
2.1 Democracia vigente. 2.2 Democracia par
ticipativa e processo como instrum entos de 
concretização da democracia. Referências 
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RESUMO: A democracia está  em crise, não 
mais nos sentimos representados, não mais 
o povo é invocado de maneira autêntica, ora 
é mero ícone, ora é apenas faceta do que de
veria ser um todo. Necessário um novo pres
suposto,. calcado em possibilitar o máximo 
desenvolvimento das garantias individuais e 
de assegurar que o Estado cumpra suas fun
ções constitucionalm ente-estabelecidas. É 
a participação irrestrita que caracterizará a 
democracia participativa, mesclando-se com 
o amplo acesso ao Poder Judiciário -  que 
surge no cenário democrático como au tên
tico protagonista. N essa senda, como meio 
de inclusão de qualquer cidadão, o processo 
adquire relevo,em seu aspecto político (para 
além do jurídico), como instrumento que pos
sibilita ao juiz avaliar os múltiplos interesses 
hierarquizados pela sociedade e, por fim, dar 
vida ao direito, concretizando, assim, o pres
suposto democrático.

PALAVRAS-CHAVE: Cidadania. Democra
cia. Judicialização. Participação. Processo.

"O povo inglês pensa ser livre e engana-se.
Não o é senão durante a eleição dos membros

do Parlamento. Uma vez estes eleitos, torna-se 
escravo e nada mais é."
Rousseau, O Contrato Social. Trad. por Antô
nio de E Machado. Rio de Janeiro: Edições de 
Ouro, 1978, L. III, XV, p. 132.

As linhas que seguem  têm  por escopo 
uma análise jurídico-política1 da democracia 
vigente2 com vistas a proporcionar, ainda que

* Doutor em  Direito p e la  U niversitat d e  Barcelona. Profes
sor Titular d a  U nisinos e  do Program a de Pós-G radua
ção em  Direito. Professor Titular d a  PUC/RS.f Advogado. 
M embro do Institu to  Brasileiro d e  Direito Processual 
Civil. M embro rep resen tan te  do Brasil no Projeto in 
ternacional d e  P esqu isa  financiado pelo M inistério d a  
Educação e  C ultura -  MEC -  d a  E spanha.

** M estrando em  Direito Público p e la  U niversidade do 
Vale dos Sinos/RS.

1 Não h á  como d iscutir o v iés jurídico sem  a  p resença  do 
político. N este  sen tido  invocam os os ensinam entos de 
CALMON DE PASSOS, p a ra  qüem  “Direito im potente 
p a ra  efetivar decisões d e  conflitos d e  in te resses  é im 
pensável. Solução d e  conflitos sem  im positividade do 
q u e  for decid ido  se rá  a tiv idade  desenvolv ida p a ra  
n ad a . C onsequen tem ente , to d a  d ec isão  d e  conflito é 
um  ato  d e  p o d er e  d e  p o d er político. D isto resu lta  a  
co n seq u ên cia  inocultável d e  que o m ag istrado , aquele  
a  quem  se  défere o p o d er d e  dec id ir os microconflitos 
d è  in te re sse s  soc ialm en te configurados é , com o o le
gislador e  o adm inistrador, um  ag en te  d e  p oder político 
institucionalizado”, Direito, poder, justiça e processo: 
Julgando os que nos julgam. Rio d e  Janeiro: Forense, 
1999. p. 70.

2 E stabe lece  a  C onstituição Federal do Brasil que: “Art. 
I o A  R epública Federativa do Brasil, form ada p e la  união

• j  !



222 Justitia, São Paulo, 66 (200), jan./jun. 2009

de maneira singela, um a nova alternativa para 
o florescimento de um espírito participativo 
do indivíduo na concretização da democracia 
contemporânea. Iniludível que o ente estatal 
se tipifica, hodiernamente, não só pelo adjeti
vo (Estado) de direito3, como também, pelo seu 
viés democrático. Dessa maneira, deve o Esta-

indissolúvel dos E stados e  M unicípios e  do Distrito Fe
deral, constitu i-se em  E stado  Dem ocrático d e  Direito e 
te m  como fundam entos: I - a  soberania; II - a  cidadania; 
III - a  d ign idade d a  p e sso a  hum ana; IV - os valores so 
ciais do trabalho  e d a  livre iniciativa; V - o pluralism o 
político. Parágrafo único. Todo o p o d er em ana  do povo, 
que o exerce por meio d e  rep re se n tan te s  eleitos ou di
retam en te, nos term os d e s ta  C onstitu ição”.

3 A cerca do E stado  de Direito, referem  STRECK e  BOL- 
ZAN'DE MORAES, que: “A  ide ia  d e  E stado  d e  Direito 
ca rreg a  em  si a  prescrição d a  suprefnacia d a  lei sobre 
a  au toridade pública. N a su a  origem  germ ânica, e s tá  
em b asad a  n a  autolim itação do E stado  pelo Direito, pois 
é  o E stado  a  única fonte des te , atribuindo-lhe força co
ercitiva, e  é  o Direito criação d e le”. E ainda: “O E stado 
d e  Direito é, tam bém , u m a concepção d e  fundo acerca 
d as 'lib e rd ad es públicas, d a  dem ocracia e  do p ap e l do 
Estado, o que constitu i o fundam ento  su b jacen te  d a  or
dem  juríd ica”, Ciência Política e Teoria do Estado. 4a ed. 
Porto A legre: Livraria do Advogado', 2004. p. 87 e  8 8 . So
b re  o te m a  a  litera tu ra  constitucional é  profícua, porém, 
convém  d es taca r p a ra  um  m elhor aprofundam ento  as 
obras de: COSTA, E; ZOLO, D. O Estado de Direito. Trad. 
po r Carlos A lberto Dastoli. São Paulo: M artins Fontes, 
2006, especialm ente a s  introduções, p. 3 a  198; REIS 
NOVAES, Jorge. Contributo para uma teoria do Estado 
de Direito. Coimbra: Coimbra, 1987, espec ia lm en te  os 
cap. II e  VI; BIDÁRT CAMPOS, G erm an José . Doctrina 
dei E stado  Democrático. Buenos A ires, EJEA, 1961, e s 
pecia lm ente os cap. I e  IV; CANOTILHO, J. J. Gomes. 
Direito Constitucional. 5a ed., Coimbra: A lm edina, 1992, 
p a r te  IV especialm ente os cap. I a  III; Estado de Direito. 
I a ed., Lisboa: Gradiva, 1999; REALE, M iguel. O Estado 
Democrático de Direito e o conflito das ideologias. São 
Paulo, Saraiva, 1998, espec ia lm en te  os cap. I, II e  IV;

do propiciar que a cidadania, elemento essen
cial da democracia, seja exercida em sua mais 
ampla plenitude. Contudo, cabe ao próprio cida
dão ativo4 pressionar as instituições para con- v 
cretizar seus interesses.

Nessa perspectiva, surge o juiz como ator 
determinante na efetiva criação do direito e na 
solução das legítimas pretensões sociais, de sor-' 
te  que a própria democracia se realiza quando 
resolvido o caso apresentado ao Poder Judiciário.

Para melhor esclarecer os meios através 
dos quais tal prem issa se torna factível, neces
sário um a releitura da definição do adjetivo de
mocrático, trazendo a tônica para o cidadão -  e 
não apenas para o povo -  e, com isso, penetrar 
nos meandros processuais, onde-as garantias 
constitucionalmente previstas dão ao indiví
duo meios de assegurar que ele se confronte, 
com o posto e busque um aprimoramento do 
debate democrático. Mais que isso, necessário . 
fazer a distinção entre democracia participati
va e democracia representativa para enfim po
dermos evidenciar que a representatividade já 
não é mais capaz de sozinha realizar o autên
tico ideário democrático, tão aspirado para a 
realização de um a sociedade justa e solidária.

Estabelecidos estes parâmetros mínimos 
acerca da forma do Estado, nos debruçaremos 
sobre a concretização desta  através do proces
so judicial, entendido este  como o meio pelo 
qual os direitos e as garantias constitucionais 
concretizados no ato criativo dcrjuiz são deter
m inantes para a  persecução de um a identida
de democrática do Estado.

STRECK, Lênio L. Jurisdição constitucional e hermenêu
tica: uma nova crítica do direito. 2a ed., Rio d e  Janeiro: 
Forense, 2004, espec ia lm en te  os cap. I a  IV.

4 O term o cidadan ia  ativa é  cunhado por H annah  A rendt 
em  su a  m agnífica obra  Da revolução. São Paulo: Atica, 
1990.
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1 P ressup osto  dem ocrático: o povo
Quando entramos no discurso democrá

tico, o primeiro termo aberto é o povo. Não há 
dúvida de que tal elemento deve integrar o 
conceito de democracia, na m edida em que a 
própria palavra nasce para referi-lo5. Contudo 
qual o papel do povo no discurso democrático? 
Seria o pressuposto para atuação do Estado? 
Seria ele mero símbolo para validar o discur
so da democracia? Com singela originalidade, 
mas com extrema profundidade, indaga Frie- 
drich Müller6, afinal, quem  é o povo?’ .

Segundo o filósofo alemão, muitas são as 
definições possíveis de povo7, razão pela qual

5 A palav ra  dem ocracia, segundo  esclarece HOUAISS, d e 
riva do grego “démokratía, d e  dêmos ‘povo’ +  kratía, 
'força, p o d er’ (do v. gr. kratéó  ‘se r forte, poderoso ')”, 
Dicionário eletrônico da língua portuguesa, ed. Objeti
va, 2002. A  prim eira referência a  e s ta  palav ra  e s tá  em  
TUCÍDIDES (455-398 a.C.), colhida n a  oração fúnebre 
d e  Péricles aos a ten ien ses m ortos n a  g u erra  do Pelo- 
poneso: “Tenem os u n  rég im en político q u e  no  em ula 
la s  leyes d e  otros pueblos, y  m ás que im itadores d e  los 
dem ás, som os u n  m odelo a  seguir. Su nom bre, debido 
a  que el gobierno no d ep en d e  de. unos pocos sino de 
la  m ayoría, e s  dem ocracia. ( ...)”, Historia de la guerra 
dei Peloponeso. Trad. po r Ju a n  Jo sé  Tbrres E sbarranch. 
M adrid: Gredos, 2000, L. II, p. 342.

6 Quem é o povo: A  questão fundamental da democracia. Trad. 
por Peter Naumann. São Paulo: Max Limonad, 3a ed., 2003.

7 De igual modo, KELSEN, em  seus escritos sobre a  dem o
cracia, lecionava que, concretam ente não h á  ap en as um  
povo. Existe, n a  realidade, u m a pluralidade d e  indivídu
os que p o ssu em  características e  desiderato s d istin tos 
en tre  si, sendo  im possível auferir um  unívoco significa
do ao term o. A inda, não  se  poderia  ver o povo sobre 
ap en as u m a perspectiva, pois ele é  o sujeito e  objeto 
d a  dem ocracia. Assim , o titu la r d e  d ireitos políticos re 
p rese n ta  o povo, é  sujeito  p a ra  a  criação do direito, e  irá 
efetivar a  in tenção  coletiva p a ra  o povo, dando  corpo à  
dem ocracia (form ando tam bém  seu  objeto), A  democra
cia. São Paulo: M artins Fontes, 2a ed., 2000. p. 35 a  40.

faz uma proveitosa cisão conceituai acerca do 
termo: povo como meio de legitimar o Estado, 
povo-ativo (participante das decisões políticas); 
povo como instância global de atribuição de le
gitimidade, povo-ícone] e o povo como destinatá
rio das decisões e atuações públicas. Para os fins 
do presente trabalho interessa-nos aqui apenas 
o último termo, contudo, nos é impossível aden
trarmos nele sem antes permear, mesmo que 
perfunctoriamente, os demais significados.

Convém destacar, inicialmente, que a 
maioria das constituições modernas menciona 
a palavra povo como pilar de sustentação do 
Estado Democrático. Isto é, o Estado Democrá
tico de Direito busca sua justificação -  preten
de sua legitimação -  a partir do povo8. Nessa 
perspectiva, tal definição de povo o enquadra 
na célebre frase de Lincoln ~ the government of 
the people -  na m edida em que o governo está  
instituído por ele o povo-legitimador. Tal povo 
não é palpável, mas verificável apenas como 
fonte de validade do poder estatal.

Por outro lado, aquele que irá ditar os 
caminhos do Estado, no que tange às suás 
estruturas políticas vigentes, é  o denominado 
povo-ativo. Aquele que se constitui no legítimo 
destinatário dos direitos políticos e tem  sobe
ranam ente a prerrogativa de, tempo a tempo, 
alterar os que representam  seus desidérios 
através do processo eleitoral.9 Enfim, povo ati-

8 De acordo com a  au to rizada voz de FRIEDRICH MÜL
LER: "a constitu ição fala e  ca la  ao m esm o tem po. Ela 
fala (spricht), m as não  sobre o poder do povo; ela se 
atribui (spricht sich zu) leg itim idade. Ao m esm o tem 
po  e la  silencia sobre o fato d e  q u e  e s sa  atribuição (Zu 
Schreiben) não alcança a  realidade, ou como no caso 
d a  Lei F undam ental alem ã, q u e  não conheceu nenhum  
procedim ento  dem ocrático d e  ou torga d a  constituição, 
sobre o fato de que e la  tam b ém  não  pode m ais alcançá- 
la ”. Ob. cit., p . 50.

9 Ib idem  p. 55-57. í
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vo é o titular dos direitos políticos e aquele que 
possibilita o governo do povo, the government 
o fth e  people, le gouvernement du peuple.

Porém, o mais presente povo é o mais sor- 
relfo deles. É aquele que é invocado, mas que 
nunca se vê. É aquele cuja legitimidade não se 
faz presente no sistema. É o denominado po- 
vo-ícone. E se traduz naquela imagem de povo 
que é verbalizada pelos seus representantes e 
cujas decisões não são atribuíveis ao próprio 
povo em term os de direito vigente, mas tão 
somente como palavra vã de falsa legitimida
de. Em outros termos, se é o povo quem  dita 
os critérios de escolha e decisão do Estado -  
que deverá-sempre agir em consonância com o 
ordenamento jurídico -  então toda a  resolução 
estatal deve subsumir-se aos textos democrati
camente postos e, em não o fazendo, teríamos 
o uso da palavra povo como meio para tornar 
válido algo que na origem não o é10.

Ora, se há um povo legitimador (ativo), se 
há um povo deslegitimado (ícone) e sé  há  aque
le povo pelo qual se funda o próprio Estado, 
deve se fazer presente, também, o povo para 
o qual se erige o Estado. Eis aí o povo-desti- 
natárío, que diversamente dos outros deve ser 
entendido sem  restrições. O povo destinatário 
é compreendido em todo cidadão pelo qual o

10 E ainda: “A  instânc ia  pro latora d a  sen ten ça  com caráter, 
d e  obrigatoriedade q u e  ‘n ão ’ se pode b a se a r  em  tex tos 
d e  norm a de m odo p lausível em  te rm os d e  m étodo/exer- 
ce contrariam ente um a .violência que u ltra p a ssa  e sse  
limite, um a violência selvagem , tran sb o rd an te , consis
te n te  tã o  som ente  n e sse  a to  q u e  já  não é  constitucional; 
e la  exerce um a violência ‘a tu a l’. N esse  caso  a  invoca
ção do povo é  apenas icônica". Daí porque, esclarece o 
autor, “R ousseau  abandona  o d iscurso  icônico sobre o 
povo. Os atingidos p e las  decisões (Betroffenen) devem  
se r sim ultaneam ente os au to res d as  decisões (Betreffe- 
den), os ou to rgan tes d a  norm a .devem  se r idênticos ao 
conjunto de destina tários" . Op. cit., p. 67 e  71.

corpo social passa  a ser responsável, é o rule 
for the people. Enquanto o povo-ativo é restri
to, o povo-destinatário não o é, pois sobre ele 
recaem todos os deveres positivos (prestação) 
e negativos (não interferência) do Estado, na 
m edida em que atribuíveis a todo e qualquer 
indivíduo ou que nele se  encontre inserido.

A análise feita por Eriedrich Müller dos 
diferentes modos de conceituar a palavra povo 
revela-nos que quando da aplicação do direito 
e da ten tativa de efetivação do Estado Demo
crático, há uma plena confusão entre os mui
tos destinatários da democracia. Ocorre que as 
estruturas do sistem a acabam  por assegurar 
direitos apenas a determinados tipos de povo, 
òra povo-ativo ora povo-ícone, contudo esque
ce que a democracia é, acima de tudo, feita 
para todos e que mesmo que não seja cons
truída por todos (e.g., inc. I e II, do árt. 14 da 
CF) deve, obrigatoriamente, ser exercitável por 
todos11. Não é sem  rumo que tem os presente 
em nosso ordenamento o acesso irrestrito ao 
Poder Judiciário, segundo se depreende do inc. 
XXXV; do art. 5o da CF. Através deste  direito 
fundamental, as incompatibilidades existentes

11  N este p articu la r convém  destacar, m ais u m a vez, a s  p a 
lavras d e  FRIEDRICH MÜLLER, p a ra  quem : “O objetivo 
d á  lu ta  é  im por a  igualdade de todos no to c an te  à  su a  
qualidade d e  se res  hum anos, à  d ign idade hum ana, aos 
d ireitos fundam entais e  às res ta n te s  g aran tias  legal
m en te  v ig en tes  d e  pro teção  -  sem  que se  perm itissem  
aqui a s  m ais ligeiras diferenças, tam pouco aquelas com 
v istas à  nacionalidade, aos direitos eleitorais passivos 
e  ativos, ou à  faixa e tá ria  (meninos d e  rua). Em  duas 
palavras: n a  lu ta  con tra  a 1 exclusão, um a dem ocracia 
constitucional não  pode justificar-se ap en as p e ran te  o 
povo ativo nem  p e ra n te  o povo enquan to  instânc ia  de 
atribuição, m as deve necessariam en te  poder fazer isso 
tam bém  p e ra n te  o demos como destinatário de to d as a s  
p restações afiançadas que a  respectiva cu ltu ra  consti
tucional invoca”'. Ob. cit., p. 94 e  95.
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no meio social se tornam  resolúveis e todo indi
víduo tem  a  potencialidade de ser ouvido e ter 
sua causa satisfatoriamente atendida. ’

Não b asta  pensarm os no aprimoramento 
da democracia apenas na perspectiva da ex
clusão social que busca inclusão, muito menos 
nos movimentos sociais da minoria. Estes re
presentam , em última análise, apenas uma fa
ceta do povo-destinatário, e este  último deve 
compreender.tanto os excluídos, como tam bém  
os ativos, aqueles que votam e aqueles que se 
engajam nas decisões do Estado, compreen
dendo, enfim, todo cidadão-indivíduo que se 
encontra no território do Estado, ou, como quer 
o professor de Heidelberg, “o povo enquanto 
destinatário das prestações estatais negativas 
e positivas, que a cultura jurídica respectiva já 
atingiu”12.

De todo o exposto anterior, podemos con
cluir que enquanto o povo servir de baluarte 
para arbitrariedades estatais ou apenas para 
ten tar legitimar atitudes manifestâm ente con
trárias aos interesses constitucionalmente res
guardados e  que se manifestam em  concreto 
diante do ato jurisdicional instrumentalizado 
pelo processo, não teremos uma democracia 
condizente com o enunciado no texto constitu
cional. Portanto, na m esm a medida em que o 
acesso à justiça é amplo, ampla tam bém  deve 
ser a definição de povo em um verdadeiro E sta
do de Direito que pretende ser legitimamente 
Democrático.

2 Participação e  dem ocracia
O vértice da democracia ainda é o povo, 

contudo dilatado em sua acepção originária. 
Éste ideário de povo deve, necessariam ente, 
ser compreendido em qualquer indivíduo que 
séja sujeito de interesses juridicamente tutela-

12 Ob. cit., p: 100.

dos13, protegido pela possibilidade de aprecia
ção de seus^ conflitos e, preponderantemente, 
como novo partícipe na realização concreta da 
seara política. A partir daí, observaremos que 
não se pode, mais mirar a  democracia unica
m ente sob a perspectiva procedimental, como 
pretendia Bobbio14, posto que ela vai muito 
além do mero voto nas urnas a cada período 
eleitoral determinado e tampouco importa na 
simples m anutenção das regras do jogo15, já 
que é dinâmica , e se recria diariamente pela 
práxis.

Com efeito, se em dado período histórico 
a democracia representativa teve sua chance

13 Deve-se te r  p resen te  que o ordenam ento jurídico t r a z . 
à  to n a  apenas o direito objetivo, ou seja, hierarquiza 
os in te resses das pessoas em  sociedade. A cerca d e ssa  
com plexa distinção que atribui ao direito objetivo um a

. dup la  função, -psicológica e  judiciàl, v ide RIBEIRO, Dar
ci G uim arães. La pretension procesal y  la tutela judicial 
efectiva: Hacia una teoria procesal dei derecho. Barce-

. lona: Bosch, 2004, especialm ente p. 28 a  35. E sta  ideia 
encontra-se m ais bem  desenvolvida nò  artigo  intitulado 
Esboço de uma teoria processual do direito.-In: Constitui
ção, Sistemas Sociais e Hermenêutica: Programa de Pós- 
Graduação em Direito da Unisinos: Mestrado e Doutora
do. PortoA legre: Livraria do A dvogado, 2008. p. 53 a  64.

14 O futuro da democracia. TYad. po r Marco Aurélio No
gueira. São Paulo: Paz e  Tbrra, 10a ed. 2006. Para o autor 
italiano,, a  noção m ínim a a  se r com portada dentro  d a  '  
ide ia  d e  dem ocracia é  aquela  q u e  a  com preende como 
um  apanhado  d e  reg ras que d ita  os procedim entos e 
e s tab e lece  quais.indivíduos são  autorizados a  tom ar as 
decisões coletivas. N as palav ras do autor: “Afirmo p re
lim inarm ente que o único m odo d e  ch eg ar a  um  acordo 
quando  se fala d e  dem ocracia, en ten d id a  como contra
p o s ta  a  to d a s  a s  form as d e  governo autocrático, é  o de 
considerá-la caracterizada por rim  conjunto d e  regras 
q u e  estabe lecem  quem  e s tá  autorizado a  tom ar as d e
cisões coletivás e  com quais procedimentos”. Ob. cit., 
p. 30.

15 Ob. cit., p. 77 a  95.
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de ascensão, tanto em razão de específicas 
contingências históricas como de pressões de 
nm ideário calcado no Liberalismo16 e, inclu
sive, se consolidou como ápice das formas de 
Estado, agora ela se apresenta em derrocada, 
pois já não é mais capaz de “cumprir suas pro
m essas”17, tampouco de representar o povo18

16 BÕBBIO, N orberto. Liberalismo e Democracia. 6 a ed . São 
Paulo: Brasiliense, 1998. p. 52-53.

17 BOBBIO elenca m ag istralm en te a s  se is  p rom essas não 
cum pridas .pela dem ocracia rep resen tativa: a) a  von ta
d e  geral como centro d e  poder -  a  realidade social d e 
m onstrou que não  ex iste  ap en as u m  foco d e  força políti
ca, como pretend iam  os idealizadores d a  dem ocracia, de 
so rte  se r im possível alcançar u m a ún ica  von tade geral, 
já  que efetivam ente existem , d é  fato, diversos núcleos 
d e  poder que coexistem ; b) co n ten d a  d e  in te resses  -  o 
rep resen tan te  deveria  ap en as b u sc a r  os in te resses  de 
to d a  a  coletividade, m as, d e  fato, b u sc a  os in te resses 
daqueles que o colocaram  no  poder; c) a  m anutenção  
d as  oligarquias; d) o espaço  lim itado -  ap e sa r  d e  ser 
agora am pla a  q u an tid ad e  d e  vo tan tes , seu  éspaço  de 
inserção no discurso  político a indà  é  ínfimo, da í a  crise- 
e s ta r  em  “onde se vo ta?” , ou seja, em  definir quais os 
m om entos em  que o povo é  efetivam ente cham ado a  se. 
m anifestar sobre determ inado  tem a; e) a  persis tênc ia  
d e  um  poder invisível -  a  noção d e  que existem , ainda, 
institu ições e órgão q u e  agem  n as  som bras, sem  pu- 
b licizar seus atos, a tuando-com  in tenções duvidosas; 
e, po r fim, f) o problem a d a  c idadan ia  -  o. cidadão, a 
p a r tir  d a  possib ilidade d e  a tu a r a trav és d a  dem ocracia, 
aprenderia, e  se  transform aria em  um  cidadão  ativo e 
partic ipan te , q u e  se  en g a ja sse  n a  p rá tica  política -  o 
que não  ap en as não aconteceu  com o se  p rocedeu  ao 
inverso: a s  dem ocracias m ais conso lidadas tê m  por ca
rac terística  um  povo apático  e  d esin te ressado . O Futuro 
da democracia. Op. cit. p. 34 a  45.

18 N este sen tido  já  sa lien tou  ROBERTO AMARAL que: 
“Não é  dem ocrático n em  represen ta tivo  o regim e que 
se  alim enta n a  fraude contra a  von tade do rep resen ta
do", A dem ocracia representativa está morta; viva a de
mocracia participativa. In: Direito Constitucional:

e muito menos de sutísumir o povo que tanto 
ela invoca. Por isto, podemos concluir, para
fraseando Roberto Amaral, que “a democracia 
representativa está  prostrada em seu leito de 
morte, incuravelmente corroída pela ilegitimi
dade"19.

Deste modo podemos facilmente afirmar 
que a democracia participativa é a verdadeira 
democracia do Terceiro Milênio, onde o adjeti
vo participação p assa  a ser o novo referencial 
em term os democráticos, inserção da (re)quali- 
ficação do povo, para além de mero ícone, cata- 
pultando-o, assim, para o cenário democrático 
como ator principal e não mais como mero co
adjuvante, como aquele que está  apto de fato 
a reivindicar sua posição proeminente em uma 
sociedade livre, solidária e justa20. Consequen
tem ente, a> legitimidade da democracia, de 
acordo com Goffredo Telles Júnior, "depende 
da introdução da vontade dos governados nas 
decisões e nos atos dos governantes"21.

N essa perspectiva, não se prega o ocaso 
da representatividade, mas sim um aprimora
mento, um refinamento do que está  posto, para 
melhor atender ao indivíduo em sociedade,

estudos em homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: 
M alheiros, 2003. p. 26. .

19 Ob., cit., p. 32. N este 'ex a to  sen tido  convém  d es taca r 
que no  Brasil réus e  condenados fazem  as  leis, pois, de 
acordo com  repo rtagem  d a  rev ista  Veja, 31 dos 81 s e 
nadores, isto  é, 38% do to tal, e  185, dos 513 dep u tad o s 
federais, ou seja, 36% do to ta l, são  réus ou foram  conde-; 
nados por delitos g raves p e la  ju stiça  ou pelos Tribunais > 
d e  C ontas, Revista Veja, edição 2.064, ano 41, n° 23, de 
11.06.08, p. 63.

20 BONAVIDES coloca a  dem ocracia participativa , inclusi- . 
ve, como alternativa  constitucional ao presidencialism o
e ao parlam entarism o, Teoria constitucional da demo
cracia participativa. São Paulo: M alheiros, 2003, 2a ed., 
cap. 16, p. 281 a  296. ,

21 O povo e o poder. São Paulo: M alheiros, 2003. p. 70.
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■ mantendo assim  sua verdadeira identidade so
cial22.

A transição da forma representativa para 
a participativa certam ente se dará de m aneira 
gradual, pois quem nunca aprendeu a  te r pa
pel ativo em sociedade dificilmente conseguirá 
esta  árdua façanha simplesmente pelo fato de 
agora existirem mecanismos legais de .partici
pação. É necessário para isto um longo traba
lho educativo de, quem sabe, gerações.

Democracia e participação, nesta  perspec
tiva, se fundem em um conceito unívoco, incin- 
dível, capaz de traduzir a um só tempo a  exata 
compreensão da soberania popular. Democracia 
participativa constitui, nas exatas palavras de 
Roberto Amaral, “um a tautologia virtuosa”23.

2.1 Democracia vigente
Fruto dos ideários pòs Revolução Fran

cesa, a democracia que conhecemos em muito 
pouco se assem elha com a democracia grega, 
base do pensam ento iluminista-montesquiano, 
criador da democracia representativa, que é te- 
leologicamente formal. A pesar de nem mesmo 
Pérícles te r visto tão longe como Rousseau24,

22 A  dem ocracia partic ipa tiva  seria  a  form a m ais evoluí
d a  d as  quatro  fases  do desenvolvim ento d a  dem ocracia 
que, segundo  MACPHERSON, se  iniciou com  a  fase  pro
te to ra , posterio rm en te  veio a  fase  do desenvolvim ento, 
segu ida  d a  fase  do equilíbrio, p a ra  en tão  culm inar com 
a fase  partic ipa tiva , The life and time o f liberal demo- 
cracy. Oxford: Oxford University P ress, 1978.

23 Ob. cit., p. 48.
24 Em ROUSSEAU, a  von tade geral deve se sobrepor as

von tades individuais, como se  fosse um a nova vontade,
ca lcada não  n a  som a dos in te resses  alheios, m as como 
o lídimo in te resse  d a  coletividade. A  e sse  respeito , con
su ltar a  obra do au to r O contrato social. Trad. po r An
tônio d e  R M achado. Rio d e  Janeiro: Edições d e  Ouro, 
1978, p reponderan tem en te  nos capítu los I e  II, do Livro
II e o capítu lo  I, do Livro IV p. 51 a  55 e  141 a  143.

as idéias do filósofo de Genebra jamais foram 
totalm ente concretizadas, seja por desin teres
se político, seja por im possibilidade concreta. 
Enquanto isso, a democracia da civilização 
helênica teve sua parcela de contribuição: - 
b a sta  referirmos que, na ótica grega, apenas 
detinham  direitos políticos os cidadãos, en
quanto o restan te  do povo não se envolvia nas 
questões políticas. Da m esm a forma, o primei
ro ponto do pensam ento instituidor da dem o
cracia representativa foi delimitar os indivídu
os que estavam  aptos a votar - fenômeno que 
ocorreu tanto  na França como nos Estados 
Unidos.

Fato é que na Revolução Francesa, quan
do o poder absoluto do rei. foi repudiado, a 
nova classe dominante -» burguesia -  neces
sitou buscar seu  próprio instrum ento racional 
de legitimidade, e o fez através da utilização 
do povo, já que gozavam de imenso prestigio 
em sociedade -  não foi à  toa que os membros 
d a  Revolução criaram seu povo-ícone, tam bém  
para tornar válidas suas ações -  e, concreta
mente, não era possível a tom ada de decisão 
por todos os indivíduos da sociedade. Sugeriu- 
se, então, a representação destas pesSoas por 
outras legitimamente eleitas, já que a burgué- 
sia enunciava e defendia o princípio da repre
sentação. E, de acordo com Bonavides, “do 
princípio liberal chega-se ao princípio demo
crático. Do governo de um a classe, ao governo 
de todas as classes"25 * * *.

A ideia foi realmente um verdadeiro Su
cesso, tanto que encontramos ainda hoje esta 
forma de legitimidade social. Modernamente 
este  pensam ento ainda configura o ideal de 
democracia, razão pela qual o Estado Liberal 
floresceu. Porem, a cisão entre o âmbito político

25 Do Estado Liberal ao Estado Social. São Paulo: M alhei
ros, 7a ed., 2004. p. 43. .
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e o âmbito econômico26 representada pela livre 
dominação do mercado nas relações e pela par
ticipação mínima do Estado entre os indivíduos, _ 
levou tal forma de governo à ruína. Assim, o Es
tado assum e novamente novos compromissos e 
reata o rompimento anterior fazendo com que o 
político e o econômico voltem a se coaptar.

Observa-se que o Estado -  agora inter- 
vencionista -  se torna o inverso de seu ante
cessor liberal e adquire bases e diretrizes com
plexas voltadas à reestruturação de um siste
m a já em crise27, possibilitando a assunção de 
nma função social -  notadam ente observada 
nas constituições Mexicana e de Weimar28. Sur
ge assim  a noção de justiça social e, principal
mente, o alargamento dos poderes políticos do 
indivíduo.1

Nesse mesmo período, o papel da demo- 
cracia passa  a ganhar contornos mais definidos, 
acertando Bonàvides, ao referir que ele -  Estado 
Social -  é o mais apto a  consagrar os valores do 
sistema democrático, pois segundo o autor:

“Esta espécie de Estado social, humani- 
zador do poder, jurídico nos fundamentos 
sociais da liberdade, democrático na es
sência de seus valores, padece, de últi
mo, am eaça letal à  conservação das res
pectivas bases e conquistas. Esmaecê-lo 
e depois destruí-lo é parte  programática 
das fórmulas neoliberais propagadas em 
nome dá globalização e da  economia de 
mèrcado, bem  como da quedá de frontei-

26 CALMON DE PASSOS, Joaquim  José . Democracia Parti
cipação e Processo. In: Participação e Processo. São Pau- 
lo: R evista dos Tribunais, 1988. p. 90.

27 STRECK e BOLZAN DE MORAES. Ob. cit, p, 91 e  92.
28 Para u m a análise m ais apro fundada d as b a se s  ideológi

cas  do E stado  Social, consu ltar PAULO BONÀVIDES, Do
1 Estado Liberal ao Estado Social. Ob. cit., espec ia lm en te  

p. 165 a  181.

ras ao capital migratório, cuja expansão 
e circulação sem freio, num a velocidade 
imprevisível, contribui irremissivelmente 
para decretar e perpetuar a dependência 
dos sistem as nacionais, indefesos, e desT 
protegidos, sistem as que demoram nas 
esferas do Terceiro Mundo".29

Portanto, observamos que a inclusão do 
cidadão, em tese, deveria ter aum entado d u -( 
rarite o período subsequente ao Estado Social, 
porém a realidade dem onstra exatam ente em 
sentido contrário. Mesmo com o aumento dos 
direitos políticos, com o crescimento do povo- 
ativo, ainda assim, poucos , são os indivíduos 
que, ao observar às ações do Estado,, se sentem  
ali representados. Deçisionismos, processos 
legislativos incoerentes e obscuros, aumento 
exacerbado do uso de Medidas Provisórias, en
fim, nos encontramos diante da falência insti
tucional dos poderes Executivo e Legislativo, 
justam ente os que mais deveríam estar próxi
mos ao cidadão, tendo em vista o seu imenso 
respaldo eleitoral, mas, em realidade, eles se 
encontram os mais distantes30.
, . Mais que isso, o recente cenário político
dem onstra um a crise ética sem  precedentes 
na  história da nossa sociedade31. Como então 
é possível dar concretude à democratização da 
sociedade e do Estado mantendo ainda as de
sigualdades e preservando as clássicas prerro

29 Tkoria constitucional da Democracia Participativa. Ob. 
cit., p. 157.

30 Sobre a  falência d a  legitim idade do Executivo e  do Legis
lativo, consultar por todos BONÀVIDES, Tkoria constitu
cional da Democracia Participativa. Ob. cit., p. 281 e  296.

31 Inobstante^ citarm os e s sa  perspectiva- d e  crise, deve
m os assum ir, d e  igual modo, que a  soc iedade sem pre 
se encon tra  im ersa  em  determ inadas crises, q u e  d e
vem  a  todo  m odo ser confrontadas e superadas, pois, 
d e  acordo com  OVÍDIO BAPTISTA: “Não h á  sociedade
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gativas individuais, especialm ente de um de
terminado grupo de pessoas? Neste momento 
conturbado da história, é necessário voltar a 
atenção para outro ator, tão ou mais legítimo 
do que os outros, inobstante não gozar da falá
cia da legitimidade popular, consubstanciada 
no voto, qual seja, o Poder Judiciário.

Destarte, a democracia participativa avul- 
ta  para destacar o papel não só de maior inser
ção do indivíduo nas escolhas administrativas 
e legislativas, mas tam bém  e principalmente a 
partir do âmbito judicial, pois o acesso ao poder 
judiciário é irrestrito, bastando lesão ou simples 
ameaça a  direito para que este abra suas portas 
ao cidadão, ao povo -  assumindo este a conota
ção ampla anteriormente exposta. Esta abertu
ra, por assim  dizer, cria para os indivíduos em 
sociedade a possibilidade de exigir do Estado 
a concretização das promessas ainda não re
alizadas e que dificilmente o serão através do 
Executivo e do Legislativo, N esta perspectiva 
o processo passa  a ser um valioso instrumento 
público posto a serviço, do povo para viabilizar 
a essência da democracia que está  configurada 
rios direitos e garantias fundamentais.

2.2 D em ocracia participativa e  processo  
com o in stru m en tos de concretização  
da dem ocracia
O discurso acerca da democracia partici

pativa tem  sido direcionado às minorias e à  in-

hum ana ise n ta  d e  crise, assim  como não se  pode conce
b er a  h istó ria  sem  transform ações e m udanças sociais 
perm anen tes. Sobre isto, aliás, d isse  um  ilustre  filósofo 
contem porâneo: ‘Por isso  m esm o as épocas d e  crise -  
aquelas, p rec isam en te  em  que o s is tem a cede  lugar ao 
problem a -  são  épocas d e  m atu ridade e  d e  autenticida- 
de esp iritual” ', Democracia moderna eprocesso civil. In: 
Participação e Processo. São Paulo: R evista dos Tribu
nais, 1988. p. 99.

clusão social em termos em inentem ente socio
lógicos. Tanto é assim  que, ao mencionarmos 
o termo democracia participativa logo se torna 
presente conceitos como “orçamento partici
pativo” e “fórum social”, ou seja, assume-se 
como ponto de partida que a inclusão do cida
dão na gerencia do múnus público deve ocorrer 
no campo estritam ente administrativo das es
colhas e nas escolhas propriamente ditas.

Daí se diz;er que a, participação propicia
da ao cidadão através de programas como o 
orçamento participativo desvela-se na atuação 
individual ante o Poder Executivo. Dizendo 
de outro rhódo, ta is m ecanism os respondem  
ao problema da- crise da democracia repre
sentativa, sim plesm ente perm itindo ao cida
dão um a inclusão em apenas um dos poderes 
constituídos -  e, ainda assim, duvidosa esta  
forma de participação e mais curiosa é a exe
cução dos planos, que atuariam  em cima de 
escolhas pré-determ inadas.

Por outro lado, o discurso acerca da de
mocracia participativa tam bém  é desenfocado 
quando mira o Legislativo. InfeliZmente a re
presentação, como já constatado, e nos mol
des em que existe, é pura ficçáo, engodo cria
do exclusivamente para legitimar as atitudes 
de um parlam ento corrupto e servil do Exe
cutivo. Porém, dessa  falsa representatividade 
nasce um a dissonância to tal entre as decisões 
do parlam ento e a  suposta  vontade popular. 
A alardeada soberania popular dos represen
tan tes, que há muito e stá  em crise, abre esp a
ço a. novos mecanismos legislativos32, como o

32 KELSEN já  fazia referência à  p rem en te  necessid ad e  de
am pliar a  dem ocracia rep resen ta tiva  d e  so rte  a  te r  o in-

/
divíduo -  o povo como um  todo  -  p rese n te  n as  escolhas 
públicas. Institu tos como o referendo e  a  iniciativa po
pu lar ap en as to rnam  a  dem ocracia m ais forte e  em  n ad a  
reduzem  a  qualificação do parlam ento  em  si. Muito'
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referendo, o plebiscito e a iniciativa popular. 
Todos previstos constitucionalm ente, mas de 
rarefeita eficácia; b a sta  analisar nestes vinte 
anos de constituição quantas vezes nos vale
mos deles.33

De igual modo, Paulo Bonavides, que por 
inúmeras vezes já defendeu a participação do 
povo, define que a  democracia participativa 
possibilita o direito à resistência e à luta. Aqui, 
o legitimador do sistema, o norte da estrutura, 
deixa de ser a lei. Não se olha mais para o Esta
do, m as sim para quem o irá compor em última 
instância, ou seja, o próprio cidadão. Com base 
nisto, afirma o autor; “consiste a essência e o 
espirito da nova legitimidade: o abraço com a 
Constituição aberta, onde, sem cidadania não 
se governa e sem povo não se alcança a sobe
rania legítim a”34. Dever-se-á observar que a 
lei se constitui em m era baliza de interpreta
ção donde se deve operar a concretização dos 
direitos que, hoje, são restringidos ao plano 
abstrato normativo. Não há  interpretação sem 
escolha política, contudo, e sta  deve ser uma 
política de concreção dos valores inseridos na 
Constituição.

pelo  contrário, o autor defende q u e  o povo deveria  p o 
d er em anar diretrizes g erais, p a ra  en tão , o parlam ento  -  
como órgão técn ico  -  p ra tica r a  criação d as  norm as com 
b a s e  n as  diretrizes,.O b. cit. p. 116 a  117.

33 D ispõe o  art. 14 d a  C onstituição: A  soberania popular 
será exercida pelo sufrágio universal e  pelo voto direto 
e secreto, com valor igual para  todos, e, nos termos da 
lei, mediante: I  - plebiscito; II - referendo; III - iniciati
va popular. Tal artigo  foi consolidado com  o advento  d a  
Lei 9,709/98 q ue regu lam en ta  a  execução do dispositivo 
nos incisos m encionados no art. 14. R epresen ta  a  in
serção  d e  ca rg as dem ocráticas d ire tas  no  o rdenam ento  
jurídico, possib ilitando ao c idadão  a tu a r n a  form ação 
d a  lei.

34 Teoria constitucional da Democracia Participativa. Ob.
cit., p. 36.

Portanto, para além da democracia par
ticipativa inserida nos âmbitos já citados, de
vemos concebê-la em seu aspecto verdadeiro: 
aquela visão de democracia em que o indivíduo 
está  concretam ente engajado na busca daquilo 
que ele entende ser o melhor para  si e para  a 
sociedade em que vive, ele é o verdadeiro pro
tagonista dos rumos da sociedade e não mais 
os seus representantes. É ele, e somente ele, 
que sabe o que é melhor para si e, consequen
tem ente, para os outros. Não há  transferência 
de legitimidade a outros, pois só se transfere 
legitimidade, num regime verdadeiram ente 
democrático, quando não se é capaz de, por si 
só, concretizar a realização de uma sociedade 
livre, justa  e solidária.

N esta perspectiva, o Judiciário e stá  em 
franca vantagem  para a  implementação, da 
democracia participativa, porquanto é o mais 
legitimado das três funções do Estado para 
realizar as prom essas da modernidade. Como 
o povo-ativo escolhe seus governantes: Legis
lativo e Executivo? Onde estaria a legitimida
de democrática do Judiciário, que não é eleito 
nem  escolhido por esse ator decisivo que é o 
povo? Sua legitimação decorre não do sufrágio 
universal como nas outras esferas de poder, 
m as de uma legitimação procedimental que 
encontra no irrestrito acesso ao Judiciário, no 
contraditório, na publicidade e na fundam en
tação os m ais altos desígnios da legitim idade 
democrática, pois é através do processo, como 
garantia constitucional do Estado Democrático 
de Direito, que o direito é realmente criado35 é

35 Sobre -este particu lar já  foi d es tacad o  que: ‘A  se g u n 
d a  função d o  ordenam ento  jurídico, q u e  denom ino ju 
dicial, consiste  n a  função através d a  qual a  h ierarqu ia 
dos in te re sse s  efti soc iedade se rve d e  diretriz ao  juiz 
em  su a  ta re fa  d e  aplicar os valores que an terio rm en
te  e s sa  soc iedade es tab e leceu  como sendo  essenciais.
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não a lei36. Sem falar no grau de credibilidade 
social que usufrui o Judiciário quando com
parado ao Executivo e.ao Legislativo, pois é o 
mais ético deles.

N esta ordem de idéias podemos citar 
Friedrich Müller, para quem:

“No Poder Executivo e no Poder Judici
ário a  'dominação' do povo-ativo pode 
ser vista operando de forma mediada, 
n a  m edida em  que prescrições capazes 
de justificação democrática estão imple
m entadas em decisões de maneira cor
re ta  em  term os de Estado de Direito, no 
sentido de capazes de universalização e 
de recapitulação plausível (überzeugend 
nachvollziehb ar)"37.

' Até mesmo Boaventura de Sousa Santos, 
que tanto defende a democratização através 
dos movimentos sociais e do que ele denomina 
emancipação social das minorias ante as ca
m adas hegemônicas da  sociedade38, concorda 
que, no Brasil, o Estado muito promete e pouco

Por isso  afirm a ARISTÓTELES que “aquellos que  discu- 
ten recurren al juez, y  el acudir ai juez es acudir a la 
justicia, porque e lju ez  quiere ser como una personifícar 
cion de la justicia", n a  m ed ida em  que ele, juiz, utiliza 
os valores do q u e  é  socialm ente justo  p a ra  criar o direito 
no caso  concreto”, Esboço de uma teoria p rocessual do 
direito. Ob. cit., p. 63 e  64.

36 Para um a separação  ad eq u ad a  en tre  direito e  lei, con
su ltar por todos PAOLO GROSSI, Mitologia jurídica de la 
m odernidad. Trad. p o r M anuel M artínez N eira, M adrid: 
Ttótta, 2003, espec ia lm en te  p. 21 e  ss.

17 Op. cit. p. 56.
JB Democratizar a Democracia: os cam inhos da democracia 

participativa. Rio de  Janeiro: Civilização brasileira, 2002. 
p. 22 a  25 e  43 a  50. A  visão do autor n a  p resen te  obra 
é  in teiram ente vo ltada aos m ovim entos sociais, citando 
ele, inclusive, o orçamento participativo de  Porto A le
gre. C ontudo, lem brem os novam ente  FRIEDRICH MÜL
LER, p a ra  quem : "A exclusão  desleg itim a. Na exclusão

cumpre, assim, o Judiciário assum e relevância 
ímpar. Por vezes, seguindo o pensam ento do 
autor, irá ocorrer de o M agistrado substituir o 
sistem a da administração pública através de 
sua decisão, d e  sorte que e s te  realize o ato que 
deveria te r sido espontaneam ente praticado 
pela administração -  e.nesse sentido é clássico 
o exemplo dos medicam entos39.

De fato, não são poucos os conflitos entre 
os indivíduos e o Estado que não cumpre com 
seus deveres. É aí que entra o Judiciário para 
concretizar estas promessas não cumpridas, efe
tivando, assim, a execução destas prestações:

“Ora, no momento em que os tribunais 
começam a julgar para cima, em que co
meçam a incriminar e a  julgar grandes 
empresários ou membros de classe polí
tica  a  situação muda. É nesse  momento 
que se dá aquilo que eu designo por judi- 
cialização da política’’40.

A pesar dessa  necessidade im ediata de 
mudanças, de uma exigência social por maior 
efetividade e de um acesso à justiça no presen
te41, a  democracia ainda pressupõe muito. Ela 
clama no plano político por acesso à  informa-

o povo-ativo, o povo como in stânc ia  de atribuição e o 
povo destinatário degeneram em 'povo'-ícone. A  legiti
m idade som ente pode advir d a  fundam entação  no povo 
real-, que é  invocado pelo tex to  d a  constitu ição -  em 
d iferentes pe rsp ec tiv as  e  com  ab ran g ên c ia  correspon
d en tem en te  variada, m as sem pre d e  form a docum entá- 
vel". Ob. cit., p. 105.

39 Para um a revolução democrática da justiça. São Paulo: 
Cortez, 2007. p. 19.

40 Ib idem  p. 23
41 P ensam ento  e s te  que é  partilhado  por outros autores, 

com o OVÍDIO BAPTISTA, ao  referir que: “A  dem ocra
cia  verdadeira, que só poderá  se r  aquela  que privile
g ia  e  estim ula a  participação, tã o  in te n sa  e  constan te  
quan to  se ja  possível, bem  p odería  se r com parada a  uirj.
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ção e por um a consciência do eleitor para saber 
em quem se vota e por que se vota.

A relação da democracia como institui
ção do Estado de Direito, aliada a um a perm a
nente práxis, pode muito bem  ser resumida nas 
palavras de Moreira Neto, para quem:

“A democracia, enquanto conjunto de 
valores, é um  modo de- vida; enquanto 
instituição, conforma um regime político 
e, enquanto práxis, é uma técnica social 
para compor interesses diversos. Somen
te  pelo exercício perm anente do diálogo, 
da conciliação e do consenso, pilastras - 
da legitimidade, um povo aprende a cul
tivara  democracia como estilo de vida e a 
mantê-la como regime político’’* 42.

À verdadeira práxis democrática, confi- 
guradora de um autêntico Estado de Direito, 
reside principalmente na efetiva concretização 
dos direitos e garantias fundamentais e não 
em meras abstrações legais contidas em um 
texto normativo. Estes direitos e garantias fun
dam entais, pôr sua vez, somente ganham  vida 
através do mais afinado instrum ento democrá
tico: o. processo. Ele, o processo, se constitui 
no mais valoroso elemento vivificador das aspi
rações de um a sociedade reprimida de justiça 

% social, pois encontra no irrestrito acesso ao Ju
diciário, no contraditório, na  publicidade e na ' 
fundamentação os mais altos desígnios da ver
dadeira democracia. É através dele, o processo,

m ecanism o ex trem am ente delicado -  já  que se e s tá  a 
falar ju stam en te  d a  assim ilação d as  ciências sociaiç à 
m ecân ica  e  à  m atem ática  -  cujo funcionam ento, ao con
trário  do que podería  p a ra  m uitos se r desejável, não  é 
jam ais autom ático, n ecessitando  d e  operadores tre ina
dos e  com petentes.”. Ob. cit., p. 113.

42 Direito da participação política: fundamentos e técnicas
constitucionais da democracia, Rio d e  Janeiro: Renovar, 
1992. p. XVII.

que "os cidadãos revelam ser sujeitos práticos 
justam ente pela práxis: como atores que estão 
a cada dia dispostos a lutar pela honestidade e 
pelo tratam ento materialmenfe igual das pes
soas no Estado e na sociedade”43.

RIBEIRO, D.G.; SCALABRIN, F. The role of the 
process/case in the building democracy: For a 
new  definition of participatory democracy. Rev. 
Justitia  (São Paulo), v. 200, p. 221-234, jan./jun. 
2009.

• ABSTRACT: Democracy is in crisis. We no 
longer feel represented, no longer are the 
people summoned in an authentic way; so- 
metimes a  mere icon, sometimes only a facet 
of w hat should be a whole. It calls for a new  
assumption, based  on allowing the  utm ost 
development of individual guárantees and 
on ensuring th a t th e  State fulfills its cons- 
titutionally established functions. It is the 
unrestricted participation tha t will charac- 
terize participatory democracy, along w ith 
ample access to the  Judicial Branch - which 
plays a leading role in the democratic scene. 
Thus, as a  m eans of inclusion for all citizens, 
the  process/case becomes relevant in its p o -, 
litical aspect (beyond the law) as a device 
tha t enables the  judge to assess the multiple 
interests th a t are hierarchically set by socie- 
ty  and, finally, give life to the law, turning the

, postulation of democracy into reality.

• KEY-WORDS: Citizenship. Democracy. Judi- 
cialization. Participation. Process/Case.
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O Poder Constituinte é o Soberano?
Patrícia Maino WARTHA*

• SUMÁRIO: Considerações iniciais. 1 Poder 
Constituinte. 1.1 Evolução histórica. 1.2 De
finição. 1.3 Titularidade e Formas de expres
são. 1.4 Tipologia. 2 Soberania e Constituição. 
2.1 Reforma. 2.2 Dupla Revisão. 2.3 Constitui
ção Dirigente e Poder Constituinte. Conside
rações finais. Referências bibliográficas.

• RESUMO: O presente artigo propõe-se a e s
tudar o Poder Constituinte, suas origens, e s
pécies, formas de expressão, e principalmen
te  a. sua titularidade que é da Nação é que 
apesar de se destinar a efetivar os reais in
teresses e desejos da  coletividade sequer é 
lembrado que o Estado está  a cargo do povo 
e que a Administração Pública é m era repre
sentante do poder. Em vista desses aspectos 
o presente estudo revela-se instigante e de 
suma relevância a todo o ordenamento jurí
dico brasileiro visando resgatar os conceitos 
e direitos básicos da Nação Brasileira, que é 
a real titular do poder.

° PALAVRAS-CHAVE: Poder Constituinte. Na
ção. Constituição.

C onsiderações in icia is
Diante do contexto em que estam os in

seridos, observamos que a Constituição, que 
em tese  representaria as leis máximas de um 
país, nem sempre é observada, o que é uma de- 
sestruturação do sistema, trazendo o caos não 
apenas jurídico, mas de dimensões globais, 
tendo em vista as disparidades e as contradi
ções que se dão a todo momento.

Nesse liame é imprescindível o resgate 
de conceitos básicos, para que se formem ali

cerces e então se possa discutir a aplicação ou 
não da Constituição.

A Constituição representaria o resultado 
normatizado dos anseios do real detentor do 
poder, o povo, através do Poder Constituinte.

Vislumbra-se, portanto, a relevância do 
Poder Constituinte nesse processo, defenden
do os interesses da Nação e tentando implan
tá-la no cènário prático.

Frente a essa  realidade, pairam algumas 
dúvidas, que os sistem as jurídico e político, 
tentam , por vezes em confronto com os demais 
poderes, responder. Todavia uma única asser
tiva é verdadeira: se a Constituição, que nem 
sempre é de fato proveniente da Nação, é des
respeitada, o que acontece com o Poder Cons
tituinte, e a Nação, quem respeita?

Em busca de um a melhor elucidação 
dessa  problemática, abordando um contexto 
inicialmente mais pragmático com alguns con
ceitos primordiais, adentraremos a questões 
polêmicas como a reforma constitucional, sem 
obviamente pretender responder a todas as 
questões que acompanham a realidade histó
rica de nosso país.

1 Poder C onstitu inte
1.1 Evolução h istórica

Analisando o contexto histórico, como 
bem  aponta Sérgio Resende de Barros* 1, o Po
der Constituinte juntam ente com a Constitui-

* Bacharel em  Direito p e la  U niversidade d e  Caxias do Sul 
-  UCS. E screvente A utorizada do Tabelionato de N otas 
Kunzler.

1 BARROS. Sérgio R esende de. Noções Sobre Poder Consti
tuinte. Disponível n a  w eb: http://w w w .srbarros.com .br/ 
artigos.php?SessID =9. A cesso em: 25.08.2008 09:23:11.

http://www.srbarros.com.br/


I 236 Justitia, São Paulo, 66 (200), jan./jun. 2009

ção na forma Escrita são conceitos em ergentes 
da cultura ocidental no século XVIII no seio da 
ideologia revolucionária depois cham ada libe
ralismo, que insurgiu contra o absolutismo real 
para defender a liberdade individual. “As por
tas da história foram abertas para a ideia de 
poder constituinte pelo contratualismo (sécu
los XVII e XVIII) que implicava a. condenação 
das instituições vigentes na França.”

É fato indiscutível que o precursor do po
der Constituinte foi Emmanuel Joseph Sieyès2, 
e, segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho3, 
Sieyès foi tam bém  um dos inspiradores da Re
volução Francesa.

Sieyès em1 sua obra entitulada “Que é o 
terceiro Estado?4 Desenvolve a ideia de quem 
é o terceiro Estado, e a resposta seria nada, 
pois representaria os que não possuem  poder, 
ou seja, os que não participavam  do Clero e da 
Nobreza, e ao mesmo tem po significaria tudo, 
pois representava a maioria da população, os 
quais pretendiam  ser alguma coisa. Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho5 tam bém  explica des
sa forma a doutrina de Sieyès, fazendo inclusi-* 
ve uma síntese das idéias do "autor da doutri
na  do Poder Constituinte"'

Entende ele que todo Estado tem  uma 
Constituição. Essa Constituição, entre
tanto  -  e aqui entra o pacto  - , é obra de 
um Poder, o Poder Constituinte, que é

anterior à Constituição, precede, neces
sária e logicamente, a obra que é a Cons
tituição. O Poder Constituinte, portanto, 
gera os Poderes do Estado, os poderes 
constituídos, e é superiora  estes.

. O Poder Constituinte, segundo Sieyès, 
assum e um papel que além de primordial é úni
co, que se refere á  criação de um a nova ordem 
constitucional, função essa  atribuída somente 
a  um poder originário, o poder constituinte, por 
meio da Assem bléia Nacional. E ressalta  que 
"a contradição entre os fundamentos da nação 
é os apoios do governo só pode ser superada 
pelo poder constituinte"6. Para ele, "som énte a 
Assem bléia Constituinte, aonde os represen
tan tes comparecem desprovidos de seus privi
légios, tem  as condições necessárias para fixar 
os novos limites da convivência social."7.

O grande estudioso Emmanuel Joseph 
Sieyès, atribuiu à nação o controle total, acre
ditando que todos têm  de se subm eter a ela 
e não a nação se subm eter a qualquer outro 
poder8:

“O poder só exercè üm poder real en
quanto é constitucional. Só é legal en
quanto é fiel às leis que foram impostas. 
A vontade nacional, ao contrário, só pre
cisa de sua realidade para ser sempre 
legal: ela é a  origem de toda legalidade. 
Não só a nação não está  subm etida a

2 SIEYÈS, Em m anuel Joseph . A  C onstitu in te Burguesa -  ______________________
Q u 'est-ce que Le Tiers É ta t?  Rio_.de Janeiro: Editora Lí- 6 SIEYÈS, E m m anuel Joseph . A  Constituinte Burguesa -  
b er Jú ris L tda. 1986. ' Qu’est-ce que Le Tiers État?  Rio de Janeiro: E ditora Lí-

3 FERREIRA RILHO, M anoel Gonçalves. O Poder Consti- b e r  Jú ris L tda. 1986. p. 55-56.
tuinte. São Paulo: Editora Saraiva. 5a ed., 2007. p. 12 7 SIEYÈS, Em m anuel Joseph . A  Constituinte Burguesa -

4 SIEYÈS, Em m anuel Joseph . A  Constituinte Burguesa -  Qu'est-ce que Le Tiers État?  Rio d e  Janeiro: E ditora Lí- 
Q u 'est-ce que Le Tiers É ta t?  Rio de, Janeiro: Editora Lí- b er Jú ris L tda. 1986: p. 56.
b er Jú ris L tda. 1986. p. 63-64. 8 SIEYÈS, Em m anuel Joseph . A  Constituinte Burguesa -

5 FERREIRA FILHO, M anoel Gonçalves. O Poder Consti- Q u’est-ce que Le Tiers État?  Rio d e  Janeiro: Editora Lí-
tuin te. São Paulo: E ditora Saraiva. 5a ed., 2007. p. 12-13. b e r  Jú ris L tda. 1986. p. 118-119.
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um a Constituição, como ela não pode e s
tar, ela não deve estar, o que equivale a 
dizer que ela não está".

A pesar dá pouca aplicação da atribuição 
de todo o poder à  nação, essa é um a premis
sa partilhada por vários doutrinadores. Sérgio 
Resende de Barros9 convergindo nesse sentido 
afirma que:

A  titularidade do poder constituinte com
porta variantes políticas e ideológicas: a 
nacionalista atribui a titularidade à na
ção; nas democracias ao povo; nas teocra
cias a Deus; nos Estados socialistas aos 
operários; todavia nos países ocidentais 
prevalece um axioma: o princípio do go
verno -  e da administração que o secunda 
-  é que todo o poder, a partir do próprio 
poder constituinte, emana do povo, que é 
seu titular primário, de cujo consenso de
pende sua legitimidade.

Os méritos auferidos a Sieyès não são, 
com certeza, exagerados, uma vèz que suas 
idéias e sua obra desencadearam  um proces
so de m udança que resultaria no Poder Cons
tituinte10.

9 BARROS. Sérgio R esende de. Noções Sobre Poder Cons
tituinte. D isponível n a  w eb: h ttp ://w w w .srb arro s. 
com .br/artigos.php? SessID =9. A cesso em: 25.08.2008 
09:23:11. • ' '

10 SIEYÈS, E m m anuel Joseph . A  Constituinte Burguesa -  
Qu’est-ce que Le Tiers É ta t?  Rio de Janeiro: Editora Lí- 
b e r Jú ris Ltda. 1986. p. 25-27. É dentro  d e s ta  num erosa 
publicação d e  idé ias que sobressai o m ais .famoso de 
todos: Q u'est-ce que Le Tiers État?  E sta  obra é  ed itad a  
em  fevereiro d e  1789 consubstanc iando  a  p roposta  d a  
igua ldade de d ireitos do Terceiro E stado  em  relação a  
duas ordens privilegiadas: o clero e  a  nobreza.
Logo após a  insta lação  dos E stados Gerais, o conflito 
ap resen ta -se  en tre  o clero e  a  nobreza em  relação ao 
Terceiro E stado, e  e s te s  declaram  a  su a  leg itim idade de

É importante destacar que os represen
tan tes do Terceiro Estado, segundo a visão de

instituírem em  Assembléia Nacional com ou sem  a  presen
ça d as duas ordens privilegiadas. Prevalece a  noção conti
d a  n a  obra, d a  ilegitimidade d a  hegem onia do clero e d a  no
breza ao representarem  ‘apenas duzentos mil indivíduos’. 
Dentro d e s ta  perspectiva, a  A ssem bléia N acional a s su 
m e o com prom isso de elaborar u m a constitu ição p ara  a  
sociedade francesa.
E ntretan to , um  últim o obstáculo  res ta v a  p a ra  a  insti
tu ição d e s ta  nova ordem  jurídica, a  ex istência d e  um a 
e s tru tu ra  social seg m en tad a  em  privilégios fiscais. Na 
no ite  h istórica d e  4 de agosto  de 1789, a  A ssem bléia 
N acional decre ta  igua ldade fiscal ao abolir todos os di
reitos d e  tribu tos feudais. É n e s te  m om ento que é  fácil 
dep reender a  posição d e  Sieyès. Pois caracteriza to d a  
a  su á  v isão política m odernizadora b em  lim itada ao se 
opor à  abolição dos d ireitos fiscais eclesiásticos. 
Segue-se, ainda, outro docum ento  básico  d a  Revolução 
F rancesa que foi a  ‘D eclaração dos Direitos do Homem e 
do C idadão” prom ulgada em  26 d e  agosto  d e  1789. 
D iante do fato de Luís XVI se  recusar à  sanção  d es tes  
decretos, prevalece, m ais um a vez, a  te s e  d e  Sieyès de 
que à  N ação cabe  um a au toridade anterior d e  es tab e le 
cer a  ordem  jurídica. Em consequência, ta l  proposição 
trad u z -se  n a  ideia d e  um  Poder C onstitu in te Originário 
por p a r te  d a  nação, E nós encontrarem os e s ta  concep
ção revolucionária p a ra  a  época d e  form a explicita n a  
ob ra  Q u'est-ce que Le Tiers État?
A  redação  definitiva d a  ca rta  constitucional d á  prim ei
ra  fase  revolucionária de 1789 com pleta-se com a  sua 
prorpulgação em  3 de setem bro d e  1791. N ela e s tá  con
tida , n a  su a  p lenitude, a  ideia  d e  nação  delineada por 
Sieyès. Ao contrário de R ousseau, com su a  proposta d e 
m ocrática m ais p lena d e  soberan ia (soberan ia popular) 
n a  qual a  rep resen tação  é ú til singuli, Sieyès postu la 
um  processo  represen tativo  restrito . Assim , ele esboça, 
d ian te  do perigo d as  c lasse s  populares conquistarem  a 
igua ldade eleitorial, a  distinção en tre  c idadan ia  ativa e 
passiva . Isto é, m esm o aqueles qué ao se enquadrarem  
no nível d a  c idadania passiva  es ta riam  rep resen tad o s 
pelos cidadãos ativos porque e s te s  corporificam um a 
ide ia  d e  to ta lidade  a través d a  nação.

http://www.srbarros
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Emmanuel11, eram tam bém  pessoas de poder 
econômico, no entanto politicamente desprivi- 
legiados, e socialmente oprimidos, como os co
merciantes, banqueiros, os arrendatários e os 
proprietários de manufaturas, além é claro dos 
camponeses, operários e artesãos, que repre
sentavam  a casta  mais pobre e tam bém  mais 
numerosa.

Ao implantar o Poder Constituinte, Sieyès 
possuía dois objetivos12: “o que seria a repre- 
sentatividade política da nação e, em segundo 
lugar, como os deputados deveríam se organi
zar para promulgar uma Constituição represen
tativa".

É claramente perceptível o ideal de uma 
Constituição promulgada pelos representantes 
da maioria da nação pregado por Sieyès.

“Só uma Assembléia Nacional, enquan
to expressão representativa da própria 
nação, é uma assem bléia constituinte. A 
este  nível são in teressantes três aspec
tos de seu pensamento: em primeiro lu
gar ele admite que um a Assembléia Na
cional Constituinte deve ser convocada 
pelo Poder Executivo; em segundo lugar 

■ que os membros dos Estados Gerais (a 
Assembléia Ordinária) não devem te r po
deres constituintes e, em terceiro lugar, 
é contra a participação de representan
tes corporativos na Assembléia Nacional 
Constituintè"13.

11 SIEYÈS, Em m anuel Joseph . A  Constituinte Burguesa 
-Q u 'est-ce  que Le Tiers État?  Rio d e  Janeiro: Editora 
Líber Jú ris Ltda. 1986. p. 39-40.

12 SIEYÈS, Em m anuel Joseph . A  Constituinte Burguesa
-  Qu'est-ce que Le Tiers État?  Rio d e  Janeiro: Editora

. L íber Jiáris Ltda. 1986. p. 45.
«  SIEYÈS, Em m anuel Joseph^ A  Constituinte Burguesa

-  Qu'est-ce que Le Tiers État?  Rio d e  Janeiro: Editora
Líber Jú ris L tda. 1986. p. 53. ^

Sérgio Resende de Barros14, remetendo- 
se a Sieyès, apresenta a grande contribuição 
do ilustre precursor do Poder Constituinte: "Ele 
elaborou um a ideologia irresistível: o poder 
ilimitado da nação contra o poder absoluto e 
ilegítimo do rei. Essa ideologia marcou o Poder 
Constituinte: um a nova ordem jurídica, ilimita
da perante a ordem anterior e incohdicionada 
em sua manifestação ”.

Em vista dos autores abordados no item 
Evolução histórica, principalmente quanto aos 
ideais de Emmanuel Sieyès, tem -se a Nação 
como titular absoluta do Poder Constituinte, 
não subm etendo a Nação nem à Constituição, 
tendo em vista que é a Nação a Constituinte do 
Estado15.

1.2 D efin ição
Várias são as definições atribuídas ao Po

der Constituinte, mas todas remetem à mesma 
essência, à  noção im plantada primordialmen
te  por Sieyès, a de nação como titular absolu
ta. Sérgio Resende de Barros16 define o-Poder 
Constituinte como sendo “o poder político que 
faz ou refaz a  Constituição Jurídica do Estado”, 
além de representar o ponto de encontro entre 
o Direito e a Política.

Sérgio Resende de Barros17 define Poder 
Constituinte priginário como “expressão maior 
da soberania do Estado”.

(200), janr/jun. 2009

14 BARROS. Sérgio R esende de. Noções Sobre Poder Consti
tuinte. D isponível n a  Web: http://w w w .srbarros.com .br/ 
artigos.php? S essID -9 . A cesso em  25.08.2008 09:23:11.

15 SIEYÈS, E m m anuel Joseph . A  Constituinte Burguesa 
-  Qu’est-ce que Le Tiers É tat?  Rio de Janeiro: Editora 
Líber Jú ris  L tda. 1986. p. 118-119.

16 BARROS. Sérgio R esende de. Noções Sobre Poder Consti
tuinte. Disponível n a  w eb: http://w w w .srbarros.com .br/ 
artigos.php? SessID=9. A cesso em  25.08.2008 09:23:11.

17 BARROS. Sérgio R esende de. Noções Sobre Poder Constí- 
■ tuinte. Disponível n a  w eb: http://w w w .srbarros.com .br/

artigos.php? SessID=9. A cesso em  25.08.2008 09:23:11.
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Gilberto Bercovici18 traz como conceitos 
indissociáveis o Poder Constituinte e a Consti
tuição, assim  como “é impossível dissociar Es
tado e Constituição”.

Na visão de Antonio Negri, “falar em po
der constituinte é falar em democracia"19, iden- 
tificando-o como o próprio conceito de política.

Sérgio Resende de Barros20, sintetizando 
o controle difuso e o concentrado, explica que:

A Constituição de um Estado pode n as
cer diretam ente dos costumes do povo, 
como ocorria nos primófdios, em vez de 
ser escrita por agentes que deliberam em 
seu nome. Nesse caso não há delibera
ção constituinte, mas há Constituição, e 
o  poder de constituir do Estado fica in
determinado, ou seja, difuso por todo o 
povo, não sendo demarcado, concentrado 
nas mãos de alguns agentes. Há quem 
negue a existência do poder constituinte 
em caso de Constituição costumeira, no 
entanto ele existe, mas de forma difusa.

1.3 Titularidade e Form as de expressão
É fato consumado que a titularidade21 do 

Poder Constituinte é atribuída à Nação. Sobre-

18 BERCOVICI, GILBERTO. Soberania e Constituição: Para 
uma Critica do Constitucionalismo. Editora Q uartier La-

- tin  do Brasil, São Paulo: 2008. p, 18-19.
19 NEGRI, Antonio. O Poder Constituinte; ensaio sobre as 

alternativas da modernidade. Rio d e  Janeiro: DP&A Edi
tora, 2002. Tradução A driano Pilati. p. 7.

20 BARROS. Sérgio R esende de. Noções Sobre Poder Cons
tituinte. D isponível n a  w eb: h ttp ://w w w .srb a rro s , 
com .br/artigos.php?SessID =9. A cesso em: 25.08.2008 
09:23:11.

21 Para o professor Sérgio R esende d e  Barros, titu la r e
• ag en te  são  term os to ta lm en te  d istin tos. A gen te  é  quem

ag e em  nom e do titular, n a  dem ocracia diretai coinci
dem , ag en te  e  titu la r são  todos os cidadãos.

tudo, como podería se dar, na prática, a con
cretização dessa  titularidade para que não se 
considere um ideal inatingível, como de fato 
é? Sérgio Resende de Barros22 entende que o 
povo podè manifestar-se de diversas formas: 
"A aceitação do titular pode ser presumida (as
sembléia constituinte livre e soberanam ente 
eleita pelo povo), pode ser expressa -  plebisci
to (anterior), referendo -  popular (posterior) ou 
tacitam ente pelà pratica popular”.

Gilberto Bercovici23 é inquestionável ao 
atribuir todo o poder à Nação. "O povo, segun
do Bõckenfórde, é a origem e o detentor último 
do poder, exercendo ele mesmo o domínio po
lítico, tornando mais concreta a soberania po
pular”.

Ainda, sob a ótica d a  professor Sérgio Re
sende de Barros24, o Poder Constituinte faz uso 
de duas formas de expressão, sendo elas a ou
torga e a assem bléia constituinte:

a outorga, em que o agente simplesmen
te  promulga a nova constituição, à qual 
o povo dá eficácia por meio da aceitação 
tácita, cumprindo-a. (...) Outra forma é a 
assembléia constituinte que de preferên
cia deve ser eleita de forma livre e sobe
rana -  democraticamente pelo povo, com 
o fim de elaborar e promulgar nova cons
tituição.

22 BARROS. Sérgio R esende de. Noções Sobre Poder Cons
tituinte. D isponível n a  w eb : h ttp ://w w w .srb a rro s . 
com .br/artigos.php?SessID =9. A cesso  em: 25.08.2008 
09:23:11. ' .

23 BERCOVICI, GILBERTO. Soberania e Constituição: Para 
uma Crítica do Constitucionalismo: Editora Q uartier La- 
tin  do Brasil, São Paulo: 2008. p. 1 7 .

24 BARROS. Sérgio R esende de. Noções Sobre Poder Cons
tituinte. D isponível n a  w eb : h ttp ://w w w ,srb a rro s . 
com .br/artigos.php?SessID =9. A cesso em: 25.08.2008 
09:23:11. ' '
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1.4 Tipologia
Seguindo a divisão doutrinária de Sérgio 

Resende de Barros25, o Poder Constituinte divi
de-se da seguinte forma:
a) Poder Constituinte Originário -  “é o que faz a 
Constituição, dando início a nova ordem jurídi- 
co-constitucional’’. Possui como características 
a inicialidade (pois funda os demais poderes), 
ilimitação (por ser soberano, não sofre qual
quer limitação) e incondicionamento.

Embora o próprio Sérgio Resende de 
Barros26,"reconheça que “apesar de ilimitado e 
incondicionado, ele não pode tudo, pois sofre 
limitações decorrentes da natureza das coisas 
e do consenso do povo, existindo cláusulas 
constitucionais que por isso não ganham  efi
cácia”.
b) Poder-Constituinte Derivado -  é proveniente 
do originário, tam bém  denominado instituído, 
já que exerce sim ultaneam ente as funções de 
constituinte e constituído. Possui como carac
terísticas a secundariedadè (ou derivação), a 
limitabilidade (ou subordinação, que pode ser 
material, circunstancial, temporal ou formal) e 
a condicionabilidade (ou condicionamento). 
b.l) Poder Constituinte Derivado Reformador -  
a ele é atribuído o poder de em enda ou poder 
de revisão.
b.2) Poder Constituinte Derivado Decorrente (ou 
decorrente estadual e municipal) -  a ele é atri
buída a formação ou reforma da Constituição 
de um Estado-membro dentro do Estado Fede
ral, surgindo somente nas federações.
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25 BARROS, Sérgio R esende de. Noções Sobre Poder Cons
tituinte. D isponível n a  w eb: h ttp ://w w w .srb a rro s . 
com .br/artigos.php?SessID =9. A cessõ  em: 25.08.2008 
09:23:11.

26 BARROS. -Sérgio R esende de. Noções Sobre Poder Consti
tuinte. Disponível n a  w eb: h ttp ://w w w .srbarros.com .br/ 
artigos.php?SessID =9. A cesso em: 25.08.2008 09:23:11.

Quanto às questões mais conceituais, fo
ram feitos breves aportes com o intuito de dar 
maior enfoque à discussão atual quanto ao Po
der Constituinte e a considerada crise que vem 
enfrentando.

2  Soberania e  C onstitu ição
Para Gilberto Bercovici, "o poder consti

tuinte é manifestação da soberania"27 e explica 
que conceituando poder constituinte desven
dam-se as origens da Constituição, tendo em 
vista duplo significado: jurídico e político do 
Poder Constituinte.

2.1 R eform a
Nos primórdios, a revolução, segundo 

bem  explica Sérgio Resende de Barros28, repre
sentava o “veículo natural do poder constituin
te", bem. como o veículo de qualquer alteração 
que se pretendesse na Constituição de um país, 
no entanto, constatou-se, ao longo dos tempos, 
que novas constituições podem advir de rup
turas políticas, ou de simples reformas, que 
podem se dar de forma parcial ou total. Nesse 
ponto, o professor Sérgio Resende de Barros29 
ensina que atualm ente se faz a distinção entre 
Em enda Constitucional, que tra ta  a  reforma de 
forma pontual emendando-a, e  Reforma Cons
titucional, que possui cunho geral.

i. (200), jan./jun. 2009

27 BERCOVICI, GILBERTO, Soberania e Constituição: Para 
uma Crítica do Constitucionalismo. Editora Q uartie r La- 
tin  do Brasil? São Paulo: 2008. p. 29.

28 BARROS. Sérgio R esende de. Noções Sobre Poder Cons
tituinte. D isponível n a  w eb: h ttp ://w w w ,srb a rro s . 
com .br/artigos.php?SessID =9. A cesso em: 25,08.2008 

09:23:11.
29 BARROS, Sérgio R esende de. Noções Sobre Poder Cons

tituinte. D isponível n a  w eb: h ttp ://w w w .srb a rro s .
com .br/artigos.php?SessID =9, A cesso  em : 25.08.2008

09:23:11. v
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Sérgio Resende dç Barros30 aponta que 
ò Poder Constituinte Derivado Reformador é  o 
responsável por em endas ou revisões:

Em qualquer forma de Estado, seja es
tado unitário, seja estado federal, ao po
der constituinte que faz originariamente 
as normas constitucionais sobrevêm um 
poder constituinte que dele deriva para 
refazê-las e reformar a Constituição, por 
em enda ou por revisão. É o poder consti
tuinte derivado reformador, que tam bém  
é dito poder de em enda ou poder de re
visão.

Observando a  hierarquia e  a  titularidade 
da reforma, Sieyès entende que31:

“O poder constituído (o Terceiro Estado) 
não pode m udar os limites de sua própria 
delegação e, consequentem ente, só o po
der constituinte pòde mudar os limites 
da. ordem anterior. A Constituição não é 
obra do Poder Constituído, mas do poder 
constituinte. Nenhuma espécie de poder 
delegado pode m udar as condições de 
sua delegação. A  distinção entre poder 
legislativo e poder constituinte é uma 
das primeiras conquistas da Revolução 
Francesa, mas também, está  em Sieyès, 
como um a das im portantes contribuições 
ao constitucionalismo moderno e  con-I A
temporaneo".

A discussão a  respeito de reforma cons
titucional é bastan te  delicada levando-se em

30 BARROS. Sérgio R esende de. Noções Sobre Poder Cons
tituinte. D isponível n a  w eb: h ttp ://w w w .srb a rro s . 
com .br/artígos.php?SessID —9. A cesso em: 25.08.2008 
09:23:11.

31 SIEYÈS, Em m anuel Joseph . A  Constituinte Burguesa 
-  Ou'est-ce que Le Hers État?  Rio d è  Janeiro: Editora 
Líber Júris-Ltda, 1986. p. 55.

consideração que a Constituição tra ta  de pre
ceitos fundamentais, alguns deles denomina
dos “cláusulas pétreas", tidos como inatingí
veis.

Por outro lado, temos o povo como titular 
do Poder que rege inclusive a Constituição, que 
tam bém  possui o direito de alterar dispositivos 
constitucionais quando julgá-los inadequados, 
sendo incoerente a afirmação de que ninguém, 
inclusive a Nação titular e destinatário máximo 
do poder, pòde alterar algum texto constitucio
nal.

A doutrina diverge bastan te  quanto ao 
seu  posicionamento, e  aprofundando a  questão 
faz-se necessário tra tar dâ Dupla Revisão.

2.2 D u p la  R evisão
Julgando ser a faticidade o que de fato 

deve ser observado tendo em vista as neces
sidades e anseios do povo, que é o real titu
lar e  destinatário das ações estatais, Gilberto 
Bercovici32 adota o entendim ento de Karl Lo- 
ewenstein, compreendendo5 que “a  teoria da 
Constituição deve se preocupar com a explica
ção realista do papel que a  Constituição joga 
ou deveria jogar na dinâmica política, contra- 
pondo-se ao positivismo tradicional do direito 
público".

Ressaltando a ideia de que "o princípio 
democrático serve como legitimador da Cons
tituição", ou “modo de expressão da vontade 
soberana", Gilberto Bercovici33 reforça seu en
tendim ento de que a reforma deve haver desde 
que haja a vontade soberana, o desejo da na-

32 BERCOVICI, GILBERTO. Soberania e  Constituição: Para
uma Crítica do Constitucionalismo. Editora Q uartier La-/
t in  do Brasil, São Paulo: 2008. p. 15.

33 BERCOVICI, GILBERTO. Soberania e Constituição: Para
uma Crítica do Constitucionalismo. E d ito ra  Q uartier La- 
tin  do Brasil, São Paulo: 2008. p. 18. |
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ção, que são anteriores e superiores à Consti
tuição.

O que não pode haver é “a  negação do 
poder constituinte pelo constitucionalismo”34, 
visto que, como já referido anteriormente, po
der constituinte e constituição são indissolú
veis.

Antonio Negri35 tam bém  vislumbra um 
problema ligado ao constitucionalismo:

“A coisa se torna ainda mais difícil por
que a democracia tam bém  resiste à cons- 
titucionalização: de fato, a democracia é 
teoria do governo absoluto, ao passo que 
o constitucionalismo é teoria do governo 
limitado e, portanto, prática da limitação 
da democracia. O nosso problema, por
tanto, é encontrar um a definição do po
der constituinte dentro desta  crise que o 
caracteriza”. 7

Negri desvincula o poder constituinte do 
de soberania, entendendo-os como contrapos
tos36.

Sérgio' Resende de Barros37 se manifesta 
de forma brilhante a respeito da Dupla Revisão, 
explicando o procedimento utilizado para sua 
aplicação:

3 4 BERCOVICI, GILBERTO. Soberania e Constituição: Para 
uma Crítica do Constitucionalismo. E d ito ra Q uartier La- 
tin  do Brasil, São Paulo: 2008. p. 37.

35 NEGRI, Antonio. O Poder Constituinte: ensaio sobre as 
alternativas da modernidade. Rio d e  Janeiro: DP&A Edi
tora, 2002. Tradução d e  A driano Pilati. p. 8 .

36 BERCOVICI, GILBERTO. Soberania e  Constituição: Para 
uma Crítica do Constitucionalismo.;E dito ra Q uartier La- 
tin  do Brasil, São Paulo: 2008. p. 34.

37 BARROS. Sérgio R esende de. Noções Sobre Poder Cons
tituinte. D isponível n a  w eb: h ttp ://w w w .srb a rro s .
com .br/artigos.php?SessID —9. A cesso  em: 25.08.2008
09:23:11.

(...) o conteúdo da cláusula petrificada 
(matéria) seria imodificável, mas sua 
forma (dispositivo formal), a cláusula em 
si, mutável. Assim, m ediante primeira 
revisão, a cláusula é modificada, em par
te  (alterando a redação) ou revogada no 
todo (suprimindo o dispositivo), a fim de 
excluir de sua especial proteção a m a
téria  que a  necessidade histórica impõe 
reformar. D essa forma se possibilita que, 
m ediante segunda revisão, possam  ser 
alteradas ou suprim idas as disposições 
constitucionais incidentes sobre essa  
matéria.
Tanto Sieyès, precursor do pc, como na 
Constituição Francesa de 1793, art. 28, 
estabelecem  que o povo tem  o direito 
de rever, reformar e m udar a sua Cons
tituição. Esse é um fato, como Sieyès 
bem  explica, o senhor da Constituição é 
o povo, a nação, o mesm o é inseparável 
do direito de reformar a  Constituição, e 
esse  direito é oponível a qualquer restri
ção feita pela própria Constituição, pois 
a eficácia d esta  depende do consenso e 
da aceitação do povo. Sob essa  perspec
tiva não seria possível admitir que al
gum  agente do pc engessasse  parte  da 
Constituição para sempre.
Por outro lado a Dupla Revisão é um a 
fraude contra a Constituição; no entanto 
a fraude só existiria se estivesse contido 
nas cláusulas pétreas o procedimento de 
reforma constitucional proibindo tocar 
nos dispositivos que o definissem.

Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, 
por sua vez, defende a Constituição com muito 
apreço e convicção, afirmando: “Assim, sobre 
tais bases é que se deve defender a Constitui
ção da República como centro de mobilização e 
de integração política de uma sociedade demo
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crática, no sentido de desenvolvimento de um 
patriotismo constitucional."38.

Observa-se dessa  forma a clara posição 
de Marcelo ao enaltecer o texto constitucional 
e ao criticar as em endas constitucionais, senão 
vejamos;

Instaura-se, no mínimo, uma situação pa
radoxal: todos os problemas de governa
bilidade e mesmo as supostas crises po
líticas e morais seriam culpa do texto da 
Constituição, como se ele fosse o respon
sável pelo descumprimento constitucio- 

- nal, bastando,' pois, mudá-lo para resol
ver todos os problemas sociais, políticos, 
e mesmo éticos39.

Diante do exposto, não é nada surpreen
dente que Marcelo Cattoni se  coloque contrário 
à Dupla Revisão, explicando que as propostas 
de Em enda à  Constituição, com a pretensão de 
modificar o disposto no art. 60 da Constituição, 
“violam a rigidez constitucional e não por um 
simples apego à forma”40.

Cabe insistir: elas violam a Constituição 
porque corocam em risco direitos e garan-

38 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo, A ndrade. Direito Po
lítica e Filosofia. Contribuições para uma teoria discur-

. siva da constituição democrática no marco do patriotis
m o constitucional. Rio d e  Janeiro: Editora Lúm en Júris, 
2007. p. 06.

39 CATTONI DE OLIVEIRA, M arcelo A ndrade. Direito Po- 
. lítica e Filosofia. Contribuições para uma teoria discur- 
: siva da constituição democrática no marco do patriotis

mo constitucional. Rio d e  Janeiro: Editora Lúm en Júris, 
2007. p. 07.

40 CATTONI DE OLIVEIRA, M arcelo A ndrade. Direito Po
l í t ic a  e Filosofia. Contribuições para uma teoria discur-'

siva da constituição democrática no marco do patriotis-.
. mo constitucional. Rio d e  Janeiro: Editora Lúm en Júris, 

v 2007; p. 08.

tias das minorias políticas em face dos in
teresses das maiorias e porque infringem 
as próprias condições constitucionais e 
processuais para deliberação por maio
ria, subvertendo, assim, o próprio proces
so legislativo democrático, sob a descul
pa de democracia41.

Acrescenta ainda que, por mais que as 
propostas advenham da grande maioria, vio
lam-se direitos constitucionais de minorias, 
representam  propostas autoritárias e portanto * 
arbitrárias e até violentas, subvertendo as pró
prias bases constitucionais:

\
Ora, decisões, ainda que majoritárias, mas 
violadoras de direitos constitucionais das 
minorias políticas e que, assim, subvertem 
as próprias bases, constitucionais para de
liberação política, são, na verdade, autori
tárias; não configuram, portanto, a mani
festação de um poder político democrático, 
mas são a expressão de pura violência"42.

Por fim salienta que o que está  havendo 
no Brasil hoje são “verdadeiras tentativas de 
golpe de Estado, de fraude à Constituição”43.

-41 CATTONI DE OLIVEIRA, M arcelo A ndrade. Direito Po
lítica e Filosofia. Contribuições para uma teoria discur
siva da constituição democrática no marco do patriotis
mo constitucional. Rio d e  Janeiro: Editora Lúm en Júris,

' 2007. p. 08.
42 CATTONI DE OLIVEIRA, M arcelo A ndrade. Direito Po

lítica e Filosofia. Contribuições para uma teoria discur
siva da constituição democrática no marco do patriotis
m o constitucional. Rio de Janeiro: E ditora Lúm en Júris, 
2007. p. 08. .. ,

43 CATTONI DE OLIVEIRA, M arcelo A ndrade. Direito Po,-
/

lítica e Filosofia. Contribuições para uma teoria discur
siva da constituição democrática no marco do patriotis
m o constitucional. Rio d e  Janeiro: Editora Lúm en Júris, 
2007. p. 10. .
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Sem dúvida essa é um a questão bastante 
debatida, em que são apresentados argumen
tos convincentes e de sum a importância em 
qualquer das posições adotadas.

2.3 C onstituição D irigen te e Poder C ons
titu in te
Por Constituição Dirigente compreende- 

se aquela que define fins e objetivos parâ o 
Estado e a  Sociedade (Programática). A função 
da Constituição dirigente é fornecer um a di
reção perm anente e consagrar uma exigência 
de atuação estatal, destacando a importância 
das normas programáticas no que tange ao in
teresse social e econômico. Sob a ótica desse 
modelo, a  Constituição é uma Carta que não 
somente estatui os limites do Poder, mas tam 
bém  objetiva a transformação da realidade so
cial através da concretização de um programa 
de governo o qual esteja em conformidade com 
um a teoria constitucional adequada à realida
de concreta de seu Estado. Contudo, a Consti
tuição Dirigente, promovendo de forma intensa 
o dirigismo estatal, pode parecer que não abre 
espaços para a  evolução natural da sociedade.

Defendendo um a postura de Coristituição 
dirigente e compromissária para  países como 
o Brasil, ditos de “modernidade tard ia”, sendo 
consequência direta desse fenômeno a “inefe- 
tividade de suas Constituições” no que tange à 
implementação da democracia, Lênio Luiz Stre- 
ck44 utiliza a hermenêutica-filosófica, adotando 
a tese  do Constitucionalismo Dirigente, am
plam ente difundida no Brasil por J. J. Gomes 
Canotilho45. Lênio defende que a Constituição

44 STRECK, Lênio Luiz. MORAIS, Jo sé  Luis Bolzan. 5a ed. 
Ciência política e teoria do estado. 5a ed . Porto Alegre: 
Livraria do A dvogado, 2006. p. 25.

45 Sobre o assunto , do citado autor, Constituição Dirigente
e Vinculação do Legislador. Coimbra: A lm edina, 2001.

deve ser entendida como algo substantivo e 
não apenas procedimental, pois contém valo
res, direitos sociais, fundamentais, portanto o 
constitucionalismo dirigente-compromissário 
não e stá  esgotado.

Sérgio Resende de Barros46 afirma que “a 
Constituição dirigente se revela como prote
tora aos mais altaneiros interesses populares, 
além de conferir legalidade e legitimidade ao 
ordenamento jurídico ”.

De todo modo, é elem entar a percepção 
de que não há um a teoria da Constituição úni
ca, um a vez que, a Constituição deve enqua
drar-se com a realidade 'a  qual pertence. Nel
son Cam atta Moreira47 explica essa adequação 
da Constituição fazendo a seguinte afirmação: 
“A Constituição não deve estar apenas ade
quada ao tempo, mas tam bém  ao espaço", e 
acrescenta que tirando o núcleo essencial, dito 
universal a todas as teorias constitucionais, é 
de extrema necessidade a existência de um nú
cleo específico, compatível com as expectativas 
de cada Estado, o qual sabidam ente cham a de 
“núcleo de direitos sociais-fundamentais plas
mados em cada texto que atendam  ao cumpri
mento das prom essas da modernidade".

A dúvida quanto ao constitucionalismo 
dirigente reside no sentido de que seria esse 
modelo capaz de acompanhar a complexidade,

46 BARROS. Sérgio R esende de. N oções Sobre Poder C ons
titu in te . D isponível n a  w eb: h ttp ://w w w .srb a rro s . 
com .br/artigos.php?SessID =9. A cesso em: 25.08.2008 

09:23:11.
- 47 MOREIRA, N elson C am atta. Dignidade humana na 

constituição dirigente de 1988. ReVista eletrônica sobre 
a  reform a do E stado  (RERE), Salvador, Institu toB rasilei- 
ro d e  Direito Público, n° 12, dezem bro/janeiro/fevereiro, 
2008. D isponível n a  in ternet: h ttp ://w w w .d ire itodoesta- 
do .com .br/redae.a s p > A cesso em: 20 d e  abril d e  2008. 
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a pluralidade e a globalização, tão presentes 
na atualidade e que afetam diretam ente a ideia 
de Soberania e, consequentem ente, o Estado 
Democrático de Direito?

José Lpis Bolzan48 de Morais alerta quan
to à questão da realização da Constituição, 
uma vez. que a- Carta Magna é v is ta 'apenas 
como um a tarefa legislativa, ao invés de uma 
prática de políticas públicas. Do mesmo modo 
ocorrendo com o Estado49 que perde a aparên
cia de soberano:

E tudo isso em um ambiente e desfazi- 
m ento das certezas e promessas moder
nas  acerca do próprio lugar do/para o 
constitucionalismo -  o Estado Nacional 
-  que se encontra confrontado com um 
espectro de crise(s) que vai desde a sua 
perda de referência como autoridade so
berana, como lócus privilegiado da polí
tica, até a desconstruçâo de seu modelo 
de bem -estar social, sobretudo diante da 
escassez de recursos e da transformação 
de suas bases econômicas capitalistas.50

A Constituição, na visão de José Luis 
Bolzan de Morais, não pode significar sim
plesm ente um texto legislado, expresso sob a 
forma de norma jurídica, tem  de representar 
contexto culturãl pertencente a uma tradição

40 MORAIS, José Luis Bolzan de. Crise do Estado, Constituição 
e  Democracia Política: a  "realização" da ordem constitucional! 

. E o povo,.. In'. COPETTI, A ndré. Constituição, Sistemas 
Sociais e Hermenêutica. Porto A legre: Livraria do Advo
gado, 2006. A nuário 2005. n° 2. p. 96.

49 Jo sé  Luis Bolzan d e  M orais d istingue Teoria do E stado  
d e  Teoria d a  C onstituição como se  pode d ep rèender n a  
obra:-____ COPETTI, A ndré. Constituição, Sistemas So
ciais e Hermenêutica. Porto A legre: Livraria do A dvoga
do, 2006. A nuário 2005. n° 2. p. 96-97. -

6 0 ____ COPETTI, A ndré. Constituição, Sistemas Sociais
■ e Hermenêutica. Porto Alegre: Livraria do A dvogado,
. 2006. A nuário 2005. n° 2. p. 97.

constitucional "apreendido por políticas públi
cas -  pela atuação da função executiva -  e por 
decisões jurisdicionais que lhe preenchem cir
cunstancialm ente o significado”51.

Lênio Luiz Streck, tratando de constitu
cionalismo compromissório e dirigente e atri
buindo certa atualidade, destaca:

É inegável que a noção de constituciona
lismo compromissório e dirigente teve a 
função de trazer para o âmbito da Consti
tuição tem áticas que antes eram reserva
das à esfera privada. Daí que a nova Cons
tituição -  assim como o constitucionalis
mo do segundo pós-guerra -  publicíza os 
espaços antes ‘reservados aos interesses 
privados’. E essa publicização somente 
poderia ocorrer a partir da assunção de 
um a materialidade, espaço que vem a ser 
ocupado pelos princípios. Com efeito, se 
a própria Constituição altera (substancial
mente) a teoria das fontes que sustentava 
o positivismo e os princípios vêm a propi
ciar uma nova teoria da norma (atrás de 
cada regra há, agora, um princípio, que 
não a deixa se ‘desvincilhar’ do inundo 

. prático), é porque também o modelo de 
conhecimento subsuntivo, próprio do es
quema sujeito-objeto, tinha que ceder lu
gar a um novo paradigma interpretativo52.

Gilberto Bercovici53 não nega as dificulda
des enfrentadas na tentativa de se implantar no-

6 3 _____COPETTI, A ndré. Constituição, Sistemas Sociais
e Hermenêutica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2006. A nuário 2005. n° 2. p. 96-97.

62 STRECK. Lênio Luiz. Verdade e Consenso: 'Constituição, 
Hermenêutica e Teorias Discursivas. Da Possibilidade à 
necessidade de respostas corretas em Direito. Rio d e  J a 
neiro: Lúraen Jú ris Editora, 2008. 2a ed. p. 8-9.

53 BERCOVICI, GILBERTO. Soberania e  Constituição: Para 
uma Crítica do Constitucionalismo. Editora Q uartier La- 
tin  do Brasil: São Paulo: 2008. p. 189.
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vos paradigmas, diante da forma dè sociedade 
democrática que se criou: “A sociedade demo
crática é fundada no individualismo, pela plura
lidade dos indivíduos independentes entre si”. 
Dessa forma toma-se árdua a  tarefa de visar o 
bem comum, um Estado Democrático de Direito.

Nesse ambiente de crise Constitucional, 
crise de Estado, a questão que se torna primor
dial, para Gilberto Bercovici, é a seguinte:

Ou escolhemos a verdade do estado de 
exceção perm anente a que estamos sub
metidos, e  que muitos fingem que não en
xergam, ignorando a realidade. Ou esco
lhemos a outra verdade, a  do outro estado 
de exceção, a da exceção à exceção, a do 
estado exceção a ser ainda instaurado, a 
do poder constituinte do povo em  busca  
de sua efetiva e plena emancipação.54

Realmenté, d iante de um a sociedade 
como a  atual, conhecida por globalizada, mo
derna ou pós-moderna, e além de tudo extre
mamente individualista, é -difícil pensar na 
ideia de Nação como titular do Poder Consti
tu in te unida em prol da  coletividade.

Sob a ótica de Sieyès, a  Constituição 
dève sempre ser obedecida, atribuindo legali
dade apenas aos atos que estiverem em sin
tonia com ela, todayia, a Nação não deve se 
subm eter à Constituição e sim a  Constituição 
deve.suprir as necessidades da Nação55. Diante 
disso há  de se rever todo o conceito de Cons
tituição, pairando a dúvida: tem  sentido ainda 
falar em Constituição Dirigente?

Sob a ótica de Lênio Luiz Streck56, o novo. 
texto constitucional em “terrae brasilis", "re
presenta a real possibilidade de ruptura com o 
velho modelo de direito e de Estado, a  partir de 
uma perspectiva claramente dirigente e com- 
promissória”, no sentido da construção de um 
Estado Social.

Finalizando, torna-se imprescindível re
tra ta r Gilberto Bercovici57 e sua louvável preo
cupação com o futuro da Constituição:

A Constituição é a declaração da von
tad e  política de um  povo, é  um  ato de 
soberania, um ato constituinte. Fruto do 
conflito de forças político-sociais, cuja 
resolução vem pela superação, não pelo 
escam oteam ento, a Constituição precisa 
ser desm istificada, sob o risco de se tor
nar um instrum ento de dominação ideo
lógica.

Portanto, o resgate à soberania popular, 
do Estado e do poder, constituinte do povo se 
torna prioridade máxima e urgente.

C onsiderações finais
Em se tratando de Poder Constituinte 

imprescindível se torna o retrocesso, tendo em 
vista que os valores primordiais pregados por 
esse instituto caíram no esquecimento. *

A questão cerne do presente estudo é: a  
partir do resgate ao Poder Constituinte pode 
haver a concretização da Constituição Dirigen
te? Sobretudo esse questionamento é bastan te

54 BERCOVICI, GILBERTO. Soberania e Constituição: Para 
uma Crítica do Constitucionalismo. E d ito ra Q uartier La- 
tin. do Brasil, São Paulo: .2008. p. 344.

55 SIEYÈS, Em m anuel Joseph . A  Constituinte Burguesa
-  Qu’est-ce que Le Tiers é ta t?  Rio d e  Janeiro : Editora
Líber Jú ris L tda. 1986. p. 118-119.

56 STRECK. Lênio Luiz. Verdade e Consenso: Constituição, 
Hermenêutica e Teorias Discursivas. Da Possibilidade à 
necessidade de respostas corretas em Direito. Rio. d e  J a 
neiro: Lúm en Jú ris Editora, 2008. 2a ed . p. 8.

57 BERCOVICI,. GILBERTO. Soberania e Constituição: Para . 
uma Crítica do Constitucionalismo. Editora Q uartie r La-

' t in  do Brasil, São Paulo: 2008. p. 14.
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difícil de ser respondido já que envolve inúm e
ras discussões, representatividade, reforma, 
todavia o que de fato é indiscutível é a titula
ridade do poder ser da nação, o que se sabe, 
nunca é observado.

Dando sequência ao raciocínio, surge ou
tro questionam ento de grande relevância: será 
mesmo que a Constituição por si só representa 
o povo, será essa  tradução fiel, ou talvez seja 
possível equipará-la a  um instituto normativo- 
positivista que tam bém  sofre inadequações 
fáticas e que também, está  sujeito a desatuali- 
zações? E ssa pergunta responde ao questiona
mento anterior.

De fato, todo o ordenamento jurídico e po
lítico deve respeito à  Constituição de seu país, 
no entanto, toda Constituição deve partir do 
Poder Constituinte, que por sua vez é subordi
nado ao povo, o detentor último do poder. Se a 
base  for falha, todo o processo que der sequên
cia tam bém  será falho e viciado, portanto invá
lido. Ou seja, se  a  Constituição não expressar 
o desejo da Nação,-então ela não deve exercer 
■poder, pois descum priu seu  objetivo principal. 
Se o Poder Constituinte não emanar do povo, 
então não tem  razão de ser.

WARTHA, E M. Is the  constituent pow er the 
sovereign? Bev. Justitia  (São Paulo), v. 200, p. 
235-247, jan./jun. 2009.

• ABSTRACT: This article proposes to study 
the constituent power, its origins, species, 
forms of expression, and especially íts ow- 
nership, which is retained by the nation, 
and the  fact that, although it is intended to 
promote the  real inteiests  and w ishes of col- 
lectivity,' no one even recalls tha t the State 
is en trusted  to the  people and tha t the Pu
blic Administration is a mere representative 
of the power. In view of these aspects, the

present study shows to be instigating and 
' of the utm ost relevance to the  whole of the 
Brazilian legal system, seeking to rescue the 
concepts and the basic rights of the Brazi
lian Nation, which is th e  actual holder of the 
power.

• KEY-WORDS: Constituent Power. Nation. 
Constitution.
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Do Sobrenome do Padrasto e da Madrasta. 
Considerações a Respeito da Lei n. 11.924/2009

Luiz Antonio Miguel FERREIRA* 
Bruna Castelane GALINDO**

SUMÁRIO: Introdução. 1 Importância do 
nome: posse do estado de filho. 2 Lei n. 
11.924/2009 e sua justificativa. 3 Procedimen
to. Conclusão. Referências bibliográficas.

RESUMO: O presente trabalho busca discu
tir e apontar pontos im portantes da inovação 
trazida pela recente Lei n. 11.924 de 17 de 
abril de 2009. Trata-se da possibilidade de 
o(a) enteado(a) adotar em sua certidão de 
nascimento o nome do padrasto ou m adras
ta  com quem  convive: Tendo em vista que o 
nome é um a das principais exteriorizações 
dos Direitos Personalíssimos do ser humano, 
e em face da nova legislação, a análise da 
citada lei apresenta-se de forma relevante 
para a compreensão do tema.

• PALAVRAS-CHAVE: Nome. Direito Persona
líssimo. Alteração. Reconhecimento de e sta 
do de filho.

Introdução
O nome civil é trazido no ordenamento jurí

dico brasileiro como emanação direta dos Direi
tos Personalíssimos, que precedem a  formação 
da personalidade de um cidadão. O nome, espe
cificamente, tem  previsão expressa nos artigos 
16 a 19 do Código Civil, garantindo o direito a 
todos de te r um nome (assim compreendido o 
prenome e o sobrenome) e ainda dando prote
ção a ele caso seja molestado (Arts. 17 e 18). O 
referido diploma protege até o pseudônimo pelo 
qual certa pessoa é conhecida (Art. 19).

A importância desse institutd é patente, 
já que áe tra ta  da principaHorma de distinção e 
principalmente individualização de um ser hu
mano no meio em que vive, seja familiar, seja 
comunitário.

Esta relevância faz-se ainda maior quan
do a pessoa está  em desenvolvimento. Para a 
criança e o adolescente, o nome, além de dis- 
tingui-lo em toda a sociedade, dem onstra a fa
mília a que pertence, assegurando-o de suas 
origens, representando seus familiares que são 
base  de sua formação.

Mas corriqueiramente não é isto que 
acontece. É comum em nosso cotidiano en
contrarmos famílias compostas por cônjuges 
e filhos de diferentes relacionamentos. Nestes 
casos, o nome não representa o aspecto afetivo 
e real, ficando restrito apenas ao aspecto bioló
gico da concepção.

É sob este  ponto que a Lei n. 11.924 dè 
17 de abril de 2009 trouxe um a inovação bas
tan te  significativa para a realidade da família 
brasileira. Diante de m udanças na formação e 
dissolução de famílias e dos novos arranjos fa
miliares ocorridos, esta  lei permite aó enteado 
ou enteada usüfruir de um nome condizente

* Prom otor d e  Ju s tiça  do E stado  de São Paulo. E specia
lis ta  em  Direito Difuso e  Coletivo p e la  ESMÊ M estre em  
E ducação  p e la  U nesp. .•

** D iscente do 4o ano do Curso de Direito das Faculdades 
In teg radas “A ntonio Eufrásio de Tbledo" de Presidente 

. P rudente/SE  E stag iária  do M inistério Público do E stado 
d e  São Paulo.
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com a realidade que vivenciam. Na verdade, 
procura dar respaldo jurídico à situação d,e. fato 
que envolve a família e a prole.

É, portanto, o objetivo do presente traba
lho analisar as implicâncias das modificações 
no registro de nascimento, ressaltando a mag
nitude que tem  o nome para a  vida cotidiana 
das pessoas e, em especial, das crianças e dos 
adolescentes.

1 Im portância do nom e: p o sse  do estado  
de filho

O nome é instituto am plam ente reconhè- 
cido no direito pátrio e recebe tratam ento  de 
Direito Personalíssimo, como decorrência di
re ta  do Princípio da Dignidade Humana, tão 
prestigiado por nossa Constituição Federal 
(artigo Io, III), sendo tam bém  compreendido 
como um dos Direitos Fundamentais.. Estes 
Direitos da Personalidade, como afirma a dou
trina são inatos, vitalícios, inalienáveis, abso
lutos e extrapatrimoniais, já que não são sus- 
•cetíveis de avaliação pecuniária exceto quan
do São transgredidos, causando danos morais 
ao titular.

Além dos artigos que preveem suá obri
gatoriedade, têm -se aqueles que garantem  
proteção a qualquer abuso ou uso indevido do 
nome por terceiras pessoas. Esta proteção, já 
ocorria indiretamente no artigo 12 do Código 
Civil, que tra ta  genericam ente de todos os Di
reitos Personalíssimos, mencionando que se 
pode exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, ao 
direito da personalidade, e reclamar perdas e 
danos, sem prejuízo de outras sanções previstas 
em lei. Mais adiante, no mesmo diploma, nos 
artigos 17 a 19, há nova referência à proteção 
do nome onde resta  consignado que não é per
mitida utilização do nome para constranger 
seu  titular e nem para obter vantagens ilícitas. 
Vale dizer que tam anha foi a preocupação dô
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legislador em proteger o meio pelo qual o ci
dadão é reconhecido, que no artigo 19 dá-se a 
m esm a proteção ao pseudônimo.

No âmbito menorista, a preocupação sê 
deu em m esm a escala, de modo que toda crian
ça e adolescente têm  direito a receber o nome. 
O artigo 15 do ECA garante que: A  criança e o 
adolescente têm  direito à liberdade, ao respeito 
e à dignidade como pessoas humanas em pro
cesso de desenvolvimento e como sujeitos de 
direitos civis, humanos e sociais garantidas na 
Constituição e nas leis. Portanto, o nome como 
um dos pressupostos essenciais para o de
senvolvimento sadio de uma criança tem  sua 
obrigatoriedade e oponibilidade garantidas em 
face de todos os dispositivos aqui expostos-

Como afirmado, é muito grande a influ
ência do nome na  vida das crianças e dos ado
lescentes. E stá  muito além da identificação. O 
nome significa para o menor o reconhecim en
to de que família adveio, sua origem, sua his
tória.

O nome é composto pelo prenome, e s
colhido, em regra, pelos pais no momento do 
registro de nascimento e pelo sobrenome. ou 
patronímico, que é  o apelido de família, repre
sentando a origem da pessoa e, em alguns ca
sos, pelo agnome que é a distinção de pessoas 
com mesmo nome na m esm a família (ex.: neto, 
júnior, filho, sobrinho). Desta composição, de
notamos o objetivo deste  instituto (consagrado 
pelo artigo 16 do Código Civil), que é permitir o 
regular desenvolvimento da personalidade hu
mana, individualizando o homem no meio em 
que vive e permitindo que todos saibam  das 
suas origens, tornando fato público a qual fa
mília pertence.

Deste modo, justa  é a equivalência entrè 
o que está  no registro de nascimento e o que a 
criança e o adolescente vivenciam em seu co
tidiano.
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Isto porque há ocorrência da posse de es
tado de filho. Este instituto é uma situação de 
fato vivenciada por inúmeras famílias brasilei
ras, em que os arranjos ultrapassam  o limite de 
um casamento, melhor dizendo, onde a composi
ção familiar se diversifica, unindo filhos de uma 
união com outros cônjuges, que inevitavelmente 
vivenciam vínculos de afetividade e afinidade.

A posse de estado de filho é o instituto 
que representa a filiação afetiva, onde, não 
obstante ausente o requisito biológico, se for
ma relação saudável entre padrasto/m adrasta 
e entéado(a). A posse de estado se configura 
com a reunião de três elementos; o nome, o tra 
to e a fama. Quanto ao nome, esclarece José 
Bernardo Ramos Boeira que:

“... deve o individuo te r sempre usado o 
nome do pai ao qual ele identifica como 
tal; que o pai o tenha tratado como seu 
filho e tenha contribuído, nesta  qualida
de, para a sua formação como ser hum a
no; que tenha sido, constantem ente, re
conhecido como tal na sociedade e pelo 
presumido pai”.1

Este requisito não é tido como obrigató
rio para que haja a posse de estado, mas é um 
dos mais relevantes no seio da família em face 
da sociedade. O padrasto que considera como 
seu um filho não biológico e este  filho que vê 
no padrasto a figura paterna, antes da lei em 
análise não poderiam  representar tal fato na 
certidão de nascimento.

Outro requisito é a fama, que é o efeito 
da convivência do arranjo familiar aos olhos da 
sociedade. Trata-se da forma como é encarada 
pelas pessoas de fora do círculo familiar.

1 BOEIRA, Jo sé  Bernardo Ramos. Investigação de Pater
nidade: posse de estado de filho. I a ed.. Porto Alegre: 
Livraria do A dvogado, 1999. p. 63.

Finalmente, tem -se o trato,, que de forma 
fundamental configura a posse de estado de fi
lho. É necessário que o enteado tenha tido sua 
formação efetivamente influenciada pelo pa
drasto/m adrasta. O tractus é tido como a mani
festação do afeto entre ambos. Para os efeitos 
desta  nova lei, é o elemento substàncial, já que 
necessário o motivo justificável para averbação 
do sobrenome do enteado.

Nota-se, portanto, que a  junção apenas 
da fama e do trato  já torna justificável a inclu
são do sobrenome,' bem  como a situação da 
posse de estado de filho.

A pesar da posse de estado, a filiação afe
tiva não constitui reconhecimento de paterni
dade ou de m aternidade perante o ordenamen
to jurídico brasileiro. Portanto, aquela criança 
ou adolescente que tiverem o nome acrescido 
do sobrenome do padrasto/m adrasta não se 
tornarão filhos destes, não havendo conse
quências patrimoniais-para os envolvidos.

2 Lei 11.924/2009 e  sua  justificativa
Esta lei se p au ta  nos arranjos familiares 

què se encontram na sociedade atual e visa ex- 
teriorizar seus reflexos junto ao enteado.

Na justificativa do projéto de lei, consta
que:

...o presente projeto vem em socorro da
quelas centenas de casos que vemos 
todos os dias, de pessoas que, estando 
em seu segundo ou terceiro casamento, 
criam os filhos de sua companheira como 
se seus próprios filhos fossem. Essas 
pessoas dividem um a vida inteira e, na
grande maioria dos casos, têm  mais in-: *
tim idade com o padrasto do que com o 
próprio pai, que acabou por acompanhar 
a vida dos filhos a distancia. É natural, 
pois, que surja o desejo de trazer em seu 
nome o nome de família do padrasto.
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estado de filho, ou seja, o padrasto ou a ma
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Este texto foi editado antes da em enda 
que proporcionou a inclusão, também, do nome 
de família da madrasta.

Esta justificativa limita-se apenas a dizer 
que o motivo principal da  inclusão do nome é 
o mau relacionamento ou mesmo o relaciona
mento escasso entre o filho e seu genitor bio
lógico. Mas vislumbram-se tam bém  variados 
casos em que o relacionamento é saudável en
tre o pai biológico ou mãe, assim  como com o 
padrasto e madrasta.

Não é necessário, para a inclusão do pà- 
tronímico, que o(a) enteado(a) tenha relação 
prejudicada com seu genitor. O motivo justifi
cável, como acima consignado, refere-se a  afi
nidade e grande consideração entre enteado(a) 
e o padrasto/m adrasta, excluindo, indubitavel
mente, este  aspecto tratado na referida justifi
cativa. ..

O motivo que ensejou a elaboração da re
ferida lei foi justam ente proporcionar às novas 
famílias um meio de dem onstrar a posse de es
tado de filho que vivenciam.

E sta lei introduziu a  m udança na  Lei dos 
Registros Públicos, em seu artigo 57, acrescen
tando o parágrafo 8o, que estabelece:

§ 8o - O enteado ou a  enteada, havendo 
motivo ponderável e na forma, dos §§ 2o 
e  7o deste  artigo, poderá requerer ao juiz 
competente que, no registro de nascimen
to, seja averbado o nome de família de seu 
padrasto ou de sua m adrasta, desde que 
haja expressa concordância destes, sem 
prejuízo de seus apelidos de família.

Nota-se que a expressão concordância 
destes exclui a do genitor que não reside com o 
filho, restando demonstrado um a vez mais que 
não importa o tipo de relação existente entre 
eles, ficando restrito aos interessados apenas 
-  enteado/enteada -  padrasto/m adrasta. São 
estes interessados que participam 'da posse de

drasta, o genitor convivente e o enteado.

3 Procedim ento
O nome é direito personalíssimo, com a 

característica da imutabilidade, de modo que 
quando a pessoa nasce e é registrada por seu 
responsável levará consigo o nome para o res
to de sua vida. Este fato só pode ser mitiga
do nos casos expressam ente previstos na Lei 
6.015/1973, a Lei dos Registros Públicos ou em 
caso de adoção. f'

A Lei de Registros Públicos prevê os ca
sos em que é admissível a mudança do nome 
no registro de nascimento. No caso em apreço, 
essa  m udança se torna viável quando observa
das as e tapas e exigências do artigo 57 e seus 
parágrafos, que serão aqui explanados.

, Cabe ressaltar que o novo parágrafo 8o do 
artigo 57 determ ina que o procedimento se dará 
nos termos dos parágrafos 2o e 7o do mesmo ar
tigo. Porém, pela disposição sistemática devem- 
se aplicar tam bém  os demais parágrafos.

DO NOME DE FAMÍLIA.
Extrai-se do parágrafo 2o do artigo 57 

que o acréscimo do patronímicò do cônjuge 
do genitor em  nada altera os nomes de família 
anteriormente existentes no registro do en tea
do. Ou seja, do m esm o  modo que o convivente 
pode adotar o nome de seu companheiro e em 
nada modificar seus nom es de família, o en te
ado tam bém  pode agregar o patronímico sem 
que sejam prejudicados os apelidos de família. 
Ele perm anece com o mesmo nome, apenas se. 
procede a um acréscimo.

, PRAZO LEGAL EXIGIDO PARA SE PRO
CEDER AO ACRÉSCIMO DO SOBRENOME.

A lei determ ina para averbação do regis
tro de nascimento de conviventes e pessoas
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casadas/divorciadas, o transcurso do prazo de 
5 anos de  convivência entre os interessados. 
Portanto, assim  tam bém  se verifica no caso dos

s
enteados e padrastos/m adrastas. Isto porque 
o parágrafo 3o afirma que o juiz competente 
somente processará o pedido, se tiver expressa 
concordância do companheiro, e se da vida em 
comum houverem decorridos, no mínimo, 5 (cin
co) ános(...). Deste modo, a relação de convi
vência e posse de estado de filho entre as par
te s  deve te r no mínimo cinco anos. Im portan
tíssim a tal exigência, haja vista a rapidez com 
que ocorrem novos arranjos familiares. Este 
prazo, apesar de  não evitar futura separação, 
assegura ao enteado o fato de que o laço entre 
ele e o cônjuge de seu genitor é consistente e 
duradouro, apto a  produzir.efeitos perante a  So
ciedade, a  partir do registro.

Também estabelece o parágrafo 3o do ar
tigo 57 d a  LRP. que poderá ser procedida a  reti
ficação, independentem ente do prazo de cinco 
anos, desde que da união existirem filhos. As
sim, ta l regra tam bém  te m  pertinência n a  aver- 
bação do sobrenome do padrastro/m adrasta, 
podendo ser requerida a retificação, indepeh- 
derítem ente do prazo, se  ocorrer a  existência 
de filhos.

DA CONCORDÂNCIA DO(A) COMPA- 
NHEIRO(A).

Do mesmo parágrafo, consta a advertên
cia legal de  que é  necessária expressa concor
dância do cônjuge, e, analogamente, no caso 
em, tela, entende-se pela aceitação de todas 
as partes envolvidas, como sendo o genitor do 
enteado, bem  como ele e o padrasto/m adrasta. 
Neste ponto, deve-se levar em conta a capa
cidade do consentim ento que tem  um  menor 
de idade. Com efeito. Na correta interpretação 
do ECA, a criança ainda não é ap ta a manifes
ta r su a  vontade de modo juridicamente válido, 
casos em que bastaria  a vontade do genitor e
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seu cônjuge para que o registro do menõr fosse 
averbádo. Mas, em se tratando de adolescen
tes, ou seja, pessoas com idade superior a 12 
anos, a vontade já é tida  como válida, devendo 
constar seu consentimento no procedimento 
judicial para que o juiz conceda o pedido de 
modificação. É o que se extraí da interpretação 
analógica do citado diploma m enorista nos ca
sos de adoção que no artigo 45, § 2o, estabelece 
que a adoção de adolescente esteja vinculada 
áo seu consentimento.

CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO.
Quanto à possibilidade de cancelamento 

desta  averbação, estabelece o parágrafo 5o o 
seguinte: O aditamento regulado nesta Lei será 
cancelado a requerimento de uma das partes, 
ouvida a outra. Assim, sempre que a situação 
se modificar no sentido de dizimar a posse d é  
estado de filho, o enteado não terá  necessaria
m ente que continuar levando consigo o patroní
mico de seu padrasto ou m adrasta e nem estes 
terão seu nome imposto para aquele que não o 
quer. A averbação será processada em segre
do de justiça. Esta situação.deve ser analisada 
com muito cuidado em face das consequências 
que poderá produzir em relação à criança e ao 
adolescente.

ALTERAÇÃO EM RAZÃO DE AMEAÇA 
OU COAÇÃO. .

Finalmente, aplica-se o parágrafo 7o por 
expressa disposição da lei em análise, o qual 
garante:

... a alteração do nome de pessoa que, em
razão de colaboração com a  apuração de
crime, esteja sofrende coação ou ameaça2

2 SWENSSON, W alter C., NETO, Renato S. e  SWENSSON 
A lessandra S. G.,Lei de Registros Públicos Anotada. I a ed., 
São Paulo: Juarez de Oliveira. 2006. p. 149/150. i

Jf
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Tal procedência se insere nõ programa 
federal de assistência a vítima e te s te 
m unhas am eaçadas instituído pela Lei 
9.807/1999. Pode ser estendida, se  ne
cessário, ao cônjuge ou companheiro, a s
cendentes, descendentes e dependentes 
que tenham  convivência habitual com a 
vítima ou testem unha.
Como se busca, com isso, proteger a víti
ma ou testem unha e pessoas que com ela 
convivem, cessada a  coação ou ameaça, 
será facultado ao protegido o retorno à 
situação anterior, com a  alteração para o 
nome original.

Diante do exposto, todo o procedimento a 
ser seguido para a averbação do registro de nas
cimento do enteado será1 o mesmo hoje utilizado 
para os demais casos de mudança de nome.

É esta  uma forma de aquisição do nome a 
partir de ato judicial, como descreve Eros Ca
valcante:

Viu-se que a m aneira originária e ordiná
ria da aquisição do nome civil dá-se com 
o nascimento. A obtenção do nome, des
tarte, decorre de  um fato jurídico, eis que 
se tra ta  aquela ocorrência de um aconte
cimento de repercussão jurídica que in
depende' da vontade humana.
Ao lado disso, existe a  possibilidade de ad
quirir-se um nome ou um de seus elemen
tos por força de um ato jurídico, este enten
dido como um feito dependente da vontade 
humana e com consequências jurídicas”.3

Tem-se, deste  modo, que a averbação no 
registro de nascimento como consequência ju
rídica da aquisição do nome sempre ocorrerá

3 CAVALVANTI, Eros. O nome civil e seus aspectos jurídi
cos relevantes. R evista do M inistério Público do E stado 
d a  Bahia: Série A cadêm ica, Salvador: v. 1. n° 1, jan/dez. 
1998. p. 170/193.

em derivação de ato judicial procedido m edian
te  o que determ ina a Lei de Registros Públicos, 
nos term os acima expostos.

C onclusão
Assim, o nome, como corolário do princípio 

da dignidade humana, consagrado como Direito 
Personalíssimo por nosso Código Civil deve ser 
garantido a todos os cidadãos, especialmente 
para aqueles em desenvolvimento: crianças e 
adolescentes, pois representa sua identificação 
e suas origens,

Com a representatividade a este  nível, 
nada mais justo é necessário que a adequação 
da realidade familiar com a certidão de nasci
mento. Por isto a lei em apreço é pertinente e 
benéfica a  todas as famílias envolvidas em ca
sos que aqui se enquadram.

E sta modificação, no entanto, não confi
gura reconhecimento de paternidade e deste 
modo, não implica eventuais obrigações patri
moniais para  o padrasto/m adrasta.

Regido será pela Lei de Registros Públi
cos, seguindo os termos das demais averbações 
na certidão de nascimento, garantindo a publi
cidade da posse de estado de filho e segurança 
para o menor em relação a  sociedade.

FERREIRA, L. A. M.; GALINDO, B. C. On the 
stepfather’s or stepmotherís last name. Consi- 
derations on Law 11.924/2009. Rev. Justitia (São 
Paulo), v. 200, p. 249-255, jan./jun. 2009.

• ABSTRACT: This article intends to discuss 
and to point out important aspects of the  in- 
nova tionbrough tby therecen tL aw n0 11.924 
of April 17th, 2009. It examines the  possibili- 
ty  for a stepchild to adopt in h is/her birth re- 
g ister th e  nanie of the  stepparent w ith whom 
the  child lives. Considering tha t the  nam e is 
one of the most important expressions of a, 
hum an being’s Personal Rights and in face of
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the new  legislation, the  analysis of the abo- 
ve law  becomes highly relevant to the  com- 
prehension of the subject.

• KEY-WORDS: Name. Personal Rights. Alte- 
ration. Recognition of Filiatiqn.
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Teoria dos sistemas e a superação das dificuldades 
comunicativas entre Direito e Economia: Uma 

possibilidade pelos créditos de carbono
André Rafael WEYERMÜLLER*

• SUMARIO: Introdução. 1 Sociedade de risco 
e aquecimento global. 2 Teoria dos sistem as 
e a improbidade da comunicação entre Ditei- 
to e Economia. 3 O Protocolo de Kyoto e os 
créditos de carbono: possibilidade de supe
ração da  improbabilidade da comunicação 
entre Direito e Economia? Conclusão. Refe
rências bibliográficas.

• RESUMO: A sociedade atual passou por vá
rias transformações de ordem política e eco
nômica que culminaram com a globalização 
e com a criação de riscos, sobretudo ambien
tais, que podem  afetar a hum anidade como 
um todo. Um dos problemas mais marcantes 
representativos dessa  realidade é o fenôme
no do aquecimento global e as consequentes 
m udanças climáticas que podem modificar 
profundamente a realidade. Para lidar com 
a complexidade do tema, a Tfeoria dos Siste
mas apresenta-se como um caminho. Com 
base nela, é  possível fazer um  diagnóstico 
social concebendo o Direito e a Economia 
como sistem as altam ente especializados 
com racionalidades distintas que impedem 
um a comunicação direta. O Direito podería 
contribuir no combate ao aquecimento glo
bal por meio dos créditos de carbono que re
presentam  um exemplo de possível supera
ção das dificuldades comunicativas.

• PALAVRAS-CHAVE: Globalização. Risco. Di-
, reito. Créditos de carbono. Comunicação.

Introduçãa
A preocupação com o meio ambiente e 

com as consequências futuras das ações hu
m anas e stá  cada vez mais presente, porém, 
ações efetivas no sentido de encaminhar essas 
questões parecem ser um objetivo distante.

Os diversos fatores que compõem essa 
complicada equação são muito diversos e de 
difícil conciliação, desvelando-se um quadro . 
de complexidade único na história do desen
volvimento humano. Fatores econômicos, ele
mentos de crise, globalização, o, papel do Esta
do, entre outros, são elementos determ inantes 
para um quadro de deficiência na efetividade 
de ações ambientalmente positivas e espera
das pela humanidade.

A crise econômica e financeira global que 
assola o mundo globalizado revela fraquezas 
estruturais im portantes no sistem a econômico 
e da  relação deste  com outros sistem as sociais 
como o Direito e á  Política. Necessário se faz 
compreender as relações que se estabelecem  
entre a Economia, o Direito e o meio ambiente 
enquanto bem  a ser protegido e tutelado com 
efetividade.

- Os tem as ambientais, sobretudo das mu
danças climáticas, recebem ênfase destacada

* A dvogado com G raduação em  Direito p e la  Unisinos. E s
pecialização em  Direito A m biental pe la  Feevale e  M es
trad o  em, Direito p e la  U nisinos. pou to rando  no PPG em  
Direito d a  Unisinos. Professor d e  Direito Civil e  Ambien-;
ta l  n a  U nisinos e  n a  U niversidade Feevale. \
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pela mídia, talvez em virtude da manifestação 
cada vez mais evidente dos sinais que o clima 
na Terra nos dá de que existe algo errado, algo 
anormal que precisa ser levado a  sério. Precisa
mos tom ar decisões im portantes para o futuro 
principalmente com relação a  energia.

O aquecimento global surge como um 
problema planetário que exige novas e eficien
te s  estratégias para combatê-lo. Seja por meio 
de um “despertar ambiental", avanços tecno
lógicos, prevenção das consequências negati
vas do processo civilizatório, ou ainda por meio 
de um a interferência jurídica, é preciso agir em 
benefício do homem enquanto espécie bem 
como em benefício do planeta como um todo, 
um planeta vivo representado pela mitologia 
grega por Gaia, a mãe provedora, mas não in
destrutível.

Um diagnóstico correto do fenômeno so
cial precisa ser feito para depois procurar en
contrar alternativas -  no caso, jurídicas -  ca
pazes de estabelecer um a comunicação níais 
efetiva entre os sistem as sociais do direito e da 
economia visando “comunicar" ações proteti- 
vas/prevèntivas ap tas a  fazer frente à crescente 
complexidade das relações sociais e da relação 
conturbada do Homem com o meio ambiente 
(dó qual faz parte), tudo sob um a perspectiva 

. sistêm ica e autopoiética visando à  superação 
da  visão fragm entada de mundo nascida com o 
pensam ento cartesiano.

Na esfera internacional, tem os o Protoco
lo de Kyoto e os mecanismos por ele criados que 
visam compensar as emissões de gases-estu- 
fa, como, os “créditos de carbono". Verifica-se 
uma clara função de proteção e  programação 
do futuro em Seu conteúdo. Procura-se assim 
dem onstrar que existe um problema de  comu
nicação entre os sistem as sociais do Direito e 
da  Economia que im pede a  concreção da e s -1 
perada efètividade em term os de proteção do

meio ambiente. A superação déssa  dificuldade 
comunicativa é o que se pretende discutir e en
caminhar.

1 Sociedade de risco e  aqu ecim ento  global
A  busca pela superação das dificulda

des de comunicação entre Direito e Economia 
necessita, primeiramente, de um  diagnóstico 
da sociedade e uma contextualização da pro
blem ática ambiental centrada no aquecimento 
global. Assim, busca-se caracterizar o que Ulri- 
ch Beck denomina “sociedade de risço” e com
preender a  importância e  gravidade das mu
danças climáticas causadas pelo aquecimento 
global. Decidir implica correr riscos. Estamos 
vivenciando um  momento da história hum ana 
em que as decisões que tomamos podem  re
presentar profundas consequências futuras, 
principalmente quando tratam os das questões
ambientais. • - .

A tem ática do risco está  presente nas 
problemáticas pós-modernas, principalmente 
quando se objetiva promover uma observa
ção mais apurada do mfeio ambiente e da ação 
transform adora do homem com os riscos e  p e 
rigos daí resultantes. Riscos e perigos que se 
apresentam  em relação ao homem enquanto 
espécie e aos demais seres vivos formadores 
da biosfera, aos quais e stá  reservada uma infe
liz passividade frente aos destinos do planeta 
que e stá  em nossas mãos modificadoras a tra 
vés da  tecnologia e em nossas m entes e inicia
tivas produtoras de decisões. Nesse contexto,

la razón por la que la problemática dei 
riesgo provoca tan tas discusíones en 
nuestros dias, por la que inclusive nues- 
tra  sociedad se considera una sociedad 
de riesgo, tiene que ver fundamentalmen
te  con la  velocidad dei desarrollo tecnoló
gico en  esferas que son científicamente

de la competência de la física, la química
y  la biologia1.

Felizmente, porém, apesar da velocida
de do desenvolvimento tecnológico nas mais 
diversas áreas, é possível crer que “a certa 
altura, muito recente em  termos históricos, co
meçamos a preocupar-nos menos com o que a 
natureza nos pode fazer e  mais com aquilo que 
nós fizemos à  natureza"2, remetendo a  um a 
ideia de que eventos climáticos imprevisíveis 
que sempre existiram e nos afetaram passam  a 
ser de certa  forma secundários em virtude dos 
danos que podemos infringir à natureza a tra
vés de nossa  ação que pode levar a  um pro
cesso de autodestrüição e extinção como o que 
ocorreu com os habitantes da Ilha da Páscoa, 
que protagonizou sua própria aniquilação devi
do à  exploração dos recursos finitos de  que dis
punham  em sua ilha, representando sua sina 
um a metáfora do futuro do nosso planeta3.

A consciência de que a possibilidade de 
influência do homem sobre a  natureza passou  a

1 LUHMANN, Niklas. Sociologia do  direito. Rio d e  Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1983: p; 127.

* GIDDENS, Anthony. O  m u n d o  n a  era d a  g lobalização.
Lisboa: P resença, 2000. p. 36.

3  E s sa  rem o ta  ilha  do  Pacífico fam osa por su a s  g randes 
e s tá tu a s  conhecidas por m oais te v e  um a h istó ria  de 
p ro sp erid ad e: com  u m  final trág ico  dev ido  à  exploração 
do meio am bien te  a té  a  exaustão , o que te ria  provoca
do a  extinção d as  espéc ies q u e  lá  existiam  inclusive d a  
própria  civilização que lá  se  desenvolveu." A  h istó ria  d a  
Ilha de P áscoa  pode m uito b em  ser u sa d a  como um a 
m etáfora do  futuro d a  hum anidade, pois te m  m uitas 
sem elhanças com o ó q u e  a  hum anidade e s tá ' fazendo 

- com  seu  meio am biente: utilização ind iscrim inada de 
recursos natu ra is  finitos, superpopulação, com petição 
pelo 'poder. Q ualquer sem elhança en tre  o povo rapanu í 

. . e  a  hum anidade com o um  todo  não  é  m era coincidência!
“A  tra je tó ria  d e  P áscoa" Revista A v e n tu ra s  n a  H istória.

. ' São Paulo: n° 50, p. 34-39, out. 2007. -- (-
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ser um problema para a própria natureza e por 
consequência para o homem, na  m edida em 
que os recursos naturais não podem mais ser 
vistos como um meio para que o homem atinja 
seus fins econômicos ou políticos como se fos
se possível isolá-lo de seu entorno, pois,

en la modernidad avanzada la sociedad 
con todos sus sistemas parciales (eco
nomia, política, família, cultura) ya no se 
puede comprender de una manera “autô
noma respectó de la naturaleza". Los pro
blemas dei medio ambiente no son proble
mas dei entorno, sino (en su gênesis «y en 
sus cònsecuencias) problemas sociales, 
problemas dei ser humano, de su historia, 
de sus condiciones de vida, de su  referen
cia al mundo y a  la realidad, de su ordena- 
miento econômico, cultural e político4.

A preocupação" com o que fazemos com 
a natureza (da qual somos parte  integrante) é 
fundamental num contexto de riscos provoca
dos, os quais intimamente relacionados com 
as  decisões5 que tomamos e suas repercussões 
futuras que expõem sobremaneira a “tremenda 
vulnerabilidad de la naturaleza a la  intervenci- 
ón técnica dei hombre”6.
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4 BECK, Ulrich. L a  so c ied a d  de i riesgo. Barcelona: Paidós 
Ibérica, 1998. p. 90.

5 Em en trev ista  concedida ao Institu to  H um anitas Unisi- 
nos, Ulrich Beck explica q u e  “risco é um  conceito m oder
no. P ressupõe decisões q ue te n tam  fazer das consequên
cias im previsíveis das decisões civilizacionais decisões 
previsíveis e  controláveis I...] A  novidade d a  sociedade 
d e  risco repousa no fato de que nossas decisões civili
zacionais envolvem consequências e  perigós globais, e 
isso  contradiz radicalm ente a  linguagem  institucionali
zada  do controle". Disponível em: < h ttp ://ww w.unM - 
nos.br/_ihu/index.php> . A cessado em: 8  jun.2007.

6 "JONAS, Hans. E l p rinc ip io  d e  responsab ilidad . Barcelo
na: Herder, 1995. p. 32. 1

J  •'

http://www.unM-nos.br/_ihu/index.php
http://www.unM-nos.br/_ihu/index.php
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É possível fazer um resgate histórico 
acerca do risco7, e verificar que o conceito se
quer existia na Idade Média, tendo surgido 
assim  durante os séculos XVI e XVII com as 
grandes viagens marítimas. Dessa forma, con
siderando sua origem, “a noção de risco, devo 
acentuar, é  inseparável das idéias de probabi
lidade e de incerteza. Não se pode dizer que 
alguém enfrenta um risco quando o resultado 
da  ação e stá  totalm ente garantido”8.

Nos dias de hoje, porém, o conceito de 
risco ampliou-se e tornou-se mais complexo, 
estando presènte num a multiplicidade de te 
máticas, principalmente no tocante à escolha 
entre múltiplas opções, num a decisão. Decidir 
implica então em correr riscos frente às incer
tezas uma vez que “no existe ninguna conduc- 
ta  libre de riesgo”.9 Viver significa correr riscos 
diários, assim como transformar a natureza e 
viver numa sociedade complexa acarreta pos
sibilidades múltiplas conforme o conteúdo das 
decisões tom adas hoje e que repercutirão de 
forma negativa ou positiva no futuro10.

Estamos submetidos à  possibilidade de 
enfrentar mudanças climáticas im portantes 
provocadas pelo desenvolvimento humano in
consequente e descompromissado com o futu
ro, em que “o aquecimento global é apenas um 
exemplo que nenhuma geração anterior teve 
de enfrentar”11. Estamos diante de algo novo

7 GIDDENS, Anthony. O m u n d o  n a  era da  g lobalização. 

Lisboa: P resença, 2000. p. 32-34,
8 Ib id .,p . 32.
9 LUHMANN, Niklas. Sociologia de i riesgo. G uadalajara: 

U niversidad Iberoam ericana/U niversidad d e  G uadala
jara, 1992. p. 72,

10 LUHMANN, Niklas. Sociologia de i riesgo. G uadalajara: 
U niversidad Iberoam ericana/U niversidad de G uadala

jara, 1992. p. 59.
11 GIDDENS, Anthony. O m u n d o  n a  era d a  g lobalização.

Lisboa: P resença, 2000, p . 16,

e imprevisível que carece de um a atitude de 
precaução em relação às incertezas típicas de 
nossa época, a qual difere de qualquer período 
anterior em virtude do desenvolvimento tecno
lógico, o qual perm ite um domínio sobre o meio 
natural nunca an tes visto e  da  natureza global 
da civilização12.

Conforme o Painel Intergovernamental 
sobre M udanças Climáticas -  IPCC (sigla em 
inglês), os efeitos negativos, principalmente 
no que se refere ao clima, serão sentidos pelas 
gerações vindouras. Porém, a presente gera
ção tam bém  verá (e já está  vendo em muitos 
aspectos) as m udanças que o aparato tecno
lógico nos permite visualizar com grande pre
cisão e com pouca margem para dúvidas que 
possam  justificar um irresponsável retardo na 
tom ada de decisões antecipadoras aos danos 
am bientais com seus inevitáveis e intrincados 
desdobram entos sociais e econômicos, sendo 
a demora na tom ada de decisão tam bém  um 
risco. Sendo assim,

12 BERTALANFFY, Ludw ig von. Teoria gera l d o s  sis tem as. 
Tradução d e  'Francisco M. G uim arães. 2a ed. Petrópolis: 
Vozes, 1975. p. 271.

riesgo e s  el enfoque moderno  d e  Ja pre- 
visión y control de las consecuencias fu
turas d e  la acción humana, las diversas 
consecuencias no deseadas de la moder- 
nización radicalizada. Es un intento (ins
titucionalizado) de colonizar el futuro, un 
m apa cognitivo. Toda sociedad, por su- 
puesto, ha  experimentado peligros. Pero 
el régimen de riesgo es una función de un 
orden nuevo: no es nacional, sino global. 
Está íntimamente relacionado con el pro- 
ceso administrativo y técnico de decisión. 
Anteriormente, esas decisiones se toma- 
ban  con normas fijas de calculabilidad, li
gando médios y  fines o crausas y efectos.
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La “sociedad dei riesgo global” ha invali
dado precisam ente esas norm as13.

O atual quadro de riscos globais (poten
cializados pela tecnologia e pelo mercado) co
meçou a ser desenhado còm a Sociedade Indus
trial que antecede a atual Sociedade de Risco. 
Na primeira, os riscos tinham um a dimensão di
ferenciada da  atual, apresentando um a nature
za mais específica, mais visível e determinável.

No entanto, a passagem  para a  Socieda
de de Risco é dem arcada pelo surgimento 
de riscos e perigos de uma nova dimen
são: globais, de consequências imprevisí-' 
veis e imperceptíveis aos sentidos hum a
nos. A explosão de reatores nucleares em 
Chernobyl, a  chuva ácida, crescimento 
populacional, o aquecimento global são 
apenas alguns exemplos de sintoma da 
Sociedade de Risco, para a qual não se 
pode esperar a ocorrência do dano para 
tom ar uma decisão em razão da irreversi- 
bilidade dos danos desta  natureza14.

Os riscos na Sociedade Industrial caracte
rizavam-se por sua previsibilidade e limitação 
espacial, um a vez que sua amplitude era restri
ta  em função da dimensão do dano que podería 
advir de uma atividade localizada em determ i
nado espaço físico do globo e afetando assim 
determ inada comunidade ou classe social. Já  
nà Sociedade de Risco, essa  limitação espacial 
e social perfeitam ente determinável dá  lugar a 
um a dim ensão globalizada que afeta a  todos 
indistintamente, até aqueles que os produzem

Cível

1 3 BECK, Ulrich. L a  so c ied a d  de i r iesgo  global. M adrid: Si- 
glo XXI d e  E spana , 2002. p . 5.

14 CARVALHO, D élton W inter de, Dano am bien tal futuro: a 
responsab ilidade civil pelo risco am biental. R ev is ta  de  
D ireito A m b ien ta l, São Paulo: ano 12, n° 45, p. 70, jan ./ 

- mar., 2007.-

/  Civil

na forma de um "efeito bum erangue”15. Passa- 
se para um a dimensão de risco e que não pode 
mais ser delimitada e por isso mesmo tornando 
mais difícil seu controle principalmente através 
de mecanismos construídos e  adaptados para 
uma realidade superada de previsibilidade dos 
riscos a  qual hoje não tem os mais, uma vez que 
“os séculos precedentes* sempre acreditaram 
em um futuro, fosse ele repetitivo ou progres
sivo. O século XX descobriu a perda do futuro, 
ou seja, sua imprevisibilidade"16. A .segurança 
que se acreditava ter no passado revelou algo 
que não existe.

Os riscos de alcance global e  sua  imprevi
sibilidade, com especial destaque ao fenômeno 
do aquecimento global, são característicos de 
um a sociedade que se desenvolve aprimoran
do suas técnicas de exploração sem  a devida 
cautela em face das inúméras possibilidades 
daí decorrentes, contra os quais um a postura 
antecipadora se faz fundamental, não bastan
do o arrependimento futuro (qqe precisa ser re-

15 Ulrich Beck acerca do “efeito bum erangue": “Contenido 
en  la  globalización y sin  em bargo c laram ente diferente 
de ella e s  u n  m odelo d e  reparto  d e  los riesgos en  el que 
s e  encierra una b u en a  can tidàd  d e  d inam ita política: 
los riesgos afectan  m ás ta rd e  o m ás tem prano  a  quie
t e s  los p roducen  o se  benefician  d e  ellos. Los riesgos 
m uestran  en  su  difusión u n  e fec to  social d e  bum erang :  
tam pouco los ricos y  los poderososestán  seguros an te  
ellos. Los efectos secundários anterio rm ente la ten tes 
go lpean  tam b ién  a  los cen tros d e  su  produción. Los pro- 
pios actores de la  m odernización caen  de u n a  m anera 
en fá tica y  m uy concreta en  el remolinto d e  los peligros • 
q u e  d esen cad en an  y d e  los q u e  se  benefician .” BÈCK,

• Ulrich. L a  so c ied a d  d ei riesgo. Baraelona: Ècíiciones Pai- i 
dós Ibérica, 1998. p. 43. /

16 MORINi, Edgar. Os se te  sa b eres  à educação  do  fu turo .
Tiadução: C a ta rina  E leonora F. d a  Silva, Je an n e  Sa- 
w aya. 8 a ed. ^São Paulo: Cortez; Brasilia, DF: Unesco, . 
2003. p. 79. ' í
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duzido ao mínimo) por omissões ocorridas nó 
presente.

Nas atuais circunstâncias de risco, a  am
plitude das consequências passou  a ser global 
e não mais local, não havendo mais distinções 
entre ricos e pobres nem  barreiras fronteiriças 
ou ideológicas capazes de barrar seus efeitos. 
Todos estão-sujeitos à insegurança em relação 
ao futuro, na m edida em que “desde mediados 
dei siglo XX las instituciones sociales de la so- 
ciedad industrial se  han  enfrentado a  la posi- 
bilidad, históricamente sin precedentes, de la 
destrucción de toda vida en el planeta a través 
de las decisiones que se tom en”17, reforçando 
assim  a necessária compreensão do risco e a 
importância fundamental do processo de  deci
são.

Se os riscos e perigos não respeitam  
fronteiras, certam ente estão ligados a uma di
mensão planetária principalmente quando as
sociados à  tem ática ambiental. O fenômeno do 
aquecimento global é um sintoma típico da So
ciedade de Risco.

O fenômeno de aquecim ento provocado 
pelas em issões de dióxido de carbono e ou
tros gases é um  excelente exemplo de como é 
possível às atividades técnicas, cada vez mais 
eficientes e  desenvolvidas, influenciarem pfo- 
fundam ente no complexo m ecanism o global 
de m anutenção das condições favoráveis à 
vida18.

17 BECK, Ulrich. La so c ied a d  dei r íe sg o  global. M adrid: Si
glo XXI d e  E spana, 2002. p. 83.,

18 N a opinião d e  M aunce Crouzet, " a  in tervenção  anárqui
c a  dos hom ens am eaça destru ir d e  m aneira  irrem ediá-., 
vel o equilíbrio n a tu ra l d as  esp éc ies  v iventes, num  p la 
n e ta  in te iram en te  hab itado , onde não  m ais é  possível 
o abandono d e  u m a á re a  e sg o tad a  em  b u sc a  d e  outra 
m ais rica. A s m áquinas m odernas, d es tin a d as  à  explo
ração dos recursos na tu ra is , são  m eios d e  destru ição  
infrm tam ente m ais poderosos do que aq u e le s  d e  que

Habitamos um planeta com uma caracte
rística ímpar no Universo conhecido de favore
cer a  existência de vida em função de um clima 
favorável, estável entre extremos, mas encontra- 
se  am eaçada pela ação transformadora do meio 
ambiente pela mão do Homem. O efeito estufa19 *, 
responsável por boa parte  dessa singularidade, 
passa  a ser 'um motivo de grande preocupação 

. como visto não por sua existência em  si que é  
fundamental, mas pela sua desregulação em 
virtude do excesso de  carbono e outros gases20 :

__ ____ _______
d isp u n h am  os cam poneses dos séculos p assad o s , so 
b re tudo  q u an d o  asso c iad as a  u m a organização  social 
fu n d am en tad a  a p e n a s  no  lucro industria l (desfloresta
m en to  d a s  reg iões trop icais em  favor d a s  p lan taçõ es

*
etc.).” CROUZET, M autice. A  época con tem porânea: o 
d esm o ro n a m e n to  d o s  im p ér io s  coloniais: o su rto  d a s  ci- i
ências e  d as  técn icas. Tradução: Pedro M oacyr Cam pos.
Rio d e  Janeiro : B ertrand  Brasil, 1996. p. 300. :

19 Im portante referir um a sín tese do fenôm eno form ulada 
p o r Jam es Lovelock, ,o qual explica: “A  m aior p a r te  d a  
energia rad ian te  do Sol es tá .n as  faixas visíveis e  próxi
m as do infravermelho. O ar, quando livre d e  nuvens e po- 
eira, é  tã o  transparen te  a  e ssa  radiação como o vidro de 
um a estufa. Superfícies n a  Terra, ou dentro d a  estufa, são  ' 
aquecidas pe la  luzsolar, e p arte  d esse  calor é  transferido . -
ao ar em  contato  com as superfícies. O ar quente perm a- 
nece n a  estufa príncipalm erite porque a s  p aredes e  o te- - 
lhado de vidro im pedem  que o vento agitado o dissipe. A 
Terra é  m an tida  quente, d e  forma parecida m as não idên
tica, p e la  absorção de calor rad ian te em itido n a  superfície 
quen te  pelos gases  dióxido de carbono, vapor d 'ág u a  ■■ j  
m etano. E sses gases, em bora transparen te  a  luz, são  par- 
ciáhnente opacos aos cum prim entos d e  onda m ais longo ; 
em itidos por um a superfície quente. E sse efeito estufa 1m 
muito m an tém  quen te  o a r d a  superfície e, n a  ausência do 

, poluição, é  benigno; sem  ele, a  Terra seria 32°C m ais fru 
e provavelm ente incom patível com a  v ida .” LOVELOCK, 
Jam es. A v ingança  de  Gaia. Tradução: Ivo SCorytowsl'.'. 5 
Rio de Janeiro: Intrínseca, 2006. p. 153-154. ' Xf

20 O Protocolo d e  Quioto à  Convenção-Q uadro d as  N-i 
ções U nidas sobre M udança do Climai relaciona em  s í "
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lançados na atmosfera e que têm  como conse
quência o aquecimento global que implica mu
danças climáticas.

A incerteza está  presente em pratica
m ente todas as projeções que se fazem em re
lação ao futuro, ou seja, é preciso aceitar essa 
realidade e encontrar caminhos. Essas proje
ções futuras feitas pela ciência indicam que 
“alguma coisa precisa ser feita”, afirmativa por 
todos conhecida, mas que se reveste de gran
de dificuldade quando da  implementação de 
alguma iniciativa que vise combater as conse
quências que decorrem da emissão de gases 
de efeito estufa.

2 Teoria dos sistem as e  a improbabilidade 
da com unicação entre Direito e Economia

Durante boa parte da Idade Média, a vi- 
são.de mundo21 centrava-se na filosofia de Aris
tóteles e  na teologia cristã. Essa visão modifi
cou-se radicalmente no século XVI através de 
um a nova concepção de mundo o qual passou 
a ser vislumbrado tal como uma máquina, me
táfora que permeou ò conhecimento no período 
histórico que se denomina por Idade Moderna, 
época de Copérnico, Newton, Descartes e ou
tros grandes nomes que deixaram importantís
simas marcas no desenvolvimento da ciência.

Dentre todas as im portantes inovações 
científicas e filosóficas desse período, destaca- 
se o pensam ento analítico criado por René Des
cartes (Cogito ergo sum  -  penso, logo existo22),

A nexo “A” os g a se s  d e  efeito estufa, quais sejam : dióxi-
. do de carbono (C 02)-, m etano  (CH4), óxido nitroso (NaO), 
hidrofluorcarbonos (HFCs), peffluorcarbonos (PFCs) e 
hexafluoreto .de enxofre (SF6). D isponível em: c h t tp : / /  
w w w .onu-brasil.org .br,> . A cesso em : 10 jul. 2007.

2 1CAPRA, Eritjof. A  teia da vida. São Paulo: Cultrix, 2004. p. 34.
22 CAPRA, fritjof O Tho da física: um paralelo entre a  física mo-
. dem a e  o misticismo oriental. São Paulo: Cultrix, 1983. p. 25.

através do qual o comportamento do todo era 
atingido através da  fragmentação de fenôme
nos complexos em partes menores para que, 
a partir do conhecimento das partes, se com
preendesse o todo. Descartes concebia assim 
sua visão de mundo através da separação en
tre  m atéria e mente, entre homem e natureza, 
aspecto relevante na presente tem ática.23 Não 
que a  ciência moderna seja “cartesiana”, mas 
o destaque que se pretende fazer diz respeito à 
origem de um a concepção que ainda se repro-

v

23 Conforme M ichel Villey, “a  dou trina  ca rtes ian a  quebra 
a  un idade d e  que a  v isão aristo té lico -tom ista tom ava o 
cu idado  d e  n ão  privar o  m undo -  u n id ad e  d a  su b s tân 
cia hum ana, n a  qual, p a ra  um  A ristó teles, a  alm a e  o 
corpo constitu íam  ap en as elem entos solidários, conjun
tos, m utuam ente  im bricados, sendo  a  alm a a  ‘‘forma" 
do corpo, u n id a d e .a té  m esm o do cosm os, tam bém  ele 
tec ido  sim ultaneam ente  d e  in te ligência  e  d e  m atéria. 
Ao contrário, a  m etafísica c a rte s ian a  faz d a  alm a e  do 

• . corpo, do p en sam en to  e  d a  m atéria , d u as  espéc ies d e  
se res separados. E e sse  dualism o ca rtesiano  pesa rá  
por m uito tem po  n a  consciência ocidental: a inda som os 
seu s prisioneiros. É  o an ces tra l de outros dualism os, o 
do ‘‘su je ito ’' e  do “ob je to”, d e  u m a separação  radical 
en tre  os hom ens e  a  natu reza , en tre  o s conhecim entos 
m orais e  as ciências d ita s  objetivas, en tre  o valor e  o 
fato, o dever-ser e  o ser...”. O p on to  central que s e  p re 
te n d e  d es tac a r  em  relação à  v isão  ca rtes ian a  de m un
do é  ju stam en te  e s sa  separação , e s sa  dicotom ia entre 
o  hom em  e  a  n a tu reza  referida  pelo  autor, a  q u a l n ão  
se  aplica m ais em  te rm os d e  fundam entação  filosófica 

- num a rea lidade com plexa d ê  riscos e  am eaças promovi
d a s  pelo “hom em  contra a  natu reza". E ssa  própria  refe
rênc ia  tã o  u tilizada p a ra  d es ig n ar a a ^ ã o  do hom em  em ' 
relação  ao  meio am bien te é  equivocada, pois sep ara  o 
hom em  do meio, como se  ele não  fosse p a r te  d a  n a tu re
za. A ssim , ações prom ovidas pelo-hom em  e q u e  causam  
danos ao m eio natural, n a  verdade são  ações con tra  si 
m esm o. VILLEY; Michel. A  fo rm ação  do  p e n s a m e n to  j u - . 
ríd ico  m oderno . Tradução: C láudia Berliner. São Paulo: 
M artins Fontes, 2005. p. 605. ' l

http://www.onu-brasil.org.br
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duz acerca da  relação do homem com o meio 
ambiente como se dele não fizesse parte  como 
um sistem a único.

Uma visão de mundo concebida nesses 
termos implicava no passado aceitar o mundo 
(matéria)' como uma m áquina perfeita gover
nada por leis exatas, visão essa  complementa
da por Isaac Newton (mecânica newtoniana). 
Essa concepção m ecanicista e fragm entada 
(que teve grande importância no desenvolvi
mento da ciência) recebe a oposição do mo
vimento romântico já no final do século XVIII 
e no século XIX, com a retom ada da ‘‘tradição 
aristotélica concentrando-se na  natureza de 
forma orgânica’’24, tendo em Goethe sua figu
ra central, o qual inspirou alguns cientistas a 
vislumbrar a Terra como um  todo, um ser vivo, 
da forma como Jam es Lovelock no século XX 
acaba resgatando  da antiguidade com o mito 
de Gaia.

O mundo a partir de partes isoladas e 
desconectadas passou a  ser visto de forma 
oposta pelo pensam ento sistêmico o qual rela
ciona os fenômenos dentro de um todo maior e 
inseparável, dentro de um contexto que produz 
(e reproduz) as propriedades essenciais justa- 
mente-da relação entre  essas partes, um a ima
gem de rede.25 Assim,

de acordo com a visão sistêmica, as pro
priedades essenciais de ufh organismo, 
ou sistem a vivo, são propriedades do 
todo, que nenhum a das partes possui. 
Elas surgem das interações e das rela- 

f. ções entre as partes. Essas propriedades 
são destruídas quando o sistem a é d isse
cado, física ou teoricamente, em elemen-

24 CAPRA, Fritjof. A  te ia da vida. S.ão Paulo: Cultrix, 2004. 

p. 35.
25 PAVIANI, Jaym e. Intèrdisciplinaridade: conceitos e dis

tinções. Porto Alegre: E dições Pyr, 2005. p. 58.

tos isolados. Embora possam os discernir 
partes individuais em qualquer sistema, 
essas partes não são isoladas, e a natu
reza do todo é  sempre diferente da  mera 
soma de suas partes26.

Formular um  panoram a amplo da  natu
reza (oposta a  um pensam ento cartesiano e 
analítico27) é  fundamental para tra tar das ques
tões am bientais que consistem em fenômenos 
resultantes da interação dos mais variados ele
m entos formadores do todo e que. não podem 
ser adequadam ente estudados quando frag
m entados e  desassociados dos demais. Par
tindo de uma formulação de interligação entre 
todos os elementos, vivos ou inanimados, como 
corresponsáveis pelas condições favoráveis à 
existência de vida rio planeta (hipótese de 
Gaia), o pensam ento sistêmico vem ao encon
tro de uma abordagem adequada das questões 
ecológicas, notadam ente do complexo fenô
meno do aquecimento global e das m udanças 
climáticas que não podem ser adequadam ente 
estudados através de um a concepção que se
pare os fenômenos e suas consequências em 
partes, ignorando a complexidade das relações 
existentes entre tecnologia, desenvolvimento, 
necessidades hum anas e o meio ambiente.

O pensam ento sistêmico evoluiu a  partir 
da ideia de que as propriedades das partes de 
um todo não são propriedades intrínsecas, ca-

26 CAPRA, op cit„ p. 40-41.
27 Conforme definição de Ludw ig von Bertalanffy, “proce

dim ento analítico significa que um a en tidade  pode ser 
e s tu d a d a  resolvendo-se em  p a r te s  e, po r conseguinte, 
p o d e  se r constitu ída  ou  reconstitu ída pe la  reunião  d e s 
sas p a rte s . E ste s  procedim entos são  en tend idos ta n to  
em  sen tido  m ateria l quan to  em  sen tido  conceituai” . 
BERTALANFFY, L udw ig von. Teoria geral dos' sistem as. 
Tradução de' Francisco G uim arães. 2a ed . Petrópolis: Vo
zes, .1975. p. 37.
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recendo de um a compreensão adequada, in
cluídas num contexto, enfatizando-se assim  
a  noção de rede de relações (do alemão ver- 
netztes Denken), um a das idéias basilares do 
pensam ento sistêmico. Assim, “explicar coisas 
considerando o seú contexto significa explicá- 
las considerando o seu meio ambiente; tam bém  
podemos dizer que todo pensam ento sistêmico 
é pensam ento am bientalista”28.

A Teoria Geral dos Sistemas passou a ser 
aprofundada a partir dos anos cinquenta por 
Ludwig von Bertalanffy com sua ideia de “ciên
cia geral da to talidade”, “arquitetada basean- 
do-se num conjunto coerente de conceitos ge
rais, ta is  como sistema, rede, não linearidade, 
estabilidade, entropia e auto-organização”29, 
que representou um avanço importante à  con
cepção de ciência e que se desenvolveu con- 
juntam ente com três estúdos fundamentais, 
quais sejam, a cibernética de Wiener èm 1948, 
a teoria da informação de Shannon e Weaver 
em 1949 e â teoria dos jogos de von Neumanh e 
M orgenstern (1947)30.

Talcott Parsons foi o primeiro a aplicar a 
Teoria dos Sistemas às observações sociais, 
criando os elementos precursores de uma lin
guagem  conceituai no âmbito das ciências so
ciais relacionando eíementos de Durkheim e 
Weber, influenciando com sua teoria sociológi-

28 CAPRA, Fritjof. A  teia da vida. São Paulo: Cultrix, 2004. 
p. 46-47.

29 ROCHA, Leonel Severo e Dutra, Jé ferson  Luiz Della- 
valle. N o tas in trodutórias à  concepção sistêmica de 
contrato . In: STRECK, Lênío Luiz (e t ai.). Constituição, 
sis tem as sociais e  herm enêutica: p rogram a de pós-g ra
duação em  Direito d a  Unisinos: m estrado  e  dou to rado / 
Porto Alegre: Livraria do Advogado; São Leopoldo: Uni
sinos, 2005. p. 285..

30 BERTALANFFY, Ludw ig von. Teoria geral dos sistemas. 
Tradução d e  Francisco M. G uim arães. 2a ed . Petrópolis: 
Vozes L tda, 1975. p. 33.

ca importantes pensadores como Niklas Luh- 
m ann e Jürgen Habermas, ós quais desenvol
vem suas próprias teorias até um alto grau de 
complexidade e de vasta  aplicabilidade na So
ciologia e no Direito, bem  como na observação 
e análise das questões am bientais em virtude 
de sua complexidade e intèrdisciplinaridade.

Luhmann e Haberm as desenvolveram 
suas idéias de forma diferenciada apesar de 
terem  experimentado trajetórias semelhantes 
uma vez que partem  das idéias de Par sons. 
Luhmann, hegeliano, trabalha a questão da 
produção da  diferença como sentido da  socie
dade ao contrário de Haberm as que busca o 
consenso31.

Niklas Luhmann é o autor que se destaca, 
pois representa um  im portante aporte teórico 
e conceituai, um “estilo científico"32 mais ade
quado à observação e compreensão da nova 
e complexa sociedade em que vivemos, e que 
tem  na problemática am biental uma das prin
cipais fontes dessa  complexidade e riscos, a 
exemplo das mudanças climáticas resultantes 
do aquecimento global.. . '

À matriz pragm ática sistêmica de Niklas 
Luhmann33 * * * * provocou uma im portante m udan
ça epistemológica sem, infelizmente, exercer 
grande influência sobrô um? teoria do direito 
muito centrada ainda na dogmática positivista

31 ROCHA, Leonel Severo, Da epistemologia jurídica
normativista ao construtivismo sistêmico. In:______,
SCHWARTZ, Germano; CLAM, Jean . (Org.)iIntrodução 
à teoria do sistema autopoiético do direito. Porto Alegre: 
Livraria do A dvogado, 2005. p, 30. < ' ,

32 ROCHA. Leonel Severo. Epistemologia jurídica e democra
cia.. 2a ed, São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2003'. p . 102.

33 ROCHA, Leonel Severo, Da épistem oiogia ju ríd ica nor-
m ativista ao construtivismo sistêmico. In: ROCHA, Leo
nel Severo; SCHWARTZ, Germ ano; CLAM, Jean. (Org.).
Introdução à teoria do sistema açtopoiético do direito.
Porto A legre: Livraria do A dvogado, 2005. p, 30-31, |
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baseada, sobretudo, n as idéias de Hans Kelsen 
com seu normativismo analítico desenvolvido 
na obra Teoria pura do direito.™ Luhmann vai 
muito além de Kelsen e Weber; partindo inicial
m ente da Teoria dos Sistem as de Parsons, de
senvolve num a segunda fase um a perspectiva 
epistemológica denominada de “autopoiética" 
pela influência que recebe da biologia através 
de M aturana e Varela (Escola de Santiago) e da 
cibernética de von Foerster.35

N essa perspectiva autopoiética formula
da por Luhmann, a Sociologia e o Direito são 
autorreprodutores de suas próprias estruturas 
a  exemplo da teoria biológica onde se  originou. 
A sociedade é concebida como um sistem a 
soçial que apresenta infinitas possibilidades 
de interações sociais e se reveste de grande 
complexidade a  exigir subsistem as altam en
te  especializados como o Direito, a  Política e  a 
Economia, os quais possuem  suas próprias ra
cionalidades e estruturas diferenciadas como 
condição de sua própria existência enquanto 
sistem as sociais, os quais são  formas de rela
ção comunicacional36.

A sociedade como concebida por Luh
mann tem  a comunicação como elemento cen
tral e fundamental.37 Dessa fórma, faz-se neces

34 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6 a ed . Tradução 
João B atista  M achado, São Paulo: M artins Fontes, 2003.

35 ROCHA, Leonel Severo e  Dutra, Jéferson Luiz Dellavalle. 
N otas introdutórias à  concepção sistêm ica d e  contrato. 
In: Lênio Luiz Streck e t ai. Constituição, sistemas sociais e 
hermenêutica: programa de pós-graduação em Direito da 
Unisinos: mestrado e doutorado. Porto*Alegre: Livraria do

. Advogado; São Leopoldo: Unisinos, 2005. p. 291.
36 LUHMANN, Niklas. Sociologia dei Riesgo. G uadalajara: 

U niversidad Iberoam ericana/U niversidad d e  G uadala

jara, 1992. p. 11.
37 ROCHA, Leonel Severo. Epistem ologia juríd ica e  dem o

cracia. 2a ed. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2003. p. 104.

sário analisar essa perspectiva a  fim de identi
ficar a necessidade de superar as dificuldades 
que surgem justamente da improbabilidade da 
comunicação entre os sistem as (ou subsiste
mas) sociais do Direito e  da Economia.

A importância da comunicação para a es
pécie hum ana é algo indiscutível, assim  como é 
para os animais, que tam bém  possuem  formas 
particulares de comunicação que aos poucos 
são descobertas, descortinando-se um a infini
dade de códigos próprios de cada espécie. É 
pela comunicação que se estabelecem  os laços 
sociais e as relações interpessoais. Sem uma 
comunicação altam ente desenvolvida, jamais 
a  espécie hum ana teria alcançado este  e stá 
gio de desenvolvimento e complexidade, muito 
provavelmente nem  existisse como tal.

Uma das características principais do fe
nômeno da  globalização, como visto, é justa*- 
m ente o desenvolvimento dos meios de comu
nicação e a velocidade com que as informações 
percorrem as distâncias cada vez mais encur
tadas pelos avanços nessa  área vital para um 
mundo cada dia mais baseado no dinamismo 
e  na  fluidez. Um mundo globalizado precisa 
e depende da confiabilidade, da rapidez e da 
eficiência dos meios de comunicação, que são 
aperfeiçoados a todo momento para aproximar 
pessoas e padronizar linguagens, pretenden
do um distanciam ento cada vez maior de um a 
realidade de mundo fragmentado e conflituoso 
possível de resgatar desde a história bíblica da 
Torre de Babel38.

38 A  origem  d a  p a lav ra  "Babel” p o d e  se r en co n trad a  no
aram aico Babilu -  “Portão d e  D eus” - , o local q u e  os

-g reg o s denom inavam  Babilônia, onde se  supõe te r
sido constru ída  a  Tbrre d e  Babel original. Em  hebrai
co, bilbel significa “confusão”, referência a  d isper
são  d as  equ ipes d e  constru to res d a  to rre  q u e  p re 
te n d ia  ating ir o céu, resu ltan te  d a s  in transponíveis
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Numa perspectiva sistêmica e autopoi
ética como formulada por Niklas Luhmann, a 
comunicação representa um elemento funda
mental, pois: “El análisis social se ocupa única
mente de la comunicãción. Comunicación y no 
otra cosa es la operación con la que la sociedad 
como sistem a social se produce y reproduce au- 
topoiéticam ente”39. Não há como se pensar em 
sociedade sem comunicação entre as pessoas, 
“portanto, a sociedade é comunicação.’’40

Niklas Luhmann formula uma teoria da 
comunicação baseada em sua improbabilidade, 
o que expõe a existência de dificuldades que 
precisam ser superadas para pròduzir-se comu
nicação. Para o autor, é improvável sua ocorrên
cia primeiramente em virtude do isolamento da 
consciência do indivíduo. Como segunda impro
babilidade, refere o problema da extensão espa
cial e temporal que torna improvável que uma cot 
municação alcance uma quantidade dè pessoas 
maior do que aquelas presentes em determinada 

: situação. A terceira improbabilidade se refere à 
aceitação do que foi comunicado, ou seja, aquilo 
que se comunicou pode não ter sido aceito e, por
tanto, não se atingiu o resultado desejado.41 Esse

barre iras linguísticas. A  palav ra  “B abel” chegou  às 
línguas m odernas, como no inglês babble, no italiano 
babele, no espanho l babel e  balbuceo e  no francês ba- 
bil. BERLITZ, C harles Fram bach. A s línguas do mundo. 
Tradução: H eloisa G onçalves Barbosa. Rio d e  Janeiro: 
Nova Fronteira, 1988. p. 14.

39 LUHMANN, Niklas. Sociologia dei riesgo. G uadalajara: 
U niversidad Iberoam ericana/U niversidad d e  G uadala
jara, 1992. p. 40.

40 SCHWARTZ, Germano. A  Fase pré-àhtopoiética do sistema 
Luhmanniano. In: ROCHA, Leonel Severo; SCHWARTZ, 
Germano; CLAM, Jean. (Org.). Introdução à teoria do sis
tema autopoiétíco do direito. Porto Alegre: Livraria do Ad
vogado, 2005. p. 71.

41 LUHMANN, Niklas. A  improbabilidade da comunicação. Tra
dução: Anabela Carvalho. 3a ed. Lisboa: Veja, 2001. p. 42-43.

resultado significa a adoção ou não de uma con
duta por parte  do receptor para o qual foi diri
gida a comunicação.

Em termos sistêmicos, esse aspecto da 
improbabilidade da aceitação de uma conduta 
pelo receptor está  ligado à  dificuldade de acei
tação pela racionalidade econômica de diretri
zes partidas do Direito 'que pretendam  a acei
tação e aplicação, de posturas efetivas em face 
dos danos futuros e incertos como é o caso das 
m udanças climáticas e suas consequências.

Cada sistem a social atua e orienta suas 
operações segundo seu código próprio. Um 
sistem a emite uma informação com sua codi
ficação específica para outro sistem a que, por 
sua vez, não o compreende, não o reconhece, 
demonstrando ser impraticável uma comunica
ção direta. Tal situação é verificada na comu
nicação entre qualquer sistem a social que, se 
pretenda observar, porém o problema da im
probabilidade da comunicação intersistêm ica 
adquire contornos relevantes quando se objeti
va observar a  comunicação jurídica com outros 
sistemas.

Assim é, pois as tentativas de comunicar 
uma informação am bientalm ente relevante re
presentam  não mais que ruídos incompreensí
veis prejudicando a ação do,Direito o qual, ope
rando a partir de mecanismos superados que 
pretendem  impor üm a ordem sem considerar 
a complexidade e a polícontextualidade carac
terísticas da sociedade globalizada, não repre
senta mais do que simples estática, no máximo 
um custo adicional assim  compreendido pelo 
sistem a econômico.

A realidade dinâmica e incerta, da Socie
dade Contemporânea não condiz mais com a 
insuficiência dos modelos óonservadores de 
observação da sociedade onde uma visão es
tanque, fragm entada e desconectada impede 
um a compreensão ampla o súficiente para en|-
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frentar as complexidades da pós-modernidade, 
sendo as questões am bientais um  exemplo es
pecialmente claro devido à  abordagem  multi- 
disciplinar e conectada que exige.

Se a  comunicação entre os sistem as so
ciais autopoiéticos é algo improvável, tem-se 
um obstáculo a ser superado em m atéria am
biental ao pretender-se que o  Direito e  suá ope- 
racionalidade própria possa se comunicar com 
efetividade com a Economia. Na perspectiva de 
Gunther Teubner, existem três  formas indiretas 
de estabelecer essa necessária comunicação 
ou intervenção pelo Direito. Passa-se assim 
a analisar essas idéias procurando encontrar 
um a que se adapte à  necessidade apontada.

Na tentativa de superar essas dificulda
des comunicativas entre os sistemas, encon
tramos im portantes caminhos teóricos na obra 
O Direito como sistema autopoiético, de Gun
ther Teubner. Refere o autor alemão que o sis
tem a jurídico é um sistem a autopoiético de se
gundo grau, formado por atos de comunicação 
baseados na distinção legal/ilegal. Esses atos 
de comunicação,

são regulados por expectativas jurídicas 
especializadas (que coordenam os pro
cessos sistêmicos internos da reprodu
ção daqueles) e definem, graças à  sua 
especialização “norm ativa”, as frontei
ras do próprio sistem a jurídico. Nas suas 
operações, o sistem a jurídico constrói um 
meio envolvente próprio, a “realidade ju
rídica”, que aqui deve ser entendida no 
sentido sistêmico estrito de modelo inter
no do mundo èxterior -  nisso residindo a 
cham ada abertura cognitiva ou informa
tiva do sistem a jurídico operativamente 
fechado42. -

O sistem a jurídico é, portanto, operativa
m ente fechado, m as cognitivamente aberto43 
assim  como são os sistem as político e eco
nômico, por exemplo. Conforme Teubner, é aí 
que se encontra a problemática da produção 
legislativa do Direito, ou seja, o problema resi
de na  dupla autonomia ou autorregulação (au- 
topoiese do direito e dos demais subsistem as 
sociais), bem  como na reunião de fatores como:
“ í ) clausura autopoiética do direito; 2) clausura 
autopoiética do subsistem a social regulado; 3) 
pretensões intervencionistas por parte  de um 
sistem a político tam bém  ele autopoieticamen- 
'te fechado”44.

Antes de tra tar das três estratégias de 
intervenção jurídica ou de comunicação (ob
servação, interferência e organização), Teub
ner caracteriza o modelo autopoiético, sendo 
destacáveis três aspectos:

O primeiro deles é a clausura sistêmica 
ou a natureza fechada dos sistem as, em  que 
“o modelo autopoiético arranca antes de uma 
clausura operacional dos subsistem as sociais 
que torna efectivamente impossível a parti
cipação de um sistem a na autopoiesis doutro 
sistem a"45. O segundo aspecto refere-se a “na
tureza" da autonomia sistêmica, a qual é “qua
litativam ente diferente". Dessa forma,

todas as vezes que uma operação, pro
cesso ou sistem a se vê confrontado con-

42 TEUBNER, Gunther. O Direito como sistem a au topoiéti
co, Lisboa: C alouste G ulbenkian, 1989. p. 140.

43 ROCHA, Leonel Severo. Sistem a do direito è transdis- 
ciplinaridade: d e  p o n te s  d e  M iranda a  A utopiese. In: 
COPETTI, A ndré Leonardo et,ai. Constituição, sistemas 
sociais e hermenêutica: programa de pós-graduação em 
Direito da Unisinos: mestrado e doutorado. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado; São Leopoldo: Unisinos, 2006. p, 

190.
44 TEUBNER, G unther. O Direito como sistema autopoiéti

co. Lisboa: C alouste Gulbenkian, 1989. p. 143.
45 Ibid., p. 150.

sigo mesmo nâ realidade social (seja sob 
a forma de produção ou observação), en
tão emerge uma relação de autodeterm i
nação impossível, de ser condicionada ou 
interferida do exterior: é isto o que signi
fica a autonomia,46

Gomo terceiro e último aspecto, tem-se 
que “o modelo autopoiético fornece claras in
dicações sobre a natureza da resistência ofere
cida pela autonomia social ao fenômeno legis
lativo ou a outras intervenções do tipo exóge- 
no"47. Para Teubner, essa  resistência oferecida 
pelos subsistem as em face de tentativas de 
regulação exógena origina-se na  sua clausura 
autorreferencial48.

Assim, em face da autonomia que os sub
sistem as sociais possuem, tornam -se inacesâí- 

.veis a um a intervenção jurídica direta, restan
do, portanto opções de interferência de forma 
indireta, as quais são designadas como obser
vação sistêmica mútua, articulação pela interfe
rência e comunicação pela organização.

A primeira estratégia' apresentada por 
Tbubner consiste na observação intersistêmica.

46 ibid., p . 152.
47 Ibid., p. 153.
48 A cerca d a  autorreferência, Teubner refere q u e  "a teoria  

dos sis tem as au topoiéticos e s tá  a s se n te  no p ressu p o s
to  d e  q u e  a  u n id ad e  e  id en tid ad e  d e  um. s is tem a  deriva  
d a  característica  fundam ental de autorreferencialidade 
das suas operações e  p rocessos. Isso  significa q u e  só 
por referência a  si próprios podem  os sis tem as conti
nuar a  organizar-se e  reproduzir-se como ta is , como 
sis tem as d istin tos do respectivo  meio envolvente!.,.]A  
ideia d a  autorreferência e  au topoiesis p ressupõe q u e  os
pilares ou b a s e s  do funcionam ento dos sis tem as resi-

- dem  não nas condições exógenas im postas pelo meio
envolvente!,..]m as afinal no próprio seio sistêm ico".
TEUBNER, G unther. O Direito como sistem a au topoiéti
co. Lisboa: C alouste Gulbenkian, 1989. p. 31-32.

Exemplificando, refere-se à imposição de um 
congelamento de preços por parte do legislador, 
o que poderia ser considerado uma intervenção 
direta do Direito sobre'o sistema econômico. Po
rém, “da perspectiva autopoiética, não represen
ta  senão um acto de observação, em  que o Direito 
observa a Economia através de um comando jurí
dico em matéria descontrole de preços”49.

O autor desenvolve o conceito de coevolu- 
ção50, concluind.o que observação m útua dos sis
tem as conduz apenas a uma coevolução "cega” 
da sociedade e do Direito, e ó.sistem a jurídico 
"só poderá afinal regular outros subsistemas so
ciais regulando-se a  si próprio"51.

A segunda estratégia consiste na inter
ferência intersistêmica. Teubner refere inicial
m ente que a crítica formulada contra a teoria 
sistêm ica consiste em dem onstrar que ela não 
poderia contribuir para a solução dos proble
mas regulatórios do Direito. Contudo, existem 
diversas maneiras para resolver o problema. 
Parte assim  da  constatação de que “sistem a 
jurídico e sistem a econômico constroem ambos 
postos fronteiriços especializados Capazes de 
intercomunicação, tornando-os assim  m utua
m ente acessíveis. Esta visão, porém, não está  
isenta de problemas"52.

49 TEUBNER, Gunther, O Direito como sistem a autopoiéti
co. L isboa: C alouste G ulbenkian, 1989, p . 155-156.

60 Sobre o conceito d e  coevolução, Teubner refere que 
"um a coevolução, é definida com o o desenvolvim ento 
d e  m ecanism os evolutivos autônom os em  sis tem as fe
chados e  respec tivas articu lações es tru tu ra is" ; e  ainda: 
"no contexto  de processos de coevolução,. a  seleção . 
d a s  m udanças e  inovações no direito não  é apenas im- 0 

pu tável à  au topoiesis do próprio s is tem a júrídico, m as 
tam bém , a inda  que d e  m odo b a s ta n te  m ais  indirecto, à  
autopoiesis doutros subsistemas sociais e da própria so-

. ciedade.". Ibid., p. 107 e  123.
B1 Ibid., p. 165.
62 Ibid., p. 167, '

J \
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Porém, como um a terceira e última forma 
de intervenção, Teubner propõe a estratégia 
que parece ser a que melhor se adapta ao pro
pósito de superar as dificuldades comunicati
vas entre os sistem as. Essa "estratégia” seria 
a  comunicação pela organização:

Os principais subsistem as sociais -  polí
tica, direito, economia, ciência -  não são, 
enquanto tais, dotados de capacidade de 
acção colectiva. A fim de assegurar capa
cidade comunicativa, esses subsistem as 
têm  necessidade de organizações opera
cionais capazes de agir. A acção destas 
organizações, todavia, não é  represen
tativa nem vinculativa para a  totalidade 

• do respectivo subsistem a. Tais subsis
tem as compensam tal falha através de 
mecanismos de organização formal que 
,lhes atribuem certos poderes sobre os 
seus membros e por meio de um a retó
rica política. Essas organizações formais, 
enquanto actores colectivos, podem as
sim comunicar através das fronteiras dos 
subsistem as funcionais, m as apenas sob 
condições de ser construído um sistem ^ 
de comunicações intersistémicas, o qual, 
por seu turno, se torna progressivamen
te  independente (v.g., grupos de discus
são, negociações coletivas, “hearings” e 
acção concentrada). Uma ta l estrutura, 
como dissemos, multiplica as relações de 
observação operativam ente fechadas53.

Por meio dessa  forma de comunicação, as 
organizações utilizam-se das decisões organi
zacionais “podendo ser ligadas cómunicativa- 
m ente com o direito se estas coincidirem uno 
acto com comunicações jurídicas. E o mesmo

53 Ibid., p. 191-192.

vale para  as comunicações econômicas”54, 
alertando-se para o fato de que, em  face da 
diversidade dos contextos sistêmicos, tem -se 
perda de informação e motivação.

Teubner entende que quando normas 
jurídicas são moldadas objetivando fomentar 
sistem as de negociação, estariam  de certa 
forma promovendo um Direito Reflexivo55, daí 
que, p a ra  o desenvolvim ento d e  um a política 
jurídica de cunho reflexivo, seria convenien
te  “aprofundar as análises neocorporativas”. 
Conclui referindo que:

Informação e interferência são assim  os 
dois mecanismos que asseguram  a aber
tura de ' sistem as sociais autopoietica- 
m ente fechados. Por um lado, o direito 
produz o seu modelo interno do mundo 
externo [•■•] Por outro lado, interferências 
externas entre o direito e a respectiva 
envolvente social são responsáveis pelo 
estabelecim ento de uma relação de “arti
culação estrutural” entre eles. É a combi- 
nação destes dois mecanismos que torna

54 Ibid., p. 192.
55 Explicando o te rm o  “Direito Reflexivo": “A  soc iedade 

in se rida  n e s se  contexto de a lta  com plexidade e  n a  tra n 
sição en tre  p a rad ig m as dem onstra  um  m odelo m ultifa-

• ce tado  e  p luralista , podendo  se r d escrita  a  p a rtir  de 
inúm eros pontos teóricos d e  observação, proporcionan
do diferen tes v isões d e  u m  m esm o fenôm eno. A  socie
dade, como u m  s is tem a d e  com unicação, ap resen ta -se  
como  um  m odelo d e  transição  en tre  paradigmas. D a 
M odernidade à  Pós-M odernidade, d a  M odernidade à 
M odernidade Reflexiva. Daí a  expressão  Direito Reflexi
vo". ROCHA, L eonel Severo, CARVALHO, D élton W ínter 
de. Policontextualidade juríd ica e  E stado  am biental. In: 
STRECK, Lênio L u iz ,____(Org.). Constituição, siste
m as sociais e hermenêutica: programa de pós-gradua- 
ção em Direito da Unisinos: mestrado e doutorado. Pórto 
A legre: Livraria do  Advogado; São Leopoldo: Unisinos, 
2007. p. 134.
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possível a regulação social através do di
reito, ainda que sob formas extremamen- 
te  indirectas e até incertas. Tornando-se 
“reflexivo” no sentido de que orienta as 
respectivas normas e processos em fuh- 
ção dessa  situação social, o direito au
m enta a sua eficácia regulatória; todavia, 
e malgrado toda a “reflexividade” possí
vel, o direito mantém -se um sistem a au- 
topoiétiço operando num universo de sis
tem as autopoieticos fechados, sendo por 
issõ impossível pensar em romper com 
esta  clausura56.

Com essas considerações, pode-se con
cluir que é possível uma regulação social pelo 
Direito, mesmo que de forma indireta em vir
tude  d a  característica clausura dos sistem as 
sociais. Essa conclusão é fundamental para a 
observação das relações entre os subsistem as, 
principalmente sob um enfõquè de Sociedade 
de Risco. Assim,

as organizações sãò uma forma de aco- 
. plamento estrutural privilegiada. As 

organizações (Poder Judiciário, Ibama, 
Agências Nacionais) são instituições pro
dutoras de observações, descrições e to 
m adas de decisões que servem a vários 
sistem as sociais57.

A comunicação, ou intervenção indireta 
cio Direito, através da organização conforme

66 TEUBNER, Gunther. O Direito como sistema autopoiéti- 
■ co. Lisboa: C alouste G ulbenkian, 1989. p . 195-196,
67 ROCHA, Leonel Severo, CARVALHO, Délton W ínter de. 
. Policontextualidade juríd ica e  E stado  am biental. In:

STRECK, Lênio L u iz ,______ (Org.). Constituição; sis te
m as sociais e hermenêutica: prbgrama de pós-gradua
ção em Direito da Unisinos: mestrado  e doutorado. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado; São Leopoldo: Unisinos, 
2007. p. 143.

formulado por Teubner, indica um caminho 
teórico im portante {embora, infelizmente, não 
muito difundido ná dogm ática jurídica) para 
a construção de alternativas com a pretensão 
de superar as dificuldades comunicativas que 
envolvem os problem as am bientais, mais pre
cisam ente a tem ática do aquecim ento global. 
Impõe-se a necessidade de comunicar ações 
e decisões  efetivas em benefício das gerações 
futuras (e tam bém  da presente), as quais ne
cessitam  de um a tu tela  condizente com essa 
nova realidade, superando assim  matrizes 
epistem ólógicas inadequadas que infelizmen
te  ainda são reproduzidas pelo Sistema do Di
reito58.

A Organização das Nações Unidas e suas 
iniciativas, que cóngregam grande número de 
Estados em torno de diretrizes gerais acerca 
das políticas necessárias a implantar relativa
m ente às mudanças climáticas e suas implica-

58 “O S istem a do Direito, d e s ta  m aneira, con tinua atuando  
com  instrum entos, teorias e  m atrizes epistem ólógicas 
não  condizen tes com  o novo m odelo do E stado  A m bien
ta l e  d a  Sociedade d e  Risco, fato  que repercu te num a 
profunda dificuldade de tom adas d e  decisão  n a  solução 
d o s  novos e  com plexos p rob lem as ap re sen tad o s ao  Di- 

• reit.o n a  Sociedade d e  Risco. Há, assim , um  verdadeiro 
ab ism o epistem ológico en tre  q u es tõ es ecológicas e  Te
oria do Direito vigente. O Direito A m biental rep resen ta  
exa tam en te  e s te  paradoxo: a  com unicação jurídica, ao 
mesmo  tem po gue possibilita a tomada de decisões em 
relação aos problemas acerca da ecologia, limita de for
m a considerável (em  v is ta  do seu  paradigm a, tradicio- 

" nal) um a pro teção  ambiental mais ambiciosa■" ROCHA, 
Leonel Severo, CARVALHO, Délton W inter de. Policon
tex tu a lid ad e  Ju ríd ica e. E stado  A rjibiental.‘In: STRECK,.
Lênio L u iz ,______ (Org.). Constituição, sistemas sociais
e hermenêutica: programa de pós-graduação em Direito 
d a  Unisinos: m estrado  e  doutorado. Porto A legre: Livra
ria  do Advogado; São Leopoldo: Unisinos, 2007. p. 143- 
144. . ' '  ■ . I"



çôes, destaca-se como uma organização (assim 
como o são o Poder Judiciário, Ibama, Agên
cias Nacionais, como visto) que poderia sér 
capaz de liderar um esforço conjunto visando 
à preservação do meio ambiente por meio da 
promoção de mecanismos adequados.

Tem-se que o Protocolo de Kyoto dispõe 
de mecanismos aptos para tanto.

3 O Protocolo de Kyoto e os créditos de 
carbono: possibilidade de superação da 
improbabilidade da comunicação entre 
Direito e Economia?

Com o Protocolo d e  Kyoto e  a instituição 
do mercado de carbono temos, quem  sabe, um 
im portante processo comunicativo entre os 
sistem as que operam sob racionalidades dis
tintas, pois operativam ente fechados (o que 
os distingue como sistem as) dificultando, po 
rém, a comunicação a  qual se espera ambien
talm ente relevante. Vejamos, portanto, no que 
consiste o Protocolo de Kyoto e de que maneira 
poderia o mercado de carbono contribuir para 
amenizar os efeitos do aquecim ento global, le
vando em consideração a  teoria da comunica
ção de Niklas Luhmann e as idéias de Gunther 
Teubner acerca da  intervenção ou comunica
ção pela organização.

Criar um a forma de influenciar (comuni
car) sobre a  lógica operativa ou racionalidade 
sistêmica da.Economia, hoje globalizada e de 
difícil controlè, é sem dúvida um  caminho, um a 
alternativa. Esse caminho foi construído atra
vés da  Organização das Nações Unidas69 ao
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58 Conforme explica a  introdução à  "C onvenção sobre M u
d an ç a  do  Clima", ©ditada pelo  Ministério  d a  C iência e
Tecnologia, hav ia  n a  d écad a  de 1980 um  apelo d a  co
m unidade in te rnacional no sen tido  d e  enfren tar o pro
b lem a ca d a  vez m ais ev iden te  d a s  m u d an ças do clima
provocadas pelo hom em . D iante disso , "em  1990, a

promover um esforço internacional no sentido 
de construir meios capazes de chegar a um tra 
tado internacional. Objetivõu-se a redução das 
emissões de gases de efeito estufa e apromoção 
do desenvolvimento sustentável. Esse acordo, 
conhecido por Protocolo de Kyoto, foi a tercei
ra  "Conferências das Partes" instituída pela 
"Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima", a qual foi aberta para as
sinaturas na Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 
92) e assinada por 155 nações.58 * 60 Com a entrada 
em vigor em 16 de fevereiro de 2005, criaram-se 
in teressantes mecanismos para dar a  devida 
efetividade ao objetivo de limitar, ou adequar 
o desenvolvimento a parâmetros de sustenta- 
bilidade. Entre esses mecanismos, destaca-se 
a  instituição do Mecanismo de Desenvolvimen
to Limpo (MDL) e as Reduções Certificadas de 
Emissões ou RCE (resultado de um a sugestão 
brasileiro-americana), as quais ficaram conhe
cidas como "créditos de carbono"61, um a vez 
que as reduções de emissões podem ser co-

A ssem bleia Geral d as Nações U nidas respondeu a  e sses  
apelos estabelecendo o Comitê Intergovernam ental d e  
Negociação para a  Convenção-Quadro sobre M udança do 
Clima (INP/FCCC). O  INF/FCCC preparou a  redação  d a  - 
Convenção e  adotou-a em  9 de maio de 1992 n a  sede d as 
N ações Unidas em  Nova York. A  Convenção íoi a b e r ta  a  
assinatu ra  em  junho de 1992 n a  Cúpula d a  Terra no Rio 
d e  Janeiro", Convenção sobre M udança do Clima, Dispo- - 
nível em: < ww w.m ct.gov.br> . A cesso em: 2 abr, 2007.

60 "O Brasil foi o primeiro país que assinou a  Convenção- 
Quadro das Nações Unidas para M udança do Clima em  
4 de junho d e  1992 e  o Congresso Nacional a  ratificou em  

. 28 de fevereiro de 1994. A  Convenção entrou em  vig^r 
pa ra  o Brasil em  29 de maio de 1994, no nonagésim o dia 
após a  ratificação pelo Congresso Nacional." Dispon*” -. 
em :< http://: www.mct.gov.br>. Acessado em: 23.05,2007.

6J A  exp ressão  "créd itos d e  carbono” é  la rgam en te  u tiliza -. 
d a  n a  m ídia e  n a s  publicações que tra tam  do assun to , (
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mercializàdas. Pode-se arriscar que o mercado 
passou a ser uma forma auxiliar no processo de 
redução de gases-estufa.

Um dos mecanismos 'd e  flexibilização 
previstos no artigo 12 do Protocolo é o M eca
nismo de Desenvolvimento Limpo que objetiva 
proporcionar às partes não constantes do Ane- 
■.o I (países como o Brasil que não têm  m etas 
de redução, ao contrário dos países que fazem 
parte  do rol do Anexo I) alcançar o seu desen
volvimento de forma sustentável e ainda auxi
liar ós países do Anexo I no cumprimento de 
■ ias m etas de redução de emissões de gases 
de efeito estufa (GEE).

O MDL representa um a forma de cumprir 
as m etas de redução de forma subsidiária, è" 
não única, m as sim  som ada aos projetos de
senvolvidos dentro das próprias nações partes 
do Anexo I. Por esse sistem a62, cada tonelada 
métrica de carbono que deixar de ser emitida 
ou for de alguma forma retirada da atm osfera ' 
no que se denomina por sequestro de carbo
no63, através de um projeto instalado em um 
pais em  desenvolvimento, poderá ser objeto

i lorém poderia  se r considerada equivocada levando  em  
' o n ta  que o m ercado criado pelo  Protocolo de Kyoto não 

o único q u e  existe, no m undo com o objetivo d e  re- 
uzir em issões d e  C 0 2, a  exem plo d a  Chicago Climate 

,Exchange. N ão obstante a p ertinência  d essa , ressa lva  
uanto à  utilização d a  expressão, tem -se  que por ser 

o âm bito do Protocolo d e  Kyoto m ais am plo e  d ivulga
do, n a d a  o b s ta  a  s u a  u tilização  p a ra  referir-se à s  RCEs. 
SISTER, Gabriel. Mercado de carbono e protocolo de 
Quioto. Rio d e  Janeiro : Elsevier, 2007. p . 49.

62 SISTER, Gabriel. Mercado de carbono e protocolo de 
,Quioto. Rio d e  Janeiro: Elsevier, 2007, p . 13.

83 conceito relacionado com  a  m atéria  é  o d e  se- 
: questro de carbono, que é  a  cap tu ra  de dióxido de 
.. carbono d a  atm osfera p e la  fotossíntese -  processo  de 

. assim ilação clorofiliana que consiste  n a  liberação de 
V oxigênio no ar ao m esm o tem po que dele re tira  o gás

de comercialização com países que precisam 
cumprir suas m etas e não o conseguem  devido 
a circunstâncias próprias, promovendo assim 
o desenvolvimento sustentável através de um 
incentivo econômico. A previsão está  no artigo 
12.3 do Protocolo de Kyoto o qual estabelece:

Sob o mecanismo de desenvolvimen
to limpo: (a) As partes não incluídas no 
Anexo I benefíciar-se-ão de atividades 
de projetos que resultem  em reduções 
certificadas de emissões; e (b) As partes 
incluídas no Anexo I podem utilizar as 
reduções certificadas de emissões, resul
tan tes de tais atividades de projetos, para 
contribuir com o cumprimento de parte 
de seus compromissos quantificados de 
limitação e redução de emissões, assumi
dos no Artigo 3, como determinado pela 
Conferência das Partes na qualidade de 
reunião das Partes deste  Protocolo64.

A instalação de um projeto enquadrado 
como MDL não constante do Anexo I, propor
ciona a certificação de RCE ou créditos de car
bono de acordo cqm a quantidade de toneladas 
métricas de carbono retiradas ou não emitidas 
à atmosfera.

Para transformar toneladas métricas de 
carbono em créditos negociáveis no mercado 
com nações que deles necessitam  para contri
buir com o alcance de suas metas pré-estabe- 
lecidas, faz-se necessário cumprir uma série de 
etapas e requisitos previstos no Protocolo de

carbônico. A  clorofila d as  folhas d as  árvores tem  p arti
cipação fundam ental no processo d e  fotossíntese. SILVA, 
Jo sé  Afonso da. Direito ambientalsconstitucional. 4a ed. 
rev. atual. São Paulo: M alheiros, 2003. p. 6 8 .

64 BRASIL. D ecreto n° 5.445 de 12 de maio de 2005. D ispo
nível em: < h ttp ;// w w w .senado.gov.bf> . A cpsso em: 2 
ago. 2007. ' !

http://www.mct.gov.br
http://:_www.mct.gov.br
http://www.senado.gov.bf
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Kyoto, bem como serem certificadas as redu
ções pelos organismos com petentes para tanto.

Devidamente certificados e calculados, 
esses créditoxs de carbono passíveis de comer
cialização, sejam eles de projetos de geração 
de  energia ou de outra atividade prevista no 
Protocolo de Kyoto, transformam-se em bens 
que possuem  valor comercial e representam  
uma fonte de receita para  quem os certifica e 
os comercializa junto a quem  deles necessita 
para cumprir suas m etas de redução de emis
sões (nações do rol do Anexo I).

É justam ente esse aspecto que represen
ta  uma forma de promover um a comunicação 
am bientalm ente relevante entre os sistem as 
por meio de um elemento próprio da raciona
lidade da Economia, ou seja, a possibilidade 
de obter resultado com a  venda de créditos de 
carbono no mercado, que pode estimular a ins
talação de projetos (MDL) que possibilitem a 
emissão das RCE que por sua vez representam  
receitas financeiras.

Como qualquer ação antecipadora à  pos
sibilidade de  danos futuros certos ou incertos 
(prevenção e precaução) representa um a ação 
am bientalm ente relevante, a  comercialização 
de créditos de carbono, m esm o  que essencial
m ente econômica, pode ser um  mecanismo efi
ciente para esse fim.

Tem-se, assim, que a  comercialização de 
RCE ou créditos de carbono da forma como pre
vista no Protocolo de Kyoto e regulam entada 
em Marrakesh, representa um a forma (ou es
tratégia) viável para estabelecer um a comuni
cação am bientalm ente efetiva do Direito para 
a  Economia, na  m edida em que consiste num a 
espécie de "elo" ou elemento de comunicação 
aceito (compreendido) pelas racionalidades 
distintas dos sistem as envolvidos. Assim é, 
pois se tra ta  de uma criação jurídica (pois pre
vista num tratado internacional) que carrega

um elemento capaz de ser compreendido e as
similado pela racionalidade própria da  econo
mia, qual seja uma vantagem  econômica, uma 
fonte de receita.

Entende-se que' o mercado pode contri
buir na complicada tarefa que representa en
frentar o aquecimento global, já que sua forçà 
nesse mundo globalizado' é  praticam ente irre
sistível. Logo, quando o mercado passa  a  consi
derar viável e lucrativo um empreendimento em 
face da possibilidade de comercializar créditos 
certificados no projeto, está  se processando 
uma superação das dificuldades comunicativas 
existentes entre os sistem as sociais. Por isso, o 
mercado de carbono ou o comércio de emissões 
de gases estufa se transforma numa peça im
portante no esforço internacional de combate 
ao aquecimento global e  um exemplo concreto, 
de superação das dificuldades de comunicação 
entre os sistem as sociais envolvidos.

Im portante ressaltar, que existem outros 
mercados de carbono já  implementados no 
mundo além do previsto no âmbito do Protoco
lo de Kyoto. Entre essas estruturas de mercado 
(corporativas), ou exemplos de experiências 
prévias65, podem-se destacar: Programa norte- 
americano de comercialização de créditos de 
emissões; Programa de eliminação de chumbo 
na gasolina (Lead Phasedown)-, Programa de 
combate à chuva ácida\ Mercado regional de in
centivos para ar limpo e a Negociação de licen
ças de pesca na Nova Zelândia.

Nos Estados Unidos ainda, existe um a 
iniciativa privada em atividade que consiste 
no Chicago Climate Exchange (CCX)66. Por esse

65 SISTER, Gabriel. Mercado de carbono e protocolo de 
Quíoto. Rio d e  Janeiro: Elsevier, 2007. p. 26.

66 GORE, A lbert. Uma verdade inconveniente: o  q u e  deve
m os saber (e fazer) sobre o aquecim ento global/A l Gore. 
Tradução: Isa  M ara Lando. Barueri: Manole, 2006. p. 252.
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mercado, comercializam-se reduções de emis
sões que possuem  valor comercial entre em
presas que entram  no CCX de forma voluntá
ria (forma como o ex-presidente Bush defendia 
tam bém  para as nações) comprometendo-se a 
reduzirem suas emissões de dióxido de carbo
no. Cada membro (empresa) que reduzir suas 
emissões pode negociar seus créditos obten
do retorno financeiro daquelas que precisaram 
adquirir créditos, pois aumentaram suas emis
sões. A lógica desse  mercado é igual a qual
quer sistem a de bolsa de valores valendo a lei 
da oferta e da procura, sendo assim  muito si
milar ao mecanismo previsto no Protocolo de 
Kyoto, com a diferença principal da não partici
pação esta ta l no CCX.

Conclusão
Para que o Direito possa contribuir de for- 

. ma efetiva na  busca de caminhos para enfrentar 
o aquecimento global e tantos outros problemas 
complexos, impõe-se a superação dessa  difi
culdade comunicativa (improbabilidade) atra
vés de estratégias mais adequadas e realistas. 
Concluiu-se que a comercialização de créditos 
de carbono (com valor econômico) nos moldes 
do Protocolo de Kyoto (Direito Internacional) 
é uma forma pela qual é possível estabelecer 
comunicação entre um sistem a social e outro. 
Uma estratégia baseada na comunicação pela 
organização, aqui concebida como uma forma 
de interferência do Direito processada através 
da ONU que produziu o Protocolo de Kyoto bem 
como as em presas (organizações) que podem 
comprar e vender as RCE. Sendo os créditos de 

1 carbono resultantes da instalação de um proje
to classificado como MDL em países em desen
volvimento, revestem-se de um valor econômi
co que funciona como um estímulo fundamen
tal ao desenvolvimento sustentável. O mercado 
de carbono, seja ele conforme estabelecido em

Kyoto ou conforme outro formato a ser criado, 
pode ser visto como um instrumento que esti
mula economicamente a redução das emissões 
de gases de efeito estufa.

A comprovação empírica da utilidade de 
elementos como os créditos de carbono carece 
de uma análise mais detalhada. Os mecanis
mos criados com o Protocolo de Kyoto náo estão 
isentos de críticas e a aceitação desse sistem a 
em nível global é algo que ainda precisa ser 
construído. Dessa forma, os créditos de carbo
no não são a solução nem exemplos perfeitos 
de efetividade na questão ambiental. Podemos 
sim identificàr no princípio básico que dá for
m a a esse mecanismo um possível caminho de 
superação das dificuldades comunicativas que 
inevitavelmente se apresentam  entre os siste
mas sociais, no caso Direito e Economia.

Com essa  reflexão lançada no presente 
artigo, busca-se destacar uma possibilidade 
com base em um diagnóstico da dinâmica dos 
sistem as sociais que pode ser muito desenvol
vida e aprimorada buscando caminhos para o 
enfrentamento do aquecimento global. Não se 
tra ta  de valorizar o elemento econômico ao ex-, 
tremo tampouco de reduzir toda a dificuldade 
em term os de efetividade a  um a m era questão 
de receita e despesa. Trata-se de desenvolver 
alternativas que poderiam representar resul
tados concretos dentro da realidade. O ideal 
está  muito além do proposto, mas é preciso 
perseguir o possível. Provavelmente ò conceito 
de adaptabilidade e não sustentabilidade seja 
aquele que será mais presente e concreto no 
futuro de incertezas.

WEYERMÜLLER, A. R. Systém Theory and the 
Overcoming of Communications Difficulties Be- 
tw een Law and Economics: A possibility through 
carbon credits. Rev. Justitia {São Paulo), v. 200, 
p. 257-277, jan./jun. 2009. '
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• ABSÍRACT: Contemporary societyhas suffe- 
red several political and economical transfor- 
mations that culminated in the  globalization 
and in the creation of risks, mainly environ- 
mental, that can affect the whole of humani- 
ty. One of the most expressive problems to 
represent this reality is the  phenomenon of 
global warming and the  consequent clima- 
tic changes that can deeply modify reality. 
To deal w ith the complexity of the subject, 
the Theory of the Systems presents itself as 
a  path. Based on it, it is possible to make a 
social diagnosis conceiving the  Law and the 
Economy as highly specialized Systems, with 
different rationalities which obstruct direct 
communication. The Law might contribute to 
the  combat against global warm ing through 
carbon credits, which constitutes an example 
as a tool for th e  possible overcoming of the 
communication difficulties.

• KEY-WORDS: Globalization. Risk. Law. Car
bon Credits. Communication.
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■ Transfusões de Sangue contra a Vontade de Paciente 
da Religião Testemunhas de Jeová: Uma Gravíssima 

Violação de Direitos Humanos

“O direito à vida não se resume ao viver...O Di
reito à vida diz respeito ao modo de viver, à dig
nidade do viver. Só mesmo a prepotência dos 
médicos e a insensibilidade dos juristas pode 
desprezar a vontade de um ser humano dirigida 
a seu próprio corpo. Sem considerar os aspec
tos morais, religiosos, psicológicos e, especial
mente, filosóficos que tão grave questão encer
ra. A liberdade de alguém admitir, ou nãò, re
ceber sangue, um tecido vivo, de outra (e des
conhecida) pessoa." (trecho do voto -  vencido 
-  do Desembargador Marcos Antônio Ibrahim 
no Agravo de Instrumento n° 2004.002,13229, 
julgado em 05.10.2004 pela 18a Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do JRJ).

• SUMÁRIO: Introdução. 1 Os riscos das trans
fusões de sahgue. 2 Alternativas médicas às 
transfusões de sangue. 3 Do direito à liberda
de religiosa. 4 Da objeção de consciência e da 
não privação de direitos por motivo de crença 
religiosa. 5 Direito à  privacidade. 6 Do prin
cípio da legalidade. 7 Princípio da dignidade 
da pessoa humana. 8 Do artigo 15 do Código 
Civil. 9 Do artigo 17 do Estatuto do Idoso. 10 
Do artigo 10 da Lei de Transplantes. 11 Da 
inexistência da obrigação jurídica de viver. 12 
A questão da recusa de menores a tratam en
tos com transfusões de sangue, 13 Princípios 
bioéticos da autonomia, da beneficência, do 
consentimento esclarecido è da justiça. 14 
Precedentes jurisprudenciais de respeito à 
autonomia do paciente no exterior e no Brasil. 
15 Lei islandesa sobre os direitos dos pacien-

Cláudio da Silva LEIRIA*

tes. 16 Direito dós pacientes a tratamentos 
alternativos às transfusões de sangue. 17 Da 
necessidade de mudanças nos currículos de 
ensino, médico e jurídico. 18 Da responsabili
dade civil e penal do médico. Principais con
clusões . Referências -bibliográficas.

• RESUMO: A recusa dos pacientes da religião 
Testemunhas de Jeová em receber trans
fusões de sangue em situações de iminen
te  risco de vida tem  suscitado debates nos 
meios médicos e jurídicos. O presente artigo

' tem  a pretensão de dem onstrar que essa re
cusa tem  apoio na Constituição Brasileira e 
tam bém  na legislação infraconstitucional.

• PALAVRAS-CHAVE: Transfusões de san
gue. Liberdade religiosa. Testemunhas de 
Jeová. Princípios constitucionais.' Direitos 
dos pacientes.

Introdução
Os seguidores da religião Testemunhas 

de Jeová, diante, basicam ente, da interpreta
ção que fazem das passagens bíblicas dos Li
vros de Gênesis, 9:3-41; Levítico, 17:102 e Atos

* Prom otor d e  Justiça, do Rio G rande do Sul. ,
5 3 Todo anim al m ovente que e s tá  viVo pode servir-vos de 

alim ento. Como no caso  d a  vege tação  verde, deveras 
vos dou tudo. 4 Som ente a  carne com  a  su a  alm a -  seu  
san g u e  -  não deveis comer.

2 “Q uanto a  qualquer hom em  d a  c a sa  de Israel ou al
gum  resid en te  forasteiro que residé  no vosso  meio, qu^

~j í  !
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dos Apóstolos 15:19-21* 3; recusam-se a se sub
m eter a tratam entos médicos ou cirúrgicos que 
incluam transfusões de sangue4. Na impossibi
lidade de se valerem de-tratam entos alternati
vos (sem sàngue), negam -se a receber transfu
sões, mesmo que isso possa levá-los à morte.

E sta postura das Testemunhas dè Jeová 
periodicamente desperta  a atenção dos meios 
de comunicação social, que, por ignorância ou 
má-fé, acabam  dando um a conotação de que 
os adeptos dessa  religião são pessoas fanáti
cas e suicidas. Entretanto, nada poderia ser 
mais equivocado, pois elas apenas buscam  tra 
tam entos e alternativas m édicas que reputam 
seguros (sem sangue) e aceitáveis sob o pris
ma de suas convicções religiosas.

E inegável que a postura firme das Tes
tem unhas de Jeová em rechaçar as transfu
sões de sangue tem  alavancado o progresso 
científico de descoberta e aprimoramento de 
tratam entos alternativos5. Ademais, elas orga

com er qualquer espéc ie  d e  sangue, eu  ce rtam en te  po
rei m inha face contra a  alma. que com er sangue, e  d e v e - ' 
ra s  o decepare i d en tre  seu  povo.

3 19 Por isso, a  m inha decisão  é  não  afligir a  e s se s  das 
nações, que se  voltam  p a ra  Deus, 20 m as escrever-lhes 
que se  ab s ten h am  das coisas po lu ídas por ídolos, e  d a  
fornicação, e  do estrangulado , e  do sangue. 21 Pois, 
d esd e  os tem pos antigos, M oisés te m  tido  em  cidade 
após cidade os que pregam , porque ele e s tá  sendo  lido 
em ' voz a lta  n as  sinagogas, ca d a  sábado .

4 Para as T estem unhas d e  Jeová é  inaceitável, receber
transfusões d e  san g u e-to ta l (glóbulos verm elhos, gló
bulos brancos, p laq u e ta  e  p lasm a). E ntretanto , dizem  
què é  u m a questão  de consciência -  cabe  ao adep to  d e 
cidir -  se  aceitará  frações d e s se s  quatro  com ponentes 
prim ários do sangue. Os glóbulos brancos-, por exem 
plo, podem  se r fonte d e  in terleucinas e  in terferons (usa
dos p a ra  tra ta r  infecções virais e algum as espéc ies de 
câncer).

6 R., M aurício Besio e  H., Erancisca Besio, acerca  d as  Tes
tem unhas de Jeová, referem: "Hay que reconocer, sin

nizaram uma rede, de âmbito internacional, de 
Comissões de Ligações com Hospitais (Colih), 
existentes em 230 países e territórios, que au
xiliam na transferência de pacientes para hos
pitais ou equipes médicas que usam  alternati
vas às transfusões de sangue. Também fazem 
trabalho de esclarecimento junto aos profis
sionais de saúde quanto a esses tratam entos 
alternativos, bem  como em relação aos riscos 
das transfusões de sangue.

A recusa às transfusões de sangue pos
sui im portantes reflexos na esfera médica -  
acarretando dilemas éticos, pois os médicos 
estão condicionados a enxergar a m anutenção 
da vida biológica como o bem supremo -  e no 
âmbito jurídico, no qual se debate se é direito 
do paciente recusar um tratam ento médico por 
objeção de consciência quando este, aparente
mente, é o único meio apto a  lhe salvar a  vida.

Felizmente, as comunidades m édicas e 
jurídicas, ainda que de forma tímida, têm  dado 
sinais de que tendem  a reconhecer o direito de 
o paciente rejeitar determinados, tratam entos 
médicos, independentem ente do risco que ele 
esteja correndo com essa.recusa.

embargo, que la actitud de ese grupo paradójicamente 
há permitido grandes avances en el manejo sin trans- 
fusiones de pacientes en estado crítico y  también en el 
desarrollo de sustitutos de la sangre. Es innegable el 
aporte que ellos han hecho en esta  área dei conocimien- 
to médico. Desde que este grupo empezó a  cuestionar las 
transfusiones, tanto por motivos religiosos como por las 
complicaciones de estas terapias, la cantidad de trans
fusiones de sangre se há reducido considerablemente  
con el consiguiente beneficio para todos los pacientes. 
También, es preciso reconocer que, aunque constante, 
siempre la defensa de sus creencias estas personas le 
há efectuado de manera respetuosa y.buscando solucio
nes alternativas." In\ Testigos d e  Jehová y Transfusión 
sanguínea. Reflexión d esd e  um a ética  natu ra . R evista 
C hilena d e  O bste trícia  Ginecologíca 2006: 71(4), p. 275.
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Tem-se a m odesta pretensão de dem ons-' 
trar que, frente às normas constitucionais que 
tutelam  a liberdade de crença e de consciência,
0 direito à intimidade e à privacidade, os prin
cípios da legalidade e da dignidade da pessoa 
humana, bem  como em. razão de dispositivos 
da legislação infraconstitucional -  fatores aos 
quais se associa o risco inerente às contami
nações nas transfusões -  é absolutamente legí
tima a recusa das Testemunhas de Jeová em se 
submeter a tratamentos médicos/cirurgias que 
envolvam a administração de sangue e seus de
rivados, mesmo nos casos de iminente risco de 
vida.

Neste artigo, segue-se a linha interpre- 
tativa de que, havendo recusa do paciente de 
receber transfusão de sangue em situações de 
iminente risco de vida, não se configura a coli
são de direitos fundamentais (direito à  vida X 
direito de liberdade religiosa)6, mas, sim, con
corrência de direitos fundamentais, pois a con
duta sujeita-se ao regime de dois direitos funda
mentais de um só e mesmo titular.

.

1 Os riscos das transfusões de sangue
Rejeitar transfusões de sangue torna-se 

cada vez menos um a questão religiosa e mais 
uma questão médica. Atualmente, não é pouca 
a literatura médica a relatar que as transfusões 
de sangue envolvem inúmeros riscos, muitas 
vezes letais.

Os testes  realizados pelos bancos de san
gue não geram  a segurança necessária quanto 
à pureza desse material biológico. Um diretor 
da  Cruz Vermelha Americana, tecendo consi
derações sobre os altos custos envolvidos em 
tais testes, declarou: ‘Simplesmente não pode-

6 N a colisão d e  d ireitos fundam entais é  necessário  que 
se jam  diferen tes os titu la res  dos d ireitos em  foco, h a 
vendo an tagonism o en tre  eles.

mos continuar a adicionar teste  após teste  para 
cada agente infeccioso que poderia ser disse
minado7’.

O Dr, LUIZ GASTÃO ROSENFELD, hema- 
tologista, disse que apesar de toda a evolução 
tecnológica, diante dos conhecimentos atuais, 
as transfusões de sangue não eram totalm ente 
seguras no que diz respeito à transm issão de 
moléstias infecciosas8.

WILSON RICARDO LIGIERA faz escla
recedora síntese dós riscos decorrentes das 
transfusões de sangue:

“Ela (a transfusão) tam bém  pode reduzir 
a probabilidade de o paciente continuar 
vivo. Em recente e conceituado trabalho 
científico, Herbert et al. comprovaram 
uma correlação direta, estatisticam ente 
significativa, entre as transfusões sam 
güíneas e a m ortalidade de pacientes 
graves internados em unidades de tera
pia intensiva.
“Os efeitos adversos das transfusões 
podem ser classificados em duas cate
gorias: primeiro, as doenças infecciosas 
transm itidas pelo sangue ou hemoderi- 
vados; segundo, as cham adas reações 
transfusionais, que podem ser de nature
za imunológica, imediata ou tardia, e não 
imunológica, como reações febris ou rea
ções hemolíticas.
“Algunè exemplos de doenças infecciosas 
e parasitárias, transm itidas por transfu
sões de sangue ou hemoderivados, que

7 ‘Gomo pode o sangue  salvar su a  v ida?’, A ssociação Tor
re d e  Vigia, p. 10.

8 ROSENFELD L.G.M. ‘C onsideraçõés sobre os riscos das 
transfu sões sangu íneas ', Arquivos do Conselho Regio
na l d e  M edicina d e  São Paulo, 1991, p. 80, apud  'C uida
dos cõm a  fam ília e  Tratam ento m edico p a ra  as T este
m unhas d e  Jeová’, item  ‘A spectos é ticos/legais ', p. 26.

' J  •



282 Justitia, São Paulo, 66 (200), jan./jun. 2009

podem ser muito graves ou até mesmo 
fatais são: a AIDS (sigla, em inglês, para 
‘síndrome da imunodeficiência adqui
rida’, causada pelo vírus HIV), algumas 
formas de hepatites virais, como as cau
sadas pelos vírus B ou C, a tripanosso- 
míase (doença de Chagas), a malária, a 
citomegalovirose e as infecções produzi- . 
das pelos vírus de Epstein-Barr, HTLV-I e 
HTLV-II (vírus da leucemia e linfoma de 
células T Humano) e por outros protozoá- 
rios e bactérias.
“(...)
"Acrescentem-se à lista outros riscos e 
complicações relacionados com a tera
pêutica transfusional, tais como, erros 
humanos operacionais (e.g., transfusão 
da tipagem  errada do sangue) e a imu- 
nomodulação, Le., a supressão do sis
tem a imunológico do paciente, aumen
tando as chances de contrair infecções 
pós-operatórias e de recidiva de tumores, 
Concordemente, Roger Y. Dodd, chefe do 
Laboratório de Doenças Transmissíveis, 
da Cruz Vermelha Americana, comenta: 
Atualmente, o único meio de assegurar a 
completa ausência de risco é evitar totál- 
m ente as,transfusões'.9

Thrnbém há de se fazer menção aqui aos 
imensos riscos diante da cham ada ‘janela imu- 
nológica’, que corresponde ao tem po que o or
ganismo leva para produzir, depois da infecção, 
uma certa  quantidade de anticorpos que possa 
ser detectada pelos exames de sangue especí
fico. Assim, por exemplo, se uma pessoa que foi

9 LIGIERA, W ilson Ricardo. Tutelas d e  U rgência n a  recu
s a  d e  transfu são  d e  sangue. In: Tem as sobre tu te la  de 
urgência. Org. Pós-G raduação em  Direito d a  Universi
d ad e  P aulista -  Unip. São Paulo: A rte  & Ciência, 2002. 
p. 165-167. •

infectada pelo vírus HIV (AIDS) doar sangue até 
21 dias após a infecção, os exames feitos nesse 
sangue náo detectarão o vírus, ou seja, obter-se- 
á um falso resultado negativo.

As Testemunhas de Jeová não rejeitam 
todos os tratam entos médicos. Recusam, no 
entanto, uma terapia que, conforme é admitido 
pelas próprias autoridades em saúde, acarreta 
muitos riscos graves.

*s

,2 Alternativas médicas às transfusões de
sangue ;

Ainda que de forma sucinta, mencionar- 
se-ão algumas alternativas médicas às transfu
sões de sangue. Essas alternativas experimen
taram  grande desenvolvimento nos últimos 
trin ta anos, podendo-se conjecturar, com boa 
dose de razoabilidade, que em poucas décadas 
os progressos técnicos acabarão totalm ente 
com a  necessidade de transfundir sangue.

a) Dispositivos cirúrgicos para minimizar 
a perda sanguínea: eletrocautério/eletrocirur- 
gia; cirurgia a  laser; coagulador com raio de

> argomo.
b) Técnicas e dispositivo para controlar 

hemorragias: pressão direta; agentes hemostá- 
ticos; hipotensãó controlada.

c) Técnicas cirúrgicas e anestésicas para 
limitar a perda sanguínea: hipotermia induzida; 
hemodiluiçãp hipervolêmica, redução de fluxo 
sanguíneo para a  pele; recuperação sanguínea 
intraoperatória.

d) Dispositivos e técnicas que limitam a 
perda sanguínea iatrogênica: oxímetro transcu-

. tâneo; uso de equipamento de microcoletagem.
e) expansores de volume10: lactato de Rin- 

ger; solução salina hipertônica; coloide Dextran.

10 U tilizados quando  h á  p e rd a  d e  grande- q u an tid ad e  de 
p la sm a  (parte  líquida do sangue). T êm  a  função de 

. m an ter o volum e circulatório do sangue  no co rpo ..
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' Com o uso de alternativas médicas-já fo
ram feitas, sem  sangue: cirurgias de coração 
aberto; cirurgias ortopédicas e oncológicas; 
transplantes de fígado, rim, coração e pulmão; 
transplantes de células-tronco periféricas.

De bom alvitre salientar, no entanto, que 
quando o paciente perde de 25% a 30% do volu
me sanguíneo, está  em iminente perigo de vida 
face ao risco de choque hipovolêmico11. Assim, 
a transfusão de sangue seria imperiosa para 
restabelecer o volume intravascular e restaurar 
a capacidade de transporte de oxigênio, não 
podendo, atualmente, ser suprida por outra al
ternativa médica.

3 Do direito à liberdade religiosa
A Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, no inciso XVII, proclama: ‘Todo ho
mem tem  direito à liberdade de pensamento, 
consciência e religião; este  direito inclui a li
berdade de m anifestar essa  religião ou crença 
pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela ob
servância, isolada-ou coletivamente, em públi
co.ou em particular’.

Neste tópico, deve-se iniciar tentando 
responder à indagação: O que é religião?

ALEXANDRE DE MORAES esboça sinté
tica resposta, afirmando que ‘a  religião é um 
complexo de princípios que dirigem os pensa
mentos, ações e adoração do homem para com 
Deus, e acaba pór compreender a crença, o 
dogma, á moral, a liturgia e o culto'12.

JEAN RIVERO, na  obra Les Libertés Pu
bliques (Paris, PUF. vol. 2, 1977, p. 148 e s.)( 
sobre a  ‘especificidade do fato religioso’, tece 
as seguintes considerações:

11 No choque hipovolêmico, .devido à  p e rd a  sangu ínea , o 
coração fica incapaz  d e  fornecer san g u e  p a ra  o corpo.

12 MORAES, A lexandre cie- Direitos humanos fundamen-
tais:'teoria geral, p. 119.

“(A religião) afirma a existência dé rea
lidades sobrenaturais, a  propósito das 
quais o homem está  em situação de de
pendência: a religião organiza as rela
ções que esta  dependência postula.

“O crente adere a esta  informação, aceita 
esta  organização de suas relações com o 
sobrenatural. Em vista disso, sua adesão 
transborda largam ente a simples profis
são de uma opinião num,outro domínio, 
pois ela comporta, não uma mera p refe-. 
rência pessoal e subjetiva, mas a crença 
num a realidade considerada como obje
tiva, transcendente e superior a todas as 
outras.
“(•••)
“Enfim, a  religião, e notadam ente as 
grandes religiões monoteístas, como as 
seitas que delas derivam, exercem sobre 

' o crente um a possessão (emprise) total. 
Na medida em que elas lhe fornecem uma 
explicação global do seu destino, elas di
tam  seus comportamentos individuais 
e sociais, modelam o seu pensam ento e 
sua ação. Porque afirmam a prioridade da 
ordem sobrenatural sobre toda ordem hu
mana, conduzem cada crente consequen
te  consigo mesmo a  preferir, em caso de 
conflito entre o poder do Estado e os im
perativos de sua fé, a obediência à regra 
mais alta.13"
Inegável que a liberdade de religião veio 

bastan te  prestigiada no texto constitucional. 
Assim, no Preâmbulo da Carta Magna, os cons
tituintes declararam que a promulgaram sob a

13 A pud  FERREIRA FILHO, M anoel Gonçalves. Q uestões 
constitucionais e  legais referen tes a  tratamento médico 
sem  transfusão  d e  sangue. Parecer Jurídico, São Paulo/ ( 
SP, 24.10.1994. ' |
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proteção de Deus; no artigo 5o merecera desta
que os incisos. VI14 (liberdade de consciência e 
de crença, livre exercício dos cultos religiosos,, 
proteção aos locais de culto e suas liturgias), 
VII (assistência religiosa nas entidades civis 
e militares de internação coletiva) e VIII (não 
privação de direitos por motivo de crença reli
giosa).

A liberdade religiosa é um direito fun
dam ental de primeira geração (ou dimensão), 
impondo ao Estado um dever de não-fazer, de 
não-interferir naquelas áreas reservadas ao in
divíduo. Na lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA15, 
há três subdivisões da liberdade religiosa: a) 
liberdade de crença, que assegura a liberdade 
de aderir a  um a religião, de m udar de religião, 
ou não seguir religião alguma; b) liberdade de 
culto, que é o poder expressar-se em casa ou 
em público em relação às tradições, cerimônias 
e ritos da religião que se adotou; e, c) liberdade 
de organização religiosa, que confere aos que 
professam uma determ inada religião o direito 
de se organizarem sob a forma de pessoa jurí
dica para a  realização de atos civis em nome da 
fé professada.

Como bem destaca JAYME WEINGART- 
NER NETO:

' “O Estado deve levar a  sério o fato de que 
a religião ocupa um lugar central na vida 
de muitas pessoas, devendo, portanto, 
'consideração e respeito por todas as for
mas de religiosidade, mesmo pelas mais 
inconvencionais (núcleo da livre escolha 
de crença -  CPJ 1.1.2). O Estado tem,

14 A rt. 5o (...) VI -  é  inviolável a  liberdade d e  consciência e 
d e  crença, sendo  assegu rado  o livre exercício dos cultos 
religiosos e  garan tida, n a  form a d a  lei, a  p ro teção  aos 
locais d e  culto e  a  su as liturgias.

15 SILVA, Jo sé  Afonso da. Curso de Direito Constitucional
Positivo, p. 251.

neste contexto, um dever de abster-se de 
perturbar; a  adesão/abandono de uma 
confissão religiosa, a educação religiosa 
das crianças por seus pais ou responsá
veis, o serviço religioso, o uso de indu
m entária própria ou de símbolos religio
sos, etc. Trata-se de uma reserva de inti
midade religiosa cujo mérito intrínseco é 
insindicável pelo Estado’’16.

No século XX, dois im portantes docu
mentos internacionais prestigiaram a  liberda
de religiosa: a  Declaração das Nações Unidas 
sobre a eliminação de todas as formas de into
lerância e discriminação com base na religião 
ou crença (1981) e o Documento Final de Viena 
(1989).

A liberdade de religião, conforme o dis
positivo constitucional, não abrange apenas o 
direito de crer em um a doutrina, mas tam bém  
o de exercer os preceitos da fé professada. 
N essa última hipótese se insere o expressar a 
fé em todos os aspectos da vida, seja fazendo 
proselitismo, demonstrando a fé em público, 
escrevendo e compondo músicas a  respeito, 
Jbem como recusando tratamentos médicos es
pecíficos.

As Testemunhas de Jeová, ao rejeitarem 
um determ inado tratam ento médico (transfu
são de sangue), mesmo nos casos de iminen
te  risco de vida, estão apenas querendo viver 
de acordo com suas. crenças. Ora, a  religião é 
um modo de expressão espiritual, cultural e 
ideológica de um agrupamento humano, e por 
isso deve ser respeitada, especialm ente nas 

' hipóteses em que o exercício de seus dogmas 
e prescrições não causa lesões aos direitos de 
terceiros.

16 NETO, Jaym e W eingartner. Liberdade religiosa na Cons
tituição, p. 116-117.
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4 Da objeção de con sciên cia  e da não pri
vação de d ireitos por m otivo de crença  
relig iosa

Objetar quer dizer recusar-sé a fazer algo. 
Objeção de consciência é expressão que desig
na bs casos em que um indivíduo, por alguma 
convicção pessoal profunda, íntima, recusa-se 
a praticar determinado ato ou aceitar alguma 
específica situação.

Infelizmente, as Testemunhas de-Jeová, 
por motivo de crença religiosa, têm  cerceado 
um elem entar direito agasalhado constitucio- 
nalmente -  o de recusar Um determinado tra 
tam ento médico (transfusão de sangue) que é 
repleto de riscos, como já visto.

A objeção de consciência não fere o prin
cípio da isonomia, sendo mero sofisma o argu
mento' de que se estaria a privilegiar o direito 
de uma minoria. Ora, o princípio-da isonomia 
deve ser visto dentro de um quadro amplo de 
direitos, liberdades e garantias. A liberdade de 
consciência é norma especial, que prevalece 
sobre a norma geral da isonomia. Para te r justi
ça, ocioso dizê-lo, deve-se tratar desigualmente 
os desiguais, na medida em que se desigualam. 
Assim, por exemplo, não fere o princípio da iso
nomia reserva de vagas para deficientes físicos 
em concursos públicos, atendimento privilegia
do em várias situações para crianças, adoles
centes e idosos (Leis 8.069/90 e 10.741/03).

Outra falácia encontradiça é o argumento 
de que o Estado dispõe de um ‘Direito supe
rior’ ao do particular, algo como um ju s imperíi. 
Ocorre, no entanto, que a força tem  limites, não 
podendo o Estado compelir alguém a algo pelo 
que sente extrema repulsa.

Também a justificar a objeção de consci
ência tem -se o fato de que a sociedade hum ana 
é plural, e isso é um fato irreversível.

5 D ireito à privacidade
A Constituição Federal, no inciso X do ar

tigo 5o, tu te la  ó direito fundamental à privaci

dade nos seguintes termos: “São invioláveis a 
intimidade, a vida privada, a  honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito à indeniza
ção pelo dano material ou moral decorrente de 
sua violação”.

A privacidade é necessidade básica do 
ser humano, que deseja viver com sossego e 
tranquilidade, sem ter a sua vida íntima e priva- 

■ da indevidamente devassada por terceiros, nem 
ser sufocada por ingerências do Estado que ul
trapassem  imperiosas necessidades sociais.

Em fecundo parecer, MANOEL GONÇAL- 
VE-S FERREIRA FILHO17 anota que o direito à pri
vacidade é o dos que reclamam a não ingerência 
dó Estado, da coletividade ou de algum indiví
duo, impondo um não-fazer, estabelecendo uma 
fronteira êm benefício do titular do direito que 
não pode ser violada por quem quer que seja. 
Agrega, com base em famoso julgado da Supre
ma Corte Americana, que duas são as facetas 
desse direito: à) evitar a divulgação de questões 
pessoais, e, b) independência em tomar determi
nada espécie de decisões importantes.

O mesmo parecerista frisou que a dou
trina. e jurisprudência americana incluem no 
direito à privacidade as decisões relativas ao 
próprio corpo (Vacinações, testes de sangue 
obrigatórios); concepção e contracepção; tra
tamentos médicos: e estilos de vida.

Não é ocioso destacar que a Convenção 
Interamericana dos Direitos Humanos (o famo
so Pacto de San José da Costa Rica), no seu ar
tigo 11, itens 1 e 2, garante a proteção da lei 
contra interferências arbitrárias na vida priva-, 
da, honra e dignidade do indivíduo.

O jurista CELSO RIBEIRO BASTOS18, em 
parecer, bem  gizou que: /

17 Parecer, op. cit.
18 BASTOS, Celso Ribeiro. Direito d e  Recusa d e  pacien tes, 

d e  se u s  fam iliares, ou d ep en d en tes , às transfu sões d!e
j  !
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“Quando o Estado determ ina a realiza
ção de transfusão de sangue -  ocorrência 
fenomênica que não pode ser revertida 
-  fica claro que violenta a vida privada 
e a intimidade das pessoas no plano da 
liberdade individual. Mascara-se, contu
do, a intervenção indevida, com o man- , 
to da atividade terapêutica benéfica ao 
cidadão atingido pela decisão. Parado
xalmente, há tam bém  o recurso argu- 
mentativo aos ‘motivos humánitários' da 
prática, quando na realidade mutila-se 
a liberdade individual de cada ser, sob 
múltiplos aspectos”.

Assim, tam bém  sob o prism a da proteção 
constitucional da intimidade e da privacidade, 
incabível forçar alguém a receber transfusão 
de sangue.

6 Do princípio da legalidade
Sob a ótica legal, plenam ente admissível 

a  recusa das Testemunhas de Jeová em se sub
m eter a transfusões de sangue, mesmo nos ca
sos de iminente risco de vida.

A Constituição Brasileira, no seu artigo 
5o, inciso II, prescreve que ninguém é obrigado 
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, salvo 
em virtude de lei (princípio da legalidade). As
sim, como no país não há lei que obrigue qual
quer pessoa a aceitar transfusõeè de sangue 

J como tratam ento médico, a recusa será válida, 
devendo ser respeitada.

CELSO RIBEIRO BASTOS19 faz as seguin
te s  considerações sobre esse tema:

“...a Lei Suprema dita um requisito para 
que exista a restrição à  liberdade. Esta res-

sangue, por razões científicas e  convicções religiosas, 
p. 19. Parecer Jurídico, São Paulo, 23 d e  novem bro de 
2000. - -  

19 BASTOS, Celso Ribeiro, idem.

trição consiste na necessidade de lei, com 
o que fica implícito que a restrição à liber
dade pode existir. É dizer, as leis dotadas 
de caráter genérico e abstrato definem di
versas situações, deixando uma margem 
de liberdade, ou melhor, um espaço para 
fazer ou não fazer alguma coisa”,

O eminente parecerista, após afirmar que 
ninguém pode ser constrangido a consultar um 
médico ou a  subm eter-se a tratam ento especí
fico contra a sua vontade, ilustra esse direito 
de recusa com o exemplo de pessoa que, apre
sentando problemas visuais, fosse obrigada a 
procurar um oftalmologista e a usar os óculos 
por ele prescritos, ou, ao passar por problemas 
financeiros, fosse compelida a consultar um 
economista e seguir suas orientações.

Também já-foi observado alhures que não 
se podería abolir a opção individual de rejeitar 
transfusões de sangue sem ferir a Constituição, 
pois, se isso acontecesse, estaria criada a ab
surda situação de alguém preferir ficar em casa 
para não ter a  sua liberdade pessoal violada 
pelo médico. Mas então teria de ser criada uma 
lei para obrigar umá pessoa a ir ao médico...

7 Princíp io da d ign idad e da p esso a  h u 
m an a

O princípio da dignidade da pessoa hu
m ana é o cume, o ápice do sistem a jurídico bra: 
sileiro e do da maioria dos.países: na verdade 
é um superprincípio, do qual decorrem a neces
sidade de respeito à integridade física, psíqui
ca e intelectual do indivíduo, relacionando-se, 
também, à  proteção da igualdade e da liberda
de do ser humano.

Para INGO WOLFGANG SARLET:

“...a dignidade da pessoa hum ana é si
m ultaneam ente limite e tarefa dos pode
res estatais e, no nosso sentir, da comu
nidade em geral, de todos e de cada um,

condição dúplice esta  que tam bém  apon
t a  para um a paralela e conexa dimensão 
defensiva e prestacional de dignidade. 
Como limite, a dignidade implica não 
apenas que a pessoa não pode ser redu
zida à condição de mero objeto da ação 
própria e de terceiros, mas tam bém  o fato 
de a dignidade gerar direitos fundamen
tais (negativos) contra atos que a violem 
ou a exponham a graves ameaças. Como 
tarefa, da previsão constitucional (explí
cita ou implícita) da dignidade da pes
soa humana, dela decorrem deveres con
cretos por parte  de tu tela por parte  dos 
órgãos estatais, no sehtido de proteger 
a dignidade de todos, assegurando-lhe 
tam bém  por meio de m edidas positivas 
(prestações) o devido respeito e promo
ção20”.

Mesmo o direito fundamental à  vida não 
é absoluto21, encontrando limites no princípio 
da dignidade da pessoa humana, que, afinal, 
é o alicerce de todo e qualquer direito. Note- 
se que é a  dignidade da pessoa hum ana -  e 
não a vida -  um dos fundamentos da República 
(CF/88, art. I o, inciso III). Ainda , um dos obje
tivos fundamentais da República é jústam ente  
promover o bem de todos, sem qualquer forma 
de discriminação, inclusive religiosa.

20 SARLET, Ingo W olfgang. A s d im ensões d a  d ign idade 
d a  p e sso a  hum ana: constru indo um a com preensão 
juríd ico-constitucionaí n ecessá ria  e  possível. In: (Org) 
Dimensões da dignidade: ensaios de Filosofia do Direito 
e Direito Constitucional. Porto A legre: Livraria d o  A dvo
gado, 2005. p. 32.

21 Assim , por exem plo, no direito brasileiro perm ite-se
p e n a .d e  m orte  em  tem po d e  guerra, adm ite-se m atar
em  legítim a defe sa  e  e s tad o  d e  necessidade , e  o aborto, 
sob  determ inadas condições do Código Penal, é  au tori
zado.

Assim, impor uma transfusão de sangue 
contra a vontade do paciente da religião Teste
munhas de Jeová equivalería a violentá-lo, não 
só no seu corpo, mas também nas suas convic
ções religiosas, no seu modo de ver e compreen
der o mundo. Em outras palavras^ seria fazer tá- 
bula rasa da dignidade do adepto dessa religião.

Analisou esse ponto com muita proprie
dade ANA CAROLINA DODE LOPEZ, em tre
cho que merece detida reflexão22 * * (grifos náo 
constam do originàl):

“Não há dignidade quando os valores mo
rais e religiosos mais arraigados do es
pírito da pessoa lhe são desrespeitados, 
desprezados. A pergunta que se faz é a 
seguinte; adianta viver sem dignidade ou 
com a dignidade profundamente ultraja
da? Se á própria pessoa prefere a morte 
é porque o desrespeito às suas convicções 
espirituais configura uma morte pior: a 
morte de seu espírito, de sua moral.
O Direito quer proteger a vida humana à 
custa da dignidade da pessoa? Quer pro
teger a vida de um indivíduo mesmo que 
isto represente ferir profundamente a sua 
dignidade? A resposta certam ente é ne
gativa para o Direito Brasileiro, do que se 
infere do art. I o, III, da CF, caso contrário 
este  artigo teria proclamado como funda
mento do Estado Democrático de Direito 
a vida humana, e não a dignidade da pes
soa humana, como fez”.

MARIA DE FÁTIMA FREIRE DE SÁ e 
MAÍLA MELLO CAMPOLINA-fazem a aguda

22 LOPEZ, A na Carolina Dode. Coíisão de Direitos Funda
m entais: direito à  v ida X direito à  liberdade religiosa. 
Ju s  N avigandi, Teresina, ano 10, n° 958, 16 fev. 2006. 
D isponível em  http://jus2.uol.C om .br/doutrina/texto . 
asp?id=7977. A cesso  em: 14 jan, 2007.

Jf
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coletivo’ ou como pertencente ao Estado é tirar 
do ser humano a única coisa que deveras pos
sui: ele próprio23.

A conclusão inafastável, portanto, é que 
tam bém  pelo princípio da dignidade da pes
soa hum ana é vedada a transfusão de sangue 
contra a vontade do paciente da religião Teste
munhas de Jeová, mesmo quando a  vida corra 
sérios riscos.

8 Do artigo 15 do C ódigo Civil
Legitima tam bém  a recusa a tratam entos 

médicos, como transfusões de sangue, o dis
posto no artigo 15 do novel Código Civil, o qual 
prescreve que “ninguém pode ser constrangi
do a submeter-se, com risco de vida, a tra ta 
mento médico ou à intervenção cirúrgica".

Essa inovadora disposição legal tem  ca- 
riz protetora dos direitos individuais, deven
do ser lida como “ninguém, nem com risco de 
vida, será constrangido a  tratam ento médico 
ou intervenção cirúrgica”. Com efeito, se o mé
dico acreditar na necessidade urgente de uma 
transfusão de sangue, é porque o paciente es
ta rá  correndo risco de^vida, o que impõe que 
nenhum a terapia seja realizada sem  o seu pré
vio consentimento24; ou, olhando a questão de 
outrò ângulo, refira-se que a própria transfusão 
rfe sancrue é. incontestavelmente. um tratamem  
t.n de risco, seja pela insegurança e precarieda
de dos testes sorológicos efetuados, quer pelo 
desconhecimento do comportamento de vírus 
e outros agentes potencialmente patogênicos

23 SÁ, M aria d e  F átim a Freire de; CAMPOLINA, M aílla 
Mello. A utonom ia p rivada e  biodireito: podem os, legiti
m am ente, p en sa r  em  um  direito d e  m orrer? In: R evista 
Ju ríd ica Unijus, v. 11, n° 15, p. 190.

24 Salvo, é  claro, naqueles casos em  q u e  não  for possível 
descobrir a  von tade do p ac ien te , se ja  d e  form a verbal 
ou por docum ento escrito  pretérito .

co a  ser objeto da transfusão.
N esse passo, pede-se vênia para trans

crever as judiciosas considerações de FELIPE 
AUGUSTO BASÍLIO25 sobre o assunto:

“...pela nova regra do Código Reale, o 
pressuposto para que o médico não atue 
sem  o consentimento do paciente é a pró- 

' pria gravidade da situação em si, de m a
neira que não será o caso emergencial ou 
a situação gravosa que lhe permitirá agir 
sem o consentimento".
“As consequências jurídicas só surgirão 
no caso de atuação médica sem consen
timento e o efeito danoso se dará por agir 
sem autorização,1 pelo que responderá por 
perdas e danos. Por este  artigo, o risco 
de morte do paciente cria a obrigação do 
médico de colher o seu consentimento so
bre o método terapêutico a ser aplicado, 
sob pena de responder civilmente pelos 
danos aos seus direitos de personalidade 
que o tratam ento forçado pode causar."

Conclui-se que o artigo 15 do Código Ci
vil revogou, então, quaisquer normas de hierar
quia igual ou inferior que autorizavam a inter
venção m édica contra a vontade do paciente 
(especialmenté os artigos 46 e 56 do Código de 
Ética Médica, vindo a lume por mera resolução 
do Conselho Federal de Medicina, e o art. 146, § 
3o, inciso I, do Código Penal), mesmo naqueles 
casos de iminente risco de vida26.

25 BASÍLIO, Felipe A ugusto. O princípio d a  d ign idade 
d a  p e sso a  h u m an a e  a  recu sa  a  tra tam en tos m édicos 
corn hem otransfusão  por m otivos d e  convicção religio
sa. Ju s  N avigandi, Teresina, ano 9, n° 809, 20 se t. 2005. 
D isponível em: h ttp ://jus2 .uo l.com .br/doutrina/tex to . 
asp?id=7311. A cesso em  14 jan. 2007.

26 Em sin tonia com o d isposto  no artigo  15 do Código Ci
vil, tem -se  a  Lei 10.241/99 do E stado  de São Paulo (Lei
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9 Do artigo  17 do E statuto do Idoso
Mais uma inovação legislativa chancela 

o direito de os pacientes, independentem ente 
dos motivos, recusarem transfusões de san
gue: está-se falando do artigo 17 do Estatuto 
do Idoso (Lei n° 10.741/2003), que possui a se
guinte redação:

“Artigo 17. Ao idoso que esteja no domínio 
de suas faculdades mentais é assegurado
0 direito de optar pelo tratam ento de saú
de que lhe for reputado mais favorável. 
Parágrafo único. Não estando o idoso em 
condições de proceder à opção, esta  será 
feita:
1 -  pelo curador, quando o idoso for inter
ditado;
II -  pelos familiares, quando o idoso não 
tiver curador ou este não puder ser conta
tado em tem po hábil;
III -  pelo médico, quando ocorrer iminen
te  risco de vida e não houver tempo hábil 
para consulta a  curador ou familiar;
IV -  pelo próprio médico, quando não 
houver curador ou familiar conhecido, 
caso em que deverá comunicar o fato ao 
Ministério Público, i

Assim, como regra geral, o art. 17 do Esta
tuto do Idoso autoriza que o paciente, indepen
dentemente do seu estado clínico, m as desde 
que no domínio de suas faculdades mentais, es
colha o tratamento de saúde que entender mais 
adequado.

Mário Covas), que e s tab e lece  no seu  artigo  2o serem  di
reitos dos usuários dos serviços d e  saú d e  d e  São Paulo: 
(...) VII -  consen tir ou recusar, d e  form a livre, voluntária 
e  esclarecida, com ad e q u ad a  inform ação, procedim en
tos d iagnósticos oü .terapêuticos a  serem  nele realiza
dos.. .XXIII — recusar tra tam en to s dolorosos ou extraor
dinários p a ra  te n ta r  prolongar a  vida.

Veja-se bem  que o inciso III do parágra
fo único do artigo 17 deixa evidente que não 
basta  a situação de iminente risco de vida para 
que seja o médico possa escolher o tratamento. 
Imperioso que, antes, ocorra a  impossibilidade 
de manifestação do paciente, familiares ou de 
seu representante legal. Dito de outra forma: o 
médico, nos casos de iminente risco de vida, só 
poderá agir ao próprio talante se tomar-se im 
possível conhecer, por qualquer meio, a vontade 
do paciente ou representante legal quanto ao 
tratamento.

Por evidente,, em respeito ao princípio da 
isonomia, a  autorização para que o paciente 
idoso, mesmo em situação de iminente risco de 
vida, possa recusar tratam ento médico, deve 
ser estendida, em uma interpretação consti
tucional, aos pacientes civilmente capazes de 
idade inferior a 60 anos pois não há qualquer 
razão lógica/ética/jurídica para não se fazê-lo.

O art. 10, caput, da Lei n° 9.434/97 (Lei 
de Transplantes de Órgãos e Tecidos) prescre
ve que “o transplante ou enxerto só se fará com 
o consentimento expresso do receptor, assim 
inscrito em lista única de espera, após aconse
lhamento sobre a excepcionalidade e os riscos 
do procedimento". E o § I o desse artigo prevê 
que naqueles casos em que o receptor for juri
dicamente incapaz, ou estiver em condições de 
saúde que impeçam ou comprometam sua ma
nifestação válida de vontade, o consentimento 
será dado pelos pais ou responsáveis legais.

Percebe-se, assim, que a legislação men
cionada coloca em primeiro plano <- portanto, 
acima da vontade do médico!- o consentimento 
do paciente. Desta forma, mesmo que o pacien
te  se encontre em iminente risco de vida, pode 
decidir se quer, ou não, sq sujeitar ao trans
plante. % ' ■ '

\ M
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Desta maneira, como o sangue é conside
rado um tecido27, devem as transfusões se sub
m eter ao princípio -  veiculado na lei -  de que 
“cruem decide é o pacienteindeoendentem ente  
da situação de iminente risco de vida.

Não se desconhece o teor do parágra
fo único do art. I o da Lei de Transplante de 
Órgãos e Tecidos: “Para os efeitos d esta  Lei, 
não estão  compreendidos entre os tecidos a 
que se refere este  artigo o sangue, o esperm a 
e o óvulo". Entretanto, a exclusáo expressa do 
sangue “para os efeitos da lei” jamais podería 
significar que, de fato, sendo um tecido, pu 
desse ser transfundido contra a vontade do 
paciente.

1 A expressão “para os efeitos da lei" deve 
ser interpretada no sentido de que para fazer 
a disposição do sangue o doador, por exemplo, 
não precisará de autorização judicial (art. 9o); 
que prescindirá de autorizar a doação prefereri- 
cialmente por escrito e diante de testem unhas 
(art. 9o, § 4o); que o receptor não precisa estar 
inscrito em lista única de espera etc.

11 Da in ex istên cia  da obrigação jurídica 
de v iver

Aos pacientes, independentem ente de 
posicionamentos morais, filosóficos pu religio
sos, não se pode impor uma obrigação jurídica 
de viver m ediante o recebimento de um a trans
fusão de sangue, se considerarmos que nin
guém está  obrigado para com si mesmo. Deve
ras, para existir um a relação jurídica é necessá
rio que haja pelo menos duas pessoas -  sujeito 
ativo e sujeito passivo podendo uma delas 
exigir um bem, a que a  outra-está obrigada a 
entregar.

27 O sangue  é  um  tipo espec ia l d e  tec ido  conjuntivo, for
m ado pelo p lasm a (parte  líquida) e  célu las (leucócitos, 
eritrócitos e  p laquetas) ' ,

N esse andar, ANDRÉ FRANCO MON- ■ 
TORO28, seguindo a lição de DEL VECCHIO, 
afirma que podemos definir a relação jurídica 
como o vínculo entre pessoas, por força do qual 
uma pode pretender ou exigir um bem  de outra 
pessoa, que é obrigada a uma prestação (ato 
ou abstenção).

Decorre do conceito acima que a socieda
de como um todo não tem  o direito subjetivo de 
exigir que um dos seus membros preserve sua 
própria vida contra a vontade e, portanto, não 
tem  esse membro o dever de atender a  essa 
pretensão da sociedade. E de outra quadra, 
ninguém está obrigado a defender seu próprio 
direito.

. Sob outro enfoque, é de se afirmar que, em 
respeito às liberdades, do cidadão, o Estado só 
pode exigir-lhe condutas, positivas ou negativas, 
que não violem os direitos de terceiros. E nada 
mais, sob pena de, em cruel inversão de valores, 
o homem servir ao Estado, e não este àquele.

Como bem  ressaltado por J. STUART 
MILL29, *

“el único propósito sobre el cual el poder 
puede ser realmente ejercido sobre cual- 
quier miembro de um a comunidad civili
zada, contra sus deseos, es para prevenir 
el dano a otros. Su propio bien, ya físico 
o moral, no es suficiente garantia. No lo 
podemos forzar a llevar a cabo tal o cual 
acto porque el hacerlo sea  lo mejor para 
él, porque lo hará más feliz, porque em 
opinión de otros seria lo más sabio o lo 
más correcto. Estas serían buenas razo-

28 MONTORO, A ndré Franco. Introdução à  C iência do Di
reito, E dito ra RT, p. 536.

29 On Liberty, p. 30, ap u d  LA PENA, Xavier A. López e 
SANTILLÁN, M oisés Rodrigues. In: Por La Autonomia
Del Paciçnte, G aceta  M édica Del México 2002, 138(1), 
p. 1 2 2 , vol. I.
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nes para discutirlo o razonarlo com él, 
para persuadirlo, para rogarle que lo rea- 
lice; pero no para obligarlõ, amenazarlo o 
cartigarlo por haberlo realizado...La única 
parte  de la conducta de cualquiera, por la 
que debe de responder a la sociedad, es 
aquella que concierne a los dém ás”.

O médico DDÍON cita tam bém  J. STUART 
MILL para expressar que é o paciente quem 
pode dispor sobre a própria saúde, aceitando 
ou rejeitando quaisquer espécies de tratam en
tos: “...cada qual é o guardião correto de sua 
própria saúde, seja ela física, seja mental, seja 
espiritual. A hum anidade é que mais lucra ao 
permitir que cada um viva como bem  lhe pa
recer, em vez de compelir cada pessoa a  viver 
como parece ser bom para os dem ais30”.

.Mas, frise-se novamente, o paciente Tes
tem unha de Jeová não é um suicida, quer viver, 
mas declina de receber tratam ento que vai de 
encontro às suas convicções religiosas e que, 
ademais, repita-se vezes várias, é de alto risco.

Ainda nesse tópico, necessário tecer con
siderações sobre a conceituação da palavra ‘in- • 
violabilidade’, constante no caput do artigo 5o 
da Constituição Federal de 1988, para que, ao 
final, se possa responder à  indagação: a invio
labilidade do direito à vida permite -  ou proí
be -  que o indivíduo possa recusar tratam ènto 
médico em caso de iminente risco de vida?

Parece extremam enté razoável dizer que 
o termo ‘inviolabilidade’ não deva ser inter
pretado no sentido de proibição de o indivíduo 
dispor da própria vida, m as sim como a impos
sibilidade de terceiro violar o bem da vida de 
outrem.

30 apud  Dixon, Lowell. Sangue: quem  decide? B aseado n a  
consciência d e  quem ? In: Como pode o sangue  salvar 
sua vida? Cesário  Lange-São Paulo: Sociedade Torre de 
Vigia, 1990, p. 31.

Afirmando o referido acima em outras pa
lavras: não se pode confundir “inviolabilidade” 
com “indisponibilidade”, term os que juridica
m ente traduzem  conceitos distintos. A invio
labilidade diz respeito a direitos outorgados a 

- certas pessoas, em virtude do que não podem 
ser m olestadas ou atingidas. Já  a indisponibili
dade é atributo daquilo que não se pode dispor 
ou ceder.

Assimt por exemplo, ò artigo 5o, caput, da 
Constituição Federal dispõe que a “proprieda
de” tam bém  é inviolável. Ora, ta l não impede 
que o indivíduo, na forma da lei, possa alienar 
o bem para terceiro, nem que o poder público 
possa fazer restrições ao direito de proprieda
de, inclusive por legislação infraconstituCional, 
como sói acontecer.

De idêntica forma, a  “intim idade”, segun
do o mesmo artigo 5o, é inviolável. Entretanto, 
a "inviolabilidade” não proíbe que o indivíduo 
participe de reality shows televisionados (Big 
Brother, v.g.), ou então, publique autobiografia 
em que narre fatos pessoais e íntimos de sua 
pessoa.

12 A qu estão  da recusa  de m enores a tra
tam en tos com  tran sfu sões de sançjue

Segundo o artigo 12 da Convenção das 
Nações Unidas sobre1 os Direitos das Crianças, 
adotada em 20.11.1989:

“Os Estados Partes assegurarão à crian
ça que estiver capacitada a formular seus pró
prios juízos o direito de expressar suas opini
ões livremente sobre todos os assuntos relacio
nados com a criança, levando-se devidamente 
em consideração essas opiniões, ettifunção da 
idade e da m aturidade da criànça.

No presente tópico, impõem-se as se
guintes. perguntas: podem os pais negar au
torização, para transfusões dè >sangue em seus 
filhos menores? Com que idacíe o menor pode- 

J
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rá recusar tratam entos médicos por objeção de 
consciência.?

Inicialmente, refira-se que os pais são os 
detentores do poder familiar, a eles cabendo 
empreender os melhores esforços para salva
guardar a vida e a saúde dos filhos. Aos pais 
tam bém  pertence a  iniciativa da  formação re
ligiosa dos filhos, ao menos até certa idade, 
quando então estes poderão decidir, por si sós, 
qual religião adotar -  caso, é claro, desejarem 
seguir alguma.

Para prosseguir, necessário fazer referên
cia à doutrina do menor amadurecido (mature 
minor doctrine), do direito anglo-americano.

Considera-se menor amadurecido aquele 
paciente que, embora não tendo atingido a ida
de da maioridade civil, é dotado da  capacidade 
de tomar decisões independentes, compreen
dendo a  natureza e as consequências do tra ta 
mento médico proposto, podendo aceitá-lo ou
recusá-lo./

Na teoria do menor amadurecido, o im
portante a considerar é a capacidade decisória, 
e  não algum limite prefixado de idade.

Acerca do tema, im portante citar que foi 
reconhecido pelo Tribunal de Recursos de New 
Brunswick (Canadá) o direito de um paciente 
de 15 anos de idade recusar uma transfusão de 
sangue:

‘‘Em declarações juram entadas anexa
das à  petição, tanto  a  Dra. Scully como 
o Dr. Dolan dispuseram  que [J.] estava 
cônscio de seu quadro clínico, do tra ta 
mento deste  e da possibilidade mui real 
de que sua recusa de aceitar sangue ou 
hemoderivados lhe pudesse ser fatal. Tb- 
davia, ambos acharam que [J.] era sufi
cientemente amadurecido para entender 
as consequências de sua recusa de rece
ber trànsfusões. A Dra. Scully disse que 
uma transfusão im posta seria prejudicial

para a  saúde de [J.] ,e, a menos que [J.] 
m udasse de ideia, eia ‘não administraria 
nenhum a transfusão de sangue, não im
porta  qual fosse o resultado do tratam en
to dele'."
“No Canadá, o Direito Comum reconhece 
a doutrina do menor amadurecido, a sa- 

, ber, de um que é capaz de entender a na- 
. tureza e as conséquências do tratam ento 

proposto. Assim sendo, o menor, se ama
durecido, tem  deveras a capacidade jurí
dica de dar consentimento para seu pró
prio tratam ento médico31."

No Brasil, o jóveni de 16 anos de idade 
já pode votar (CF, art. 14, § I o, inc. II, ‘c’); na 
órbita civil, não é mais absolutam ente incapaz, 
podendo inclusive ser emancipado.

Assim, deflui inexoravelmente desses 
comandos legais que o jovem de 1Q anos (que - 
pode influir na vida política de seu país, e s
colhendo governantes e  parlam entares, bem  
como, emancipado, contratar, casar, ser pro
prietário de empresas, etc.) é, de forma ficta, 
indiscutivelmente amadurecido, pode exercitar 
a objeção de consciência, recusando tratam en
tos médicos mesmo com a oposição dos repre
sentantes legais.

JAYME WEINGARTNER NETO faz inte
ressante observação sobre o que se pode de
nominar de ‘maioridade religiosa':

“Pode-se presumir, juris tantum, a maiori
dade religiosa dos adolescentes (pessoa 
entre 12 e 18 anos de idade, consoante 
art. 2o da Lei n° 8.069/90), afastável por 
demonstração de imaturidade biopsicos- 
social para o ato/omissão religiosos con-

\

31 A pud  C uidados com  a  fam ília e  tra tam en to  m édico p ara
a s  T estem unhas d e  Jeová, p, 31 d o  item  A sp ec to s ético-
legais.
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siderado, bem  como a incapacidade reli
giosa das crianças (até 12 anos de idade 
incompletos, conforme o dispositivo ci
tado), tam bém  afastável por dem onstra
ção de m aturidade biopsicossocial para o 
ato/omissão religiosos em apreço32".

No Direito Brasileiro, não se deve olvidar 
que a criança e o adolescente têm  direito à liber
dade de opinião e de expressão, crença e culto 
religioso, conforme dispõem os artigos 1533 c/c o 
art. 16, incisos II e III34 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (Lei n° 8.069/90).

Repita-se, se  o adolescente é  amadure
cido (possui a capacidade de tom ar decisões 
independentes, compreendendo a natureza e, 
especialmente, as consequências do tratam en
to médico proposto), sua objeção de consciên
cia deverá ser respeitada, tenha 12, 13, ou 17 
anos de idade.

Em parecer, o Dr. MARCO SEGRE35 su s
ten ta  que é eticam ente aceitável que um ado
lescente manifeste sua recusa, e seja atendido, 
a uma transfusão de sangue.

32 NETO, Jaym e W eingartner. L iberdade relig iosa n a  
C onstituição, p. 229.

33 A rt. 15. A  c riança e  o ado lescen te  tê m  direito a  liberda
de, ao respe ito  e  à  d ign idade como p esso as  hum anas 
em  processo, d e  desenvolvim ento e  como sujeitos de 
d ireitos civis, hum anos e 'soc ia is  garan tidos n a  C onsti
tu ição  e  n a s  leis.

34 Art. 16. O direito à  liberdade com preende os segu in tes 
aspectos:
I -  ir, vir, ir e  e s ta r  nos logradouros públicos e espaços 
com unitários, ressa lv ad as as restrições legais:
II -  opinião e  expressão;
III -  crença e  culto religioso;

35 Situação ético-jurídica d a  Tbstem unha d e  Jeová  e  do 
m édico e /ou  institu ição  hosp ita la r que lhe p re s ta  a te n 
ções d e  saúde, face à  recu sa  do paciente religioso n a  
aceitação  d e  transfu sões d e  sangue. Parecer, São Paulo, 
04.07,1991.

Em resumo ao que foi abordado, pode-se 
concluir que o adolescente a partir de 16 anos 
de idade, pelos direitos em perspectiva que a lei 
lhe confere (direito de votar, direitos civis ple
nos com a emancipação), deve ser considerado 
maior amadurecido, sem perquirições adicio
nais, cabendo-lhe recusar ou aceitar determina
dos tratamentos médicos. Em relação ao adoles
cente entre 12 e 16 anos de idade, para verificar 
se-deve ser respeitada sua vontade quanto a 
terapias médicas, necessário aferir previamente 
se ó um “menor amadurecido".

i
13 Princípios b ioéticos da autonom ia, da 

b eneficência , do con sen tim en to  esc la 
recido e  da justiça

A' relação médico-paciente se rege por 
princípios^ bioéticos, cuja adequada compreen
são lançará luzes sobre a questão da legitimida
de ética de recusa a determinados tratamentos e 
terapias.

. Bioética, na precisa lição de JOÃO DOS SAN
TOS DO CARMO e JUSELE DE SOUZA MATOS, é .

“disciplina que busca discutir, refletir e 
lançar bases criteriosas para a prática da 

' ética nas pesquisas, nas decisões e nas 
aplicações foiotecnológicas que envolvem 
seres humanos e outros seres viventes. 
Para a Encyclopedia of Bioethics, Bioética 
é definida como o ‘estudo sistemático das 
dimensões morais -  incluindo visão, deci
são, conduta e normas morais -  das ciên
cias da vida e da saúde, utilizando uma va
riedade de metodologias éticas num con
texto interdisciplinar’ e ainda como ‘estudo 
sistemático dg. conduta humana no âmbito 
das ciências da vida e da saúde; enquanto 
essa conduta é examinada à luz de valores 
e princípios éticos’36.”

36 CARMO, João dos Santos; MATOS, Juse le de Souza, Bio- 
éticârum texto introdutório, Revista Lato & Sensu, p. 6 .|
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O campo da Bioética, assim, é bastante 
amplo, tratando de assuntos variados envolven
do administração da vida e morte em todos os 
seus aspectos, tais como: pesquisa com seres 
humanos e ánimais; direitos reprodutivos/repro- 
dução assistida; engenharia genética; aborto; 
eutanásia; transplante de órgãos e tecidos, etc.

Na precisa lição de CLOSET37, as idéias 
da bioética surgiram a partir: a )  dos grandes 
avanços da biologia molecular e da biotecno
logia aplicada à medicina realizados nos últi
mos anos; b) da denúncia dos abusos realiza
dos pela experimentação biomédica em seres 
humanos; c) do pluralismo moral reinante nos 
países de cultura ocidental; d) da,maior aproxi
mação dos filósofos da moral aos problemas re
lacionados com a vida humana, a sua qualida
de, o seu início e o seu final; e) das declarações 
das instituições religiosas sobre qs mesmos 
tem as; f) dás intervenções dos poderes legisla
tivos como tam bém  dos poderes executivos em 
questões que envolvem a proteção à vida ou 
os direitos dos cidadãos sobre sua saúde, re
produção e morte; e, g) do posicionamento dos 
organismos e entidades internacionais.

Dentre os itens citados no parágrafo su
pra, provavelmente as denúncias de abusos 
praticados contra pacientes em experimentos 
médicos foi o que deu maior impulso ao desem  
volvimento da disciplina da Bioética. TVês ca
sos são emblemáticos:

A -  A divulgação do artigo “Eles decidem 
quem vive, quem morre", de autoria da jornalis
ta  Shana Alexander, publicado na revista Life, 
em 1962. No referido artigo, foi contada a histó
ria da criação de um còmitê de ética hospitalar 
em Washington, nos EUA (Comitê de Admissão

37 CLOSET, J. Bioética como é tica 'ap licad a  e  genética. In:
Garrafa, V.; Costa, S.I.F (Org.). A  bioética no século XXI,
E ditora d a  UNB, p, 111.

e Políticas do Centro Renal.de Seattle). O Comi
tê  de Seattle tinha como m eta definir as priori
dades para a alocação de recursos para os pa
cientes renais. Uma das questões enfrentadas 
pelo Comitê foi sobre os critérios de admissão 
de pacientes renais crônicos a  tratam ento de 
hemodiálise, em razão de que o número desses 
pacientes ultrapassava o de máquinas de he
modiálise disponíveis.

B -  Em 1967, Henry Beecher publica o ar
tigo "Ethics and Clinicai Research”, enfocando 
22 pesquisas médicas, subsidiadas por verbas 
governamentais e de companhias médicas. Os 
22 relatos de pesquisa foram selecionados de 
50 artigos publicados em periódicos científicos 
internacionais.

N esses artigos, eram  relatadas situações 
de desrespeito aos pacientes que eram “cida
dãos dé segunda classe”: internos em hospitais 
de caridade; adultos e crianças com deficiên
cias mentais; idosos, pacientes psiquiátricos 
institucionalizados, presidiários, recém-nasci
dos, enfim, pessoas sem  autonomia e sem  di
reito de fazer escolhas. Dentre as atrocidades 
praticadas, cite-se que uma pesquisa exigia 
a inoculação intencional de vírus da hepatite 
em indivíduos institucionalizados por retardo' 
mental, visando o acompanhamento da  etio- 
logia da  doença. Foram injetadas células vivas 
de câncer em 22 pacientes idosos e senis hos
pitalizados, os quais não foram comunicados 
de que ás células eram  cancerígenas.

C -  Em 1967 Christian Barnard, da África do 
Sul, transplantou o coração de um paciente tido 
pela equipe do médico como.“quase morto", en
quanto o paciente que recebeu o coração foi diag
nosticado còmo paciente cardíaco terminal38.

38 E ste  fato  levou a  Escola M édica d a  U niversidade de 
Harvard, em  1968, a  procurar definir critérios m édicos 
p a ra  a  m orte  encefálica, com a  finalidade d e  controlar.
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A bioética assenta-se em quatro pilares, ou 
princípios, a  saber: a) princípio da beneficência; 
b) princípio da autonomia; c) princípio do consen
timento informado; e d) princípio da justiça.

A -  Princípio da beneficência, que ex
pressa no capítulo I, art. 2o, do Código de Ética 
Médica brasileiro: “o alvo de toda a atenção do 
médico é a saúde do ser humano, em benefício 
da qual deverá agir com o máximo de zelo e o 
melhor de sua capacidade profissional”.

Destarte, as experimentações médicas 
devem se pautar em fazer o bem, preservando- 
se a integridade e o direito à vida dos que a 
elas são submetidos.

Sobre o princípio da beneficência, precio
sa é a lição de BRUNO MARINI39:

‘‘Inicialmente, não podemos esquecer que 
a visão tradicional hipocrática sobre a 'be
neficência' deve ser encarada num contex
to histórico diferente do nosso. De fato, vi
vemos numa era em que cada vez mais os 
direitos do paciente e do cidadão (e aqui 
se inclui a autonomia) vêm ganhando mais 
destaque na bioética e na ciência jurídica. 
Ao contrário do que acontecia na Idade 
Média, o médico não mais é encarado como 
uma autoridade (de caráter quase que m í
tica)'inquestionável e autoritária.

Deve-se deixar bem  claro que o princípio 
da beneficência requer que o médico faça o que 
beneficiará o pacienté, m as de acordo com a vi
são deste, e não com a  do médico..

casos sem elhan tes. No Brasil, o CFM editou  a  Resolu
ção 1.346/97, q u e  define e s se s  critérios.

39 MARINI, Bruno. O caso  d as  T estem unhas d e  Jeová e 
a  transfusão  d é  sangue: um a análise jurídíco-bioética. 
Ju s  N avigandi, Teresina, ano 9, n° 661, 28 abr. 2005. 
D isponível em  h ttp ://jus2 .uo l.com .br/doutrina/tex to . 
asp?id=6641. A cesso  em  14 jan. 2007.

B -  O princípio da autonomia reconhece o 
direito da pessoa de decidir, livre de pressões 
externas, sobre a sua subm issão a determi
nada terapia ou tratamento, médico; por esse 
princípio, pode í> paciente inclusive rejeitar 
toda e qualquer espécie de tratam ento. Ter au
tonomia significa autogovemar-se, fazer esco
lhas, te r liberdade para decidir acerca de seu 
comportamento.

RONALD DWORKIN tece meritórias con
siderações sobre a'força que deve ser em pres
tad a  ao princípio da autonomia:

“Nos contextos médicos, essa autonomia 
está  frequentemente em jogo. Por exem
plo, uma Testemunha de Jeová pode recu
sar-se a receber uma transfusão de san- 
gue necessáriapara salvar-lhe a vida, pois 
as transfusões ofendem suas convicções 
religiosas. Uma paciente cuja vida só pode 
ser salva se suas pernas forem amputa
das, mas que prefere morrer logo a viver 
sem as pernas, pòde recusar-se a fazer a 
operação. Em geral, o direito, norte-ameri
cano reconhece o direito de um paciente à 
autonomia em circunstância desse tipo40”.

A mesma linha, de pensam ento trilha 
CLAUS ROXIN. Afirma o jurista alemão que é o 
paciente quem  tem  o direito de decidir sobre a 
omissão ou a suspensão de m edidas prolonga- 
doras da vida41:

“Em tais situações a questão jurídica é em 
princípio clara. Não haverá punibilidade, 
porque não é permitido tratar um pacien
te contra a sua vontade. Sè um canceroso 
se recusa a deixar-se operar (como, p. ex.,

- o caso do penalista Peter Noll, muito dis-

40 DWORKlN, Ronald. Domínio da vida, aborto, eutanásia e
- liberdades individuais, p. 319. .

41 ROXIN, Claus. Estudos de Direito ÍPenal, p. 202-203.
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cutido e também documentado pela lite
ratura), a operação não poderá ser feita. 
...A vontade do paciente é decisiva, m es
mo nos casos em que um juízo objetivo a 
considere errônea, ou que seja irrespon
sável aos olhos de m uitos observadores. 
Também quando a mãe de quatro filhos 
proíbe aos médicos, por motivos religio
sos, que lhe ministrem uma transfusão de 
sangue que lhe salvaria a vida -  este caso 
realmente ocorreu' -  devem os médicos 
curvar-se e deixar a mulher morrer”.

Digno de nota o que o Código de Ética 
da Sociedade Internacional de Transfusão de 
Sángué (International Society of Blood Transfu- 
sion -  ISBT/SITS), adotado em 2000 pela OMS 
(Organização Mundial da Saúde), estabelece 
no seu artigo 2: “O paciente deveria ser infor
mado do conhecimento dos riscos e benefícios 
da transfusão de sangue e/ou terapias alterna
tivas e tem  o direito de aceitar ou recusar o pro
cedimento. Qualquer diretriz antecipada válida 
deveria ser respeitada”.

Ainda, o.art. 24 do Código de Ética Mé
dica Resolução n° 1.931, de 17.09.2009, do 
Conselho Federal de Medicina -  prescreve 
que “é vedado ao médico: deixar de garantir 
aò paciente o exercício do direito de decidir li
vremente sobre sua pessoa ou sobre seu bem- 
estar, bem como exercer sua autoridade para 
limitá-lo”,

Em artigo sobre a autonomia do pacien
te , XAVIER A. LÓPEZ DE LA PENA e MOISÉS 
RODRÍGUEZ SANTILLÁN42 escrevem que, ao 
recusar receber sangue como m edida terapêu
tica, o adepto da religião Testemunhas de Jeo
vá não está  atentando contra a própria vida:

42 Por la  autonom ia dei pacien te, G aceta  M édica d e  Méxi
co 2002; vol. 138 (1), p. 124.

“Si, de outro lado, la idea central de. la 
controvérsia que suscitan los pacientes 
Testigos de Jehová ante el prestador de 
servicios de salud es la de que con su re- 
chazo a aceptar sangre como m edida te 
rapêutica estan  atentando y disponiendo 
con ello contra su vida (cometiendo suici- 
dio), y de outro impidiendo que el médico 
cumpla con su deber de médios para tra- 
tarle como senala la lex artis, podríamos 
entonces iniciar con tra tar de discernir 
em primer lugar si esta  acción es un  sui- 
cidio. Consideramos que no. El paciente 
que bajo estas circunstancias rechaza la 
transfusión de sangre no quiere de nin- 
guna m anera morir puesto qúe busca la 
atención m édica y acepta cualquier ou
tro recurso que no sea sangre; tampocò 
esta  ejecutando directam ente um a acci
ón contra sí mismo, luego entonces no 
se le puede culpar de intención suicida. 
La falta de sangre exógena que consi
dera inaceptable per se no le causará Ia 
muerte, sino las consecuencias dei cho
que hipovolémico por sua falta endóge- 
na por la causa que ésta_ sea; es la evo:; 
lución natural de un processo patológico 
particular el que le conduciría en todo 
caso a l a  muerte. Em ninguna situación 
el certificado de m uerte establece como 
causa directa de la defunción a la falta de 
transfusión sanguínea sino, en su caso y 
a modo de ejemplo para retomar la idea 
anterior, a choque hipovolémico por san
grado de tubo digestivo alto secundário a 
varices esofágicas rotas, o por herida pe
netrante de abdômen con lesión de aorta 
abdominal y hemoperitoneo consecuen- 
te, e tc .”(p. 124).

Áo invés de estar atentando contra a pró
pria vida quando recusa transfusão de sangue,
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o paciente adepto da religião Testemunhas 
de Jeová está  na verdade prestigiando o bem 
“vida”, pois no conceito desta  incluem-se os 
direitos de personalidade e outros atributos es
pirituais que, suprimidos, reduzém o ser hum a
no à mera condição de um animal.

Como magistralm ente escreveu ANA 
CAROLINA DODE LOPEZ43:

“As motivações e as convicções de cada 
pessoa dizem respeito apenas a ela, fa
zem parte  do seu livre arbítrio, não cabe 
aos outros enumerar as motivações 
alheias em aceitáveis e inaceitáveis, se
gundo os seus próprios critérios, sua pró
pria vivência e com um olhar externo ao 
problema (visão de uma pessoa sadia)..

“Os motivos que levaram cada um a reali
zar ou não um tratamento médico dizem  
respeito à autonomia da pessoa, a razão 
pode sim decorrer de convicção religiosa, 
do medo dos efeitos colaterais, por depres
são, por pura vaidade, atitude de negação 
da doença, por todos estes motivos juntos, 
ou por nenhum deles; não está na alçada 
dos outros julgar a validade ou não desta 
motivação, porque é da esfera exclusiva 
da autonomia da pessoa...''

Desrespeitar a autonomia do paciente 
leva a situações graves e incompatíveis com 
a dignidade humana. Citem-se dois exemplos: 
a) Em 1976, em Porto Rico, Ana Paz do Rosário 
concordou em subm eter-se a uma cirurgia, des
de que não fosse utilizado sangue; entretanto,' 
foi-lhe aplicada transfusão de sangue contra a 
vontade, por policiais e" enfermeiras que, mu-

43 LOPEZ, A na Carolina Dode. Colisão de Direitos Funda
mentais: direito à vida X  direito à liberdade religiosa. 
Ju s  N avigandi, Teresina, ano 10, n° 958, 16 fev. 2006. 
Disponível em  h ttp ://jus2 .uo l.com .br/doutrina/tex to , 
asp?id=7977. A cesso  em: 14 jan. 2007.

nidos de uma ordem judicial, a amarraram na 
cama para poder executar o ato. Ana Rosário 
em seguida à transfusão entrou em choque e 
morreu44; b) para salvar a vida de paciente que, 
por motivos religiosos, não consentia em fazer 
transfusão de sangue após difícil parto, médi
co pratica tal ato contra , a vontade da partu- 
riente e seu marido. Após a alta, a mulher não 
foi aceita em seu lar pelo .cônjuge, e nem pôde 
mais frequèntar a igreja, sendo repudiada por 
todos45.

C -  O princípio do consentimento esclare
cido (ou informado) requer que o médico, antes 
de qualquer intervenção terápica ou cirúrgica, 
esclareça ao paciente os benefícios e riscos 
correspondentes, bem como informe acerca de 
alternativas ao tratam ento proposto, possibili
tando, assim, que o doente escolha o tratam en
to que reputar mais conveniente.'

Segundo ZELITA DA SILVA SOUZA e 
MARIA ISABEL DIAS MIORIN DE MORAES, o 
consentimento esclarecido está  atualm ente na 
pauta  das discussões sobre a ética médica, e 
o propósito de se requerer esse consentimento 
é o de promover a  tom ada de decisões autôno
mas pelo indivíduo em relação aos tratam entos 
médicos e questões de saúde46.

Sobre o . procedimento de obtenção do 
consentimento informado, veja-se a lição de 
FRANKLIN LEOPOLDO E SILVA47:

44 SÁ, Fabiana C osta Lima de. A  liberdade religiosa e a 
transfusão de sangue nas Tbstemunhas de Jeová. In Re
v is ta  Thèm is, Fortaleza, v, 3, n° 1, p. 325,

46 Exemplo citado por NETO, M iguel Kfpuri, Responsabili
dade Civil Médica, 5a edição rev ista  e atualizada à  luz do 
novo Código Civil, com acréscim o doutrinário e jurispru- 
dencial, São Paulo: Revista dos Ttíbunais, 2003, p. 176,

46 A  É tica M édica e  o respe ito  às crenças religiosas. Dis
ponível em  h ttp ://c rm m a.o rg .b r/rev ista /b io lv 6 /eticm e- 
d ica.h tm l, acesso  em; l°/05/2007.

47 D ireitos e  deveres do p ac ien te  term inal, In: Revista
Bioética, CFM, vol. I, p, 141-142. ' T

J
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“Se o diálogo inclui o respeito à  dignidade 
do paciente, ele expressa tam bém  o re
conhecimento do paciente, ele expressa 
tam bém  o reconhecimento da autonomia, 
da liberdade do sujeito que se afirma so
bre a fragilidade que a doença e a morte 
testem unham . Autonomia expressa a es
sência hum ana como liberdade de esco
lha; antes de tudo a possibilidade de op
ta r em relação a tudo o que diga respeito 
à própria pessoa. A opção responsável é 
o exercício do direito inerente a todo ser 
humano de responder por si mesmo aos 
desafios da existência, isto é, de domi
nar, pela razão e pela vontade, o curso dé 
sua própri^ história. Mesmo que o acon
tecimento escape ao controle da m ente e 
do livre arbítrio, a pessoa poderá sempre 
compreendê-lo e tom ar posição frente a 
ele, ainda que esta  compreensão seja o 
entendimento da fatalidade àquilo que a 
sobrepuja. [...]
Em que sentido o paciente tem  o direito 
de decidir? Na relação terapêutica habi
tual, o médico detém  o privilégio do co
nhecimento daquilo que é melhor para o 
paciente. Ainda assim, a  administração 
de terapêuticas está, em princípio, sujei
ta  ao acQrdo do paciente, de seus fami
liares e dos eventuais responsáveis. Para 
obter o necessário consentimento, o mé
dico transm ite ao interessado a informa
ção pertinente, assegurando-se de que a 
resposta estará condicionada ao correto 
entendim ento da informação".

D -  O princípio da justiça  ganha força 
quando surge a necessidade de conscientiza
ção acerca da distribuição igualitária e geral 
dos benefícios e avanços propiciados pelos
serviços de atendimento à saúde.

<

Assim, conforme refere BRUNO MARI- 
NI48, “justiça envolve respeitar as diferenças 
existentes na comunidade, e ao invés de discri
miná-las ou segregá-las, deve-se buscar, meios 
de compreendê-las e satisfazê-las”, o que impõe 
a obrigação de o Estado possibilitar o aceaso, 
especialm ente na rede pública, de tratam entos 
alternativos às transfusões de sangue para os 
objetores de consciência.

14 P reced en tes jurisprudenciais de res
peito  à autonom ia do p acien te  no e x 
terior e  no Brasil

A voo d© pássaro, ver-se-á a seguir prece
dentes jurisprudenciais no exterior e no Brasil 
em que foi reconhecido o direito de o paciente 
recusar tratam entos médicos à base  de trans
fusões de sangue. Gize-se que no direito anglo- 
americano, devido a uma tradição liberal de 
forte respeito aos direitos individuais, os pre
cedentes dessa  natureza abundam, ao contrá
rio do que acontece em países do Terceiro Mun
do, em que a  tradição é justam ente o escasso 
respeito aos direitos humanos.

a) ESTADOS UNIDOS
Caso Brooks -  Devido a uma úlcera, pa 

ciente Testemunha de Jeová solicitou atendi
mento médico. Por repetidas vezes alertou ao 
médico de sua negativa em receber tratam ento 
com sangue, inclusive firmando um documento 
de exoneração da responsabilidade do profis
sional. O médico, sem informar previamente à 
paciente, transfundiu sangue. Levado o caso à 
via judicial, o Tribunal de Apelação do Estado

48 MARINI, Bruno. O caso  das T estem unhas d e  Jeová  e 
a  transfu são  d e  sangue: um a análise jurídico-bioética. 
Ju s  N avigandi, Tteresina, ano 9, n° 661, 28 abr. 2005. 
D isponível em  http ://jus2 .uo l.com .br/doutrina/tex to . 
asp?id=6641. A cesso  em: 14 jan. 2007.
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de Illinois afirmou que a Primeira Emenda da 
Constituição dos Estados Unidos protege o di
reito de cada indivíduo à liberdade de sua cren
ça religiosa e seu respectivo exercício. Aduziu- 
se que a ação governamental só poderia em
baraçar, ta l direito quando estivesse em perigo, 
clara e atualmente, a saúde, o bem -estar ou a 
moral pública.

E sta foi a primeira decisão de um a corte 
de apelação nos Estados Unidos em que se re
conheceu o direito de um paciente da religião 
Testem unhas de Jeová a recusar transfusões1 
de sangue não desejadas.

b) CANADÁ
Caso Mallete v. Schulman (Ontario Court 

of Appeal, 72 O.R 2d 417, 1989) -  Em conse
quência de um acidente automobilístico, uma 
Testemunha de Jeová sofreu graves ferimen
tos. Na sala de emergência do hospital foi en
contrada uma diretriz médica, por ela firmada, 
de que não aceitaria tratam ento médico à base 
de sangue, mesmo que em situação' de emer-/ 
gência. O médico do turno, de forma delibera
da, ignorou tal manifestação de vontade, tráns- 
fundindo sangue no paciente. A filha adulta da 
paciente havia objetado energicam ente a  tal 
transfusão de sangue, mas mesmo assim  o mé
dico não se furtou de fazê-la. Quando a pacien
te  se recuperou, demandou o médico por ad- 
ministrar-lhe sangue sem  o seu consentimento. 
A Corte resolveu o caso em favor da paciente, 
condenando-lhe ao pagam ento de vinte mil dó
lares canadenses pelos danos ocasionados.

O médico apelou da decisão, mas o'Tri
bunal de Apelação de Ontário rechaçou seus 
argumentos, reafirmando o direito de o pa
ciente decidir a respeito do seu próprio corpo:. 
“Um adulto capaz geralmente tem  o direito 
de recusar um tratam ento específico ou qual
quer tratam ento, ou de selecionar um a forma 
alternativa de tratamento^ ainda que essa  de

cisão possa acarretar consigo riscos tão sérios 
como a morte ou possa parecer equivocada aos 
olhos da profissão m édica ou da comunidade. 
Independentem ente da opinião do médico, é 
o paciente quem tem  a palavra final quanto a 
subm eter-se a tratam ento”.

Além de confirmar o direito do paciente 
de decidir sobre o seu próprio corpo em caso de 
iminente risco de vida, o Tribunal de Apelação 
destacou que a Diretriz Médica Antecipada é 
uma forma de comunicar os desejos do pacien
te  em uma emergência quando não possa se 
expressar.

, c) CHILE
No artigo AUTONOMÍA DEL PACIEN

TE: EJEMPLO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ 
[reimpresso com perm issão da Revista Chilena 
de Cirurgia (2003; 55 (5): 537-542)], AVELINO 
REMATALES nos fornece dois notáveis exem
plos de como o princípio da autonomia da von
tade  do paciente foi respeitada pelo Poder Ju
diciário chileno:

1 No ano de 1996, foi rejeitado o Recurso 
de Protección Rol n° 805-96 na Corte de Ape
lações de Santiago. Com o recurso, o Hospital 
San José pretendia transfundir sangue contra a 
vontade do paciente, com o argumento de que 
a  vida era um bem superior, Ficou decidido de' 
maneira sucinta, maô profunda, que “ninguém 
pode ser forçado a defender seu próprio direito”.

- 2 No começo de 2001, a Corte de Apela
ções de Valparaíso encerrou o caso contra um 
médico e a esposa de um paciente. Ambos ha
viam respeitado a vontade do enfermo. O pa
ciente, que não era Testemunha de Jeová, pa
decia de uma hemorragia digestiva e se negou 
a uma transfusão.de sangue: O médico e a es
posa do paciente -  quem siúi era Testem unha’ 
de Jeová -  respeitaram  a vontade expressada. 
Devido a um a condição hemodinâmica mul
to complexa, o paciente morfeu. Os familiares
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ajuizaram ação contra o médico e a esposa do 
paciente. Dois anos mais tarde a Corte absol
veu completamente àqueles que respeitaram  
a vontade do paciente, o consentimento infor
mado, a autonomia, a dignidade e a liberdade. 
Felizmente, a enfermeira havia escrito na ficha 
clínica que o paciente não havia consentido 
com a transfusão de sangue. Assim, se esta
beleceu uma vez mais que o único titular da 
vontade é o paciente, e ainda que no estado de 
inconsciência.

d) ARGENTINA49
Caso Bahamondez (CS, 06.04.93, Medida 

Cautelar ED 153-249). Bahamondez era adepto 
da religião Testemunhas de Jeová, civilmente 
capaz, que foi internado em um hospital em ra
zão de hemorragia digestiva. Negando-se a re
ceber transfusão de sangue, as autoridades do 
hospital pediram- aos juizes autorização para 
fazer a transfusão de m aneira compulsória, ale
gando que isso era fundamental para m anter 
o paciente com vida. O Tribunal de I a Instân
cia e a Câmara Federal de Comodoro Rivadá- 
via concederam a autorização (CFed. Com. Riv. 
15.106.89 ED 134-297), entendendo que o direi
to à vida não é disponível e que a atitude de 
Bahamondez equivalia a um suicídio lento.

Perante a Corte Suprema, o advogado de 
Bahamondez alegou que seu cliente queria vi
ver, e não suicidar-se, mas, consciente dos ris
cos de vida que corria, preferia privilegiar sua 
fé e convicções religiosas em detrimento das 
indicações médicas.
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46 Os dois exem plos citados, em  trad u ção  livre, foram 
extraídos do te m a  ‘El Derecho a  u n a  m orte d igna y la 
objeción d e  conciencia (Dra. A m anda E ste ia  Kees), 
abordado n as  ‘2das Jo rn ad as In terpròvinciales sobre 
responsab ilidade civil dei m édico’, ponencia p a ra  la 
Com isión n° 3.

A Corte, por maioria, declarou abstrata  a 
questão, ou seja, não se pronunciou porque, ao 
tem po que o expediente chegou à Corte, Baha
mondez já havia obtido alta médica. Inobstan- 
te  isso, quatro juizes desenvolveram meritórias 
dissidências em dois grupos, fixando a posição 
do tribunal para casos similares, levando em 
conta sua função de garante supremo dos di
reitos humanos.

O primeiro grupo, formado pelos juizes 
Mariano Cavagna Martínez e Antonio Boggia- 
no, reconheceram que a  liberdade religiosa traz 
consigo a possibilidade de exercer a “objeção 
de consciência”, que é o direito do indivíduo de 
não cumprir um a norma ou uma ordem da auto
ridade que violente suas convicções mais ínti
mas, sempre qué o desçumprimento não afete 
significativamente os direitos de terceiros e o 
bem  comum. No caso, os juizes mencionados 
interpretaram  que não haviam sido afetados 
direitos de pessoa distinta da de Bahamondez 
e, portanto, não se lhe podia obrigar a atuar 
contra a sua consciência religiosa. Em síntese, 
esses votos se fundamentaram no conceito de 
liberdade de crença religiosa e na necessidade 
de respeitar a dignidade da pessoa humana.

O segundo grupo, formado pelos m agis
trados Augusto Belluscio e Enrique Petracchi, 
sublinhou no seu arrazoado o direito à intimi
dade, e, invocando julgados norte-ameridanos 
(balancing test), mencionou o direito de “ser 
deixado a sós", afirmando que tal direito não 
pode ser restringido pela só circunstância de 
que a decisão do paciente possa parecer irra
cional ou absurda perante a opinião dominante 
da sociedade. Tratando-se, no caso concreto, 
de homem adulto, consciente e livre, não ca
bia impor-lhe tratam ento que violentasse suas 
convicções íntimas.

Hasn Galacher (CNCiv. Sála G, 11.08.95 
ED 154-655, Buenos Aires). Tratava-se do caso
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de um a mulher adulta, de 30 anos de idade, 
seguidora da religião Testem unhas de Jeová, 
que sofria da  enferm idade de leucemia aguda. 
Possuía filhos pequenos. Com a concordân
cia expressa do cônjuge, opunha-se a receber 
um a transfusão de sangue indicada pelos m é
dicos.

O Fiscal de Câmara, entre outras conside
rações de seu arrazoado, sustentou que o Es
tado Federal sempre reverenciou o “fenômeno 
religioso"; destacou, ainda, que a sra. Gallacher 
possuía vontade real e lúcida^ além do desejo 
de continuar vivendo, mas não à custa do sacri
fício de suas convicções religiosas..

Por sua vez, o Asesor de Menores, ao te : 
cer considerações sobre o efeito que a decisão 
teria sobre os filhos da  enferma, sustentou que 
os menores se encontravam na alternativa de 
pedir a sua m ãe que vivesse à custa  de suas 
crenças, ou que assum isse sua fé até as últi
mas consequências e  entregasse a vida, dan
do, desse  último modo para seús filhos o exem
plo de um a m ãe heróica que entrega a,vida por 
suas convicções.

O Tribunal, citando o caso Bahamondez, 
priorizou na  sua decisão a objeção de consciên
cia, afirmando que o direito de decidir a  forma 
pela qual se possa morrer é um direito perso
nalíssimo.

e) BRASIL
O juiz Renato Luís Dresch, da 4a Vara da 

Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte/ 
MG, nos autos do processo 024.08.997938-9, 
indeferiu um pedido de alvará feito pelo Hos
pital Odilon Behrens, que pediu autorização 
para fazer um a transfusão de sangue em uma 
paciente que pertencia à religião Testemunhas 
de Jeová.

A paciente, por motivos religiosos, não 
aceitava a transfusão, mesmo ciente do risco

^  ,
de vida que corria. Após passar por uma cirur
gia, a paciente apresentava queda progressiva 
dos níveis de hemoglobina.

O m agistrado assinalou que as autorida
des públicas e o médico têm  o poder e o de
ver de salvar a vida do paciente, desde que ele 
autorize ou não tenha condições de manifestar 
oposição. “Entretanto", salientou, “estando a 
paciente consciente, e apresentando de forma 
lúcida a recusa, não pode o Estado impor-lhe 
obediência, já que isso poderia violar o seu es
tado de consciência e a própria dignidade da 
pessoa hum ana”.

O juiz referiu que as Testemunhas de Jeo
vá não se recusam a subm eter a todo e qual
quer tratam ento clínico. A restrição diz respei
to a qualquer tratam ento que envolva a trans
fusão de sangue, especialm ente quando exis
tem  outras formas alternativas de tratamento.

Em trecho lapidar, o m agistrado men
cionou que no seu entendim ento resguardar o 
direito à vida implicava, também, preservar os 
valores morais, espirituais e psicológicos. O Dr. 
Dresch citou que, embora não fosse lícito à par
te  atentar contra a própria vida, a Constituição, 
em §eu art. 5o, inciso IV, assegurada, também, 
a inviolabilidade da liberdade de consciência e 
de crença, garantindo o livre exercício dos cul
tos religiosos. . > ■ -■

O ju iz referiu que o recebimento do san
gue pelo seguidor da corrente religiosa "o torna 
excluído do grupo social de seus pares e gera 
conflito de natureza familiar, que acaba por tor
nar inaceitável a convivência entre seus inte
grantes". '

Em razão disso, e pela informação de que - 
a paciente se encontrava lúcida, o juiz não au
torizou a realização da transfusão de sangue, 
que estava sendo recusada por motivos religio
sos: “Desta forma, tratando-se de pessoa que 
tem  condições de discernir oá efeitos da sue*
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Conduta, não se  lhe pode obrigar a  receber a 
transfusão”, concluiu o juiz.

O juiz Dresch citou outras decisões do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais que pre
servam o direito de seguidores da religião em 
não passarem  por transfusões de sangue50. Em 
uma das decisões do TJMG ficou decidido que 
é “possível que aquele que professa a religião 
denominada Testemunhas de Jeová não seja 
judicialmente compelido pelo Estado a  realizar 
transfusão de sangue em tratam ento quimióte- 
rápico, especialm ente quando existem outras 
técnicas alternativas a serem exauridas para a 
preservação do sistem a imunológico”.

Não houve recurso do hospital, tendo a 
decisão transitado em julgado em 16/07/2008.

15 Lei island esa  sobre os d ireitos dos p a 
c ien tes '

O Anuário de 2005 das Testemunhas de 
Jeová refere a existência de lei islandesa acerca 
dos direitos dos pacientes, a qüal estipula que 
nenhum tratam ento pode ser dado a paciente 
sem o seu consentimento, e que se a vontade 
do paciente é conhecida, deve ser respeitada.

Trata-se da Lei n° 74/1997 (que entrou em 
vigor em l°/07/1997), um autêntico marco legis
lativo na tem ática dos direitos dos pacientes de 
recusar tratam entos médicos, como as transfu
sões de sangue. O governo islandês disponibi
lizou tradução, em inglês, da lei em comento51.

O artigo 5o da  Lei prevê que o paciente 
tem  o direito de obter informações sobre seu 
estado de saúde, o tratam ento proposto (com 
seus riscos e benefícios), possibilidade de tra 
tam ento diverso dó originalmente proposto e

50 D entre elas, a  de n° 1.0701.07.191519-6/001(1), disponí
vel no site  do TJMG (w w w.tjirig.gov.br).

51 D isponível em  < http ://eng .heilb rigd israduney ti.is/la-
w s-and-regu lations/n r/34> A cesso  em: 26 fev. 2009.

suas consequências, bem  como de consultar 
outro médico52.

O artigo 7o determ ina que o direito de o 
paciente decidir sobre o tratam ento que rece
berá deverá ser respeitado. Afirma expressa
m ente que nenhum  tratam ento será dado sem 
o consentimento,do paciente53.

O artigo 8o prescreve que em caso de um 
paciente recusar um tratam ento, o médico de
verá informá-lo das possíveis consequências 
da decisão54.

52- Inform ation on  H ealth  an d  Treatm ent. A rticle 5. A  pa- 
t ie n t  h a s  th e  r ig h t to  o b ta in  Inform ation regarding: 
a  h is  S tate of health , including m edicai inform ation on 

his condiction andprognosis ; 
b  th e  p roposed  trea tm en t, as w ell a s  inform ation on its 

corse, risk s.and  benefits;
c  p ossib le  rem ed ies o th e r th a n  th e  p roposed  trea tm en t 

an d  th e  consequences of lack of trea tm en t; 
d  th e  possib ility  of seek ing  th e  opinion of ano ther doc- 

to r  or o ther h ea lth  w òrkers, a s  appropríate , regard ing  
trea tm en t, condition an d  prognosis.

_53 The. righ t of th e  p a tien t to  decide w h e te r  h e  w ill accep t 
trea tm e n t sha ll b e  respected . A rticle 7. The provisions- 
of th e  Legal Majority- A ct apply  to  th e  consen t to  trea t- 
m e n te  o f p a tie n ts  w ho, on accoun t of lack  of intelligen- 
ce  or for th e  o ther reasons provided for b y  th e  Act, are 
incapab le  of m aking a  decision  regard ing  trea tm en t. In 
such  cases  th e  p a tien t shall n ev e rth e le ss  b e  consu lted  
to  th e  ex ten t possib le. W hitout prejudice to  A rticle 9, no 
trea tm e n t m ay b e  g iven w ithou t th e  prior consen t of th e  
pa tien t, cf. p a rag rap h s 1 an d  2. The consen t shall b e  in 
w riting  w henever possib le an d  ind icate th e  inform ation 
th e  p a tie n t h a s  b e e n  provided w ith  a n d  th a t  h e  h a s  un- 
derstood  th e  inform ation.

54 T reatm en te  refused . A rticle 8 . If th e  p a tie n t refuses 
to  ac ce p t trea tm e n t, a  docto r sha ll inform  h ím  abou t 
th e  possib le  co n seq u en ces of th is  decision. The p a 
tie n t m ay  d iscon tinue tre a tm e n t a t any  tim e, w ithou t 
p re jud ice  to  o th e r law s. If th e  p a tie n t refu ses to  accep t 
trea tm e n t, h is  doctor or th e  h ea lth  w orker superv is ing  
th e  tre a tm e n t sha ll inform  him  of th e  possib le’ conse
q u en ces of h is  decision. A rticle 26 applies to  a  refusal 
to  p a tie n t to  allow  trea tm en t of sick children. The d e
cision of a  p a tie n t to  refuse to  accep t or to  d iscon tinue 
trea tm en t shall b e  recorded  in  his. clinicai record and  
i t  shall b e  confirm ed th a t  th a t h e  h as  received infor
m ation  on th e  possib le  consequences of h is  decision.
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O artigo 9o, por sua vez, abre exceção ao 
“princípio do consentimento para o tratam ento” 
nos casos em que ò paciente estiver inconscien
te  ou incapacitado de comunicar sua vontade. 
Inobstante isso, se  preteritam ente à  impossibi
lidade de manifestação era conhecida sua recu
sa  por um a espécie de tratamento, sua vontade 
será respeitada55.

O artigo 20 assegura ao paciente o direito 
de ir ao médico que reputar mais conveniente, o 
que traduz a possibilidade de ser transferido aos 
cuidados de outro médico ou equipe módica56. .

O artigo 21 estabelece a responsabilidade 
do paciente pela própria saúde, tendo o direito 

‘ de participar ativamente do tratamento para o 
qual consentiu57.

O surpreendente artigo 24 chancela a pos
sibilidade de o paciente morrer com dignidade, 
conferindo a ele o direito de fazer cessar um tra 
tam ento na  fase terminal. Acrescenta, ainda, 
que se o paciente for mentalmente enfermo ou 
estiver impossibilitado fisicamente, o médico 
deverá consultar os parentes antes de decidir 
sobre o fim ou a continuidade do tratamento.

55 Exem ptions from th e  principie of C onsent to  Treatm ent. 
A rticle 9. If a  p a tie n t is unconscious or h is condition is 
such  th a t h e  is u n ab le  to  express' h is w ill regard ing  ur- 
g e n t trea tm en t, h is  consen t shall b e  ta k en  for g ran ted  
un less  it is know n w ith  certa in ty  th a t h e  w ould  have 
refused  to  ac ce p t trea tm en t.

. 56 Choice of a  H ealth  Worker. A rticle 20. A lthough th e  
country  is, d iv ided into h ea lth  regions in  accordance 
w ith  th e  H ealth  Service Act, a  p a tien t h as  th e  righ t to  
go to  th e  doctor m ost convenient fòr him. A  p a tien t also 
h as  th e  righ t to  seek  th e  opinion of ano ther doctor re -  

•_ gaxding diagnosis, trea tm en t, condition an d  prognosis. , 
T he sam e app lies in  reg a rd  to  o ther h e a lth  w orkers.

.57 The P atíen t's  R esponsibility  for His Ow n H ealth. A rticle 
2 1 . A  p a tie n t is  responsib le  for h is  o w n  h e a lth  a s  far a s  
h e  is ab le  a n d  h is S tate of-health perm its. He shall, as 

■ th e  ca se  m ay be, p a rtic ip a te  actively in  th e  trea tm e n t ' 
h e  h as  consen ted  to. . ,

Fazem-se votos para que a magnífica e 
avançada lei islandesa inspire a  legislação de 
muitos países -  especialm ente a do Brasil 
para  que haja o fortalecimento dos direitos hu
manos58.

16 D ireito d o s  p acien tes a tratam entos a l
tern ativos às tran sfu sões de sangue

Em respeito aos direitos fundamentais 
daqueles que por motivos religiosos não acei
tam  determinados tratam entos médicos, o Es
tado tem a obrigação jurídica de custear o pa 
gamento, via SUS, de tratamentos alternativos 
às tranfusões de sangue -  forma de materializar 
o atendim ento dos direitos à  saúde e  à  objeção 
de consciência, ambos protegidos constitucio
nalmente59. .

Não se devé aceitar o argumento daque
les que dizem que os tratam entos alternativos 
às transfusões de sangue não devem ser pagos 
pelo SUS porque são muito custosos e benefi
ciam apenas uma minoria.

Ora, em primeiro lugar, diga-se que as 
minorias tam bém  pagam  seus tributos ao Es
tado, não podendo ser excluídas de terem um 
atendim ento médico de acordo com suas con
vicções religiosas.

Em segundo, tratam entos alternativos 
beneficiam a coletividade inteira, dado que,

58 T reatm ent of Dying Patients. A  p a tie n t h as  th e  righ t to 
d ie w ith  dignity. If a  dying p a tie n t express clearly th a t 
h e  declines further life-prolonging trea tm en t, or resus- 
c ita tion  efforts, h is  doctor m u s t resp ep t h is  decision. If 
a  dying p a tien t is m entally  or physically  too  illto  decide 
on  h is trea tm en t, th e  doctor shall endeavour to  consult 
th e  relatives of th e  p a tie n t and  co líeagues befere h e  de
cides on  th e  continuation  or tem ination  of treatm ent.

59 O E stad o  ta m b ém  d ev e  fom entar o aum ento  d a  oferta
dos tra tam en to s alternativos à s  transfu sões por p a rte  
dos p restad o res  de saúde p rivados ,1 a  fim d e  q ue o aces- 
so-efetivamente se universalize. \

http://www.tjirig.gov.br
http://eng.heilbrigdisraduneyti.is/la-ws-and-regulations/nr/34
http://eng.heilbrigdisraduneyti.is/la-ws-and-regulations/nr/34


como já citado, são inúmeros os riscos ineren- deração foi tomada, por maioria, pela 5a Câma- 
tes às transfusões de sangue: reações do tipo ra Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
hemolítico e alérgico; transm issão do HTLV-1 no julgamento do Agravo de Instrum ento n° 
e HTLV-2: TT-Vírus; m alária;'m al de Chagas; 22.395/2006, cuja em enta é a seguinte:
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sífilis; doença de Creutzfelt-Jacob (doença da 
‘vaca-louca’), etc. Desta forma, o Estado, além 
de propiciar terapias médicas rríais seguras aos 
usuários do sistema de saúde, evitará gastos 
com indenizações e tratam entos médicos de 
pessoas contam inadas pelas transfusões de 
sangue.

Em terceiro lugar, como já visto, a pró
pria Constituição Federal protege a objeção de 
consciência.

Em quarto, não se pode aplicar nestas si
tuações, visando negar o custeio dos tratam en
tos alternativos, a  "teoria da reserva do possí
vel", segundo a qual a satisfação dos direitos 
sociais fica condicionada à  existência de re
cursos orçamentários do Estado. Em vez disso, 
aplica-se a  "teoria do mínimo existencial", con
soante a  qual o Estado é  obrigado a  garantir o 
mínimo necessário para que a sobrevivência dò 
indivíduo não periclite.

Destarte, o administrador público deve 
velar para que não seja negado a pessoas de 
poucos recursos o direito de objeção de  consci
ência à  transfusão de sangue somente porque 
na cidade de origem não existam  as terapias 
alternativas. Nesse caso, o administrador deve 
arcar com os ônus de providenciar o tratam ento 
em cidade, ou, se for o caso, Estado diverso do 
de residência do paciente. De -idêntica forma, o 
Poder Judiciário deve ser firme em garantir tal 
direito em caso de  recalcitrância do adminis
trador do sistem a de saúde.

Nesse aspecto, ventos benfazejos da ju
risprudência começam a soprar, pois im portan
te  decisão favorável ao direito de o paciente 
te r custeado pelo SUS tratam ento alternativo à 
transfusão de sangue em Estado diverso da Fe-

“TESTEMUNHA DE JEOVÁ -  PROCE
DIMENTO CIRÚRGICO COM POSSIBI
LIDADE DE TRANSFUSÃO DE SANGUE
-  EXISTÊNCIA DE TÉCNICA ALTERNA
TIVA -  TRATAMENTO FORA DO DOMI
CÍLIO -  RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA -  DIREITO À  SAÚDE -  DEVER 
DO ESTADO -  .RESPEITO À  LIBERDADE 
RELIGIOSA -  PRINCÍPIO DA ISONOMIA
-  OBRIGAÇÃO DE FAZER -  LIMINAR 
CONCEDIDA -  RECURSO PROVIDO. Ha
vendo alternativa ao procedimento cirúr
gico tradicional, não pode o Estado recu
sar o Tratamento Fbra do Domicílio (TFD) 
quando ele se apresenta como a única via 
que vai ao encontro da crença religiosa 
do paciente. A  liberdade de crença, con
sagrada no texto constitucional, não se 
resum e à liberdade de culto, à m anifes
tação exterior da fé do homem, m as tam 
bém  de orientar-se e seguir os princípios 
dela. Não cabe à administração pública 
avaliar e julgar valores religiosos, m as 
respeitá-los. A  inclinação de religiosidade 
é direito de cada um, que deve ser preca- 
tado de todas as formas de discriminação. 
Se por motivos religiosos a transfusão de 
sangue apresenta-se como obstáculo in
transponível à submissão do recorrente 
k cirurgia tradicional, deve o Estado dis
ponibilizar recursos para que o procedi- 
mehto se dê por meio de técnica que a 
dispense, quando na unidade territorial 
não haja profissional credenciado a fazê- 
la. O princípio da isonomia não se opõe a 
uma diversa proteção das desigualdades 
naturais de cada um. Se o Sistema Único
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de Saúde do Mato Grosso não dispõe de 
profissional com dómínio da técnica que 
afaste o risco de transfusão de sangue em  
cirurgia cardíaca, deve propiciar meios 
para que o procedimento se verifique fora 
do domicílio (TFD), preservando, tanto  
quanto possível, a crença religiosa do p a 
ciente".

Tratava-se do caso de cidadão de mais 
de 60 anos de idade que ajuizou na 3a Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) 
ação cominatória para cumprimento de ação 
de fazer contra o Estado do Mato Grosso, vi
sando compelir o ente estatal a lhe custear ci
rurgia cardíaca (sem  uso de transfusão de san
gue) no Hospital Beneficência Portuguesa, na 
cidade de São Paulo/SP. Tal procedimento po
dería ser realizado no Estado do Mato Grosso, 
mas somente m ediante transfusão de sangue, 
o que ia de encontro às convicções religiosas 
do paciente.

Em primeiro grau, a antecipação de tu te -7 
la foi indeferida, o que motivou o ajuizamento 
do Agravo de Instrum ento junto ao TJMT .Por 
maioria, e ssa  Corte, vencido o Relator Sebas
tião de A rruda Almeida, que negava provi
mento, reconheceu o dever do Estado do M^to 
Grosso de custear a cirurgia cardíaca do p a 
ciente no Estado de  São Paulo (com técnica ‘ 
que dispensa transfusão de sangue), ,diante da 
objeção de consciência.

O julgamento teve início em 24.05.2006, ■ 
tendo o I o vogal, Desembargador Leônidas Du
arte Monteiro, em um primeiro momento, ade
rido ao voto do Relator, que negava provimento 
ao agravo. N essa sessão, pediu vista o 2o vo
gal, Des. Orlando de Almeida Perri.

Na continuidade do julgamento, em 
31.05.2006, o 2° vogal votou favoravelmente à 
pretensão do agravante, convencendo o I o vo
gal a  retificar seu  voto.

Pela excelência das razões, calha trans
crever trechos do voto vencedor do Des. Orlan
do de Almeida Perri (2o vogal):

"Para delimitar o âmbito deste  apelo, im
põe-se esclarecer que não se e stá  a  deba
te r ética médica ou confrontação entre o 
direito à  vida e o de liberdade de crença 
religiosa.
“O que se põe em relevo é o direito à saú
de e a pbrigação de o Estado proporcio
nar ao cidadãò tratam ento médico que 
nãó implique em  esgarçam ento à  sua  li
berdade de crença religiosa.
“(■■■)
“Como adepto da doutrina 'Testemunhas 
de Jeová’, por força de textos bíblicos 
(Gênesis 9:3-4, Levítico 17:10 e Atos dos 
Apóstolos 15:19-21) não admite o recor
rente submeter-se a procediníènto cirúrgi
co se houver possibilidade de se utilizar 
transfusão de sangue, mesmo que isso re
presente o único recurso a salvar sua vida. 
“Os au tos m ostram  que, n e sta  capital, 
o úniço médico a fazer cirurgia cardíaca 
pelo SUS -  Sistema Único de Saúde, não 
domina a técnica de realizá-la sem o risco 
de se utilizar transfusão de sangue.
"(...)
“O que incomòda-me bastante é a  intran
sigência estatal em obrigar o recorrente a 
submeter-se a  cirurgia que, pela técnica uti
lizada, ofenda os princípios religiosos dele. .

“Ora, a  circunstância d e  o Estado te r em 
seus quadros um único prçfissional cre
denciado a  fazer cirurgias cardíacas pelo 
SUS, que ainda não domina essas técni
cas, pode impor ao paciente que subm e
ta-se à  cirurgia tradicional olvidando-se 
seus princípios religiosos? Não estaria o 
Estado, liessas condições, desrespeitan- 

x do o direito à liberdade rêligiosa? j



306 Justitia, São Paulo, 66 (200), jan./jun. 2009

“Certo é que, tratando-se de cirurgia ele
tiva, o paciente com mal cardíaco subme- . 
te-se a ela ou não, segundo a  sua vonta
de. Este preceito transcende à ética m é
dica e alcança a bioética, que tem  como 
um dos princípios basilares o respeito aos 
valores, crenças e vontades do paciente. 
“Ao lado do princípio hipocrático dá bene
volência, a bioética çonclama o respeito à 
autonomia do paciente em anuir a este ou 
aquele procedimento médico, principal- 

. m ente em face do Estado, quando movi
m entada por princípios religiosos.
“Se ao profissional da medicina impõe-se 
o dever de acatar a  vontade do paciente, 
ainda que a m edida ponha em risco a pró
pria vida dele, que dizer então em.relação 
ao Estado quando a recalcitrância funda- 
se em motivos financeiros?
“O que pretendo afirmar é que, havendo 
alternativa ao procedimento cirúrgico tra 
dicional, não pode o Estado recusar o Tra
tam ento Fora do Domicílio (TFD) quando 
se apresenta como a única via que vai ao 
encontro da crença religiosa do paciente. 
“É preciso te r em m ente que não se tra ta  
de capricho, teimosia ou intolerância do 
recorrente, mas de princípios religiosos, 
que proíbem a transfusão de sangue alo- 
gênico.
“Quase septuagenário, não quer ele ar
riscar a vida eterna pelos poucos anos de 

; vida terrena. Diante da situação, afigura- 
se justo o Estado compeli-lo à  escolha en
tre essas vidas?
“(->
“Se por motivos religiosos a transfusão 
de sangue apresenta-se como obstáculo 
intransponível à subm issão do recorren
te  à cirurgia tradicional, deve o Estado 
disponibilizar recursos para que o proce

dimento se dê por meio de técnica que 
dispense-na, quando ha unidade territo
rial não haja profissional credenciado a 
fazê-la.”

Na questão de obrigar o Estado a  mon
ta r um a estrutura para propiciar tratam entos 
alternativos às transfusões de sangue para os 
objetores de consciência por motivos religio
sos, avulta o papel do Ministério Público. De 
fato, e ssa  instituição poderia instaurar proce
dimento administrativo para investigar as dé- 
ficiências do SUS quanto à disponibilização 
de tratam entos alternativos às transfusões de 
sangue, sabidam ente arriscadas, firmando Ter
mo de Ajustamento de Conduta com o ente pú
blico legitimado ou inclusive ajuizando a ação 
civil pública competente.

17 Da n ecessid ad e  de m u danças n os cur
rícu los de en sin o  m édico e  jurídico

Pelo que foi abordado ao longo deste  tra 
balho, torna-se visível que alterações nos cur
rículos das faculdades de Direito, Farmácia,' 
Medicina e Enfermagem se fazem necessárias 
para que os assuntos relativos aos direitos dos 
pacientes sejam mais bem estudados e com-, 
preendidos, pois dizem respeito, fundamen
talm ente, à saúde física e à dignidade do ser 
humano.

Como bem  observa o criminalista PAU
LO SÉRGIO LEITE FERNANDES em parecer60, 
“postos frente à expansão universal de molés
tias viróticas mortais, devem os estabeleci
m entos de ensino médico e hospitais ministrar 
urgentem ente ensinamento sobre os tratam en
tos alternativos substitutivos das transfusões, 
minimizando a possibilidade de contágio, cada 
vez mais efetiva".

60 FERNANDES, Paulo Sérgio Leite. Parecer. A ssociação 
Ib rre  d e  Vigia d e  Bíblias e  Tratados, Cesário  Lange„SE
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Isso nada mais seria do que dar concre- 
tude à prescrição do art. 5o do Código de Éti
ca Médica Brasileiro, segundo o qual o médico 
deve aprimorar continuam ente seus conheci: 
mentos e usar o melhor do progresso científico 
em benefício do paciente.

Assim, nos programas das disciplinas 
m édicas -  inclusive na pós-graduação -  torna- 
se imperioso incluírem-se disciplinas como 
Tratamentos alternativos às transfusões de 
sangue, Sociologia da medicina, Psicologia do 
paciente e, especialm ente, Ética Médica.

JECÉ FREITAS BRANDÃO, prefaciando a 
obra de Nedy Cerqueira Neves61, refere que a 
publicação surpreende ao denunciar que, ape
sar de a Etica Médica ter 2.500 anos de histó
ria, somente há 30 anos estava incluída no cur
rículo da graduação médica de m aneira formal. 
Também revelava que 14,6% das escolas m é
dicas no Brasil áinda não tinham  docentes de 

(Ética Médica. Prosseguiu afirmando que esse 
descaso parecia não ser privilégio do Brasil, já 
que a World Medicai Association precisou re
comendar, em resolução, a inclusão do ensino 
de Ética Médica no currículo das escolas médi
cas de todo o mundo. v

No ensino jurídico, seria de grande valia 
a inclusão da cadeira de biodireito e bioética, e 
da de direitos e deveres de médicos e pacien
tes; na disciplina de Direito Constitucional de
veríam ser.estudados com detença tem as rela
tivos à  liberdade religiosa e de consciência. E 
deveriám ser estim uladas pelas faculdades de 
Direito a realização de seminários e a produção 
de artigos e monografias sobre o direito de re
cusa de pacientes a determinados tratam entos 
médicos.

61 NEVES, N edy C erqueira. É tica  p a ra  os fu turos médicos. 
É possível ensinar? Brasília: Conselho Federal d e  M edi
cina, 2006.
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18 Da responsabilidade civ il e  penal do  
m édico

Restou suficíentem ente. assentado que, 
em conjunto, os princípios constitucionais da 
legalidade, da liberdade de crença e consci
ência, da dignidade da pessoa humana, da 
proteção da intimidade, bem como alguns dis
positivos infraconstituçionais da Lei de Trans
plantes, do Código Civil e do Estatuto do Idoso 
devem sobrepor-se ao direito à vida, devendo 
o médico respeitar a  vontade do paciente de 
não receber transfusão de sangue, mesmo que 
disso venha a decorrer o óbito.

Assim, se o médico informar devidamen
te  ao paciente os riscos da recusa à transfu
são de sangue, e mesmo assim  o paciente se 
opuser a-esse tratam ento, estará  o profissional 
agindo conforme o ordenamento jurídico, não 
podendo ser responsabilizado civil ou criminal
m ente pelo resultado morte.

Certamente, expressiva parcela dos mé
dicos sentir-se-ia insegura em re,speitar a von-. 
tade do paciente de recusar transfusões de 
sangue em situações de iminente perigo de 
vida, por tem er responder a  processo adminis
trativo junto ao Conselho Regional de Medici- 

v na  óu ser réu em processo cível ou criminal por. 
omissão1 de socorro,- delito previsto no artigo 
135 do Código Penal62.

Entretanto, tais temores não se justifi- 
.cam. Respondendo consulta acerca da respon
sabilidade do médico por omissão de socorro 
no caso de acatar a vontade do paciente de

62 A rt. 135. Deixar d e  p re s ta r  assistência , quando  possível 
fazê-lo sem  risco pessoal, à  criança ab andonada  ou ex
trav iada, ou à  p esso a  inválida ou ferida, ao desám paro
ou em  grave e  im inente perigo; ou não pedir, n e sses  ca-/
sos, o socorro d a  au toridade publica: Pena -  detenção, 
d e  1  (um).a 6  (seis) m eses, ou m ulta.
Parágrafo único. A  p en a  é  aum en tada  d a  m etade, se  da 
om issão resu lta  lesão  corporal d e  riatureza grave, e  tri
p licada, se  resu lta  m orte. i

Jf '
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recusa de tratam ento, o eminente constitucio- 
nalista MANOEL GONÇALVES FERREIRA FI
LHO, em parecer63, asseverou:

“Com efeito, no ângulo penal, inexiste cri
me sem culpa. Ora, na hipótese de recusa 
de tratamento, não haverá culpa por parte 
do médico em não ser este prestado. Não 
terá  havido omissão de responsabilidade 
do médico, mas recusa a  tratam ento espe
cífico por parte do paciente.”
E acerca da responsabilidade ética em não 

ministrar o médico o tratam ento indispensável 
em respeito à  vontade do paciente, o mesmo au
tor refere: “Igualmente, não haverá nesse caso 
responsabilidade do médico por falta ética. Fal
ta  que ele, aliás, não cometeu, porque se o tra ta
mento ou transfusão não foram ministrados, isto 
se deu pela recusa por parte do paciente”.

RODRIGO IENNALO DE MORAES e RO
DRIGO SANTOS PIRES, em primoroso artigo, 
referem que, numa perspectiva funcionalista, é 
possível sustentar a  juridicidade da irresponsa
bilidade penal do médico quando, em respeito à 
convicção religiosa do paciente Testemunha de 
Jeová, não ministra transfusão de sangue, mas 
adota todas as alternativas de tratam ento no in
tuito de salvar-lhe a vida, observada a lex arte. 64

TEREZA RODRIGUES VIEIRA, em arti
go65, noticiou a absolvição pelo Conselho Fede
ral de Medicina de um a médica que respeitou 
a decisão da paciente coreana Y.C.H. (que era

63 FERREIRA. FILHO, M anoel G onçalves. Q uestões consti
tucionais e  legais referen tes a  tra tam en to  m édico sem  
transfusão  d e  sangue. Parecer Jurídico, São Paulo/SR 
24.10.1994. . '

64 Transfusão d e  sangue  em  p ac ien tes  T estem unhas de 
Jeová: religião, é tica  e  d iscurso  jurídico-penal. In: Re
v is ta  Ju ríd ica Unijus, vol. 8 n° 08, maio/2005.

65 A spectos éticoá e  jurídicos d a  recu sa  d e  p ac ien te  Tes
tem u n h a de Jeová em  receber transfu são  d e  sangue. In: 
Rev. De Ciências Juríd icas d a  Unipar, n° 2, p. 226, v. 6.

Testemunha de Jeová) enrnão  aceitar transfu
são de sangue. A profissional havia sido inicial
m ente condenada pelo Conselho Regional de 
Medicina de São Paulo66.

Y.C.H. sofreu hemorragia no trabalho de 
parto, porém já havia manifestado seu desejo 
de não realização de nenhuma transfusão de 
sangue em caso de emergência. A paciente 
morreu, porém a criança foi salva.

Com base nos depoimentos dos familia
res e dos profissionais de saúde que atuaram  
no caso, o Conselho Federal de Medicina, por 
5 votos contra 4, absolveu a médica H.K., en
tendendo que ela não poderia desrespeitar a 
vontade da paciente.

Em  parecer67, o Dr. MARCO SEGRE refe
riu: “Sempre mais se considera que a  exceção 
prevista no Código de Ética Médica (art. 46)68, 
prevendo a intervenção do médico sobre o pa
ciente -  contrariamente a sua vontade, em si
tuações de iminente perigo de vida -  seja uma 
possibilidade que se abre para o médico atuar, 
e não uma determ inação”.

Evidentemente, se um paciente, de forma 
livre e consciente, recusa transfusão de sangue 
mesmo ciente dos riscos iminentes a sua vida 
decorrentes dessa  conduta, não será caso de 
aplicação do disposto no artigo 22 do Código de

, 66 Tratou-se do processo  ético-profissional CFM n° 0654- 
015/00, que te v e  origem  no processo  2374-020/94 do 
Conselho Regional de M edicina d e  São Paulo. A  decisão  
do CFM reform ou a  decisão  d e  I o grau, que im pôs como 
penalidade à  m éd ica  ‘C ensura confidencial em  aviso re
se rv ad o ’.

67 C onsulta n° 27.278/96 do CREMESP (Conselho Regio
na l d e  M edicina do E stado  d e  São Paulo), aprovada em  
07/10/1997.

68 O artigo  46 do Código d e  É tica M édica revogado tin h a  
a  segu in te  redação: “Efetuar qualquer procedim ento 
m édico sem  o esclarecim ento  e  consen tim ento  prévios 
do p ac ien te  ou  d e  seu  responsável legal, salvo im inente 
perigo d e  v id a”.
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•Etica Médica, m as sim do artigo 24 do mesmo 
Diploma Legal, que veda ao médico exercer sua 
autoridade de maneira a limitar o direito do pa 
ciente de decidir livremente sobre a sua pessoa 
ou seu bem-estar.

De outra banda, entende-se que mesmo 
nos casos em que o médico fizer a transfusão 
de sangue contra a vontade do paciente (por 
óbvio, somente nos casos de iminente risco de 
vida) não poderá derivar a responsabilidade ci
vil ou criminal, pois estará  atendendo ao que 
determ ina o seu Código de Ética, especialm en
te  os artigos 22 e 31:

"Art. 22. Deixar de obter consentimen
to do paciente ou de seu representante 
legal após esclarecê-lo sobre o procedi
mento a  ser realizado, salvo em caso de 
risco iminente de m orte”
“Art. 31. Desrespeitar o direito do pacien
te  ou de seu representante legal de deci
dir livremente sobre a execução de prá
ticas diagnosticas ou terapêuticas, salvo 
em caso de iminente risco de m orte.”

Há, ainda, o disposto no inciso I do § 3o 
do art. 146 do Código Penal, prèscrevendo que 
não configura o delito de constrangim ento ile
gal a intervenção médica ou cirúrgica, sem o 
consentimento do paciente ou representan
te  legal, se justificada por iminente perigo de 
vida.

Ora, em obedecendo ,legislação escrita, 
positivada (embora inconstitucional e/ou re
vogada, como visto) que regulam enta aspec
tos do seu exercício profissional, o médico não 
pode receber qualquer punição administrativa 
ou ser responsabilizado nas esferas cível e cri
minal. De fato, o médico não é um operador do 
Direito, para saber que uma norma 'x p o s i t iv a 
da em texto, é inconstitucional ou se foi revoga
da; ou que princípio constitucional, em um de

terminado caso concreto, terá  preponderância 
sobre outro; aliás, sequer os operadores do Di
reito têm  posicionamento unânime a esse res
peito, não sendo incomuns decisões judiciais 
que autorizam a transfusão de sangue contra 
a vontade do paciente em casos de iminente 
risco de vida.

Principais con clu sões
1 A pesar dos avanços técnicos no con

trole do material biológico, as transfusões de 
sangue continuam sendo procedimento de ris
co, pois: a) por elas podem ser transm itidas 
doenças infecciosas graves, tais como AIDS 
e doença de Chagas; b) deprimem o sistem a 
imunológico do receptor.

2 Á.recusa a  tratam ento médico, estriba- 
da em convicção religiosa, tem  proteção cons
titucional, diante da inviolabilidade à  liberdade 
de consciência e de crença (art. 5o, VI e VIU, da 
CF/88).

3 A recusa de subm eter-se a qualquer 
espécie de tratam ento médico, independente
m ente de convicções religiosas, tam bém  en
contra guarida nos princípios constitucionais 
da legalidade (‘ninguém é obrigado a fazer ou 
deixar de fazer senão em virtude de lei’) e da 
dignidade da pessoa humana.

' 4 0  direito à vida não tem  apenas um as
pecto físico (conservação biológica do corpo), - 
mas envolve, principalmente, elementos mo
rais, espirituais e emocionais.'

5 Aos pacientes, independentemente de 
posicionamentos morais, filosóficos ou religio
sos, não se pode exigir um a obrigação jurídica 
de viver mediante a imposição de uma transfu
são de sangue, se considerarmos que ninguém 
está  obrigado para com si mesmo. Para existir 
uma relação jurídica é necessário que haja pelo 
menos duas pessoas -  uma que pode exigir uma 
prestação e, outra que tem  o dever de atendê-là.

M



6 Não se pode confundir ‘inviolabilidade com o consentimento expresso do receptor, 
do direito à vida’ com ‘indisponibilidade do dí- após aconselhamento sobre a excepcionalida- 
reito à  vida’, term os que juridicamente têm  sig- de e os riscos do procedimento, desautoriza a 
nificados bem  distintos. A inviolabilidade diz transfusão de sangue -  que é um tecido -  con-
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respeito a direitos outorgados a certas pesso
as, em virtude do que não podem  ser m olesta
das ou atingidas por terceiros. Já  a indisponibi
lidade é atributo daquilo que o titular não pode 
dispor ou ceder.

7 A recusa a  tratam entos médicos, como 
as transfusões de sangue, está  legitimada pelo 
disposto no artigo 15 do novel Código Civil, o 
qual prescreve que ‘Ninguém pode ser cons
trangido a  submeter-se, com risco de vida, a 
tratam ento médico ou à  intervenção cirúrgica”, 
normã que deve ser lida como ‘ninguém, nem 
com risco de vida, será constrangido a tra ta 
mento médico ou intervenção cirúrgica’.

8 O artigo 17, caput, da Lei n° 10.741/2003 
(‘Estatuto do Idoso’), ao assegurar àquele que 
estiver no domínio de suas faculdades men
tais o direito de optar pelo tratam ento médico 
que lhe for reputado mais favorável, não eri
ge como óbice ao exercício de tal direito que 
o paciente corra risco de morte. E o inciso III 
do parágrafo único desse artigo estabelece que 
não é  suficiente a situação de perigo de vida 
para que a eleição do tratam ento sejà feita pelo 
médico, exigindo, ainda, a impossibilidade de 
manifestação do paciente idoso, familiares ou 
representante legal. Diante desses, claros dis
positivos legais, pelo princípio da  igualdade de 
todos perante a lei, estão revogados os disposi
tivos normativos de igual ou inferior hierarquia 
que possibilitam ao médico fazer tratam ento 
médico e/ou cirúrgico contra a vontade do pa
ciente, mesmo nas situações d e  iminente risco 
de vida.

9 O art. 10, caput, da Lei n° 9.434/97 (Lei 
x de Transplantes de Órgãos e Tecidos) ao pres

crever que o transplante ou enxerto só se fará

tra  a  vontade do paciente, mesmo em casos de 
iminente risco de  vida.

10 O adolescente a partir de 16 anos de 
idade, pelos direitos em perspectiva que a lei 
lhe confere (direito de votar, direitos civis ple
nos com a emancipação), deve ser considera
do maior amadurecido, sem  perquirições adi
cionais, cabendo-lhe recusar ou aceitar deter
minados tratam entos médicos. Em relação ao 
adolescente entre 12 anos completos e 16 anos 
incompletos de idade, para  verificar se deve 
ser respeitada sua vontade qúanto á terapias 
médicas, necessário aferir previamente se é 
um ‘menor amadurecido'.

11 Pelo princípio bioético da AUTONO
MIA, o paciente tem  o direito de decidir sobre 
a  sua submissão -  ou não -  a determinado tra 
tam ento médico, livre de interferências e  pres
sões externas, levando em consideração'Seus 
valores mais íntimos, sejam morais, éticos, fi
losóficos ou religiosos. O princípio da autono
mia deve sobrepor-se ao PRINCÍPIO DA BENE
FICÊNCIA, pelo qual o médico deverá fazer o 
que, na sua ótica, beneficiará o paciente.

12 Mesmo que não .se considerem revo
gados o inciso I do § 3o do artigo 146 do Código 
Penal e  o artigo 22 do Código de Ética Médica, 
ta is dispositivos normativos são inconstitucio
nais, pois, possibilitando a intervenção médi
ca ou cirúrgica contra a vontade do paciente, 
ferem a liberdade de consciência e de crença, 
o direito à intimidade e à privacidade, além 
dos princípios da legalidade e da dignidade da 
pessoa humana.

13 Diante dos grandes riscos inerentes 
às  transfusões de  sangue, bem  como em res
peito ao direito à saúde dos objetores de cons
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ciência por motivos religiosos, o Estado tem  
a  obrigação jurídica de  custear o pagam ento, 
via SUS, de tratam entos alternativos a essas 
tranfusões.

14 Os estabelecim entos de ensino médi
co e de atendim ento à saúde devem ministrar 
urgentem ente ensinam ento sobre os tratam en
tos alternativos substitutivos das transfusões, 
minimizando a possibilidade de contágio. Nos 
program as das disciplinas m édicas -  nos ní
veis de graduação e pós-graduação -  torna-se 
imperioso incluírem-se disciplinas como, Trata
mentos alternátivos às transfusões de sangue, 
Sociologia da  medicina, Psicologia do paciente 
e, especialmente, Ética Médica.

15 No currículo do ensino jurídico de
veria ocorrer a inclusão d a  cadeira de biodi- 
reito e bioética, e da de direitos e deveres de 
médicos e pacientes; na disciplina de Direito 
Constitucional deveriam  ser estudados com 
detença tem as relativos à liberdade religiosa 
e de consciência. É tam bém  deveriam  ser e s 
tim uladas pelas faculdades de Direito a reali
zação de seminários e a produção de artigos 
científicos e monografias sobre o direito de re
cusa de pacientes a determ inados tra tam en
tos médicos.

16 O médico que atende a vontade do
paciente de rejeitar as transfúsões de sangue, 
mesmos nos casos de iminente risco de vida, 
não pode ser responsabilizado civil e criminal
mente, mesmo que da conduta sobrevenha a 
morte do paciente. /

LEIRIA, C. da S. Blood transfusions against the 
Jehovah's W itness patient's Will: A very seri- 
ous human rights violation. Rev. Justítía (Sáo 
Paulo), v. 200, p. 279-313, jan./jun. 2009.

• ABSTRACT: The refusal by Jehovah's Wit- 
nesses to receive blood transfusions in life-

threatening situations has sparked contro- 
versy in th e  medicai and  legal fields, This 
article intends to show tha t such refusal is 
protected by the Brazilian Constitution and 
also by infra-constitutional legislation.

• KEY-WORDS: Blood Transfusions. Religious 
Ereedom. Jehova's W itnesses. Constitutional 
Principies. Patient's Rights.

R eferências bibliográficas
ANUÁRIO DE 20Õ5 DAS TESTEMUNHAS DE 
JEOVÁ, publicação da Associação Torre de Vi
gia de Bíblias e Tratados. Cesário Lange/SP 
BASÍLIO, Felipe Augusto. O princípio da  dig
nidade da pessoa hum ana e a recusa a trata- 
m éntos médicos com hemotransfusão por mo
tivos de convicção religiosa. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 9, n° 809, 20 set. 2005. Disponí
vel em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto. 
asp? id—7311. Acesso em: 14 jan. 2007. 
BASTOS, Celso Ribeiro.' Direito de recusa de 
pacientes, de seus familiares, ou dependentes, 
às transfusões de sangue, por razões científi
cas e convicções religiosas. Parecer Jurídico, 
São Paulo, 23 de novembro de 2000.
CARMO, João dos Santos; MATOS, Jusele de 
Souza. Bioética: um texto introdutório. Revista 
Lato & Sensu. Belém, v. 4, n° 1, p. 3-5; out. 2003. 
CLOSET, J. Bioética como ética aplicada e ge
nética. In: Garrafa, V.; Costa, S. I. F (Org.). A

V

bioética no século XXI. Brasília: Editora da 
UNB, 2000. p. 110-128.
COMO PODE O SANGUE SALVAR SUA VIDA? 
Cesário Lange-São Paulo: Sociedade Torre de; 
Vigia de Bíblia e Tratados, 1990.
CUIDADOS COM A FAMÍLIA E TRATAMENTO 
MÉDICO PARA AS TESTEMUNHAS DE JEO
VÁ. Cesário Lange/SP Associação Torre de Vi
gia de Bíblias e Tratados. 1 I

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto


312 Tustitia, São Paulo, 66 (200), jan./jun. 2009

DE LA PENA, Xavier A. López;. SANTILLÁN, 
Moisés Rodríguez. Por La autonomia dei pa
ciente. In: Gaceta Médica de México, 2002; vol. 
138 (I): 121-127.
DWORKIN, Ronald. Domínio da Vida -  Aborto, 
Eutanásia e Liberdades Individuais. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003.
FERREIRA, Paulo Sérgio Leite. Parecer. Asso
ciação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, Ce- 
sário Lange, SP
FERNANDES FILHO, Manoel Gonçalves. Ques
tões constitucionais e legais referentes a tra ta 
mento médico sem transfusão de sangue. Pare
cer Jurídico, São Paulo/SR 24.10.1994.
KEES, Amanda Esteia. El derecho a una morte 
digna y la objeción de conciencia. In: 2das Jor
nadas Interprovinciales sobre responsabilidad 
civil dei médico, ponencia para la Comisión n° 3. 
LIGIERA, Wilson Ricardo. Tutelas de Urgência 
na recusa de transfusão de sangue. In: Temas 
sobre tu tela de urgência. Org. Pós-Graduação 
em Direito da Universidade Paulista -  Unip. São 
Paulo: Arte & Ciência, 2002. p. 157-179.
LOPEZ, Ana Carolina Dode. Colisão de Direitos 
Fundamentais: direito à vida X direito à liber
dade religiosa. Jus Navigandi,' Teresina, ano 
10, n° 958, 16 fev. 2006. Disponível em h ttp :// 
jus2.uol.com .br/doutrina/texto.asp?id=7977. 
Acesso em: 14 jan. 2007.
MARINI, Bruno. O caso das Testemunhas de 
Jeová e a transfusão de sangue: uma análise 
jurídico-bioética. Jus Navigandi, Teresina, ano 
9, n° 661, 28 abr. 2005. Disponível em h ttp :// 
jus2.uol.com .br/doutrina/texto.asp?id=6641. 
Acesso em 14 jan. 2007.
MONTORO, André Franco. Introdução à Ciên
cia do Direito. São Pauío: Editora Revista dos 
Tríbunais, 26a ed., 2005.
MORAES, Alexandre de. Direitos humanos 
fundamentais: teoria geral. São Paulo: Atlas, 8a 
ed., 2007.

MORAES, Rodrigo Ienacço de; PIRES, Rodrigo 
Esteves Santos. Transfusão de sangue em pa
cientes Testemunhas de Jeová: Religião, Etica 
e Discurso Jurídico-Penal. In\ Revista Jurídica 
Unijus, Uberaba, v. 08, p. 87-97, maio de 2005. 
NETO, Jayme Weingartner. Liberdade religiosa 
na Constituição. Porto Alegre: Livraria do  Ad
vogado, 2007.
NETO, Miguel Kfouri. Responsabilidade Civil 
Médico. 5a ed. revista e atualizada à luz do 
novo Código Civil, com acréscimo doutrinário 
e jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribu
nais, 2003,
NEVES, Nedy Cerqueira. Ética para os futuros 
médicos. É possível ensinar? Brasília: Conse
lho Federal de Medicina, 2006.
E, Avelino Rematales. A Autonomia dei pacien
te: ejemplo de lòs Testigos de Jehová (reim- 
presso com permissão da Revista Chilena de 
Cirurgia (2003; 55 (5): 537-542).
R. Maurício Besio; H, Francisca Besio. Testigos 
de Jehová y Transfusión Sanguínea. Reflexión^ 
desde uma Ética Natural, in Revista Chilena de 
Obstetrícia Ginecológica, 2006; 71(4): p. 274- 
279. ' '
ROXIN, Claus. Estudos de Direito Penal. Rio de 
Janeiro: Editora Renovar, 2006.
SÁ, Fabiana Costa Lima de. A liberdade religio-, 
sa  e a transfusão de sangue nas Testemunhas 
de Jeová. In: Revista Themis, Fortaleza, v. 3, n° 
1, p. 323-338, ano 2000.
SÁ,,Maria de Fátima Freire de; CAMPOLINA, 
Maílla Mello. Autonomia privada e biodireito: 
podemos, legitimamente, pensar em um direito 
de morrer? In: Revista Jurídica Unijus, v. 11, n° 
15, p. 177-192.
SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dig
nidade da pessoa humana: construindo uma 
compreensão jurídico constitucional necessá
ria e possível. In: (Org) Dimensões da digni
dade: ensaios de Filosofia do Direito e Direito

313Cível /  Civil

Constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advo
gado, 2005.
SEGRE, Marco.-Situação ético-jurídica da Tes
tem unha de Jeová e do médico e/ou instituição 
hospitalar que lhe p resta  atenções de saúde, 
face à recusa do paciente-religioso na acei
tação de transfusões de sangue. Parecer. São 
Paulo, 04.07.1991.
SILVA, Franklin Leopoldo e. Direitos e Deveres 
do Paciente Terminal, in Revista Bioética, Bra
sília, Conselho Federal de Medicina, N 2, Brasí
lia, 1993. p. 141-142, v. I.
SILVA, José Afonso da. (Curso de Direito Cons
titucional Positivo. 18a ed., revista e atualizada

nos term os da reforma constitucional. São Pau
lo: Malheiros, 2000.
SOUZA, Zelita da Silva; MORAES, Maria Isa
bel Dias Miorim. A Ética Médica e o respeito 
às crenças religiosas. Disponível em h ttp :// 
crmma.org.br/rèvista/biolvô/eticm edicà.htm l. 
Acesso em l°/05/2007.
TRADUÇÃO DO NOVO MUNDO DAS ESCRITU
RAS SAGRADAS
VIEIRA, Tereza Rodrigues. Aspectos éticos e 
jurídicos da recusa do paciente Testemunha de 
Jeová em receber transfusão de sangue. In: Re
vista de Ciências Jurídicas ̂ e Sociais da Unipar, 
n° 2, p. 221-234, jul./dez. 2003, v. 6.



317

Controle Judicial da Administração Pública no Estado 
de Direito: por uma Nova Juridicidade

João Marcelo LANG*

Interesses Difusos e Coletivos / Diffuse and Collective Interests

• SUMÁRIO: Introdução. 1 Os princípios jurí
dicos: a nova positivação do Direito- 2 Subs- 
tancialismo versus procedimentalismo. 3 O 
controle dos atos administrativos: a nova ju
ridicidade. Considerações finais. Referências 
bibliográficas.

• RESUMO: O Estado Democrático de Direito 
agregou aos seus antecessores, o aspecto de 
legitimação da autoridade, da concretização 
de direitos e da hermenêutica constitucional. 
O Direito positivo passou a agregar valores 
sociais ligados à moralidade, à ética, à  jus
tiça, alargando a concepção dò princípio da 
legalidade (do formal ao substancial). Com 
isso, o atuar da administração pública passou 
a sef visto sob uma nova ótica, pois a bus
ca pelo atuar ótimo, pela boa administração, 
deixou de ser incontrolável pelo Judiciário. A 
administração pública, o administrador, age 
por meio da edição de atos administrativos 
que, além dos elementos de caráter formal 
-  competência, finalidade, forma, motivo/ 
motivação e objeto -  passaram  a sef tute- 
láveis pelo Judiciário, já que o princípio da 
legalidade aumentou seu lastro, passando a 
ser entendido como o ordenamento em um 
todo. O ag ir administrativo passou a ser pau
tado pela Constituição, vista como “ponto 
de partida e de chegada’’ de qualquer ação 
administrativa, pois nela se encontram a s” 
promessas da  modernidade e dos bens bási
cos da sociedade. Com a  inclusão, no Direito, 
dos princípios constitucionais, deu-se ázo a 
um controle judicial mais efetivo, já que não

mais mitigado às formalidades, mas ligado 
ao controle substancial do ato administrati
vo, o que se dá por raeio da análise do de
mérito doaato, da finalidade a que se propôs, 
por meio de um controle finalístico. Não se 
defende o desaparecim ento da discriciona- 
riedade administrativa, mas sua m anuten
ção. Porém, diante da discricionariedade e 
dos princípios jurídicos que norteiam  o atuar 
administrativo e que possibilitam o controle 
pelo Judiciário, o administrador tem  o dever 
acentuado de buscar atingir o resultado óti
mo, pois o controle judicial deixa de apreciar 
unicam ente a emissão da vontade da admi
nistração e passa  a zelar pelo resultado ob
tido com a edição do ato. Não mais se con
trola a discricionariedade em si mesma, mas 
o resultado almejado e alcançado pela ação 
discricionária.

* G raduado em  Direito pe la  U niversidade do O este de 
S an ta  C atarina (Unoesc, C am pus d e  Chapecó -  1997). 
E sp ec ia lista  em  Direito p e la  Escola d e  Preparação- e 

. A perfeiçoam ento do M inistério Público dò E stado  de 
S an ta  C atarina (EPAMPSC, C hapecó -  2000). E specia
lis ta  em  Direito A dm inistrativo M unicipal pela  Univer
s id ad e  de Passo  Fundo (UPF -  2002). A perfeiçoado em  
Direito C onstitucional p e ja  U noesc, C am pus de Xanxe- 
rê  -  2003. A perfeiçoado em  Direito Previdenciário pela 
Unoesc, C am pus d e  X anxerê -  2004. D outorando em  Di
reito  p e la  U niversidade do Vale do' Rio dos Sinos (Unisi- 
nos). Professor Titular do Curso ql© Direito d a  UNOESC, 
C am pus d e  X anxerê d esd e  2001. C oordenador do N ú
cleo d e  P rática Juríd ica d a  U noesc Xanxerê, d esd e  2003. 
M embro do VI Tribunal d e  É tica e  D isciplina d a  OAB/SC 
(triênios 2004/2006, 2007/2009). Aclvogado (1998).
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• PALAVRAS-CHAVE: Constituição. Princípios.
Ato administrativo. Controle judicial.

Introdução
O Direito e o Estado têm  passado, nas 

últimas décadas, por consideráveis alterações 
em suas estruturas e características, fruto de 
novos traços sociais.

Com efeito, as soberanias estatais não 
mais possuem  a força que detinham  no século 
XIX; a sociedade excedeu distâncias terrestres, 
coexistindo em proximidades nunca dantes 
vistas; valores e princípios deixaram de ser ex
clusivos à moral, à ética, à justiça, e se  agrega
ram ao Direito, em seu todo; o Direito deixou de 
ser do Estado, com atributos m eram ente orga- 
nizatórios, e passou a ser um transformador da 
sociedade e do próprio Estado.

Este pluralismo vivenciado encontrou 
guarida nas Constituições, que obtiveram 
sta tus  de possibilitar soluções e coexistência 
desta  sociedade pluralista e democrática: Os 
textos constitucionais integraram  os valores 
exigidos pela sociedade hodierna, mostrando- 
se cada vez mais substancialistas por meio dos 
princípios.

À superação do Estado de Direito legis
lativo ao Estado Constitucional trouxe impor
tan tes consequências ao Direito e ao próprio 
Estado, até porque Teoria do Direito e Teória do 
Estádo vivem intimamente relacionadas.

O Direito, em um primeiro momento con
fundido com a lei e com a justiça, ganhou maior 
independência a partir do momento em que se 
reaproximou dos valores éticos e morais que o 
animaram por séculos e que restaram  afasta
dos devido ao Positivismo Jurídico.

A liberdade da sociedade, a luta por re
formas sociais, a igualdade perante a lei, o 
reconhecimento dos direitos fundamentais 
individuais, o rigor da aplicação do Direito, o

exigir da Administração Pública o “agir ótimo", 
enfim, estes e vários outros valores passaram  
a integrar os textos constitucionais por uma 
nova técnica legislativa, como dito, pela utili
zação dos chamados princípios.

As insuficiências da regra na realização 
do Direito trazem  à tona, então, um a im portan
te  discussão sobre a normatividade dos prin
cípios, tendo-se, assim, uma ampla discussão 
acerca de sua aplicação. A aplicação dos prin
cípios rem éte a duas discussões importantes: 
a relação entre Direito e moral e como se dá a 
interpretação/aplicação do Direito.

Com relação à aplicação dos princípios 
tem -se notado a ocorrência de duas posturas: 
aqueles que partem  de um método para ga
rantir a sua correção normativa e aqueles que 
afirmam a discricionariedade judicial quando 
da sua aplicação. A hermenêutica filosófica de
nuncia os equívocos das duas posturas1.

Os princípios vêm sendo cada vez mais 
valorizados e sua aplicação tem  se mostrado 
eficiente como forma.de enfrentamento ao Po
sitivismo Jurídico. Contudo, não é pacífico o 
entendim ento sobre a relação dos princípios

1 D estaca  Paolo G rossi que o in té rp re te /ap licador do Di
reito  foi visto  como um  sujeito vinculado à  in te ligência 
do conteúdo d e  von tade encontrável no texto. A  h er
m enêu tica  é  u m a “renovação m etodológica q u e  te n d e  
a  supera r os cânones d a  herm enêu tica  clássica, te n ta n 
do tom ar a  relação en tre  um  tex to  e  o seu  in té rp re te , 
individualizando a  m arca au tên tica  d e  todo processo  
interpretativo ... o tex to  não é  autossuficiente, m as sim  
incom pleto e  não  acabado ...”. P rossegue elogiando a  
p ersp icác ia  d e  G adam er que “quis olhar a  fundo o in 
te rio r do universo jurídico onde, d esd e  sem pre, o p ro 
b lem a cen tra l e s tá  n a  relação en tre  reg ra  e  v id a  e  no' 
p ap e l d a  in terp re tação /ap licação  p a ra  traduzir em  vida 
a  reg ra” (GROSSI, Paolo. Primeira lição sobre direito. Ri
cardo M arcelo Fonseca (trad.). Rio d e  Janeiro: Forense,

, 2006. p. 96-98. .
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e  regras, havendo posturas que entendem  os 
princípios como im portantes apenas no supri
mento das insuficiências das regras, o que re
presenta um a limitação ao caráter normativo 
dos princípios, os quais expressam  o Direito 
para além dos Códigos. Perceber os princípios 
apenas com a função de suprir as insuficiên
cias da regra não parece o melhor, pois os prin
cípios revelam um a normatividade transcen
dente à regra, e ela não representa a totalidade 
do Direito.

Em razão da importância dos princípios, 
surge o questionam ento acerca da sua aplica
ção. A herm enêutica filosófica faz a crítica ao 
uso de métodos para aplicação do Direito, em 
razão de a verdade acontecer de .maneira di
versa a um a descoberta, feita por meio de um 
método2. É possível estabelecer um a relação 
entre o pensam ento de Dworkin, que entende 
o Direito como integridade, a ser expressa nar
rativamente, e a herm enêutica filosófica para a 
qual a compreensão é um mòdo de ser-no-mun- 
do, sendo a  verdade não o produto de um m éto
do, nem  á interpretação se realiza por partes.

No tocante à Administração Pública, tem- 
se insistido que o controle do agir adm inistra
tivo não mais se limita à análise da vontade do

2 Ernildo Stein realiza im portan te esclarecim ento acerca 
d a  relação que h á  en tre  objeto e  m étodo à  herm enêutica 
filosófica: "... m étodo e  objeto vão se  corrigindo constan
tem en te  n a  m edida em  que os objetos do universo filosó
fico e  do universo d as  ciências hum anas são objetos alta- j 
m en te fluidos, altam ente im precisos n a  su a  verificação. 
De ta l m aneira eles nos convocam, q ue nós somos obriga
dos a  read ap ta r o m étodo e  redescrever constan tem ente 
o objeto.,A trás disso e s tá  u m a espécie d e  circularidade. 
Sem pre dispom os de um  m étodo provisório p ara  chegar 
ao objeto. M as n a  m edida em  que vam os desenvolvendo 
o objeto, podem os ir corrigindo nosso  método..." (STEIN, 
Ernildo. Aproximações sobre hermenêutica. 2a ed. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2004. p. 58).

administrador e as aspectos puram ente for
mais do ato, mas, acima de tudo, ao resultado 
obtido pelo atuar administrativo. Essa é a abor
dagem  proposta neste  artigo, qual seja, a nova 
postura a ser adotada pelo jurista e pelo Poder 
Judiciário diante do (novo) Direito e do agir ad
ministrativo, repleto de fundamentos principio- 
lógicos e políticos.

1 Os princíp ios jurídicos: a nova positiva? 
ção do D ireito3-

Crê-se que a utilização dos princípios no 
Direito se deve a  uma forma especial de legis
lar absorta pelo Estado Democrático de Direito 
e pelas suas Constituições.

No Estado de Direito alemão (Rechtssta- 
at), assim como na maioria dos países da Euro
pa continental, o Direito estava desvinculado de 
qualquer referência a valores éticós e a conteú
dos políticos4, principalmente porque não havia 
a concepção da Constituição como norma prin
cipal, como norma hierarquicamente, superior 
do ordenamento jurídico. Isso conduziu o Direi
to a ser entendido como um conjunto de regras 
distantes de qualquer valor ético e moral.

A partir do momento em que se hierar- 
quizòu o ordenamento jurídico, passando a 
Constituição a ocupar lugar de destaque, a

3 G ustavo Zagrebelsky, em  su a  ob ra  “El derecho dúctil", 
n o m in au m  d e  seus títu los d e  “O Direito porPrincíp ios", 
com a  finalidade d e  explanar a  inclusão de. valores éti-^ 
cos, m orais, políticos, d en tre  outros, no Direito positivo. 
Sua inclusão n e s te  es tudo  é  fruto do estím ulo gerado 
p e la  dúv ida acerca d a  aplicação doá princípios e  suas 
utilizações pelo Direito, p rincipalm ente com  o objetivo 
d e  (tentar) clarear su a  im portância e  possib ilitar seu  , 
adequado  uso, n o tadam en te  quanto  à  A dm inistração 
Pública.

4 ZOLO, Danilo. Teoria e  crítica do estado  d e  direito. In: O 
estado de direito -  história, teoria,» crítica. Pietro.Costa e 
Danilo Zolo (org.). São Paulo: M artins Fontes, 2006. p. 14.
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forma adotada em escrever as Constituições 
'foi a de incluir em seu texto não mais simples 
regras como feito até então. Era necessário se 
utilizar de um novo método, de algo, de um a 
fórmula que exprim isse valores que haviam 
sido afastados do Direito devido ao Positivis
mo Jurídico.

Nos Estados Unidos e no continente eu
ropeu, embora com modalidades diferen
ciadas e em tem pos diversos, prevalece 
o modelo de uma Constituição escrita e 
de um explícito, catálogo de direito fun
dam entais tendencialm ente “univer
sais”. (...). E tom a corpo um a tendência 
a hierarquizar o , ordenamento jurídico, 
de modo que subm eta a  lei ordinária ao 
primado da Constituição e, portanto, en
rijeça princípios e regras constitucionais. 
Essa tendência se desenvolve no decor
rer do século XX, dando vida, principal
m ente graças à obra de Hans Kelsen, a 
um verdadeiro e próprio controle judiciá
rio de constitucionalidade sobre a legis
lação ordinária, ...5

Pode-se dizer que o Positivismo Jurídico 
não admitia a existência de princípios no texto 
de lei, tendo em vista que os princípios estão 
im ersos e submetidos a valores e que as nor
mas jurídicas em term os positivistas não admi
tem  “fórmulas vagas" ou qualquer referência/ 
aspiração ético-política6.

O direito por regras do Estado de Direi
to do século XIX é algo bastan te  distinto desta

5 ZOLO, Danilo. Teoria e  crítica do es tad o  d e  direito. In: O 
estado  de direito -  h istória, teoria, crítica. P ietro C osta 
e  Danilo Zolo (org.). São Paulo: M artins Fontes, 2006. p. 
29-30.

6 ZAGREBELSKY, G ustavo. El derecho dúctü. 3 ed . Ma- 
drid: Editorial Trotta, 1999. p. 110/112.

fórmula de escrever o Direito utilizada no Es
tado Democrático/constitucional, fruto inclu
sive do novo papel que o próprio Direito -  e o 
Poder Judiciário -  assum iu nessa  concepção 
estatal.

Os princípios constitucionais deram  aber
tu ra  aos direitos humanos e aos grandes prin
cípios da justiça, o que vem a reforçar a impor
tância que os textos constitucionais obtiveram 
com o passar dos tempos, notadam ente no que 
diz respeito à realidade, à  faticidade.

A herm enêutica filosófica defende que o 
Direito som ente pode se fazer na faticidade, no 
caso concreto. O mesmo ocorre com os princí
pios: seu significado não pode determinar-se 
em abstrato, somente em casos concretos. E 
isto se aplica clara e largam ente no atuar e no 
controlar os atos emitidos pela' Administração 
Pública, não apenas no que diz respeito às for
m alidades do ato, mas principalmente na aná
lise finalística dele, no resultado obtido.

La concepción dei derecho <por princi- 
pios> tiene, por tanto, los pies en la tier- 
ra  y no la cabeza eh  las nubes. La tierra 
es el punto de partida dei desarrollo dei 
ordenamiento, pero tam bién el punto al 
que éste  debe retornar. Naturaleza prác- 
tica  dei derecho significa tam bién que el 
derecho, respetuoso con su función, se 
preocupa de su idoneidád para discipli
nar efectivamente la realidad conforme 
al valor que los principios confieren a la 
misma. Ãsí pues, las consecuencias prác- 
ticas dei derecho no son en modo alguno 

. un  aspecto posterior, independiente y ca
rente de influencia sobre el propio dere
cho, sino que son un elemento cualifica- 
tivo dei mismd. No se tra ta  én absoluto 
de asignar a lo <fáctico> una prioridad 
sobre lo < normativo >, sino de m antener 
una concepción dei derecho que perm ita
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■ que estos dos momentos no sean irrele
vantes el uno para el otro, como, por el 
contrario, sucede en el positivismo7.

Para Alexy, os princípios não se aplicam 
integralm ente em todas as situações, sendo 
eles "m andados de otimização" a serem apli
cados na m edida do possível. Assim, sua rea
lização tem  diferença em relação às normas, já 
que estas se esgotariam  em si mesmas.

Na resolução dos conflitos entre princí
pios, Alexy afirma a precedência de um prin
cípio sobre o outro. O conflito de princípios se 
resolve pela força de cada um, enquanto que 
o conflito de regras pela validade. O peso dos 
princípios em conflito será aferido pelo proce
dimento da ponderação, no qual serão expos
tas as razões de preferência de um princípio, 
justificando-se, assim, a precedência de um 
princípio sobre outro. O processo de pondera
ção se daria “quanto maior é o grau de não sa
tisfação ou de afetação de um princípio, tanto 
maior tem  que ser a  importância da satisfação 
do outro"8.

Esta tarefa de hierarquizar princípios só 
é possível diante de um caso concreto, sendo 
que a ponderação implica o conflito entre prin
cípios. Assim, “a  satisfação de um princípio se 
dá sempre às custas de outro"9. A ponderação 
dos princípios implica a existência de uma re
gra segundo, a qual em toda situação em que os 
fatos forem exatam ente os mesmos, prevalece
rá sempre um único e mesmo princípio. Desta

7 ZAGREBELSKY, G ustavo. El derecho dúctil. 3 ed. Ma- 
drid: Editorial TYotta, 1999. p. 122.

8 ALEXY, Robert, Tboría de los derechos fundamentales. 
Madrid: Centro d e  Estúdios Constitucionales, 1993. p. 
161.

9 ALEXY Robert, Tboría de los derechos fundamentales. M a
drid: Centro de Estúdios Constitucionales, 1993. p. 98.
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m aneira tem -se "como resultado de toda pon
deração jus-fundamental correta que é possí
vel formular uma norma de direito fundamental 
adstrita, com caráter de regra, sob a qual pode 
ser subsumidò o caso”10.

O problema é saber quando dois casos 
são iguais, se possível e sta  igualdade. Resta 
saber, ainda, como se forma esta  regra, pois 
não fica claro no pensam ento de Alexy como se 
dá a formação desse método que permite hie
rarquizar os princípios e estabelecer o procedi
mento que determine sua aplicação.

A posição de Alexy sobre os princípios 
é criticada por Habermas, tendo em vista que 
ela tende a aniquilar a busca pela Justiça, ao 
estabelecer um método que prioriza a seguran
ça jurídica. A grande preocupação de Alexy é 
com a formação de regras para a  aplicação dos 
princípios.

Na tentativa de estabelecer a ‘ aplicação 
dos princípios, em seu ,caráter deontológico, 
Alexy, segundo Habermas, recai justam ente na 
visão que almejava combater: “ao ten tar resol
ver o problema dos conflitos entre princípios, 
Alexy adota um procedimento típico da axio- 
logia. Ainda que alegando que a precedência 
de um princípio Seja condicionada pelo caso 
concreto”11.

Ao ten tar estabelecer um a aplicação gra
dual aos princípios, afirmando que eles apre
sentam  razões apenas primárias, um a vez que 
a  sua definição final se daria pela regra, Alexy

10 GALUPPO, Marcelo. Os princípios jürídicos no estado  
dem ocrático d e  direito: ensaio  sobre o m odo d e  sua 
aplicação. In: Revista de informação legislativa, n° 143, 
ju l/se t. Brasília: Senado Federal,, 1999, p, 195.

11 GALUPPO, Marcelo, Os princípios jurídicos no estado
dem ocrático de direito r ensaio  sobre o modo d e  sua 
aplicação. In: Revista de informação legislativa, n° 143, 
ju l/set. Brasília: Senado Federal, Í999. p. 195. |



acaba por retirar a força normativa dos princí
pios, pois, ao aplicá-los gradualmente, hierar- 
quizando-os, eles deixam de ser caracterizados 
como normas jurídicas. Uma vez que as nor
mas jurídicas se referem ao conceito de dever, 
então elas somente podem  ser cumpridas ou 
descumpridas e as m esm as não são dadas de 
forma hierarquizada; o dever de cumprimento 
de üm a não é maior que de outra. As normas se 
dão de forma binária, (cumprimento/ deseum- 
primento), não de forma gradual12. .

Habermas refuta a hierarquização dos 
princípios, bem  como a ideia de que a partir 
de um confronto entre princípios pode-se cons
truir uma regra que valha para todos os casos 
iguais. De outra m aneira eles devem ser apli
cados nos

limites e nos contornos das circunstâncias 
fáticas (adequabilidade), o que não quer 
dizer que eles sejam propriamente deter- 

' minados por estas circunstâncias. Antes, 
eles funcionam como pressupostos que 
orientam os processos dê aplicação das re
gras e dos próprios princípios jurídicos13.

Èm Habermas, a forma de aplicação do 
Direito se dá pela sua teoria da ação comunica
tiva, por meio da criação de uma comunidade 
ideal de fala, na qual há liberdade de expressão, 
ausência de coerção, veracidade e ausência de 
privilégios. Desta maneira poderá construir üma 
resposta correta pela obtenção de um consenso,

322 Justitia, São Paulo, 6(

12 GALUPPO, Marcelo. Os princípios jurídicos no- estado  
dem ocrático d e  direito: ensaio  sobre o m odo d e  sua 
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ju l/set. Brasília: Senado Federal, 1999. p. 196..

13 GALUPPO, M arcelo. Os princípios jurídicos no estado
dem ocrático d e  direito: ensaio  sobre  o m odo d e  sua
aplicação. In: Revista de informação legislativar n° 143,
ju l/set. Brasília: Senado Federal, 1999. p. 204.

dando-se validade às norma~S por meio da apli
cação do princípio do discurso, que traz implíci
to o princípio da universalização14 *.

Já  Dworkin tra ta  dos princípios na apli
cação do Direito sob um a outra perspectiva, 
rião os tendo como elementos sujeitos à discri- 
cionariedade, m as ao contrário, como fatores a 
expressar a integridade do Direito, negando-a. 
Este conceito e stá  ligado ao sentido moral e 
político que o Direito deve possuir, já que exis
te  um a normatividade anterior à  regra.-

Para compreender a solução do conflito 
de princípios como a concebe Dworkin, deve- 
se te r em m ente o conceito de Direito que ele 
apresenta, o qual, segundo este autor, é ine
rente às sociedades caracterizadas pelo plura
lismo. O Direito não sè exaure em nenhum  ca
tálogo de regras ou princípios, restritos a uma 
determ inada área; o império do Direito é uma 
atitude interpretativa e autorreflexiva voltada 
para a política. Por isso, deve levar em conta 
os, compromissos públicos da sociedade, bem 
como as exigências destes compromissos em 
novas circunstâncias. Ele deve rem eter estas 
situações ao passado, em razão de expressar 
garantias para um futuro melhor, sendo a ex
pressão de um projeto comum, mesmo em so
ciedades plurais16.

Dworkin diferencia princípios de regrãs 
pelo fato de as regras serem aplicáveis por 
completo. Trata-se de um “tudo ou nada". Des
de que os pressupostos dos fatos aos quais a 
regra se refira se verifiquem em uma situação 
concreta, e sendo ela válida, ela será aplicada 
em qualquer caso. Já  os princípios jurídicos

(200), jan./jun. 2009 _

14 ALEXY, Robert. íboria da argumentação jurídica. Zilda 
H utchinson Schild Silva (trad.). São Paulo: Landy, 200rí 
p. 91-117.

15 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: M ar
tin s  Fontes, 1999. p . 13.
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atuam  de modo diverso; mesmo aqueles que 
mais se assem elham  às regras não se apli
cam autom ática e necessariam ente, quando 
as condições previstas como suficientes para 
sua aplicação se manifestam. Para Dworkin 
as regras não comportam exceções, as quais 
cabem  quando dos princípios. Uma outra dife
renciação é com relação às características dos 
princípios de se aplicarem levando em conta a 
sua importância. O conflito entre princípios se 
resolve pela sobreposição de um ao outro.

A compreensão dos princípios de Dworkin 
tem  recebido críticas, mas é de grande impor
tância porque, ao contrário da maioria das 
posturas interpretativas, Dworkin não vê os 
princípios como elem entos que possibilitam  a 
discricionariedade, ao contrário, eles a im pe
dem.

A decisão correta para Dworkin pode ser 
alcançada pela invocação de dois tipos de argu
mentos: de orientação política e de princípios. 
Para Dworkin, um princípio é um modelo que 
deve ser observado, não porque ele avançará 
ou assegurará um a situação econômica, políti
ca ou social julgada desejável, mas porque é 
uma exigência de justiça ou de imparcialidade 
ou de qualquer outra dimensão da moralidade.

Ronald Dworkin tece as principais críti
cas à existência da discricionariedade judicial,

- inaugurando assim  um grande debate com 
Hart acerca deste  tema, afirmando que o juiz 
não tem  nenhum poder de criação, deve aplicar 
o Direito levando em conta não somente o texto 
da lei, mas tam bém  ós seus aspectos fundan- 
tes, transcendentes a  ela. Para Dworkin o Di
reito possui uma dimensão anterior à lei; esta  
dimensão é fundada na moral.

Dworkin afasta a discricionariedade ju
dicial a  partir da moral. Aponta para uma in

te rp re tação  integrativa, de modo que o espaço 
de criação será suplantado pelo conjunto de

Interesses Difusos e Coletivos

princípios adotados pela comunidade política, 
havendo sempre uma resposta correta dada 
pela moralidade política. Dworkin assem elha 
a interpretação à literatura, pois, “assim  como 
na  interpretação literária, é pela expressão cul
tural que se faz possível avaliar a moralidade 
política”16. Dworkin compara a atividade de 
interpretação dos “casos difíceis”, em que a 

1 regra traz ambivalência, com a continuação de 
um romance, no qual o juiz assum e a escrita 
do ponto no qual o-autor parou. Desse modo, 
ele não pode elaborar a  história a seu modo, 
deve ser fiel ao texto já escrito. Há ainda, o 
papel dos críticos e a escola literária ao qual o 
autor originário pertence -  o julgador deve ser 
fiel ao "nexo de continuidade que possibilita o 
entendim ento”17.

A escolha administrativa tam bém  se apli
cam as lições apresentadas, pois o Administra
dor deverá tomar sua decisão, via ato adminis
trativo, considerando não apenas a lei, mas o 
conjunto jurídico como um todo, buscando a 
satisfação do interesse público com um resul
tado favorável.

A comparação da  aplicação do Direi
to com a literatura feita por Dworkin torna a 
atuação interpretativa do juiz não autônoma, 
nem vinculada exclusivamente à lei, mas com 
o conjunto de elemehtos constituintes da obra 
jurídica. A aplicação do Direito deve ser fiel ao 
todo do qual a lei é uma parte: “a  interpretação 
deve m anter a identidade da obra de arte, pão 
a transformando em algo diferente,* o que re
m ete à sensibilidade do intérprete em relação
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à coerência e unidade da obra de arte, ou seja, 
a  um a teoria estética"18..

A atividade judicial, quando considera o 
conjunto de convicções que formam o Direito, 
os seus princípios e o conjunto das construções 
políticas, não cria o Direito, mas o expressa 
em um caso difícil. O juiz dá continuidade ao 
conjunto de instituições que formam o Direito, 
ajustando-se as linhas gerais do texto19.

A bem  da verdade, não apenas ao juiz é 
dirigida esta  assertiva, mas ao administrador 
público identicamente, pois cabe a ele “dar 
vida" à norma jurídica, contemplando suas fi
nalidades, sem, contudo, escapar dos limites 
por ela traçados, sob pena de cometer ato ar
bitrário. A norma jurídica, em sede de princípio 
da legalidade, deye ser vista não estritam ente 
ligada à lei, mas ao Direito, ao ordenamento ju
rídico como um todo.

Dworkin elabora uma teoria da interpre
tação integrativa. O Direito, para ele, deve ser 
compreendido como um todo composto por 
regras e por princípios, devendo possuir uma 
justificação moral. Os princípios trazem, para 
realização do Direito, a moral política da comu
nidade que o formulou, dessa  forma sempre 
existe um a resposta correta, não havendo es
paço para discrícionariedade.

Para desem penhar desta  m aneira a apli
cação dq Direito, superando sua complexidade, 
Dworkin cria a figura do "juiz Hércules", capaz
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de desenvolver este processo de interpretação, 
levando em conta os princípios e considerando 
a moral sedim entada no seio da comunidade, 
encontrando a resposta correta. Dando-se as
sim a sua função:

O Direito como integridade pede aos jui
zes que assum am  este  ideal protestante 
de que o direito é estruturado sobre um 
coerente conjunto de princípios relati
vos à justiça, à equidade, obrigando o 
seu cumprimento. Estes princípios serão 
büscados na prática jurídica, no conjunto 
de decisões políticas coletivas que os ju
izes interpretam  para que, eles próprios, 
cheguem  a um a decisão que, ao mesmo 
tempo, se ajuste e justifique ta is práticas. 
No contexto da história política da socie
dade, a decisão do jüiz será um capítulo 
complementar que, naquele momento, a 
torna a melhor história possível; melhor 
nó sentido do ponto de vista da moralida
de política20.

Dworkin apresenta um a série de argu
m entos contra a discricionariedade. Dentre 
eles a sua insustentabilidade num Estado De
mocrático, pois segundo este  autor, ela permite 
que o juiz assum a o lugar do legislador. Assim 
"o exercício de poderes legislativos por parte  
dos juizes e funcionários, designados por vias 
diferentes da eleição popular, desvirtua o prin
cípio democrático e significa uma ocupação 
do âmbito de competência de outros poderes 
públicos”21.
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20 CHUEIRI, Vera Karam' de. A dim ensão jurídico-ética da 
razão: o liberalism o jurídico d e  Dworkin. In: Rocha, Leo
nel Severo. Paradoxos da auto-observação: percursos da 
teoria  jurídica contem porânea. Curitiba: JM, 1997. p. 174.

21 RODRIGUEZ, César. La decisión judibial: e l’deba te  Hart- 
Dworkin. Santafé de Bogotá: Siglo dei Hombre, 2000. p. 76.

Não é adequado que os juizes fundamen
tem  sua decisão de m aneira livre nos casos di
fíceis: é necessário que fundem suas decisões 
em argumentos decorrentes de princípios. Suas 
razões não devem ser de conveniência pesso
al, senão de consistência jurídica e moral.22 Na 
análise de Dworkin, o Direito é um sistem a de 
regras e princípios: os princípios trazem  com 
eles um conjunto amplo de ideais políticos que 
a sociedade deseja alcançar, estando fundado 
na moral pública:

Dentro do modelo de princípios, o juiz 
está  comprometido com o ideal político 
da integridade. Seu dever fund,amental 
é estabelecer que decisão está  ordenada 
pela aplicação consistente das regras, os 
princípios e as decisões judiciais existen
te s  na prática jurídica de sua comunida
de. Quando as alternativas de solução en
caixam em igual grau nesta  prática, deve 
escolher a  que está  mais bem justificada 
à luz das convicções morais e políticas 
subjacentes às normas e instituições da 
comunidade23.

Dworkin critica a interpretação proposta 
por Hart, em virtude de que, além das regras, o 
Direito é composto por princípios. Dessa forma 
inaugura o debate acerca da fundamentação 
moral do Direito e de como se dá a interpreta
ção jurídica.

Para Dworkin os princípios funcionam de 
maneira diferente.das regras, ditam resultados 

'menos precisos que estas, são igualmente obri
gatórios e por isso devem ser levados em conta 
por qualquer juiz ou intérprete nos casos per
tinentes..Por esta  razão, um dos pilares positi-

Interesses Difusos e Coletivos

22 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: M ar
tin s  Fontes, 1999. p. 78.

23 RODRIGUEZ, César. La decisión judicial: el debate  Hart- 
, Dworkin: Santafé de Bogotá: Siglo dei Hombre, 2000. p. 80.

vistas é falso, os juizes nos casos difíceis, não 
têm  discricionariedade para criar Direito; pelo 
contrário, devem aplicar os princípios vigentes 
no sistem a jurídico.

Finalmente, a tese  positivista das lacunas 
fica sem sustento: ainda que não existam regras 
aplicáveis ao. caso concreto, sempre existirão 
princípios que o sejam e, em consequência, uma 
das partes em um litígio terá  direito de fazer 
o juiz reconhecer em súa sentença que esses 
princípios lhe dão razão24.

Hart rebate ás críticas e afirma que os 
princípios não podem trazer uma resposta cor
reta, fazendo dura crítica aos teóricos america
nos defensores de tal possibilidade, criticando 
tam bém  os realistas que expandem  excessi
vam ente a discricionariedade. Na réplica que 
Hart faz a Dworkin, susten ta que a discricio
nariedade judicial não se expandé a ponto de 
o juiz assumir a função de legislador. A função 
de legislar possui uma liberdade irrestrita, o 
poder de criação se dá apenas nos interstícios 
da lei, por meio de um raciocínio consciencioso 
sem  arbitrariedade25.

Não é descartada a possibilidade de, no 
âmbito do seu poder discricionário, o juiz pau
ta r sua decisão com base nos princípios, con
tudo isto não é compulsório. Fundamentár sua 
decisão tendo por base os princípios é uma op
ção do juiz26 * * *. Hart não adm ite a tese  da utiliza
ção dos princípios como forma de chegar, em 
todos os casos, a  uma decisão correta,

Mas embora este  processo, seguramente,
o retarde, a verdade é que não eliminà o
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momento de criação judicial de direito, 
uma vez que, em qualquer caso difícil, 
podem apresentar-se diferentes princí
pios que apoiam analogias concorrentes, 

r e um juiz terá  frequentem ente de escolher
entre eles, confiando, como um legislador 
consciencioso, no seu sentido sobre aqui
lo que é melhor, e não em qualquer ordem 
de prioridades já estabelecida e prescri
ta  pelo direito relátivamenté a ele, juiz. 
Só se, para tais casos, houvesse sempre 
de se encontrar no Direito existente um 
determinado conjunto de princípios de 
ordem superior, atribuindo ponderações 
ou prioridades relativas a tais princípios 
concorrentes de ordem inferior; é que o 
momento de criação judicial de direito 
não seria m eram ente diferido, mas elimi
nado27.

A aplicação dos princípios é considerada 
por muitos como um momento propício para a 
discricionariedade, a qual estaria presente na 
aplicação de todas as regras, mas se daria de 
maneira mais forte na aplicação dos princípios 
devido ao seu caráter genérico, pleno de conteú
dos a serem preenchidos. Alexy e Habermas, na 
tentativa de negá-lá, criam uma série de méto
dos que acabam por dificultar a  realização do 
Direito, na medida em que a  utilização de mé
todos dá um caráter limitado a  esta  atividade, o 
que é denunciado pela hermenêutica filosófica.

O fato de os textos legais, como toda lin
guagem, não estarem  presos à vontade que os 
emitiu, nem portarem  uma essência a ser reve
lada, ou ainda a cham ada “abertura dos tex
tos normativos do Direito", são características 
inerentes à linguagem, a qual se liberta do seu

27 HART, H erbet. O conceito de direito. 2a ed. Lisboa: Fun
dação  C alouste Gulbenkian, 1994. p. 338.

emissário e não está  atrelada a um objeto. Esta 
característica no Direito permite a ele perm a
necer a  serviço da realidade, contudo ela não 
significa subversão ao texto, na forma de uma 
desvinculação total com o seu sentido de base» 
dado pela tradição.

A herm enêutica filosófica como proposta 
capaz de descrever o processo de aplicação do 
Direito não pode ser compreendida como uma 
autorização do decisionismo, por isso nega a 
discricionariedade. N esta linha, esclarece Lê- 
nio Luiz Streck:

A afirmação de que "o intérprete sempre 
atribui sentido (sinngebung) ao texto” 
nem de longe pode significar a possibi
lidade de este  estar autorizado a  “dizer 
qualquer coisa sobre qualquer coisa”, 
atribuindo sentido de forma arbitrária 
aos textos, como se texto e norma esti
vessem  separados (e, portanto, tivessem  
existência autônoma). Como bem  diz Ga- 
damer, quando o juiz pretende adequar a 
lei às necessidades do presente, tem  cla
ram ente a intenção de resolver um a ta re 
fa prática. Isto não quer dizer, de modo 
algum, que sua interpretação seja uma 
tradução arbitrária28.

A diferença ontológica entre texto e nor
ma, num a relação de independência entre os 
dois, não significa de modo algum a  liberdade 
do intérprete em pôr no.textoo sentido que lhe 
convém. A diferença ontológica não significa 
que a interpretação seja um ato de vontade.

28 STRECK, Lênio Luiz. H erm enêutica filosófica e  a s  p o ssi
b ilidades d e  superação  do positivism o pelo (neo)cons- 
titucionalism o. Constituição, hermenêutica è sistem as. 
A nuário do P rogram a d e  P ós-graduação em  Direito 
-  U nisinos 2004. Porto Alegre: Livraria 6o  A dvogado, 
2005. p . 167.

Tão perigoso quanto as construções nor- 
mativistas que apostavam  na completude da 
regra é entender a vontade do intérprete como 
determ inante da  aplicação jurídica, deixando 
o Direito refém dos elementos que constroem 
a subjetividade do juiz, afinal “a vontade e o 
conhecimento do intérprete não podem levar a 
possibilidade de que este  possa atribuir senti
dos arbitrários. Afinal, como bem diz Gadamer, 
"se queres dizer algo sobre o texto, deixe què o 
texto te  diga algo”29.

. Çom relação ao tem a da discricionarie
dade judicial, tomando-se por referência uma 
aplicação do texto constitucional com base  na 
herm enêutica filosófica, nega-se a sua existên
cia, tendo-se ainda que a realização dos princí
pios não propicia a desvinculação do intérprete 
em relação, ao Direito no conjunto, pois se apli
ca o Direito e não o texto30. Para tanto se pode 
afirmar que para cada caso'existe apenas uma 
solução condizente com a Constituição, como 
bem assinala Streck:

Assim, a partir da herm enêutica filosófi
ca e de uma crítica herm enêutica do Di
reito, é perfeitam ente possível álcançar 
um a resposta constitucionalmente ade
quada -  espécie de resposta hermeneu- 
ticam ente correta -  a p a r tir  do exame de 
cada- caso. Com efeito, entendo sér pos
sível encontrar uma resposta constitu
cionalmente adequada a cada problema
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2005. p. 65.

jurídico. Hermenêutica é aplicação. Por
tanto, aquilo que se denomina de “coli
são de princípios", por exemplo, só pode 
ser solucionado em face de um dado caso 
concreto. Princípios não colidem ábstrata- 
mente. Princípios não colidem no ar. Não 
há respostas a príorí, que exsurjam de 
procedimentos (método, meta-critérios ou 
fórmulas de resolução de conflitos).
Como não interpretamos por partes -  por
que não compreendemos por etapas -  o 
problema hermenêutico é filosófico e não 
um problema procedimental. Não perce
bemos primeiro o texto para depois aco
plar-lhe a norma (o sentido). Ou seja, como 
o ato de interpretar -  que é sempre, com
preensivo -  é unitário, o texto não está -  e / %
não nos pare’ce desnudo -  à nossa disposi
ção. A applicatio evita a arbitrariedade na 
atribuição de sentido, porque é decorrente 
da antecipação (de sentido) que é própria 
da hermenêutica de cariz filosófico. Aquilo 
que é condição de possibilidade não pode 
vir a  se transformar eih um simples resul
tado manipulável pelo intérprete.
Mostrar a hermenêutica”como produto de 
um raciocínio feito por etapas, forma pela 
qual o subjetivismo procurou controlar o 

' “processo" de interpretação. Daí a impor
tância dada ao método, supremo momen
to da subjetividade assujeitadora. Ora, a 
■ pré-compreensão antecipadora de sentido 
de algo ocorre à revelia de qualquer “re
gra epistemológica” ou método que fun
damente esse sentido. A compreensão de 
algo como algo simplesmente ocorre, por
que o ato de compreender é existencial, 
fenomenológico e não epistemológico.31 * '
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Afirmar a  discricionariedade é recair no 
pensam ento positivista, o qual via o Direito ten 
do a  regra como centro e fundamento. Quando 
da insuficiência desta, tem -se aí apenas um ato 
de vontade do aplicador. Contra esta  perspec
tiva, a  única saída é  um a outra compreensão do 
Direito, não orientado apenas pela regra, mas 
tam bém  pelos princípios, os quais se aplicam 
orientados pelo conjunto de pressupostos da
dos pela tradição, não sendo eles espaço para 
qualquer nominalismo ou decisionismo. E sabi
do que, como aponta Menelick Carvalho Neto, 
“a  sensibilidade do juiz para as especificidades 
do caso concreto é fundam ental”32, contudo 
a aplicação do Direito não pode depender ex
clusivamente dela, pois, no caso de falta desta  
sensibilidade, o prejuízo à  sociedade seria mui
to grande. Assim, o réconhecimento do círculo 
hermenêutico orientado pela tradição impede 
que o Direito dependa exclusivamente da sen
sibilidade do julgador. N

Os princípios revelam a  percepção do Di
reito como um conjunto normativo coeso, ante
rior e superior à regra. Assim, os princípios não 
são referências vazias, m as expressam  conteú
dos políticos transcendentes à  lei e se pautam  
pelo conjunto normativo dado pela tradição. 
Consolida-se o Direito como produto da trajetó
ria cultural. Assim, a sua fundamentação e con
teúdo devem ser buscados, não em um a comu
nidade ideal de fala (como propõe Habermas), 
mas na comunidade real, levando em conta a 
sua construção histórica.

titucionalism o. Constituição, hermenêutica e sistemas. 
A nuário do P rogram a d e  P ós-graduação em  Direito -  
U nisinos 2004. Porto Alegre: Livraria do A dvogado, 
2005. p. 175.

32 GALUPPO, M arcelo. Os princípios jurídicos no estado  
dem ocrático d e  direito: ensaio  sobre o m odo d e  sua 
aplicação. ín : Revista de informação legislativa, n° 143, 
ju l/set. Brasília: Senado Federal, .1999. p. 204.

Desta forma, os princípios não podem  ser 
vistos como algo vazio a ser preenchido de di
versas maneiras, conforme varia o intérprete, 
ou o método usado, mas sim como um  elemento 
com conteúdo dado pela tradição, presente em 
todos os elementos de nossa cultura. No caso 
brasileiro, determinado constitucionalmente.

Os princípios são im portantes na aplica
ção do Direito, pois eles trazem  a normativida- 
de d esta  p ara  além da  regra. D esta forma dão 
um a im portante contribuição para  a superação 
do positivismo. A tarefa herm enêutica de sua 
aplicação revela a  importância da m anutenção 
da  coesão  (integração) do Direito, a  qual não 
se resum e na  aplicação de um a regra ou de um 
princípio, de forma estanque.

A  herm enêutica jurídica se  atém  à  re
alização do Direito, não de regras jurídicas 
isoladas33. N esta tarefa o reconhecimento da 
norm atividade dos princípios tem  um a impor
tan te  função na realização Direito, aqui en ten
dido como um  conjunto normativo não reduzi
do aos códigos, d ada  a  dim ensão integratíva 
que eles possuem , tendo-os como forma de 
com bater a  idolatria da norma proposta pelo 
positivismo.

2 Substancialism o “v ersu s” procedím en- 
ta lism o -

A busca pela implementação do Estado 
Democrático de Direito, com o aprofundamento 
das propostas igualitárias e transformadoras 
do Estado Social, exige um rompimento da con
cepção institucional moldada pelo Estado Li
beral. As novas gerações de direitos humanos 
assumem o caráter comunitário, almejando um 
conjunto de prerrogativas inclusivas às classes

v

33 GRAU, E ros Roberto. Ensaio e discurso sobre a  interpre- 
tação/aplicação do direito. 4a ed. São Paulo: M alheiros, 

2005. p. 152.
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sociais em busca de emancipação. Dentre as 
novas gerações de direitos humanos, destaca- 
se, ainda, a proteção ao patrimônio comum da 
humanidade, configurando-se, assim, uma teo
ria de regulações pautadas por um a orientação 
coletiva da sociedade, em contraposição a uma 
tendência individualista m anifestadam ente li
beral.

Este conjunto de mudanças vem afetar a 
forma como se opera o Direito, pela jurisdição, 
à  m edida que é  encarregada d a  implementa
ção prática do conjunto de interesses sociais, 
exigindo-se dela a  capacidade de atuar em prol 
dos in teresses inerentes à  concepção de E s
tado constitucionalmente adotada. Impõe-se 
ássim discutir o papel da atividade judicial na 
construção de uma ordem democrática, consi
derando a amplitude das relações sociais para 
com a Administração Pública.

A atividade judiciária tem  um papel im
portante na consolidação da democracia mo
derna. A própria noção de Estado moderno, 
por meio da Separação de Poderes, cujo objeti
vo era justam ente o seu melhõr funcionamento, 
evitando a corrosão e a tirania, tem  como um 
de seus sustentáculos o desempenho de uma 
atividade judicial independente por meio do 
Poder Judiciário.

A jurisdição possui uma atividade fun
dam ental num a época em que tantos direitos 
necessitam  de afirmação, haja v ista  o caráter 
progressivo de alguns textos legais (especial
mente a Constituição) e que contrastam  com 
a  característica excludente dos processos eco
nômicos, nos quais ainda prepondera a  lei do 
mais forte. Somem-se a isso as questões rela
tivas ao meio am biente e  à  qualidade de vida. 
Desta forma, o sentido democrático da juris
dição se transforma na m edida em que ocorre 
um acréscimo a sua função de pugnar pela li
berdade do cidadão ante ao Estado, passando

agora tam bém  a exigir do Estado meios para a 
promoção da cidadania34.

A atividade de atribuir direito a alguém, 
ou impor sanções, tem  no tem po corrente uma 
série de implicações novas, im pensadas ao pe
ríodo em que se desenvolveu a  repartição dos 
poderes, pois, orientada pelo pensam ento libe
ral, sua função era dirimir conflitos individuais 
e garantir a liberdade do cidadão frente ao Es
tado.

A questão da democracia no atuar judi
cial implica necessariam ente um a nova com
preensão, capaz de alcançar o seu sentido con
temporâneo. O “descomprometimento" político 
dá  atividade judicial pérde espaço justam ente ' 
à medida que grandes questões sociais, eco
nômicas è^políticas são trazidas à baila. Deste 
modo, a  neutralidade35 * * referida como um  valor 
fundamental revela-se apenas um referencial 
ideológico destinado a sustentar a m anuten
ção do sta tus quo político, sendo absolutamen
te  inádequada, já  que “a postura indiferente 
do juiz-espectador não condiz com o estado

34 E s ta  transform ação é  típ ica  d a  m udança que ocorre com 
a  transição  do m odelo de E stado  L iberal p a ra  o E stado 
Social (BONAV1DES, Paulo. Do estado liberal ao estado 
social. São Paulo: M alheiros, 2003).

35 O fato político determ iríador d a  ide ia  d e  neu tra lidade 
p o d e  se r situado  n a  Revolução Francesa. A  A ssem bléia 
determ inou  que os juizes (m ag istratu ra do rei) não  po
deríam  verificar a  legalidade dos a tos revolucionários. 
Com isto, iso lava-se o Judiciário d a  a rena  política. To
davia, o Brasil jam ais chegou  a  conhecer um a revolução 
liberal, d e  m odo que n u n ca  se d iscu tiram  explicitam en
te  a s  raízes políticas d es te  postu lado  de neu tralidade.

.. Criou-se, pouco a  pouco, um  sen tim en to  difuso d e  que 
os juizes são  funcionários espec ia is  do Estado, m as 
não  são m em bros d e  seu  poder político. A  ex istência 
d e  tribunais superiores, cap azes d e  reform ar decisões 
e  ag ir d iscip linarm ente sobre os juizes d e  prim eirá ins
tância , tam bém  d á  oportun idade á  p en sar que só eles,
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social moderno, que é intervencionista por de
finição constitucional e não quer conformar-se 
com os resultados em ergentes só da iniciativa 
privada”36.

No plano da divisão de poderes, o Judi
ciário não compreende a sua inserção no Esta
do e' atua por meio de açõds descom passadas 
com a forma de Estado atualm ente adotada. 
Com relação à divisão de poderes, a atitude do 
Judiciário que mais o tem  identificado é a sua 
submissão ao Executivo, seguindo a tradição 
de subm issão ao Rei, chegando a submeter-se 
até mesmo aos atos de força37. Outro aspecto 
ameaçador da divisão de poderes é o fato de 
o Executivo “engolir” o Legislativo, legislando 
ele próprio por m edidas provisórias, comumen- 
te  usadas indiscriminadamente.

A atualidade da sociedade em m assa 
apresenta uma série de questões que, ainda 
não enfrentadas adequadam ente pela atuação 
administrativa/processual/judicial convencio
nal, emergem no universo jurídico contempo
râneo núm conjunto de interesses transindivi- 
duais e num a premência de nova maneira de 
enfrentá-los, desafiando o tradicional modelo 
de Direito, de Estado e de jurisdição.

A jurisdição nasce orientada pela pers
pectiva liberal-individualista, havendo assim 
uma íntima relação entre o modelo de Estado

- 330 Justitia, São Paulo, 6(

tribunais superiores,'são  efétivam ente órgãos não polí- 
„ ticos do poder do E stado  (FARIA, Jo sé  Eduardo; LOPES, 

Jo sé  Reinaldo Lima. Pela dem ocratização do Judiciário. 
In: Direito e justiça  -  a  função social do Judiciário. José 
E duardo Faria (org.). São Paulb: Á tica, 1989).

36 DINAMARCO, Cândido Rangel. Escopos políticos do 
processo: In GRINOVER, A da Pellegrini e t al. Participa
ção e processo. São Paulo: RT, 1989. p. 116.

37 FARIA, Jo sé  Eduardo; LOPES, Jo sé  Reinaldo Lima. Pela 
dem ocratização do Judiciário. In: Direito e justiça  -  a  
função social do Judiciário. Jo sé  Eduardo Faria (org.). 
São Paulo: Á tica, 1989. p. 124 e  ss.

e o sistem a político liberaLA. formação dos ide
ais do liberalismo trouxe a preocupação com a 
restrição dos poderes do Estado em função da 
valorização do indivíduo, com as garantias indi
viduais, e levou à valorização atômica do indiví
duo ficando a  sociedade em segundo plano.

O liberalismo ,‘econômico, por sua vez, 
seguiu priorizando a  livre iniciativa como pro
pulsora da economia, devendo as instituições 
jurídico-políticas assegurar esta  liberdade de 
produção econômica e garantir os bens auferi
dos pelo cidadão.

Uma das rupturas"irriportantes do Estado 
liberal em relação ao absolutismo é o princípio 
da legalidade que permeia as instituições e seus 
atos. Este princípio tem  uma função primordial 
para assegurar a liberdade do indivíduo. Contu
do, este princípio nasce com uma preocupação 
eminentemente econômica da burguesia, que 
não quer ver seu patrimônio econômico am ea
çado por possíveis desmandos de um soberano. 
Junto com o princípio da legalidade vem uma 
estrutura legal que preserva a propriedade. O 

.direito à liberdade, e o da propriedade individual 
andam  sempre lado a lado no liberalismo. Para 
o liberalismo a  propriedade é a melhor forma de 
garantir a liberdade. Este conjunto de elemen
tos limita o Estado pelo Direito.

No âmbito das instituições ó liberalismo 
forjou a divisão de poderes (Judiciário, Execu
tivo e Legislativo) com funções claras e estan 
ques38, operando uma inversão na compreen-

(200), jan./jun. 2009,.

38 D iferentem ente do es tad o  abso lu tista , o E stado  L ibe
ral caractenzou -se  p e la  subordinação to ta l ao Direito,

- exigindo q u e  su a  atuação  seja  nos exatos lim ites do po
d er conferido pe la  lei. O ordenam ento  jurídico revelou- 
se  um  lim itador d a ‘ação esta ta l, ao m esm o tem po  que 
se  ap resen tou  como um  conjunto de g aran tias  oponí- 
veis ao E stado . M as não  se  tra tav a  d e  E stado  q u e  se 
b a s ta  em  qualquer legalidade, sendo n ecessá ria  um a 
legalidade que, além  d e  lim itar o Poder do E stado , se ja

são da estru tura social (até então a  sociedade 
era mais im portante que o indivíduo; passou a 
sociedade a ser entendida como uma maneira 
de permitir a existência do indivíduo)* 39 * * * * *.

No âmbito da divisão de poderes propos
ta  pelo Estado, a jurisdição foi criada com a fun
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capaz  d e  g a ran tir  u m  conjunto  d e  d ireitos ind iv iduais 
que não  podem  se r u su rp ad o s  nem  m esm o p e la  ação 
estatal, direitos e garantia q u e  rep resen tam  o próprio 
projeto  liberal assum ido  pelo E stado . A lém  d e  subor
d inar o E stad o  à  le i -  princíp io  d a  lega lidade  -  e  de 
g a ran tir  um  rol d e  d ireitos individuais, o E stad o  Li
bera l e s ta b e le c e  a  sep aração  en tre  os P oderes como 
m ecanism o cap az  d e  g a ran tir  a  liberdade pelo eq u i
líbrio político e  p e la  n eg ação  d e  um  p o d er o n ip resen 
te . No en tan to , ao  organ izar o p o d er político d e  for
m a tr ip a rtite , o E stad o  L iberal privilegiou e  apostou  
n a  cap ac id a d e  d e  a  razão  leg isla tiva  determ inár, de 
m aneira  segu ra , os rum os d a  soc iedade. O receio  e  a  
descon fiança q u e  im peravam  sobre  o E stado , v isto  de 
form a n eg a tiv a  p e la  so c ied ad e  civil, conduzem  a  um a 
p redom inância  do Poder L egislativo sobre os dem ais 
Poderes, po rquan to  re p re se n ta  no E stado , L iberal o 

i espaço  in stituc ional conduzido  pelos rep re se n tan te s  
popu lares (LUCAS, D oglas. C rise funcional dp E stado  
e  o cenário  d a  ju risd ição  desafiada . In: O estado e suas 
crises. J o sé  Luiz Bolzan d e  M ofais (org.) Porto Alegre:

. Livraria do A dvogado, 2005. p. 176-177).
39 O E stado  L iberal p o ssu i a s  segu in tes  características: 

A  dem ocracia su rge v incu lada ao ideário d a  sobera
n ia  d a  n ação  produzido p e la  Revolução Francesa, im 
plicando a  aceitação  d a  origem  consensual do Estado, 
o que ap o n ta  p a ra  a  ide ia  de rep resen tação , p o s te 
riorm ente m a tizad a ' por m ecanism os de D em ocracia 
sem i-direta-referendum  e  plebiscito , etc., bem  como 1
p a ra  a  im posição d e  um  controle de constitucionalida- 
de. O Estado, te m  um  p a p e l reduzido, ap resen tando -se
como es tad o  mínimo, assegurando , assim , a  liberda
d e  de a tuação  dos indivíduos (BOLZAN DE MORAIS,

. Jo sé  Luis. Do direito social aos interesses transindivi- 
duais -  o direito e  o es tad o  n a  ordem  contem porânea.
Porto Alegre: Livraria do A dvogado. 1996. p, 70-71).

ção de dizer o Direito, aplicar o conteúdo legal 
do Estado. Na perspectiva do liberalismo, esta 
função seria de resolver os conflitos individuais 
entre os cidadãos, conflitos que sè dariam, em 
geral, entre um indivíduo contra outro, ou de 
um .indivíduo contra a sociedade. Tal disputa 
versaria, via dè regra, sobre o interesse indivi
dual.

Na versão mais aprimorada do Estado 
Social, o Estado Democrático de Direito, as 
transformações são ainda maiores com relação 
à jurisdição, já que esta  deve passar a atuar de 
m aneira ativa-, um a vez que este  Estado propõe 
uma reestruturação política que visa à  trans
formação social, pautando a sociedade pela 
igualdade e pelo acesso universal aos bens ne
cessários à- dignidade humana.

Como o Estado, por seu  Poder Executivo, 
pela Administração Pública, tende a se omitir 
diante de tal realidade social e jurídica (prin- 
cipalmente diante das prom essas constitucio
nais), apenas, o Poder Judiciário pode atuar no 
sentido de concretizar tais ditames. No hori
zonte proposto pelá política e pela conotação 
atual do Estado, a jurisdição assum e uma hova 
perspectiva: as dem andas possuem  outro cará
ter, não mais individualista.

É trazido para oi Judiciário uma situação 
inusitada, e paradoxal na m edida em que 
a compreensão dos conflitos, sob.a égide' 
do direito liberal individualista, copduz 
a  uma reiterada produção de. decisões 

' em descom passo com as expectativas 
sociais coletivas que se formam no pro
cesso de aplicação da lei pelo Judiciário, 
acentuando, gradativam énte, a esclerose 
funcional de suas atividades -  a necessi
dade de legalização de novos conflitos e 
movimentos sociais o leya fazer da ins
tância judicial o interlociítor privilegiado 
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de suas estratégias políticas de reconhe
cimento institucional de direitos.40

Os tribunais são invadidos por dem andas 
sociais; ocorre o fenômeno denominado de “ju- 
dicialização da política”, já que a implementa-- 
ção de direitos dàdos à coletividade são busca
dos junto ao Judiciário41.

A adequação da jurisdição aos novos ce
nários em que ela se desenvolve implica, uma 
nova postura dos juristas, que não podem agir 
de m aneira irrefletida, vendo o novo por ve
lhas lentes. Contudo, tem -se percèbido que o 
operador do Direito não compreendeu ainda a 
complexidade da atual situação. A jurisdição 
não pode ficar alheia às questões relativas à 
justiça social, trabalhando num mundo abstra
tam ente igual, tendo por natural as injustiças 
do mundo real; “os juristas em geral, os pro- 
cessualistas particularmente, têm  de trabalhar

40 LUCAS, Douglas. Crise funcional do E stado  e  o cenário 
d a  jurisdição desafiada. Jh: O Estado  e suas crises. José 
Luiz Bolzan d e  M orais (org.). Porto Alegre: Livraria do 
A dvogado, 2005. p. 181.

41 No Brasil, as dificuldades d e  im plem entação dos direi
to s  sociais constitucionalm ente asseg u rad o s transfor
m aram  o Poder Judiciário em  espaço  d e  reivindicação, 
obrigando-o a  tra ta r  d e  q u es tõ es  q u e  num  p assad o  re
cen te  seriam  objeto d a  ação po lítica exclusiva dos de
m ais Poderes. A  d is tânc ia  en tre  as expecta tivas cons
titucionais e  a  realidade social conduziu a  um a nova 
m odalidade de-investida política à  soc iedade civil, su s 
te n ta d a  no direito e  trav ad a  no cam po institucionaliza
do dos tribunais. O Poder Judiciário  p a s s a  a  rep resen tar 
p a ra  a  sociedade civil um  poder in terventivo, um  p o 
d er ativo n a  realização d as  p rom essas constitucionais 
e  n a  afirm ação d a  dem ocracia. C hegam  ao Judiciário 
qu es tõ es que o s is tem a rep resen ta tivo  não  consegue 
resolver (LUCAS, Doglas. Crise funcional do E stado  e 
o cenário d a  jurisdição desafiada. In: O Estado e suas 
crises. Jo sé  Luiz Bolzan d e  M orais (org.). Porto Alegre: 
Livraria do A dvogado, 2005, p. 185).

neste  mundo, com suas carências, suas expec
tativas, lam entações e esperanças. Não é mais 
possível que continuemos a esconder-nos em 
nosso tranquilo mundo conceituai, transferindo 
a outrem a  responsabilidade pelo fracasso na 
administração de uma justiça condizente com 
os padrões contem porâneos”42.

É necessário romper com o paradigm a 
liberal de jurisdição para que se possa enca
rar de m aneira mais apropriada os desafios dá 
atualidade. O liberalismo compreendia a defe
sa do cidadão de maneira atomizada, por uma 
visão absolutam enté individualista.

A dimensão ,que o constitucionalismo 
assum e leva à indagação sobre os limites da 
atividade judicial: podería o Judiciário exercer 
atividade criativa, sém que houvesse a politiza- 
ção (in)desejada deste  órgão estatal, no exer
cício de competências legislativas? Respeito 
à  separação de poderes e à concretização dos 
direitos fundamentais... Afinal, qual o papel do 
julgador no Estado Constitucional Democrático 
de Direito? Bem disse Streck, "sem pretender 
reduzir a discussão a uma polarização a duas 
posições ou teses, mas correndo (e assumin
do) o risco de assim  fazer, é possível assentar 
o problema a  partir de dois eixos analíticos: o 
procedimentalismo e o substancialism o”43.

Muito embora procedim entalistas e 
substancialistas reconheçam no Poder Judiciá
rio um a função estratég ica  nas Constituições 
do pós-guerra, a corrente procedimentalista, 
capitaneada por autores como Haberm as, Ga- 
rapon e Ely, apresenta  consideráveis diver-

42 SILVA, Ovídio A. B ap tis ta  da. Processo e ideologia: o 
p a ra d ig m a  racionalista . Rio d e  Janeiro: Forense, 2004. 
p. 316-317.

43 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise -  
u m a  exploração herm enêu tica  d a  construção do direito. 
5a ed. Porto Alegre: Livraria do A dvogado, 2004. p. '40.
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gências com a corrente substancialista, sus
ten tada  por autores como Cappelletti, Acker- 
man, L. H. Tríbe, M. J. Perry, H. H. Wellington, 
e no Brasil por juristas como Pâulo Bonavides, 
Celso Antônio Bandeira de Mello, Eros Grau, 
Fábio Comparato e o próprio Lênio Strèck.

Sustentando a tese  procedimentalista, 
Habermas critica com veemência a inva
são política e da sociedade pelo Direito. 
O paradigm a procedimentalista pretende 

» ultrapassar a oposição entre os paradig
mas liberal/formal/burguês e o do E sta
do Social de Direito, utilizando-se para 
tanto da interpretação da distinção entre 
política e direito à luz da teoria do dis
curso. Parte da ideia de que os sistem as 
jurídicos surgidos no final do século XX, 
nas democracias de m assas dos Esta
dos Sociais, denotam  uma compreensão 
procedimentalista do Direito. Assim, no 
Estado Democrático de Direito, muito 
embora- Habermas reconheça a impor
tância da tarefa política da legislação, 
como crivo de universalidade enquanto 
aceitabilidade generalizada por que têm  
que passar as normas a serem genérica e 
abstratam ente adotadas, vê no Judiciário 
o centro do sistem a jurídico, mediante a 

% distinção entre discursos de justificação 
e discursos de aplicação através da qual 
releva ao máximo o postulado de Ronald 
Dworkin da exigência de imparcialidade 

f  não só do Executivo, mas, sobretudo, do 
juiz na aplicação e definição cotidiana do 
Direito44.

44 STRECK, Lênio Luiz, Jurisdição constitucional e herme
nêutica  -  um a nova crítica do direito. 2a ed. Rio d e  J a 
neiro: Forense, 2004. p. 155.

Na teoria do discurso susten tada por Ha
bermas, a lógica da divisão de Poderes exige 
uma assim etria no cruzamento dos Poderes 
do Estado: em sua atividade, o Executivo, que 
não deve dispor das bases normativas da le
gislação e da justiça, subjaz ao controle parla
m entar e judicial, ficando excluída a possibili
dade de uma inversão dessa  relação, ou seja, 
uma supervisão dos outros dois Poderes pelo 
Executivo. A.lógica da divisão de Poderes não 
pode ser ferida pela prática de um tribunal que 
não possui meios de coerção para impor suas 
decisões contra uma recusa do parlamento e 
do.governo45.

Haberm as critica a juridificação pró
pria do modelo de Estado Social, chamando-a 
de “colonização do mundo da vidá". Em face 
disso, propõe um modelo de democracia cons
titucional que não tem  como condição prévia 
fundamentar-se nem em valores compartilha
dos, nem em conteúdos substantivos, mas em 
procedimentos que asseguram  a formação de
mocrática da opinião e da vontade e que exige 
uma identidade política não mais ancorada em 
uma “nação de cultura", m as sim, em uma "na
ção de cidadãos”46.

Propõe que “o Tríbunal Constitucional 
deve ficar limitado à tarefa de compreensão 
procedimental da Constituição, isto é, limitan
do-se a proteger um processo de criação demo
crática do Direito”. O Tríbunal Constitucional 
não deve ser um guardião de uma suposta or
dem suprapositiva de valores substanciais, de-

46 STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional e herme
nêutica  -  um a nova crítica do direito, 2a ed. Rio d e  J a 
neiro: Forense, 2004. p. 157,

46 STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional e herme
nêutica  -  um a nova crítica do direito, 2a ed. Rio de, J a 
neiro: Forense, 2004. p. 158-159. ' !
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vendo zelar pela garantia de que a cidadania 
disponha de meios para estabelecer um enten
dimento sobre a  natureza dos seus problemas 
e a forma de sua solução47. '

Antonie Garapon e J. H. Ely, adeptos à 
teoria procedimentalista, fazem duras críticas 
à invasão da sociedade pelo Judiciário, “sus
tentando que o tribunal constitucional só pode 
conservar sua imparcialidade se resistir à ten 
tação de preencher seu espaço de interpreta
ção com juízos de valores morais"48.

Numa compreensão procedimentalista, o 
julgador, ao desem penhar a atividade judicial, 
deve ser guiado pela função de protetor do pro
cesso de criação democrática representativa do 
Direito; pérquirir-se se para a elaboração da nor
ma houve respeito ao procedimento estatuído 
ha Lei Maior e à competência do órgão da qual 
.emana, não fazendo qualquer abordagem con- 
teudística do Direito. É um demasiado apego à 
forma, em detrimento ào conteúdo. Não admite, 
portanto, uma interpretação jurídica dirigida por 
princípios, como se encontra em Dworkin.

Para"Habermas, dissipam -sé as desigual
dades social, política e econômica dos grupos 
e' assegura-se a formação democrática da opi
nião e da vontade, não se recorrendo a valores 
substantivos.

Streck ratifica que o “Estado Democrático 
de Direito pressupõe um a valorização do jurídi
co e exige a rediscussão do papel destinado ao 
Poder Judiciário, cometendo à jurisdição a tare
fa de guardiã dos valores materiais positivados 
na Constituição":

47 STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional e herme
nêutica  -  um a nova crítica do 'direito. 2a ed . Rio d e  J a 
neiro: Forense, 2004. p. 159-160.

48 STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional e herme- 
nêutica  -  um a nova crítica do direito. 2a ed . Rio d e  J a 
neiro: Forense, 2004. p.-160.

A noção de Estado Democrático de Direi
to está, pois, indissociavelmente ligada 
à realização dos direitos fundamentais. 
É desse  liame indissolúvel que exsurge 
aquilo que se pode denominar de plus 
normativo do Estado Democrático de Di
reito. Mais do que uma classificação de 
Estado ou de um a variante de sua evo
lução histórica, o Estado Democrático de 
Direito faz uma síntese das fases anterio
res, representadas pela necessidade do 
resgate das prom essas da modernidade. 
Mais do que uma ciassificação de Esta
do ou de uma variante de sua evolução 
histórica, o Estado Democrático de Direi
to faz uma síntese das fases anteriores, 
agregando a  construção das condições 
de possibilidades para suprir as lacunas 
das etapas anteriores, representadas 
pela necessidade do resgate das promes
sas da modernidade, tais como igualda
de, justiça social e a garantia dos direitos 
humanos fundamentais.49

Há nas Constituições atuais, dentre 
as quais a brasileira, de um lado os direitos 
fundam entais elencados, cláusulas pétreas 
em nosso ordenamento, e, de outro lado, sua 
inefetividade, resultando na  inegável condi
ção de m arginalização da minoria. Passa-se 
à com preensão substancialista. Nesta, a  de-- 
mocracia vai além do respeito às "regras do 
jogo”.

Sustentando a tese  substancialista, Mau
ro Cappelletti argum enta que os Tribunais po
dem, por meio da interpretação criativa, dar 
im portante contribuição à “representatividade
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49 STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional e  herm e
nêu tica  -  u m a nova crítica do direito. 2a ed. Rio d e  J a 
neiro: Forense, 2004. p. 147-148.
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geral do sistem a”50. No processo judicial {judi
cial process) ocorre, na lição do jurista italiano, 
uma inclusão dos grupos minoritários no de
bate político e social. Vocalizam-se as expec
tativas e direitos dos grupos marginais que, 
na arena legislativa, são inaptos a dem onstrar 
grande força política (political process}51.

Cappelletti destaca, em contra-argumen- 
to à afirmação de inexistência de uma adstri- ■ 
ção procedimental para a elaboração da norma 
fora das vias legislativas, que no Judiciário en- 
contram-se rígidos procedimentos a serem se
guidos, procedimentos judiciais que envolvem 

^desde a inércia do;órgão, que só pode vir a se 
pronunciar sobre um caso trazido pelas partes 
a julgamento, até os limites processuais e as 
amplas garantias ao contraditório e à defesa, 
dispênsando-se tratam ento igualitário aos in
divíduos.

Afirmando entender a essencialidade do 
"sentimento de participação" no governo de
mocrático, ressalta que nos casos de grupos 
minoritários há a quase inacessibilidade aos 
legisladores e seus aparelhos burocráticos. O 
“sentimento de participação", neste  caso, se
ria mais bem  suprido pela faculdade de iniciar

'  r  -}o processo judicial e determ inar o seu conteú-
do52.

Lembro, mais uma vez, as regras funda
mentais de antiga sapiência, que impri
mem aó processo judiciário a sua natureza

50 CAPPELLETTI, Mauro. Juizes legisladores? Carlos Al
berto  Álvaro d e  O liveira (trad.). Porto Alegre: Sérgio An- 
tonio Fabris Editor, 1999. p. 99.

51 CAPPELLETTI, Mauro. Juizes legisladores? Carlos Al
berto  Álvaro d e  O liveira (trad.). Porto Alegre: Sérgio An-

- tonio Fabris Editor, 1999. p. 99.
52 CAPPÉLLETTI, M auro. Juizes legisladores? Carlos Al- - 
■ berto  Álvaro de Oliveira (trad.). Porto Alegre: Sérgio An-

tonio Fabris Editor, 1999. p. 100.

única: a regra segundo a qual a função ju
dicial não pode ser exercida senão a pedi
do da parte, e aquela segundo a qual o juiz 
não pode ficar sujeito a pressões parciali- 
zadas e deve garantir o contraditório das 
partes. Pois bem, entendo que justamente 
no respeito a essas regras fundamentais 
está a melhor garantia da legitimidade de
mocrática da função judiciária53.

Na mesma senda da tese  substancialista, 
Ferrajoli deixa clarp que a constitucionalização 
rígida dos direitos fundamentais traz, inexora
velmente, a dimensão substancial da demo
cracia: na Constituição encontram-se mais do 
que normas de organização dos Poderes a gizar 
“quem ” e. “como” decidir no cenário político, 
mas normas substantivas, direitos e garantias 
fundamentais, a acenar para o que se pode e o 
que não se pode decidir nem mesmo por maio
ria, e o que se deve e não se deve decidir ainda 
que contra a vontade desta  mesma maioria54 *.

A relação entre o direito e política se in
verte na visão de Ferrajoli: é 'a  política o instru
m ental para a garantia dos direitos fundamen
tais e dos princípios axiológicos postos pela 
Constituição, subordinada, portanto, a víncu
los negativos, como os direitos à liberdade que 
não pode ser violada, e positivos, os direitos 
sociais, que tam bém  exigem concretização.

A nalisando-se o Estado Democrático e o 
Estado de Direito, ao jurista é possível siste-
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53 CAPPELLETTI, Mauro. Juizes legisladores? Carlos Al
b erto  Álvaro d e  Oliveira (trad.). Porto Alegre: Sérgio An- 
tonio Fabris Editor, 1999;. p. 101-102.

54 TEIXEIRA, Liliam C ristina de Souza. O pape l do juiz no
es tad o  dem ocrático de direito -  p o r  um a perspectiva  
g a ra n tis ta  no ju lgam ento  do caso  d a  in terrupção  d a  
g es tação  do concepto  anencefálico subm etido  à  juris
dição constitucional. In: Revista de Direito Público. Lon
drina: UEL, 2002. p. 13. 1 i'
■ ji !
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m atizar as bases conceituais e metodológicas 
do cham ado “garantism o jurídico", destacan
do a existência de três acepções do termo:

... numa primeira, designa um modelo 
normativo de Direito, próprio do Estado 
de Direito... Esse modelo permite ao es
tudioso analisar um determinado siste
ma constitucional para verificar eventu
ais antinomias entre as normas inferiores 
e seus princípios constitucionais, bem 
como incoerências entre as práticas ins
titucionais efetivas e as normas legais... 
grau de efetividade da norma constitu
cional.
... em sua segunda acepção, “garantis
mo" designa unia teoria jurídica da va
lidade, da efetividade e da  vigência nor
mativas... A abordagem  teórica neste  
caso perm ite estabelecer um a diferença 
entre ser e dever ser no Direito, postu 
lando como seu problem a central a di
vergência existente entre os modelos 
normativos (tendencialm ente garantis- 
tas) e as práticas efetivas (tendencial
m ente antigarantistas)..,
... o “garantism o” designa tam bém  uma 
filosofia do direito e crítica da política, 
condensando-se num a filosofia política 
que impõe ao Direito e ao Estado a car
ga de sua justificação externa, isto é, um , 
discurso normativo e um a prática coeren
tes com a tu tela e garantia dos valores, 
bens e interesses que justificam sua exis
tência.55

Propondo uma releitura do conceito de de
mocracia no âmbito do Estado de Direito, Fer-

56 CADEMARTORI, Sérgio. Estado  de direito e legitimida
de  -  um a abordagem  garan tista . Porto Alegre: Livraria
do A dvogado, 1999. p. 76-77/155.

rajoli. harmoniza a democracia procedimental 
ou formal, respaldada no princípio da maioria, 
com a democracia substancial, que giza pelo 
respeito aos direitos fundamentais, inclusive 
àqueles atinentes às minorias marginalizadas. 
Neste sentido, o Estado de Direito equivalería 
à democracia, tutelando, além da vontade da 
maioria, os interesses e necessidades vitais de 
todos.

Para o modelo garantista de Ferrajoli, nem 
mesmo as lacunas jurídicas, violação do orde
namento por meio de ato omissivo do Poder Le
gislativo, que aflige principalmente o Estado 
de Direito Social com seus direitos fundamen
tais positivos a  serem efetivados, justificam a 
passividade do julgador56.

... concebe-se ao Poder Judiciário uma 
nova inserção no âmbito das relações dos 
poderes de Estado, levando-o a transcen
der as funções de checks and balances, 
m ediante uma atuação que leve em conta 
a  perspectiva de, que os valores constitu
cionais têm  precedência mesmo contra 
textos legislativos produzidos por maio- 

7 rias eventuais... Nesse sentido, é possível 
dizer que o garantismo proposto por Fer
rajoli se  aproxima desse  contexto, pelo 
valor que estabelece à Constituição, en
tendida em seu todo principiológico...57

A democratização social, fruto das políti
cas do Welfare State, o advento da democracia 
no segundo pós-guerra e a redemocratização 
de países que saíram de regimes autoritários/

1 56 CADEMARTORI, Sérgio. E stado  de direito e legitimida
de -  u m a abordagem  garan tista . Porto Alegre: Livraria 
do A dvogado, 1999. p. 164-166.

57 STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional e herme
nêutica  -  u m a nova crítica do direito.. 2a ed, Rio d e  J a 
neiro: Forense, 2004. p. 180.
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ditatoriais trazem  à luz Constituições cujos 
textos positivam os direitos fundamentais e so
ciais, surgindo o Judiciário como uma alterna
tiva para os resgates da prom essa da moderni
dade, adotando um a postura “intervencionista 
substancialista”58, onde o acesso à justiça as
sume um papel de fundamental importância, 
com o deslocamento da esfera de tensão, até 
então calcada nos procedimentos políticos 
para os procedimentos judiciais69.

E necessário, claro, que mecanismos de 
controle e publicidade sejam estabelecidos, 
para que os juizes não se transformem em bu
rocratas distantes, e não sejam aceitas as de
cisões incongruentes com a ordem constitucio
nal estabelecida, permitindo-se a atuação judi
ciária ser democrática e sensível às aspirações 
sociais60.

Com relação às possibilidades de desvios 
de função, ocasionando excessos por parte  dos 
julgadores, os quais passariam  a desvirtuar o 
sentido democrático das instituições, vindo a 
ocupar a tarefa legislativa, Cappelleti aponta 
uma saída muito lúcida:

Certamente, tam bém  os juizes podem 
se transformar em burocratas distantes 
e isolados do seu tempo e da sociedade, 
mas, quando isto ocorre, um sadio siste
ma democrático tem  a capacidade de in
tervir e corrigir a situação patológica, me
diante instrum entos de controles recípro-
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58 STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional e herme
nêutica -  u m a nova crítica do direito. 2a ed . Rio d e  J a 
neiro: Forense, 2004. p. 185.

59 STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional e herme
nêutica  -  u m a nova crítica do direito. 2a ed. Rio d e  J a 
neiro: Forense, 2004. p. 148.

60 CAPPELLETTI, M auro. Ju izes legisladores? Carlos Al- 
. berto  Alv.aro d e  Oliveira (trad.). Porto Alegre: Sérgio An-

tonio Fabris Editor, 1999. p. 100-101.

cos. Em particular, a norma inaceitável, 
judicialmente criada, pode ser corrigida 
ou ab-rogada m ediante um ato legislativo 
e, no limite, até por meio de uma revisão 
constitucional. De outra face, exatam ente 
na natureza do processo judicial é que os 
juizes podem encontrar o antídoto mais 
formidável contra o perigo de perderem 
contato com a comunidade. Também 
quando chamados a  decidir disputas de 
amplo significado político e social -  como 
ocorre amiúde, especialm ente no campo 
da' justiça constitucional e nos litígios 
envolvendo categorias de pessoas e inte
resses públicos -  a sua função, enquanto 
não degenere, perm anece sempre a  de 
decidir cases and controversies, portanto 
controvérsias não abstratas mas que lhes 
são levadas por membros interessados 
da comunidade, ou por alguns destes. 
Lembro, mais um a vez, as regras funda
m entais de antiga sapiência, que impri
mem ao processo judiciário a sua nature
za única: a regra segundo a  qual a  função 
judicial não pode ser exercida senão a pe
dido da parte, e aquela segundo a qual o 
juiz não pode ficar sujeito a pressões par- 
cializadas e deve garantir o contraditório 
das partes61.

i
A reflexão apresentada por Cappelletti 

parece muito pertinente, pois uma democracia 
sólida depende do funcionamento satisfatório 
de todas as instituições, as quais funcionam 
evocando a  complementaridade, ríà qual sua 
harmonia se dá por m útua fiscalização. Tudo 
isso resguardando os critérios técnicos impes
soais que caracterizam a República.
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61 CAPPELLETTI, M auro . Juizes legisladores? Carlos Al
b erto  Álvaro d e  Oliveira (trad.). porto  Alegre: Sérgio 
A ntonio Fabris Editor, 1999. p. 100'-102.



3 O controle dos a tos adm inistrativos: a 
nova juridicidade

Da forma como exposto até aqui, percebe^ 
se que o enfoque acerca do controle judicial dos 
atos administrativos possui conotação distinta 
daquela proposta pelo Positivismo Jurídico, qual 
seja, a da sindicabilidade apenas dos aspectos 
formais do ato administrativo e a insindicabili- 
dade geral do mérito administrativo.

Expõe-se a possibilidade de total sindica
bilidade dos atos da Administração Pública por 
meio da “efetiva institucionalização dos postu
lados do Estado Democrático de Direito"62, ou 
melhor, a partir da evolução que o Estado e o Di
reito passaram  nos últimos séculos, tem-se que 
seus papéis alteraram-se profundamente, até 
porque imprescindível uma, diga-se, reestrutu
ração, já que as realidades sociais transformam- 
se a cada dia, merecendo o povo, por meio do 
Estado e do Direito, meios que lhe possibilitem 
um constante melhorar em seu bem-estar.

O Estado Democrático de Direito busca, 
ainda, agregar alguns elem entos ao con
ceito de Estado de Direito, com o objeti
vo de oportunizar o aprofundamento da 
questão da igualdade. Assim, se no Esta
do Rociai um dos objetivos primordiais é 
melhorar as condições sociais, quer dizer, 
desenvolver a procura existencial, no Es- 

f tado Democrático de Direito há um "plus" 
em relação ao papel do ente público, pois 
deverá desem penhar papel transforma
dor da realidade.63
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62 LEAL, Rogério G esta. Controle d a  adm inistração pública 
no Brasil: anotações .críticas. In: Revista do Instituto de 
Hermenêutica Jurídica -  crítica á  dogmática: dos bancos 
acadêm icos à  p rática dos tribunais. n° 3. Porto Alegre: 
Institu to  d e  H erm enêutica Jurídica, 2005. p. 241.

63 OHLWEILER, Leonel. Estado, adm inistração  púb lica  e 
dem ocracia: condições de possib ilidade p a ra  u ltrapas-

A “constitucionalização da adm inistra
ção pública"64 decorre exatam ente da subm is
são do Estado ao Direito, da sujeição da ad
ministração pública ao Direito como um todo, 
ampliando-se a extensão do Princípio da Lega
lidade ao conceito de juridicidade, devendo o 
regime jurídico-administrativo estruturar-se a 
partir dos elementos de validade previstos no 
texto constitucional.

As prerrogátivas e limites do poder pú
blico devem ser direcionados para propiciar 
o desenvolvimento dos cidadãos nos planos

U. r s.

social, econômico e cultural, o que poderá 
ocorrer a partir de dois momentos: o primeiro 
deles, quando o Poder Executivo, por sua Ad
ministração Pública, elevar verdadeiram ente o 
princípio da im pessoalidade em cada ação, de 
modo a abandonar rusgas do proveito próprio 
do mandatário, bem  como perceber as reais 
necessidades da população e atuar no sentido 
de materializar os comandos constitucionais e, 
em segundo lugar, quando o Poder Judiciário 
efetivamente assumir seu papel transform a
dor, seu  novo papel, agindo naquelas ações e 
omissões do Executivo, realizando criterioso 
controle substancial e finalístico dos atos ad
ministrativos.

Para que isso ocorra, já se apontou, o es
tatuído na Constituição Federal passa  a ser o 
ponto de partida e o ponto de chegada de qual
quer agir administrativo (Streck). Ao reaproxi- 
mar Direito e Moral, os princípios constitucio-
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sar a  objetificação do regim e adm inistrativo. In: Anuá
rio do programa de pós-graduação  em direito -  mestrado 
e doutorado. São Leopoldo: Unisinos, 2003. p.' 289.

64 OHLWEILER, Leonel. Estado, adm inistração púb lica  e 
dem ocracia: condições d e  possib ilidade p a ra  u ltra p as
sa r a  objetificação do reg im e adm inistrativo. In: Anuá
rio do programa de pós-graduação em direito -  mestrado 
e doutorado. São Leopoldo: Unisinos, 2003. p. 292.
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naís passaram  a nortear o atuar adm inistrati
vo não mais, apenas, na esteira da legalidade 
formal, restrita à lei, mas em uma legalidade 
mais ampla, em uma juridicidade substancial 
que considera o conteúdo do ato e o dirige ao 
resultado ótimo.

O constitucionalismo contemporâneo, a 
que se denomina neoconstitucionalismo, está  
ligado de forma indissociável a sua própria 
história e opera sobre três prem issas funda
mentais: 1) a  normatividade da Constituição 
(reconhecimento dé que as disposições cons
titucionais são normas jurídicas dotadas de 
aplicabilidade im ediata e de imperatividade); 
2) a superioridade da Constituição; 3) a centra- 
lidade da Constituição no sistem a jurídico (os 
demais ramos do Direito devem ser compreen
didos, interpretados e aplicados a partir do que 
dispõe a Constituição)65.

Do ponto de vista material, mais dois ele
mentos caracterizam o neo-constitucionalismo:
" 1) a incorporação explícita de valores e opções 
políticas nos textos constitucionais; e 2) a ex
pansão de conflitos específicos e gerais entre 

/a s  opções normativas e filosóficas existentes 
dentro do próprio sistem a constitucional”66.

As Constituições contemporâneas in
troduziram de forma explícita em seus textos 
elementos normativos diretam ente vinculados 
a valores (direitos fundamentais, dignidade 
humana) ou a opções políticas (redução das 
desigualdades sociais, por exemplo). A partir
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65 BARCELLOS, A na Paula de. N eoconstitucionalism o, di
reitos fundam entais e  controle d as  políticas públicas. 
In: Revista de direito administrativo, v. I. Rio d e  Janeiro:

‘ Renovar, 1991. p. 84.
66 BARCELLOS, A na Paula de. N eoconstitucionalism o, di

reitos fundam entais e  controle d as  políticas públicás. 
In: Revista de direito administrativo, v. I. Rio d e  Janeiro: 
Renovar, 1991. p. 85.

de então, indispensável o desenvolvimento de 
um a dogmática capaz de conferir eficácia jurí
dica a tais elementos.

Paripassu, o próprio papel da Constituição 
passou a ser conflitante, como se viu no duelo 
entre a teoria substancialista versus a teoria pro- 
cedimentalista. Para a primeira, cabe à Consti
tuição impor ao cenário político um conjunto de 
decisões valorativas que se consideram essen
ciais. A segunda sustenta que apenas cabe à 
Constituição garantir o funcionamento adequa
do do sistema de participação democrática.

É fácil perceber que uma visão forte
m ente substancialista tenderá a justificar um 
controle mais rigoroso e abrangente dos atos 
administrativos -  teoria que se advoga no pre
sente trâ£>alho -  para se chegar a afirmar que 
compete à Administração Pública efetivar os 
comandos gerais contidos .na ordem jurídica, 
cabendo-lhe implementar ações e programas 
para garantir a prestação de serviços e o resul
tado ótimo aguardado de cada um deles (polí
ticas públicas67 * *).

Bem apontou Rogério G esta Leal que 
a Constituição de 1988 não trouxe novidades 
conceituais no que diz respeito ao controle, po
rém, indica que a  única inovação, “defluente da 
nova ordem constitucional, esteja concretizada 
num enriquecimento conteudístico, de quali
dade, do autocontrole, eis que está  ele agora 
textualm ente balizado por diretrizes éticas,

' consubstanciadas nos princípios da- atuação 
administrativa", não apenas aqueles expressa
m ente previstos, como no caput do artigo 37, 
mas a “tudo vinculado à persecução da boa-fé 
e confiança (Vertrauensschutz) que os admi

/ Diffuse and Collective Interests

67 BARCELLOS, A na Paula de. N eoconstitucionalism o, di
reitos fundam entais e controle d as  políticas públicas.
In: Revista de direito administrativo, v. I. Rio d e  Janeiro: 
Renovar, 1991. p. 90. ' \
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nistrados pressupostam ente. têm  na ação do 
Estado, quanto à sua correçãoe conformidade 
com aquele sistem a jurídico"68.

Justam ente neste  ponto encaixam-se as 
características do Estado Democrático de Di
reito, adotado pela Constituição, expostas por 
Canotilho e Vital Moreira, que vêm ao encontro 
do que se  explicita aqui:

. i
, a) Constitucionalidade: vinculação do 

Estado a  uma Constituição como instru
mento básico de garantia jurídica; b) Or
ganização democrática da sociedade; c) 
Sistema de direitos- fundamentais indi
viduais e coletivos...; d) Justiça social...; 
e) Igualdade...; f) Divisão de poderes ou 
funções; g) Legalidade que aparece como 
medida do Direito.:.; g) Segurança e cer
tezas jurídicas69.

A relação que há entre os vários elemen
tos expostos até aqui é a  seguinte:

(i) a Constituição estabelece como um de 
' seus fins essenciais a  promoção dos di

reitos fundamentais; (ii) as políticas pú
blicas constituem  o meio pelo qual os fins 
constitucionais podem  ser realizados de 
forma sistem ática e abrangente; (iii) as 
políticas públicas envolvem gasto de di
nheiro público; (iv) os recursos públicos

® LEAL, Rogério G esta. Controle d a  adm in istração  p ú 
b lica  no Brasil: ano tações críticas. In: Revista do Ins
titu to  de Hermenêutica Jurídica -  crítica à dogmática: 
dos bancos acadêm icos a  p rá tic a  dos trib u n a is . n° 
3. Porto Alegre: In stitu to  d e  H erm enêu tica  Jurídica, 
2005. p . 243.

69 OHLWEILER, Leonel. Estado, adm inistração pública e 
dem ocracia: condições d e  possib ilidade p ara  u ltrapas
sar a  objetificação do regim e adm inistrativp. In: Anuá
rio do programa de pós-graduação em direito -  mestrado 
e doutorado. São Leopoldo: Unisinos, 2003. p. 290.

são limitados e é preciso fazer escolhas; 
logo (v) a Constituição vincula as  esco
lhas em m atéria de políticas públicas e 
dispêndio de recursos públicos70.

Não significa que não haja espaço autô
nomo de atuação administrativa -  leia-se, dis- 
cricionariedade -  acerca da definição das polí
ticas públicas, a serem realizadas por meio de 
atos administrativos. No entanto, a deliberação 
esta ta l não estará  livre de condicionantes jurí- 
dico-constitucionais. Significa que a Adminis
tração está  atrelada à. noção de juridicidade, 
que suplanta a  de conformidade dos atos com 
as regras jurídicas e exige que a produção des
ses atos observe os comandos gerais -  princi- 
piológicos, axiológicos -  previstos no sistem a 
jurídico como um todo71.

Esta moderna compreensão da Adminis
tração Pública, m arcada pela hegem onia nor
mativa e axiológica dos princípios e das regras 
jurídicas do sistem a vigente, com o consequen
te  adensam ento ao princípio da  legalidade pelo 
da juridicidade, demanda, por um lado, uma 

. redefinição da discricionariedade e, por outro, 
conduz à  redelimitação dos confins do controle 
judicial da Administração Pública.

... entendendo-se por atividade adminis
trativa discricionária aquela decorrente 
da concretização de normas que atribuem 
à  Administração Pública certa  margem 
de liberdade de decisão, seja para valorar

70 BARCELLOS, A na Paula de. N eoconstitucionalism o, di
reitos fundam entais e  controle d a s  políticas públicas. 
In: Revista de direito administrativo, v. I. Rio d e  Janeiro: 
Renovar, 1991. p. 91.

71 LEAL, Rogério G esta. Controle d a  adm inistração pública
no Brasil: anotações críticas. In: Revista do Instituto de
Hermenêutica Jurídica -  crítica à dogmática: dos bancos
acadêm icos à  p rá tica  dos tribunais. n° 3. Porto Alegre:
Institu to  de H erm enêutica Jurídica, 2005'. p. 251.
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e preencher os conceitos verdadeiram en
te  indeterminados constantes naquelas 
normas, m ediante um juízo de progno- 
se axiológica; seja para  agir m ediante a 
ponderação comparativa crítico-social de 
interesses envolvidos na objetificação da 
ação pública; seja quando se procede à 
valoração e aditamento dos pressupostos 
de fato necessários à efetivação do com
portam ento estatal; seja quando se de
cide quando se vai editá-lo; seja quando 
se  escolhe seu  conteúdo, dentre m ais de 
uma opção igualmente prevista pelo di
reito. A verdade é que, em todas estas si
tuações, estam os diante, sempre, de pos
sibilidades plurissignificativas de delimi-

i
tação da fluidez de conceitos e categorias 
que forjam os próprios termos da lei72.

Esta redefinição de discricionariedade 
está  ligada à  força normativa da Constituição 
e do cada vez menor espaço da própria discri
cionariedade, justam ente d iante do princípio 
da juridicidade e do controle judicial a que está  
jungida (art. 5o, XXXV; Constituição Federal).- 
Não que não haja espaço de atuação política, 
no entanto, "o conjunto de prerrogativas e li
mites da Administração há de ser vislumbrado 
como instância pública de realização concre
ta  dos direitos fundamentais", servindo estes 
como “critério de legitimidade dos poderes 
administrativos”73.'

72 LEAL, Rogério G esta. Controle d a  adm inistração pública 
no Brasil: anotações críticas, In: Revista do Instituto de 
Hermenêutica Jurídica-crítica à dogmática: dos bancos 
acadêm icos à  p rá tica  dos tribunais. n° 3, Porto Alegre: 
Institu to  de H erm enêutica Jurídica, 2005. p, 251.

73 OHLWEILER, Leonel. Estado,, adm inistração pública e 
dem ocracia: condições d e  possib ilidade p a ra  u ltra p as
sa r a  objetificação do regim e adm inistrativo, In: Anuá
rio do programa de pós-graduação em direito -  mestrado 
e doutorado. São Leopoldo: Unisinos, 2003. p. 293.

Diogo de Figueiredo Moreira Neto regis
tra  que o "controle dá exorbitância da discri
cionariedade através do exame de seus limites 
lógico-jurídicos é comum e inafastável em qual
quer sistem a judicial"74, revelando com isso que 
cabe ao Poder Judiciário75, ao lidar com o regime 
administrativo, construir um Direito Adminis
trativo material, a “sér desvelado por toda uma 
gam a de valores e princípios constitucionais”76.

As cqnclusões apontadas por Moreira 
Neto, que devido ’ à perspicácia mereceríam 
transcrição integral neste  trabalho, revelam 
que a plena coghição dos fatos é indispensável 
para que o juiz aponte aquilo que é sindicável 
dò que não é . Afirma o doutrinador que para 
chegar à conclusão acerca do demérito do ato 
administrativo, m ister se  conheçam os motivos 
que levaram o administrador a agir (buscando, 
com isso, eventual excesso do juízo de oportu-

74 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e 
discricionariedade -  novas reflexões sobre os lim ites e 
controle d a  d iscricionariedade d e  acordo com a C ons
titu ição  d e  1988. 2a ed . Rio d e  Janeiro: Forense, 1991. 
p.,58.

75 Q uando o  Poder Judiciário  in te rfere  n a s  ocasiões d e  li-
' d es trav a d as  en tre  o cidadão e  a  A dm inistração, dá-se 
o controle judicial dos a tos adm inistrativos, como forma 
d e  zelar p e la  obediência d a  A dm inistração ao ordena
m ento  jurídico. O Brasil ad o ta  como form a de controle o 
s is tem a d e  jurisdição com um  que consiste  no  s is tem a 
d e  jurisdição única, ou seja, a  fiscalização dos a tos ad 
m inistrativos incum be a  um  único órgão .(LIMBERGER, 
Têmis. A tos da administração lesivos ao patrimônio 
público -  os princípios constitucionais d a  legalidade e 
m oralidade. Porto Alegre: Livraria do A dvogado, 1998. 
P - 107). : ’

76 OHLWEILER, Leonel. Estado, adm inistração pública e 
dem ocracia: condições d e  possib ilidade p a ra  u ltrap as
sa r a  objetificação do regim e adm inistrativo. In: Anuá
rio do programa de pós-graduação em direito -  mestrado 
e doutorado. São Leopoldo: Unisinos, 2003. p. 295. j
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nidade) e o objeto do ato (para perquirir o que 
excede do juízo de conveniência)77.

O conhecimento dos fatos que fizeram a 
Administração agir diz respeito à relação entre 
a s  formalidades do ato administrativo em  si, 
como tam bém  à obtenção do resultado aguar
dado da prática daquele ãto. Por isso, Moreira 
Neto leciona que deve haver um a alteração do 
polo de controle dos atos administrativos, p as
sando-se do controle da emissão da vontade da 
Administração ao controle de resultados. Isto 
posto, não é a discricionariedade em si mesma 
que está  sujeita ao controle judicial, mas o re
sultado de seu exercício78.

O Judiciário não tem, assim, diretamente, 
voltamos a insistir em benefício da clareza, a tu- 

' tela da legitimidade, pois que esta, no Estado 
Democrático, é, em última análise, do povo e de 
seus representantes eleitos; mas tem-na indi- 
retamente, a partir da definição positivada de 
legitimidade que se contém na norma legal, ex
plícita ou implicitamente, quando autoriza à  Ad
ministração o exercício da discricionariedade79.

É o controle finalístico que se pisa e re
pisa. Não se  tra ta  de adentrar ao mérito do ato 
administrativo, mas ao seu demérito. Realizan- 
do-se percuciente análise dos resultados ob
tidos com a edição do ãto administrativo, far- 
se-á o controle judicial do próprio ato, pois o

77 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e 
discricionariedade -  novas reflexões sobre os lim ites e 
controle d a  discricionariedade de acordo com a Consti
tuição de 1988. 2a ed. Rio d e  Janeiro: Forense, 1991. p. 59.

78 MOREIRA NETO, Diogo de FigueiredOi Legitimidade e 
discricionariedade -  novas reflexões sobre os lim ites e 
controle d a  discricionariedade de acordo com  a Consti
tuição d e  1988. 2a ed. Rio d e  Janeiro: Forense, 1991. p. 60.

79 MOREIRA NETO, Diogo d e  Figueiredo. Legitimidade e 
discricionariedade -  novas reflexões sobre os lim ites e 
controle d a  discricionariedade d e  acórdp com  a  Consti
tu ição d e  1988. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991. p. 60.

ato administrativo deveráj:ealizar-se no mundo  
dos acontecimentos, não ficando limitada sua 
existência na mera edição do ato.

Ana Paula de Barcellos arrisca apontar três 
parâmetros que serviríam para realizar o con
trole dos atos administrativos, em especial, os 
atos que envolvam a concretização de políticas 
públicas. Para ela, o primeiro parâmetro podería 
ser objetivo, que é-o mais sim plesê de mais fá
cil emprego. Exemplifica-o com o disposto nos 
artigos 212, 198 § 2o, e 195, todos da  Constitui
ção Federal. Tais artigos -  regras constitucionais
-  dispõem objetivamente acerca do valor que o 
ente público deve aplicar nos tem as a  que se re
ferem (educação, saúde, seguridade social),

O segundo parâmetro estaria ligado ao re
sultado final esperado da  atuação estatal, nos 
moldes já propostos peló Prof. Moreira Neto, o 
que envolvería, segundo ela, “um trabalho her
m enêutico que consiste em extrair das dispo
sições constitucionais efeitos específicos, que 
possam  ser descritos como m etas concretas 
a  serem  atingidas em caráter prioritário pela 
ação do Poder Público".

E o terceiro parâmetro envolvería o con-
- trole da  própria definição das políticas públicas 

a serem implementadas, ou melhor, a definição 
das próprias m etas. Táldefinição passaria pela 
análise político-majoritária, porém, não have
ría m uita margem de discricionariedade pois 
a Constituição fixa, de forma vinculante, fins e 
m etas que devem ser obrigatoriamente cumpri
dos pelo Poder Público. Há, segundo Barcellos, 
uma eficiência mínima com que as políticas pú
blicas têm  de contribuir para a realização das 
m etas estabelecidas na Constituição80.

80 BARCELLOS, A na Paula de, N eoconstitucionalism o, di
reitos fundam entais e  controle d as  políticas públicas. 
■In: Revista de direito administrativo, v. I. Rio d e  Janeiro: 
Renovar, 1991. p. 94-98.
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As considerações de Ana Paula de Bar- 
çellós vão ao encontro d a  conclusão a  que che
gou Moreira Neto:

O controle dos limites leva à  edição de 
atos administrativos transparentes, bem 
travejados, bem motivados, claramente 
definidos, coerentes, confiáveis, enfim, 
legais, em substituição aos “insindicá- 
veis”, duvidosa, problemática e inquie- 
tan te  categoria de atos administrativos 
de olência equívoca, quiçá a ranços po
sitivistas, estatizantes ou autoritários, 
odores que em muito se confundem e 
que, sob a proteção de tabus doutrinários 
e  da  inércia da  desinformação científica, 
prosperam  sob o embuço, sinuosamente, 
sem eando a dúvida, a indefinição, a  des
confiança sobre a atuação administrati
va: num a palavra, a insegurança.
Com o instrum ental da realidade e  da 
razoabilidade, o Judiciário pode corrigir 
esse quadro... anulando atos adm inistra
tivos discricionários, fundados na inexis
tência de motivo, insuficiência de motivo, 
inadequabilidade de motivo, incompati
bilidade de motivo, desproporcionalida- 
de de motivo, impossibilidade de objeto, 
desconformidade de objeto e  ineficiência 
de objeto, controlando os limites objeti
vos do exercício discricionário... o Judici
ária  não examina o mérito em  si m as no 
que o exorbita.81

Busça-se a  superação daquela concepção 
de discricionariedade traduzível na impossibi-

81 MOREIRA NETO, Diogo d e  F igueiredo. Legitimidade e 
discricionariedade -  novas reflexões sobre  os lim ites e 
controle d a  d iscric ionariedade d e  acordo com  a  C ons
titu ição  d e  1988. 2a ed. Rio d e  Janeiro: Forense, 1991. 
p. 61-63.
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lidade de controle institucional e social, não 
a negação da discricionariedade; busca-se a 
precisão do atuar discricionário com fincas em 
“transformar o discurso da juridicidade, supe
rioridade e centralidade das normas constitu
cionais em geral, e dos direitos fundamentais 
em particular, em técnica aplicável no cotidia
no da interpretação e aplicação do Direito’’82.

Complementar a previsão aberta da norma, 
a margem da livre decisão, é 0 desafio da Admi
nistração Pública atual, posto estar vinculada à 
juridicidade. O controle judicial "consiste no exa
me de compatibilidade da vàloração dos motivos 
e da definição do conteúdo do ato administrati
vo, predominantemente discricionário em face do 
plexo axiológico a que está jungido”83.

Portanto, o trabalho desenvolvido pela 
jurisdição constitucional é,,fundamental 
para a  estruturação do regime jurídico- 
administrativo, compreendido dentro de. 
um a concepção jurisprudencial e aber
ta, construído a partir das indicações de 
sentido do constitucionalismo moderno, 
elementos estes imprescindíveis para lhe 
atribuir uma compreensão não dogmatis- 
ta, capaz de considerar a dimensão his
tórica e social de seu tempo... O papel da 
atividade exercida pelo Poder Judiciário 
h á  de ser responsável pela "constitui
ção" do regime administrativo significa
do pelo Estado Democrático de Direito e

82 BARCELLOS, A na Paula de. N eoconstitucionalism o, di
reitos fundam entais e  controle d as  bolíticas públicas. 
In: R evista d e  direito  adm inistrativo, v, I. Rio d e  Janeiro:

' Renovar, 1991. p. 102.
83 LEAL, Rogério G esta. Controle d a  adm inistração públi

ca  no Brasil: anotações críticas. In: R evista do In stitu 
to  d e  H erm enêutica Jurídica -  crítica à  dogm ática: dos 
bancos acadêm icos à  p rá tica  dos.-tribunais. n° 3, Porto 
Alegre: Institu to  d e  Hermenêutica* Jurídica, 2005. p. 255.
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não pela sua cristalização como conjunto 
de normas abstratas e universalizantes, 
devendo-se ultrapassar o modo-de-ser 
exegético...84

Por meio destes argumentos, advém à 
Administração Pública o intuito de realizar os 
comandos gerais estabelecidos nas normas ju
rídicas, o que pode ser denominado de Políti
cas Públicas, incumbindo-lhe a tarefa de prati
car ações e programas dos mais variados tipos 
para garantir a prestação de determ inados ser
viços, com a obtenção do resultado ótimo.

Em consequência, advém ao Poder Judi
ciário, por meio de um a nova postura frente aos 
novos tempos, realizar um controle criterioso, 
substancial e finalístico do atuar administrati
vo, de modo que, atacando o demérito do ato 
administrativo, obste ações administrativas 
que não atinjam o resultado (eficiência míni
ma) aguardado.

Anote-se, neste  ponto, a  função constitu
cional do Ministério Público, que possui legiti
midade para propor ações judiciais eficazes ao 
controle administrativo e à efetivação de polí
ticas públicas constantes no texto constitucio
nal que, no mais das vezes, não são exercidas 
e im plem entadas por total omissão do Poder 
Executivo.

C onsiderações finais
Percebe-se que a impossibilidade de o Po

der Judiciário sindicar o ato administrativo, mes
mo o discricionário, deve fazer parte de um pas
sado que não mais deve permear a juridicidade.

84 OHLWEILER, Leonel. Estado, adm inistração pública e 
dem ocracia: condições de possib ilidade p a ra  u ltra p as
sar a  objetificação do regim e adm inistrativo, In: Anuá
rio do programa de pós-graduação em direito -  mestrado 
e doutorado. São Leopoldo: Unisinos, 2003. p. 296.

Com efeito, não se concebe a simples ine
xistência de ato discricionário. Pelo contrário, 
a discricionariedàde faz parte  da humanidade, 
não sendo impossível o uso de ta l faculdade. 
Entretanto, o ato administrativo -  mesmo o 
discricionário -  deve obedecer a certos crité
rios de ordem formal, apresentando claramen
te  seus elem entos constituintes (competência, 
finalidade, forma, motivo/motivação e objeto), 
servindo estes de molde à perfeita consecução 
daquilo a  que o ato se propõe.

A discricionariedàde humana, gênero da 
jurídica e mais ampla que esta, não se encon
tra  tão delim itada quanto a última, já que os 
princípios jurídicos, notadam ente os constitu
cionais, obrigam o intérprete -  seja o juiz, seja 
o administrador -  a se guiar para atingir os fins 
previstos pelo Direito.

O controle judicial não deve se limitar à 
análise da emissão da vontade da Administra
ção, realizando um controle de legalidade m e
ram ente formal. Deve, pois, verificar se aquilo 
que o administrador se propôs, pelo e com o 
•ato administrativo, foi efetivamente atingido, 
ou seja, o controle judicial deverá perquirir se a 
finalidade do ato administrativo escolhido pelo 
administrador foi atingido.

Analisando o demérito do' ato, sua irra- 
zoabilidade ou desproporcionalidade, é que se 
poderá realizar o controle judicial do ato dis
cricionário, sem  limitar a  indagação à emissão 
da vontade da administração. Necessita-se 
analisar o resultado do ato administrativo de 
forma dinâmica, ou seja, verificar, na prática e 
no "mundo dos acontecimentos", se o atuar da 
Administração que emitiu o ato foi balizado pe
los princípios jurídicos -  notadam ente os cons
titucionais -  que a regem.

A eficiência do atuar administrativo so
m ente será observada na contextualização da 
obra ou do serviço público, não bastando a
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análise formalista do ato, que é identicam ente 
imprescindível, porém dando-se importância 
ao resultado obtido por este  ato: se efetiva, efi
caz e substancialm ente os aspectos formais do 
ato forám atingidos com sua realização.

A Constituição Federal, por meio de seus 
princípios, perm ite ao Poder Judiciário e ao 
próprio adm inistrador público, balizarem-se e 
controlarem a  emissão dos atos administrati
vos, realizando análise do demérito deste  ato 
para concluir acerca de sua legalidade ou não, 
ou melhor, de sua juridicidade. Como o Poder 
Judiciário, no Estado Democrático de Direito, 
assum e novo papel não apenas de garantidor, 
mas de transformador social, deve ele realizar 
as prom essas contidas na Constituição, não 
sendo considerada invasão sua postura ativa 
diante da omissão ou ação falha do Poder Exe
cutivo.

Diz-se, portanto, que o Judiciário, reali
zando análise constitucional do ato adminis
trativo, pode e deve controlar o resultado das 
ações administrativas, de modo que todas, ab
solutamente todas as ações administrativas, 
sejam eficientes e que realizem os ditames 
constitucionais, principalmente os princípios 
que a regem.

O princípio da  legalidade, fruto do libe
ralismo e do Estado Liberal, verdadeiro ganho 
da humanidade, deve ser apreciado sob novo 
enfoque no atual Estado Democrático de Direi
to: de um a legalidade formal, deve-se adentrar 
a uma legalidade substancial, a legitimidade, 
de modò què os atos da Administração sejam 
realizados observando-se as formalidades, po
rém, com a consecução dos objetivos mores 
da Administração, que são o agir ótimo, o bem 
comum.

A utilização dos princípios constitucio
nais no processo hermenêutico pressupõe a 
não solidificação metodológica, pois exige a

constànte correção da relação entre objeto e 
método. O administrador público, ao lançar 
mão de um princípio jurídico, notadam ente um 
princípio constitucional,, deverá saber que sua 
tarefa interprétativa/aplicativa estará  dificul
tada, pois a utilização dos princípios afasta a 
discricionariedàde e expressa um a integridade 
do Direito.

Em termos de eficiência é moralidade, 
apenas para destacar estes, em termos princi- 
piológicos, acabam tornando-se absolutamen
te  sindicáveis peío Poder Judiciário, já que o 
ato administrativo emitido deverá, obrigato
riamente, obedecer aos compromissos, do inte
resse público. Persegue-se, com os princípios, 
a busca pela decisão correta do administra
dor, não tendo este  maior discricionariedàde, 
ao contrário, encontrará maior limitação a sua 
eventual liberdade de atuar.

Com isso, não se. deseja simplesmente 
abandonar o controle da discricionariedàde em 
si. No entanto, deseja-se permitir ao administra
dor que labore a discricionariedàde que o Direi
to lhe concedé, porém, serão controlados, sob 
os auspícios deste mesmo Direito, os resultados 
obtidos com a ação discricionária, por meio de 
um a visão de demérito do ato. O controle será 
substancial e finalístico, no caso concreto, em 
termos reais, substariciais como dito, não mais 
restrito às formalidades (positivistas).

Uma concepção constitucional substan
cial é imprescindível para o melhor desenvol
vimento e realização do verdadeiro^Estado De
mocrático de Direito, não restando expresso 
em linhas e textos constitucionais, mas acon
tecendo no dia a dia de todas as pessoas.

LANG, J. M. The judicial control of püblic admi- 
nistration in the Rule of Law: For a new  juridi- 
city. Rev. Justitia (São Paulo), v. 200, p. 317-348, 
jan./jun. 2009. ' \

M



346 Justitia, São Paulo, 66 (200), jan./jun. 2009

9 ABSTRACT: The Democratic Rule of Law 
added some aspects to its predécessors: the 
legitlmation of authority, th e  materialization 
of rights, and the  constitutional hermeneu- 
tics; Positive Law brought the  addition of so
cial values connected w ith  morality, ethics, 
justice, thus broadening the  conception of 
the  principie of legality (from the  formal to 
the  substantial). Thus, the  public adminis- 
tration activity s tarted  to be regarded from 
a new  perspective, because the  search for 
optimal action and for good adm inistration 
ceased  to be uncontrollable by th e  Judicia- 
ry. Public administration, the  administra- 
tor, takes action through th e  publication of 
adm inistrative acts, which, in addition to. 
having elem ents of formal characteristics 
- competence, purpose, forms, cause/mo- 
tivation, and object - s ta rted  to be protec- 
te d  by the  Judiciary, since the  principie of 
legality increased its ballast, causing it to 
be understood as th e  ordering in the  whole. 
The adm inistrative activity th en  s tarted  to 
be ruled by the  Constitution, w hich is seen 
as “the  starting  and arrival point" for any 
adm inistrative action, because it holds the 
promises of modernity and of society’s ba- 
sic goods. The inclusion of th e  constitutio
nal principie in th e  Law allowed for a more 

'  effective judicial control, since it w as no 
longer m itigated by formalities, but linked 
to the  substantial control of the  adm inistra
tive action, w hich is exercised through the 
analysis of the  dem erít of the  action, the 
purpose intended, by m eans of a final con- 

. tro l.lt does not advocate th e  disappearance 
of adm inistrative discretion, bu t its main- 
tenance. However, before th e  discretionary 
and the  juridical principies th a t guide the 
adm inistrative action and th a t allow the 
control by the  Judiciary, the  adm inistrator

has the  fundam ental duty to  seek excellen- 
ce in results, since the  judicial control rather 
than  solely appreciating the  emission of the 
adm inistration’s w ishes, now w atches over 
the  result obtained w ith the  publication of 
the  act. No longer is discretion controlled in 
itself; in its stead, the long-aw aited result 
a tta ined  by the  discretionary action is now 
th e  object of control.

9 KEYWORDS: Constitution. Principies. Admi
nistrative Act. Judicial Control.
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Legitimidade da Defensoria Pública para 
Ação Civil Pública: Inconstitucionalidade

' Renato Franco de ALMEIDA*

0 SUMÁRIO: Introdução. 1 O aspecto históri
co. 2 Lei Federal que confere legitimação ad 
causam ativa à  Defensoria Pública para a pro= 
positura de Ação Civil Pública. Distinção en
tre substituição processual e representação 
processual como' prem issa inafastável a ser 
observada pela norma inffaconstitucional. 
Dogma constitucional que se impõe. Princí-; 
pio da supremacia da Constituição. 3 Lei fe
deral. Ensejo ao afastamento das diretrizes 
constitucionalmente previstas à Defenso
ria Pública. Direito Fundamental à garantia 
constitucional de proteção e defesa dos ne
cessitados colocada em segundo plano. Proi
bição do retrocesso social. Conclusão. Refe
rências bibliográficas.

8 RESUMO: Propõe-se um estudo sobre a 
constitucionalidade da Lei que dá legitimi
dade para a Defensoria Pública propor Ação 
Civil Pública. Analisa-se sua compatibilida
de à luz dos preceitos constitucionais que 
organizaram a Instituição, concluindo pela 
inconstitucionalidade da Lei.

• PALAVRAS - CHAVE: Constitucionalidade. 
Representação judicial. Proibição de retro
cesso social.

Introdução
Em 15 de janeiro de 2007, veio a lume a; t

Lei federal n° 11.448, a qual, modificando o in
ciso II do artigo 5o da Lei n° 7.347/85 (Lei de ' 
Ação Civil Pública), conferiu legitimidade ativa 
concorrente à Defensoria Pública 'para a pro-

positura da Áção Civil Pública, objetivando a 
defesa, dos interesses ou direitos difusos, cole
tivos e individuais homogêneos.

Conqu.anto se mostre, em princípio, uma 
razoável política pública de defesa jurídica dos 
necessitados -  aqueles com insuficiência de 
recursos -  tem  o presente estudo por escopo 
dem onstrar a incompatibilidade da referida 
Léi com a  Constituição da República, notada- 
m ente quanto à argumentação segundo a qual 
a Defensoria Pública está  incumbida, por ex
pressa cláusula constitucional, de representar 
judicialmente os necessitados, e não de atuar 
como substitu ta  processual nas hipóteses de 
interesses ou direitos coletivos lato sensu.

Antes, porém, insta  evidenciar o pensa
mento segundo o qual os argumentos de po
lítica não podem sobrepor-se aos argumentos 
de princípio, como fundamento de uma decisão 
estatal, notadam ente a decisão judicial. Isso 
porque, como anota Dworkin (2005, p. 31):

Sem dúvida, é, verdade, como descrição 
bem  geral, que numa democracia o poder 
está  nas mãos do povo. Mas é por demais 
evidente que nenhum a democracia pro-

* Prom otor d e  Justiça . A ssesso r E special do Procurador- 
G eral d e  Justiça . M enibro d a  Coordenadoria d e  Con
trole d e  C onstitucionalidade d a  Procuradoria-Geral de 
Justiça . E sp ec ia lista  em  Direito Público. M estre em  Di
reito  e  Institu ições Políticas. D outorando em  Ciências 
Juríd icas e  Sociais pe la  Universidad dei Museo Social 
Argentino. Professor de. G raduação e  Pós-G raduação 
lato sensu.
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porciona a igualdade genuína de poder 
político. Muitos cidadãos, por um motivo 
ou outro, são inteiram ente destituídos de 
privilégios. O poder econômico dos gran
des negócios garante poder político espe
cial a quem os gere. Grupos de interesse, 
como sindicatos e organizações profissio
nais, elegem funcionários que tam bém  
têm  poder especial. Membros de mino
rias organizadas têm, como indivíduos, 
menos poder que membros individuais 
de outros grupos que são, enquanto gru
pos, mais poderosos. Essas imperfeições 
no caráter igualitário da  democracia são 
bem  conhecidas e, talvez, parcialmente 
irremediáveis. Devemos levá-las em con
ta  ao julgar quanto os cidadãos individu
almente perdem  de poder político sem
pre, que um a questão sobre direitos indi
viduais é tirada do legislativo e entregue 
aos tribunais. Alguns perdem  mais que 
outros apenas porque têm  mais a perder. 
Devemos tam bém  lembrar quê alguns in
divíduos ganham  em poder político com 
essa  transferência de atribuição institu
cional. Pois os indivíduos têm  poderes na 
concepção de Estado de Direito centrada 

' nos direitos, que não têm  na concepção 
centrada na legislação. Eles têm  o direito 
de exigir, como indivíduos, um julgamen
to específico acerca de seus direitos. Se 
seus direitos forem reconhecidos por um 
tribunal, esses direitos serão exercidos, a 
despeito do fato de nenhum  Parlamento 
te r tido tempo ou vontade de impô-los. 
Daí, eventuais políticas públicas que ob

jetivem a  melhoria do bem -estar social sob al
guma perspectiva determ inada não poderão es
tabelecer mitigação ou malferimentõ a nenhum 
direito fundamental, na m edida em que este  se 
traduz em elemento de uma convicção política

mais ampla absorvida e exposta no documen
to constitucional pela sociedade. Portanto, a 
vontade das ocasionais maiorias congressuais 
não poderá sobrepor-se àqueles padrões éticos 
estabelecidos em textos constitucionais como 
fundamento do sentimento social.

Nesse sentido, afirma Dworkin (2005, p. IX):
Nossa prática política reconhece dois ti
pos diferentes de argumentos que bus
cam justificar uma decisão política. Os ar
gumentos de política tentam  demonstrar 
que a comunidade, estaria melhor, como 
um todo, .se um programa particular fos
se seguido. São, nesse sentido especial, 
argumentos baseados no objetivo. Os 
argumentos de, princípio afirmam, pelo 
contrário, que programas particulares dé- 
vem ser levados a cabo ou abandonados 
por causa de seu impacto sobre pessoas 
específicas, mesmo que a comunidade 
como um todo fique conseqüentem ente 
pior. Os argumentos de princípio são ba
seados em direitos.
Na medida, portanto, em que os juizes 

são vinculados, quanto à fundamentação de 
suas decisões, a se utilizarem de argumentos 
de princípio político, deverão sobrepor os direi
tos fundamentais insculpidos nos textos cons
titucionais às políticas públicas que, conquan
to melhore a vida social como um todo, malfe- 
rem direitos que se traduzem  no fundamento 
da existência dos membros çla sociedade.

Assim: “Mesmo em casos controversos, 
embora os juizes imponham suas próprias con
vicções sobre questões de princípio, eles não 
necessitam  e, caracteristicamente, não im
põem suas próprias opiniões a respeito da polí
tica sensata". (DWORKIN, 2005, p. X)

Dessa forma, as decisões políticas rea
lizadas pelo departam ento judicial do Estado 
deverão te r como fundamento os princípios, e
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não as políticas públicas, à  medida que estas 
violem aqueles, conquanto aum entem  o bem- 
estar social.

O debate negligencia uma distinção im
portante entre dois tipos de argumentos 
políticos dos quais os juizes podem valer- 
se ao tom ar suas decisões. É a distinção 
(que ten tei explicar e defender alhures) 
entre argumentos de princípio político 
que recorrem aos direitos políticos de 
cidadãos individuais, e argumentos de 
procedimento político, que exigem que 
uma decisão particular promova alguma 
concepção do bem -estar geral ou do inte
resse público. A visão correta, creio, é a 
de que os juizes baseiam  e devem basear 
seus julgamentos de casos controverti
dos em argumentos de princípio político, 
mas não em argumento de procedimento 
político. (DWORKIN, 2005, p. 6)

Entretanto, como ainda observa Dworkin, 
faz-se m ister que, na concretização dessa  con
cepção ampla de justiça, imponha-se a coerên
cia. .

Com efeito, o modelo construtivista ado
tado pelo jurista não ignora a existência de in
coerências aparentes registradas em decisões 
judiciais. No entanto, exige que as decisões 
tom adas em nome da justiça nunca extrapo
lem a  capacidade de um tribunal explicá-las no 
contexto de uma teoria da justiça mais ampla. 
Na realidade, “exige que atuemos com base : 
em princípios, e não por fé" (DWORKIN, 2002, 
p. 252). Em outras palavras, esclarece Dworkin 
(2002, p. 253):

O modelo construtivo insiste na coerên
cia com convicção como uma exigência 
independente, que não decorre do p res
suposto de que essas convicções sejam 
relatos verdadeiros, mas do pressuposto

diferente de que é injusto que os funcio
nários públicos atuem  se não for com base 
num a teoria pública geral que os obrigue 
à coerência, que lhes forneça um padrão 
público para testar, discutir ou prever o 
que fazem, sem permitir que apelem a in- 
tuições singulares que poderiam m asca
rar o preconceito ou o interesse pessoal. 
Assim, o modelo construtivo requer coe- 
rênciá por razões independentes de mo
ralidade política.
Dessarte, a sustentação da teoria -  ou de 

um a teoria mais ampla de justiça -  impõe seja 
reconhecida tam bém  còmo uma teoria.coeren-, 
te, no sentido de que se evite a  utilização de fé 
(irracionalidade) e se acolha a decisão por prin
cípios (râçionalidade), os quais devem refletir 
os padrões éticos da sociedade.

1 O aspecto histórico
AJb initio, m ister ressaltar, por imprescin

dível, a  importância histórica da Instituição da 
Defensoria Pública no constitucionalismo na
cional e sua origem nos ordenamentos interna
cionais.

O acesso facilitado à  Justiça, como é sa
bido, tem  sua origem na Antiguidade. O Có
digo de Hamurabi, v.g., garantia a defesa dos 
mais fracos perante a opressão dos'mais fortes. 
(CARNEIRO, 1999, p. 4)

De efeito, e ssa  preocupação com a  pro
teção e a  defesa jurídica dos necessitados deu 
origem, na  modernidade, a  dois sjstem as re
ferentes àquela assistência, que, embora não 
se excluam, são, porém, m arcantem ente dis
tintos.

Nesse sentido, asseveram  Cappelletri e 
G arth (1988, p. 35):

A maior realização das reformas na assis-s 
tência judiciária na Áustria, Inglaterra, 
Holanda, França e Alemanha Ocidental

M
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foi o apoio ao denominado sistema judi- 
care. Trata-se de um sistem a através do 
qual a assistência judiciária é estabeleci
da como um direito para todas as pessoas 

. que se enquadrem  nos termos da lei, Os 
advogados particulares, então, são pagos 
pelo Estado/ A finalidade do sistem a ju- 
dicare é proporcionar aos litigantès de 
baixa renda a  m esm a representação que 
teriam  se pudessem  pagar um advogado. 
O ideal é fazer um a distinção apenas em 
relação ao endereçam ento da nota de ho
norários: o Estado, m as não o cliente, é 
quem  a recebe. (Grifo dos autores)

A outro giro, em outros países, como no 
Brasil, a assistência judiciária para a defesa 
dos direitos dos necessitados é patrocinada por 
advogados remunerados pelos cofres públicos. 
(CAPPELLETTI; GARTH, p, 39 et seq.)

Em razão das vantagens e desvantagens 
que cada sistema engendra, determinados paí
ses optaram pelo sistem a misto, combinando 
as características próprias de cada'um  em prol 
de sua comunidade carente. (CAPPELLETTI; 
GARTH, p. 43 et seq.)

No Brasil, o sistem a de advogados remu
nerados pelos cofres públicos prevalece, al
cançando a respectiva Instituição sta tus  cons
titucional, a partir de 1988, com o advento da 
Constituição da República, que expressam ente 
prevê, em seu artigo 134, os delineamentos da 
Instituição, no qual é abordada como institui
ção essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa 
dos necessitados na forma do artigo 5o, inciso 
LXXIV do mesmo texto constitucional.

Malgrado os problemas existentes com 
este sistem a (CAPPELLETTI; GARTH, p. 41 et 
seq.), importa pôr a lume que a Defensoria Pú
blica, no Brasil, constitui im portante meio de 
acesso à justiça, entendida esta  tanto como um

julgamento justo, quantoreomo no sentido de 
facilidades de se dirigir ao Poder Judiciário.

Por derradeiro, impende frisar que a De
fensoria Pública representa im portante instru
mento de cidadania, com o desiderato primeiro 
de pôr fim à opressão e à desigualdade sociais 
brasileiras, em defesa dos necessitados, ou 
seja, de todos os cidadãos comprovadamente 
hipossuficientes, comprovada a insuficiência 
de recursos econômicos próprios.

Vem a calhar, não obstante, a profunda 
advertência encetada por José Afonso da  Silva 
(1994, p. 200-1), no sentido de que:

A Constituição tomou, a esse propósito, 
providência que pode concorrer para a 
eficácia do dispositivo, segundo o qual 
o Estado prestará assistência jurídica in
tegral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). 
Referimo-nos a  institucionalização das 
Defensorias Públicas, a quem  incumbirá 
a orientação jurídica e a defesa, em todos 
os graus dos necessitados, na forma do 
a rts5°, LXXIV (art. 134).
Quem sabe se fica revogada, no Brasil, a 
persistente frase de Ovídio: Cura paupe- 
ribus clausa est. Ou as Defensorias Públi
cas federais e estaduais serão mais uma 
instituição falha? Cabe aos Defensores 
Públicos abrir os Tribunais aos pobres, 
é um a missão tão extraordinariamente 
rrrandft mie, por si. será um a revolução, 
mas, também, se não cumprida conve- 
nientemenfe. será um acruilháo na honra 
dos mie a receberam  e. porventura, não a 
sustentaram . (Grifo nosso)

2 Lei Federal qu e confere legitim ação “ad  
causam ” ativa à D efensoria Pública para 
a propositura de Ação Civil Pública. D is
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tin ção entre substitu ição  processual e  
representação p rocessual com o prem is
sa  in afastável a ser  observada pela  nor
m a infraconstitucional. D ogm a con sti
tu cion al qu e se  im põe. Princípio da su 
prem acia da C onstituição

Como é cediço, a Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil, norma suprema do 
ordenamento jurídico pátrio, tem  por objeto es
tabelecer a estrutura do Estado, a disposição de 
seus órgãos, o modo de aquisição do poder e a 
forma de seu exercício e limites de sua atuação, 
além de assegurar os direitos e garantias dos 
indivíduos, fixar o regime político e disciplinar' 
seus fins sócioeconômicos, bem como os funda
mentos da ordem econômica, social e cultural.

N essa linha de raciocínio, as Instituições, 
consubstanciadoras do Estado brasileiro, pos
suem  suas diretrizes plasm adas no texto consti
tucional, cuja observância, por óbvio, não pode 
ser deslem brada pelo legislador infraconstitu
cional em razão do princípio da supremacia da 
Constituição.

De efeito (CANOTILHO, 2002, p. 245-6):

O estado de direito é um estado consti
tucional. Pressupõe a existência de uma 
constituição normativa estruturante de 
uma ordem jurídico-normativa fundamen
tal vinculativa de todos os poderes públi
cos. A constituição confere à ordem es
tadual e aos actos dos poderes públiqos 
m edida e forma. Precisamente por isso, 
a lei constitucional não é apenas -  como 
sugeria a teoria tradicional do estado de 
direito -  uma simples lei incluída no sis
tem a ou no complexo normativo-estadu-. 
al. Trata-se de uma verdadeira ordenação 
normativa fundamental dotada de supre
macia -  supremacia da constituição -  e é 
nesta  supremacia normativa da lei cons
titucional que o “primado do direito" do

estado de direito encontra uma primeira 
e decisiva expressão. (Grifos do autor)

Fixada, portanto, a premissa segundo a 
qual os princípios instiíucionais/organizativos 
(princípios constitucionais estabelecidos) in- 
sertos na Constituição, como de resto, todo seu 
corpo, devem ser observados pelas leis de con
formação, impõe-se o reconhecimento de que a 
Defensoria Pública tem  por objetivo e fim insti
tucionais a tepresentação judicial dos necessita
dos, e, não, como previsto na Lei federal sob co
mento, a substituição processual, institutos que, 
como veremos na sequência, divergem tanto na 
sua estrutura, quanto nos seus efeitos.

Cabe não deslembrar, ainda, que, por 
toda relevância e gravidade da função que foi 
atribuída à Defensoria Pública, faz-se neces
sário a fiel observância dos ditam es e limites 
constitucionais que a regem, a fim de evitar o 
seu desvirtuam entò funcional, o que represen
taria imensurável prejuízo para seus destinatá
rios -a p o p u la çã o  necessitada. -

Com efeito, impende reconhecer, com as 
clássicas lições de ChioVenda (2000, p. 327), se
gundo as quais a  representação judicial ocorre 
dentro das seguintes circunstâncias:

. Nem sempre aquele que é dotado de ca
pacidade processual pode comparecer 
em juízo e realizar diretam ente os atos ou 
alguns atos processuais; freqüèntemen- 
te, ao contrário, a parte ou o representan
te  da parte  tem  de ser representado por 
um procurador judicial [...] Daí, outro dos 
pressupostos processuais é a capacidade 
de requerer em juízo (ius postulandi).

Ensinando sobre a natureza da relação 
entre a parte  processual e seu defensor, Carne- 
lutti (2000, p. 237-8) aponta, tam bém  em escó- 
lios clássicos:

j/



O defensor é nomeado pelas partes me
diante uma declaração que recebe ó nome 
de poder (procuração); esse nome se refere 
em particular ao patrocínio ativo, e provém 
certamente da opinião de que o defensor 
ativo é um representante. (Grifo nosso) 
Divisa-se, assim, que na doutrina clás

sica da processualística civil a representação 
judicial se dá em nome alheio, na defesa de in
teresse ou direito alheio.

Desse entendimento não se afasta a  dou
trina moderna, notadam ente a pátria que, à luz 
dos ensinamentos de um dos maiores doutrina-' 
dores contemporâneos, prescreve quanto à re
presentação processual (NERY JUNIOR; NERY, 
1997, p. 278-9):

[...] é a relação jurídica pela qual o re
presentante age em nome e por conta 
do representado. Seus atos aproveitam 
apenas ao representado, beneficiando-o 
ou prejudicando-o. O representante não é 
parte  no processo.

Sob outra perspectiva radica a substitui
ção processual, que, ainda em ensinamentos 
clássicos, pode ser conceituada da seguinte 
forma (CARNELUTTI, p. 222): “Existe substi
tuição quando a ação no processo de um a pes
soa diferente da parte  se deve, não à iniciativa 
desta, e sim ao estímulo de um interesse cone
xo com o interesse im ediatam ente comprome
tido na lide ou no negócio".

E ainda, nas precisas palavras de Cala- 
mandrei, a substituição processual deve ser 
descrita em contraposição à representação 
processual, pois assim  se revelará, com maior 
facilidade, a distinção entre ambas. (CÁLA- 
MANDREI, 1999, p. 295)

Com efeito (CALAMANDREI, p. 295):

Estudada por Chiovenda quando ainda o 
antigo -  Art. 81 -  código não a  discipli
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nava expressamente,‘_a  substituição pro
cessual (também esta  denominação é de 
origem chiovendiana), está  agora admiti
da indiretam ente pelo art. 81 do C. p. c., 
segundo o qual ‘fora dos casos expressa
m ente previstos pela lei, ninguém pode 
fazer valer no processo em nomè próprio 
um direito alheio’. Este artigo, como proí
be normalmente a substituição, assim 
tam bém  a permite excepcionalmente nos 
só casos ‘expressámente previstos pela 
lei’: é, então, um instituto excepcional,

, cuja característica, colocada de manifes
to nesta  fórmula legislativa, está  na con
traposição entre a pessoa que é titular do 
direito controvertido (‘direito alheio’), que 
seria o substituído, e a pessoa que está  
legitimada para fazê-lo valer no processo 
‘em nome próprio’, que seria o Substituto.

E, com precisão cirúrgica, assevera ainda 
o ilustre doutrinador italiano (CALAMANDREI, 
p. 295):'

Basta te r presente esta  contraposição 
para -  representação e substituição -  
captar im ediatam ente a diferença mais 
evidente entre representação e Substitui
ção: enquanto o representante faz valer 
em juízo um direito alheio (é dizer, um 
direito do representado a nome do repre
sentado), o substituto faz valer em juízo 
um direito alheio em nome próprio (é di
zer, um direito do substituído, em nome 
do substituto); o qual significa que, en
quanto na. representação parte  em causa 
é o representado e não o representante, 
na substituição é parte em causa o subs
tituto, não o substituído.

Por corolário, importa evidenciar que a 
diferença entre os institutos sob exame reside 
na coincidência òu não das pessoas do titular
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do direito material e do titular da relação pro
cessual: havendo a referida coincidência, have
rá representação processual; em não havendo, 
substituição.

Destarte, impõe-se considerar, quanto à 
questão constitucional que se quer expor neste  
estudo, as seguintes proposições: a) se os le
gitimados à propositura da Ação Civil Pública 
estão na qualidade de substitutos processuais 
ou meros representantes processuais; b) se a 
Defensoria Pública pode litigar>na qualidade 
de substitu ta  processual.

No que concerne à primeira, forçoso reco
nhecer que os referidos legitimados (art. 5o, Lei 
federal n° 7.347/85) litigam, em sua maioria, na 
qualidade de substitutos processuais (legiti
mação extraordinária), e não de representantes 
processuais.

Isso porquanto, Aluisio Gonçalves de 
Castro Mendes (2002, p. 244), após descortinar 
as correntes doutrinárias sobre o assunto, in
forma que tem  se entendido, májoritariamente, 
que os legitimados à Ação Civil Pública agem 
em substituição processual, referindo-se espe
cificamente a pronunciamento do Supremo Tri
bunal Federal (2000) sobre o tema, cuja em enta 
se transcreve: '

CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLI
CO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA PRO
TEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ART 
129, III, DA CF.
Legitimação extraordinária conferida ao 

- órgão pelo dispositivo constitucional em 
referência, hipótese em que age como 
substituto processual de toda a coletivi
dade e, consequentem ente, na defesa de 
autêntico interesse difuso, habilitação 
que, de resto, não impede a  iniciativa do 
próprio ente público na defesa de seu pa
trimônio, caso em que o Ministério Publi
co intervirá como fiscal da lei, sob pena

de nulidade da ação (art. 17, § 4o, da Lei
8.429/92).

Impõe-se, pois, a prem issa segundo a 
qual alguns legitimados para a propositura 
da Ação Civil Pública se colocam no processo 
como substitutos processuais.

Tal assertiva se m ostra verdadeira quan
to à legitimação conferida pela Lei Federal n° 
11.448/2007 à Defensoria Pública.

Entretanto, põe-se a questão: pode, à 
luz das diretrizes constitucionais de regência, 
a Defensoria atuar na qualidade de substituta 
processual?

Reâlizando-se uma interpretação exclusi
vamente literal do artigo 5o da Lei n° 7.347/85 
(alterada pela Lei n° 11.448/ 2007), poder-se- 
ia entender pela.plenitude de legitimação da 
Defensoria Pública para propositura da Ação 
Civil Pública, posto que a referida Lei, em si, 
não traz nenhum limite ou condicionante para 
a mesma.

Não obstante, a resposta negativa se im
põe à questão.

Isso porque hecessário asseverar que os 
delineamentos constitucionais quanto à Defen
soria Pública a impedem de litigar na qualidade 
de legitimada extraordinariamente, residindo 
suas atribuições na representação processual 
daqueles comprovadàmente necessitados.

Daí se infere a inconstituciohalidade 
da  Lei Federal n° 11.448/2007, à m edida que 
confere a qualidade de substitu ta  processual 
à  Instituição que, por determ inação constitu
cional, som ente poderá figurar em processos 
judiciais como representante processual da 
parte  necessitada, comprovada a insuficiên
cia de recursos.

E o que vem decidindo nossa Suprema 
Corte, segundo a qual as atribuições da Defen
soria Pública confinam-se nos. estreitos limites 
da representação judicial.s. ‘



Justitia, São Paulo> 66 (200), jan./jun. 2009356

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, 
apreciando a questão na Ação Direta de Incons- 
titucionalidade (ADI) n° 558-8/RJ, já sedimen
tou o pensam ento segundo o qual a Defensoria 
Pública atua, no processo, como representante 
processual dos necessitados. E o que se extrai 
do voto do eminente Relator, Ministro Sepúlve- 
da Pertence (STF, 1991):

27. Essa suposição [...] parte, data venia 
da confusão indevida entre a legitimação 
ativa do Ministério Público para a promo
ção. em nome próprio e incondicionada. 
da ação civil pública (CF, art. 129, III), a 
função de assistência judiciária, confiada 
à Defensoria Pública para a representa^ 
cão em jnízn de outras pessoas físicas ou 
jurídicas concorrentemente legitimadas 
pela lei federal à defesa de interesses di
fusos ou coletivos (CF,.art. 129, § I o). (Gri- 
fos nossos)

Na linha do raciocínio exposto, impossível 
se m ostra figurar a Defensoria Pública na qúa- 
lidade de substituto processual, um a vez que, 
à luz dos direcionamentos institucionais e da 
jurisprudência da nossa Corte Suprema, cabe 
àquela Instituição tão somente a representação 
processual daqueles comprovadamente neces
sitados, sejam pessoas físicas ou jurídicas.

Tal pensam ento se justifica exatam ente 
pelos term os constitucionais utilizados para a 
Defensoria Pública e, de outro lado, o Minis
tério Público. Neste, vislumbra-se a afetação, 
dentre outras atribuições, da  defesa dos in
teresses ou direitos m eta e transindividuais 
(art. 129 CR/88) (ALMEIDA, 2004). Quanto 
àquela, o confinamento na representação judi
cial dos necessitados (art. 134 c/c art. 5o, LX- 
XIV CR/88).

Na hipótese corrente, forçoso asseverar 
. que somente a Constituição -  no cumprimento

dos seus objetivos de criação do Estado brasi
leiro e na sua preponderância no ordenamen
to jurídico (princípio da supremacia) -  pode
ría conferir, em tese, atribuições à Defensoria 
Pública cujo caráter processual redundaria na 
substituição processual (legitimação extraordi
nária), no que toca à defesa de direitos ou inte
resses m eta e/ou transindividuais.

À Lei infraconstitucional não concedeu a 
Constituição espaço -  como o fez para o Minis
tério Público (art. 129, IX CR/88) -  para conferir 
outras atribuições à Defensoria Pública, senão 
a representação judicial (processual) dos com
provadam ente necessitados.

Frise-se, ademais, que ao Ministério Pú
blico está  vedada a representação processual 
(CR/88, art. 129, IX, fine), o que demonstra, às 
escâncaras, a intenção constituinte no moldar 
tal arquitetura constitucional.

Sob este  aspecto, portanto, a Lei Federal 
n° 11.448/2007 padece do vício incontornável 
de inconstitucionalidade, eis que confere qua
lidade processual (substituto processual) à De
fensoria Pública ao arrepio das diretrizes cons
titucionais de regência.

3 Lei federai. E nsejo ao afastam ento  das  
diretrizes con stitu cion alm en te p rev is
ta s  à D efensoria  Pública. D ireito Fun
d am en tal à garantia constitu cion al de  
proteção e  d efesa  dos n ecessitad os c o 
locada em  segu n d o  plano. Proibição do 
retrocesso  social

Não só sob este prisma a atitude perpe
trada pelo Legislador federal vai de encontro à 
arquitetura da Constituição. De efeito, impen- 
de frisar algumas prem issas sem as quais im
possível dem onstrar uma nova perspectiva da 
inconstitucionalidade da referida Lei.

No sistem a libéral-burguês, inaugurado 
oficialmente pela Revolução Francesa de 1789,
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como é cediço, o aspecto processual da garan
tia dos direitos se restringia ao titular do direito 
subjetivo material, é dizer, somente o titular do 
direito subjetivo violado teria legitimação para 
a causa, quando de sua propositura perante o 
órgão com petente (legitimação ordinária).

Com efeito, essa  onda ideológica,, como 
não podería deixar de ser, afetou o Direito pá
trio, notadam ente o direito processual, que ain
da está  dem asiadam ente contaminado pelos 
postulados liberais, criados por ocasião daque
la Revolução de fins dò século XVIII.

Naquela época, primou-se por dar ênfase 
ao indivíduo enquanto indivíduo, na onda da 
corrente iiberal-burguesa que pregava a  abso
luta liberdade de iniciativa do cidadão.

Reciprocamente, declarar que todos os 
homens são sujeitos de direito livres e 
iguais não constitui um progresso em 
si. Significa tão somente que o modo de 
produção da vida social mudou. A ‘ato- 
m ização’ da sociedade pelo desfazer dos 
grupos que a  ■ estruturavam  não é pois 
um efeito evidente do viver melhor ou de 
uma melhor consciência, exprime apenas 
um outro estádio das transformações so- 
ciais. Constatá-lo-íamos facilmente nos 
caos que nos apresentam  actualmente 
os países do terceiro mundo: a introdu
ção da dominação capitalista sob a for
ma colonial e neocolonial produziu aí este 
efeito do desfazer do grupo social numa 
multiplicidade de indivíduos isolados a 
partir daí [...] Alguns estudos interessan
tes deste  ponto de vista mostram como 
a pouco e pouco os indivíduos se tornam 
mais ‘autônomos’ nas suas práticas e nas 
suas representações ideológicas. (MIAIL- 
LE, 1994, p. 117).

Por consequência, sob o aspecto proces
sual, tão só o titular do interesse conflituoso -

de outro lado o titular do dever -  poderia pro
por a dem anda -  e ser dem andado -  cabível 
no caso concreto para a salvaguarda dos seus 
interesses ali em conflituosidade.

Tal ideologia chegou ao nosso ordena- 
mento jurídico, hodiernamente, pelo artigo 6o 
do Estatuto Processual Civil, o qual estabelece 
a legitimação ordinária para a propositura de 
demandas.

Não obstante a recepção do dispositivo 
legal mencionado pelo texto constitucional, im- 
pende frisar que a Constituição da República, 
a par de autorizar o litígio intersubjetivo, cõn- 
feriu poderes a determ inadas Instituições, pú
blicas ou privadas, parã a proteção e defesa, 
em nome próprio, de interesses que escapam  
ao atomismo liberal-burguês.

Assim, o legislador infraconstitucional, 
antes mesmo do advento do atual texto cons
titucional, inseriu no ordenamento jurídico ins
trum ento de caráter jurídico-processual para a 
salvaguarda de interesses grupais, materiali-. 
zada na Lei n° 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pú
blica).- Importa ressáltar que tal instrumento 
jurídico ganhou magnitude constitucional, a 
partir de 1988 (CR/88, ãrt. 129, II e § I o). *

Com efeito, na dicção de autorizada dou
trina, a Ação Civil Pública vem a  ser “o direito 
expresso em lei de fazer autuar, na esfera civil, 
em defesa do interesse público, a função juris- 
dicional”. (MILARÉ, 1990, p. 6).

Divisa-se, de pronto, que pela Ação Civil 
Pública defendem-se intéresses e direitos que 
não radicam tão somente na esfera jurídica do 
indivíduo atomizado. Antes, protegem-se atra-' 
vés desse instrumento jurídico-processual in
teresses metaindividuais e transindividuais. 
(ALMEIDA, 2004) Quanto a  estes, ta l se deu em 
razão da redação conferida à Lei da Ação Civil 
Pública (Lei n° 7.347/85) pelo Çódigo de Defesa 
do Consumidor (Lei Federal n° 8.078/90), què 
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inseriu naquela os interesses ou direitos indivi
duais homogêneos (transindividuais).

Percebe-se daí que, por meio da Ação Ci
vil Pública, estão conferidas aos respectivos le
gitimados a proteção e a defesa dos interesses 
e direitos metaindividuais (difusos e coletivos) 
e transindividuais (individuàis homogêneos), 
os quais ganharam  contornos conceituais no 
Código de Defesa do Consumidor de 1990.

Vislumbra-se que, quanto aos interesses 
ou direitos difusos, preponderá para sua carac
terização, a  indeterminabilidade do titular do 
direito ou interesse violado e a indivisibilidade 
de seu objeto; em relação aos coletivos stricto 
sensu, avulta o interesse do grupo ou categoria, 
assim  como,, da m esm a forma que os difusos, a 
indivisibilidade de seu objeto.

Por último, impende ressaltar que o tipo 
contido nos interesses individuais homogêneos, 
em verdade, não se tra ta  de nova forma de inte
resse coletivo sob o aspecto material, senão de 
nova forma processual de se defender interes
ses individuais disponíveis, cujos titulares são 
perfeitamente determinados. Pode-se afirmar, 
destarte, que, na defesa dos interesses indivi
duais homogêneos, o que há ó uma dem anda 
coletiva (e não intersubjetiva plúrima -  litiscon- 
sórcio) para defesa de direitos individuais.

Os interesses e direitos individuais homo
gêneos são os que tenham  tido origem co
mum. São direitos que, embora refiram-se 
a  pessoas consideradas individualmente, 
são tratados coletivamente por terem  a 
mesma causa, e envolveram mais de um a 
pessoa. (GONÇALVES, .1993, p. 57)

Nada impede, antes fomenta, que a de
fesa em juízo se dê de forma coletiva, sendo, 
todavia, os direitos, ali defendidos, ainda de 
caráter m ateríalmente individual.

É o que afirma o Professor Rodolfo de Ca
margo Mancuso (1994, p. 120-1):

O processo civil, sob essa  óptica, aparece 
como um instrumento a serviço dos direi
tos subjetivos, conquanto estes possam  
ser exercidos individualmente (ações in
dividuais) ou coletivamente (ações cole
tivas, stricto.sensu); neste  último caso, o 
conteúdo e a finalidade da ação continu
am a ser privados (é o interesse dos in
divíduos reunidos em grupo que está  em 
jogo); apenas o exercício, a forma, é que 
é coletivo.

Pois bem.
Firmado o entendimento segundo o qual, 

com o advento do Código de Defesa do Con
sumidor, a Ação Civil Pública se tornou instru
mento de proteção e defesa dos direitos ou in
teresses individuais homogêneos, além dos já 
previstos direitos ou interesses difusos e cole
tivos stricto sensu, devemos questionar: como 
serão, a partir da vigência da Lei sob estudo, 
protegidos os direitos individuais dos necessi
tados que se traduzem  em direito fundamen
tal? (CR/88, art. 5o, LXXIV)

De início, poderemos afirmar caber ao 
Ministério Público essa  defesa, assim  como, 
concorrentemente, aos demais legitimados, na 
redação original da Lei n° 7.347/85.

Não obstante, no que toca à Defensoria 
Pública, impõe-se uma ressalva.

De efeito, à luz da realidade institucional 
da Defensoria Pública em todo o país, é notório 
que a  ampliação de suas atribuições operada 
pela Lei sob comento tem  -o condão de, obli
quamente, mitigar a concretização de direito 
fundamental estam pado no artigo 5o, LXXIV da 
Constituição da República, em flagrante viola
ção ao princípio da proibição do retrocesso.

Isso porquanto, consoante nos ensina 
Canotilho (2002, p. 336):

O princípio da democracia econômica e 
social contém uma imposição obrigató-
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ria dirigida aos órgãos de direcção polí
tica (legislativo, executivo) no sentido de 
desenvolverem um a actividade económi- 
ca^e social, conformadora das estruturas 
socioeconómicas, de forma a evoluir-se 
para  um a sociedade democrática [...] No 
seu cerne essencial, o princípio da demo
cracia econômica, social e cultural é um 
mandato constitucional juridicamente 
vinculativo que limita a discricionarieda- 
de legislativa quanto ao ‘se ’ da actuação, 
deixando, porém, um a margem conside
rável de liberdade de conformação políti
ca quanto ao como da sua concretização. 
(Grifos do autor)

E acrescenta (CANOTILHO, 2002, p. 336-7):

O princípio da  democracia, econômica e 
social aponta para a proibição de retro
cesso social. [...]
Com isto quer dizer-se que os direitos 
sociais e econômicos (ex.: direito dos tra 
balhadores, direito à assistência, direito 
à  educação), um a vez obtido um  determ i
nado grau de realização, passam , a  cons
tituir, simultaneamente, um a garantia 
institucional e um direito subjectivo. [...] 
O reconhecimento desta  proteção de 'di
reitos prestacionais de propriedade’, sub
jectivamente adquiridos, constitui um li
mite jurídico do legislador e, ao mesmo 
tempo, uma obrigação de prossecução de 
uma política congruente com os direitos 
concretos e as expectativas subjectiva- 

. m ente alicerçadas. [...] (Grifo do autor)

Destarte, impõe-se reconhecer que a atu
ação legislativa conformadora deve se restrin
gir à maior concretização dos direitos sociais 
lato sensu, e, não, operar um retrocesso social 
em relação à legislação infraconstitucional em 
vigor.' .
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Nessa linha de raciocínio, podemos afir
mar que a Lei n° 11.448/2007 se traduz em cla
ro, retrocesso social, no sentido que dem onstra
remos a seguir.

Mostra-se patente, a nosso aviso, que, 
por expressa determinação constitucional, a 
Defensoria Pública tem  por objetivo represen
tar em juízo os necessitados, aqueles que com
provarem insuficiência de recursos, ensejando 
essa  proteção um direito fundamental (CR, art. 
134 c/c art. 5o, LXXIV).

Assim, ao conferir atribuições à Institui
ção para dem andar em defesa de interesses ou 
direitos coletivos lato sensu, a Lei sob. exame 
realiza uma retrocesso social, na medida em 
que a  Defensoria Pública deixará, em parte, de 
prover, ná realidade material, tal proteção.

Ninguém desconhece a realidade pela 
qual passam  as Defenàorias Públicas em todo 
o país, quanto à carência de membros, de ma
teriais para trabalho, além dà exígua remune
ração. Realidade essa que não fugiu da apre
ciação da nossa Suprema Corte (1997).

N essa perspectiva, portanto, divisa-se 
incontestável que os destinatários da proteção 
e defesa jurídicas ofertadas pela Instituição 
perderão, em qualidade e quantidade, em re
lação aos serviços prestados, uma vez que não 
há condições m ateriais -  frise-se: nem  jurídiças 
-  de a Defensoria Pública absorver mais essa 
atribuição, além das suas constitucionais.

. Daí afirmar Canotilho (2002, p. 337), de 
forma escorreita, que:

O princípio da proibição de retrocesso 
' social pode formular-se assim: o núcleo 

essencial dos direitos sociais já realizado 
e efectivado através de m edidas legis
lativas (‘lei da segurança social’, ‘lei dó 
subsídio de desem prego’, ‘lei do serviço 
de saúde’) deve considerar-se constitu
cionalmente garantido, sendo inconsti-i 

m !
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tucionais quaisquer m edidas estaduais 
que, sem a criação de outros esquem as 
alternativos ou compensatórios, se tra- 
duzam, na prática, num a ‘anulação’, ‘re
vogação’ ou ‘aniquilação’ pura e simples 
desse núcleo essencial. [...] A liberdade 
de conformação do legislador e inerente 
autorreversibilidade têm  como limite o 
núcleo essencial já realizado.

N essa medida, observada a diminuição 
da eficiência da Instituição na  proteção e defe
sa dos necessitados através da representação 
judicial, impende reconhecer que, no particu
lar, a Lei n° 11.448/2007 enseja um retrocesso 
social, na medida em que diminui o nível de 
concretização já alcançado legislativamente do 
direito fundamental referente à proteção e de
fesa dos necessitados, por sinal, cláusula cons
titucional pétrea. (CR, art. 60, § 4o, IV)

De efeito, quaisquer outras atitudes in- 
terpretativas que possam  ser conferidas à Lei 
n° 11.448/2007 ensejará sua inconstituciona- 
lidade, à m edida que poderá direcionar a De- 
fénsoria Pública para a defesa de direitos cujos 
titulares não são constitucionalmente qualifi
cados de necessitados.

Destarte, a possibilidade de atuação da 
Defensoria Pública pressupõe, por força nor
m ativa da Constituição da República de 1988, 
a existência de dois requisitos básicos: a) pos
sibilidade de representação processual; b) ser 
direcionada aos necessitados, comprovada a 
insuficiência de recursos.

Ademais, em oportunidade recente, nos
sa Suprema Corte consagrou esse entendim en
to. É o que se infere da em enta produzida na 
ADI n° 3.022-1/RS, da relatoria do Ministro Joa
quim Barbosa (STF, 2005):

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONA- 
LIDADE. RITO DO ART. 12 DA LEI 9.868. 
ART. 45 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO

DO RIO GRANDE PO SUL. ALÍNEA A 
DO ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR 
9.230/1991 DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL. ATRIBUIÇÃO, À DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL, DA DEFESA DE SERVIDORES 
PÚBLICOS ESTADUAIS PRQCESSADOS 
CIVIL OU CRIMINALMENTE EM RAZAO 
DE ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO 
REGULAR DE SUAS FUNÇÕES. OFENSA 
AO ART. 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDE
RAL.
1. Norma estadual que atribui à Defenso
ria Pública do estado a defesa judicial de 
servidores públicos estaduais processa
dos civil ou criminalmente em razão do 
regular exercício do cargo extrapola o 
modelo da Constituição Federal (art. 1341. 
o qual restringe as atribuições da Deferi- 
soria Pública à assistência jurídica a crue 
se refere o art. 5°. LXXIV
2. Declaração da inconstitucionalidade 
da expressão "bem como assistir, judi
cialmente, aos servidores estaduais pro
cessados por ato praticado em razão do

■ exercício de suas atribuições funcionais",
contida na alínea a do Anexo II da Lei 
Complementar estadual 10.194/1994, 
tam bém  do Estado do Rio Grande do Sul. 
Proposta acolhida, nos termos do art. 27 
da Lei 9.868, para que declaração de in
constitucionalidade tenha efeitos a  partir 
de 31 de dezembro de 2004.
3. Rejeitada a alegação de inconstitucio
nalidade do art. 45 da Constituição do 
Estado do Rio Grande do Sul.
4. Ação julgada parcialmente proceden
te. (Grifo nosso)

Impende, por oportuna, a transcrição do 
voto do eminente Relator, Ministro Joaquim 
Barbosa, o qual, além de convergir com as te-

361Interesses Difusos e Coletivos / Dijfuse and Collective Interests

ses aqui expostas, coloca uma pá de cal no as
sunto, verbis (STF, 2005):

Sr. Presidente, o art. 134 da Constituição 
Federal é claro ao restringir a finalida- 

, de institucional da Defensoria Pública à 
orientação jurídica e defesa dos necessi
tados, clareza essa  reforçada pela remis
são desse dispositivo ao art. 5o, LXXIV, 
da Constituição Federal, o qúal impõe ao 
Estado o dever de prestar assistência ju
rídica integral e gratuita aos que compro- 
varem insuficiência de recursos.

Estendendo seu raciocínio, o Ministro Re
lator expõe, com agudeza, o problema colocado 
(STF, 2005):

Talvez a  questão se resolvesse sob o pris
ma da, regra de reprodução obrigatória, 
rias Constituições estaduais, dè regras da 
Constituição Federal. Por esse enfoque, o 
texto da Constituição estadual foge, por 
excesso, aò padrão definido na Constitui
ção Federal de 1988.
A meu ver, porém, não basta  á afirmação 
de que o Constituinte estadual se desviou 
das referências da Carta Magna. É neces
sário tam bém  ressaltar que, ao alargar as 
atribuições da Defensoria estadual, ele 
-  o Constituinte estadual -  extrapolou 
o modelo institucional preconizado pelo 
Constituinte de 1988.
E de sê indagar em que extensão essa  ex
trapolação viola o modelo federal. Pode- 
se argum entar que em nada a assistência 
jurídica gratuita tenha sido prejudicada 
pelo acréscimo de atribuições contido na 
legislação gaúcha. Mas entendo, Sr. Pre
sidente, que a atribuição de quaisquer 
outras atribuições à Defensoria tende a 
desvirtuar sua missão institucional vin
culada à concretização de um direito fun

dam ental específico, cujo fim último é a 
democratização do acesso à justiça.
A defesa de servidores pela Defensoria 
Pública gaúcha leva à desnaturação da 
missão institucional do órgão tal como a 
quis a Constituição de 1988. Por via trans
versa, a não-reprodução exata do sistema 
institucional previsto na Carta Magna 
importa o risco objetivo de não-concre- 
tização< adequada (conforme os parâm e
tros da CF/1988) do direito fundamental 
à assistência jurídica.

Como é possível perceber do aresto pro
ferido pela nossa Suprema Corte, a Lei sub exa- 
men  malfere o texto constitucional, na medida 
em que extrapola os condicionamentos estru
turais da Defensoria Pública ofertados pela 
Constituição, a qual restringe as,.atribuições 
daquela Instituição à representaçãò processual 
dos necessitados, comprovada a insuficiência 
de recursos, assim  como à m edida que se tra 
duz em um retrocesso social, proibido constitu
cionalmente.

Nunca é demais lembrar as palavras de 
Luís Roberto Bárroso (1998, p. 54), segundo as 
q u a is:1

A Constituição, como é corrente, é a lei 
suprema do Estado. Na formulação teó
rica de Kelsen, até aqui amplamente 
aceita, a Constituição é o fundamento de 
validade de toda a ordem jurídica. É ela 
que confere unidade ao sistema, é o pon
to comüm ao qual se reconduzem todas 
as normas vigentes no âmbito do Estado. 
De tal supremacia decorre o fato de que 
nenhum a norma pode subsistir valida- 
m ente no âmbito de um Estado se não for 
compatível com a Constituição.

Conferir legitimidade constitucional à Lei 
em estudo representa ignorar a força normativa
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da Constituição da República, situação que, 
por si só, representa séria am eaça ao regime 
Democrático de Direito. Não podemos olvidar, 
portanto, a  força norm ativa da Constituição. 
Jam ais poderá (deverá) e sta  se sujeitar ao po
der dos fatos ou a eventuais políticas públicas 
engendradas por ocasionais maiorias congres- 
suais. Nem mesmo um eventual qstado.de ne
cessidade suprapositivo, m om entaneam ente 
conveniente, poderia justificar o desrespeito à 
observância da interpretação constitucional. 
Aliás, como imporíámos limites a esse  estado 
de necessidade? Impossível renunciar à von
tad e  da Constituição. A preservação e o for
talecim ento da força norm ativa constitucional 
é m edida fundam ental que se impõe ao intér
prete. Essas as lições de Konrad H esse (1991, 
P- 32):

As m edidas eventualm ente empreendi
das poderiam ser justificadas com base 
num estado de necessidade supraposi- 
tivo. Ressalte-se que o conteúdo dessa 
regra jurídica suprapositiva somente po
deria expressar a idéia de que a necessi
dade não conhece limites (Not kenn t kein 
Gebot). Tal proposição não conteria, por
tanto, regulação normativa, não poden
do, por isso, desenvolver força normativa. 
Assim, a renúncia da Lei Fundamental 
{Grundgesetz) a um a disciplina do esta 
do de necessidade revela um a antecipa
da capitulação do Direito Constitucional 
diante do poder dos fatos. {Macht der 
Fakten). O desfecho de um a prova de for
ça decisiva para a Constituição normati
va não configura, portanto, um a questão 
aberta: essa  prova de força não se pode 
sequer verificar. Resta apenas saber se, 
nesse caso, a normalidade institucional 
será restabelecida e como se dará esse 
restabelecimento.

Não se deve esperar/que as tensões en
tre  ordenação constitucional e realidade 
política e social venham a deflagrar sério 
conflito. Não se poderia, todavia, prever 
o desfecho de tal embate, uma vez que 
os pressupostos asseguradores da força 
normativa da Constituição não foram ple
nam ente satisfeitos. A resposta à indaga
ção sobre se o futuro do nosso Estado é 
uma questão de poder ou um problema 
jurídico depende da preservação e do for
talecimento da força normativa da Cons
tituição, bem como de seu pressuposto 
fundamental, á vontade de Constituição.

C onclusão
Em compêndio, mostra-se imperioso as

severar que a Lei n° 11.448/2007 não é ade
quada constitucionalmente, à m edida que 
subverte a estrutura organizacional conferida 
à Defensoría Pública plasm ada na Constituição 
de Outubro e malfere a  proibição do retrocesso 
social. l
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• RESUMO: O processo de improbidade admi
nistrativa está  sujeito a um a série de contro
vérsias. A principal razão para tanto é a pos
sibilidade de aplicação de m edidas judiciais 
de diversas naturezas em relação a um único 
fato. O presente artigo busca identificar e 
responder a alguns problemas surgidos des
se tipo de processo judicial.

• PALAVRAS-CHAVE: Improbidade adminis
trativa. Objeto do processo. Medidas judi
ciais aplicáveis.

1 A presentação
O presente artigo busca colocar em dis

cussão alguns aspectos controvertidos acerca 
do objeto do processo1 de improbidade admi
nistrativa.

Destaque-se que, evidentemente, os 
pontos polêmicos escolhidos para desenvolvi-

* O autor é  Professor Doutor do D epartam ento  d e  Direito 
Processual d a  USP M estre e  D outor pe la  m esm a univer
sidade e  Prom otor de Ju s tiça  em  São Paulo. ..

1 Objeto considerado  como a  p re ten são  m an ifestada no 
processo  a través do pedido, vindo a  com por o cham ado 
mérito, Como e s sa  m atéria  não e s tá  longe d e  polêm icas 
doutrinárias, a  respe ito  d a  posição adotada, Cf. DINA-

Carlos Alberto de SALLES*

mento no presente artigo não esgotam  todos 
os tópicos que poderíam ser levantados nessa 
m atéria e, ainda menos, aqueles desenvolvidos 
dão um tratam ento exaustivo a propósito do 
que podería ser dito á respeito deles. O objetivo 
deste  trabalho é. apenas colocar em evidência 
algumas questões, ao sentir do autor, deixadas 
sem  o suficiente desenvolvimento pela doutri
na nacional. Busca-se, assim, somente delinear 
problemas e oferecer alguns os elementos de 
básicos dé nnálise para sua compreensão.

2 Im probidade e  nu lidade do ato  adm inis
trativo '

Um primeiro ponto a ser considerado é a 
nulidade do ato administrativo como objeto do 
processo de improbidade administrativa.

A esse respeito, cabe dizer, em primeiro 
lugar, que a nulidade é uma decorrência lógi
ca e jurídica da improbidade administrativa. 
Afinal, a improbidade.é um vício invencível do 
ato administrativo e, portanto, determinante 
de sua nulificação2. Tal a gravidade desse vício 
que a Constituição e a lei agregam-lhe outras 
pesadas sanções, aplicáveis ao responsável

MARCO, Cândido Rangel, O conceito d e  m érito no pro
cesso  civil. In: Fundamentos do Processo Civil Moderno. 
3a ed . São Paulo: M alheiros, 2000, p. 232/276.

2 A- e s se  respeito , recorra-se, n a  ju risp rudência do STJ, 
aos segu in tes  ju lgados nos quais a  m atéria  é tr a ta 
da: R esp 749,988/SR Relator Luiz Fux, I a Turma,- j. 
08.08.2006; REsp 904.626/SR Relator Min. Francisco Fal
cão, I a Turma, j. 20.03.2007; e  REsp 686.999, Relatora 
Min. E liana Calmon, 2a Turma, j. 20/04,2006.
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por sua prática, criando, também, um instru
m ental processual específico para sua perse- 
cução em juízo.

Chega a  ser curioso, no entanto, que a 
disciplina específica da matéria, seja no texto 
constitucional (art. 37, § 4o), seja em sua regu
lamentação infraconstitucional (Lei 8.429/92), 
não trate  expressam ente d á  nulidade do ato 
viciado por improbidade. Apenas no tocante à 
acessibilidade aos cargos e empregos públicos, 
por concurso com prazo de dois anos, prorrogá
vel um a vez por igual período, a Constituição 
Federal estabelece de m aneira expressa a  nu
lidade dos atos em contrário (art. 37, § 2o). Não 
é o que ocorre eni relação à  Ação Popular, na 
qual a invalidação do ato lesivo ao erário está  
expressam ente prevista tanto  na Constituição 
(art. 5o, inciso LXXIII), quanto em sua lei regu- 
lam entadora (Lei 4.717/64').

A ausência de uma regulamentação jurí
dica da invalidade do ato de improbidade não é 
indicativa .de seu descabimento. Por caminhos 
diversos, conclui-se pela possibilidade de os 
dois legitimados para a ação de improbidade3 
buscarem  a invalidação judicial dos atos de 
improbidade. Em relação ao Ministério Público 
ela está  prevista de forma expressa no art. 25,

3 A dota-se no p rese n te  artigo  a  denom inação “ação de 
im probidade” ou “ação d e  im probidade adm inistrativa" 
p a ra  referir àque la  cujo objeto são  a s  sanções p revistas, 
no artigo  37, parágrafo  4o, d a  C onstitu ição Federal, e 
n a  Lei 8.429/92. C abe advertência, np en tan to , no sen 
tido  d e  e s sa  m enção se r ap en as u m a form a d e  referir 
ao instrum ento  processual pelo qual é  veiculado esse  
tipo  d e  pretensão . O uso, portan to , é  sim ilar àquele  feito 
quando  se  m enciona a  ação popular,- ação civil pública 
ou a inda  ação d e  rein tegração  d e  posse , ação d e  d esp e
jo e  assim  por d ian te. Não significa qualquer alusão ou 
adm issão  d e  um a tip ic idade d e  ações, inex isten te  em  
nosso  s is tem a processual e  d e  aplicação in ad eq u ad a  ao 
nosso  direito.

inciso IV; alínea “b", da LerS.625/93, a chamada 
Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. No 
tocante, à pessoa jurídica interessada, essa, pos
sibilidade decorre de sua condição de titular dos 
direitos envolvidos, sendo evidente seu interes
se e legitimidade em perseguir a regularidade 
de seus próprios atos, com a invalidação daque
les viciados. Aliás, a invalidação em si -  sem 
aplicação das sanções de improbidade -  pode 
ser feita por ato da própria Administração.

Á falta de uma regulamentação específica 
quanto à nulidade do ato administrativo eivado 
de improbidade deixa ao aplicador a tarefa de 
suprir essa  lacuna na aplicação do conjunto 
de m edidas previstas na Lei de Improbidade 
Administrativa. Muito especialm ente, interes
sa a este  artigo discutir o pedido de nulidade 
do ato administrativo como objeto do processo 
de improbidade. Até que ponto ele é um obje
to necessário e se, eventualmente, poderá vir a 
tornar-se um objeto autônomo da ação de im
probidade ou de outra ação judicial.

■ A esse  propósito, em primeiro lugar, .cabe 
ressaltar g  fato de o chamado “ato de improbi
dade” ném sempre estar consubstanciado em 
ú m  ato administrativo.

Tome-se, por exemplo, os casos de en
riquecimento ilícito do agente público. O ato 
considerado ímprobo, isto é, o enriquecimento 
do agente, nèm sem pre está  ligado à prática de 
um ato administrativo. É o que ocorre quanto 
o. agente público exige uma vantagem  para a 

'realização ou omissão de ato de sua atribuição 
por dever de ofício. Ora, se o ato deveria m es
mo ser praticado, qenhum vício há em relação 
a sua prática. Em sentido contrário, se. o ato foi 
omitido não há, dessa  forma, o que se invalidar. 
A improbidade, nesse  caso, está  circunscrita à 
conduta do agente propiciadora do enriqueci
mento indevido, não implicando nulidade de 
qualquer ato administrativo.

Da m esm a forma, mesmo aqueles atos de
- improbidade causadores de prejuízo ao erário, 

muitas vezes, não são baseados em atos ad
ministrativos, ao menos em sua acepção mais 
estrita. Considere-se, a título de exemplo, o ad
ministrador que desvia material do Poder Pú
blico para uso de terceiro ou utiliza maquinário 
ou pessoal da Administração para prestar ser
viços em propriedade particular. N esses casos, 
ao menos em sentido formal, não haverá um 
ato administrativo a se invalidar, muito embora 
a conduta do agente seja determ inante de le
são ao erário e configure a improbidade.

Assim, não obstante a improbidade, em
- geral, esteja ligada a um ato administrativo for

mal, como um contrato superfaturado ou a no-
' meação de servidores sem concurso, é possível 

sua autonomia em relação àquele, situação em 
que o processo de improbidade administrativa 
não te rá  por objeto a invalidação de qualquer 
ato administrativo.

De forma diversa, entretanto, sempre quê 
a improbidade, direta ou indirètamente, houver 
dado causa ao ato administrativo, sua invalidade 
deverá ser objeto do processo de improbidade. 
Não faz sentido perseguir a aplicação das san
ções de improbidade sem questionar a  validade 
do ato administrativo ao qual aquela deu causa. 
Como dito acima, sendo o autor o Ministério Pú
blico é o que decorre do já  mencionado artigo 25, 
inciso IV alínea "b", da Lei 8.625/93, bem como 
de sua atribuição constitucional de zelar pelos

, direitos previstos na Constituição (artigo 129, in
ciso II). Sendo, a ação promovida pela entidade 
pública interessada, o pedido de invalidade de
corre do necessário direcionamento da Adminis
tração à regularidade de seus atos.

- O autor da ação, assim, não tem  disponi
bilidade sobre a invalidade do ato adm inistra
tivo atacado por improbidade administrativa, 
ainda que algumas vezes possam  existir rele
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vantes razões de conveniência e oportunidade 
recomendando suâ preservação. Nesse senti
do, a improbidade aparece com causa absolu
ta  de nulidade do ato administrativo, sob pena 
de perpetuação do vício danoso à ordem legal 
e constitucional. As razões de conveniência e 
oportunidade poderão, ser levadas em conta na 
forma de desfazimento dos efeitos do ato nulo, 
adequando-se, para tanto, a tu tela jurisdicio- 
nal prestada. Por exemplo, um serviço cuja ces
sação imediata possa trazer prejuízo a serviço 
público essencial-

A esse propósito, deve-se examinar, tam 
bém, qual deve ser o equacionamento proces
sual dado à ausência de pedido de nulidade em 
ação na qual ele deveria te r sido formulado.

O Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo já se pronunciou a respeito, em caso en
volvendo a contratação sem concurso público 
de servidores municipais. Na Petição inicial, 
fora pedida apenas a aplicação das sanções de 
improbidade, previstas na Lei 8.429/92, deixan
do-se de fora pedido de nulidade das contrata
ções afirmadas ileg a ise  lesivas ao patrimônio 
público. O Tribunal pronunciou-se no sentido 
de que “ausente tal pedido, e permanecendo 
íntegros, portanto tais atòs havidos como sen
do de improbidade administrativa,riao há como 
acolher a pretensão de que se apliquem aos de
mandados as penalidades referidas na Petição 
inicial, tal como ‘a devolução dos valores pagos 
aos fuhcionáríos nomeados pelo corréu', mesmo 
porque esses servidores continuarãp a receber 
valores dos cofres públicos, enquanto estiverem 
no exercício do cargo’’.4 O julgado afastou, de
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4 A pelação Cível 268.905-5/9-00, Relator Des. Paulo Fran
co, 5a C âm ara de Direito Público, j. 13.01.2005; tam bém , 
acolhendo e s sa  posição, a  A pelação Cível 317.031-5/6- 
00, Relator Des. Luís G azerla, I a C âm ará d e  Direito Pú
blico, j. 15.12.2008. 1 j
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igual maneira, a possibilidade de declaração de 
ofício da nulidade, pois, “no caso, havería ne
cessidade de que os servidores nomeados tam 
bém compusessem o polo passivo da ação”.5

Em que pese a corte paulista haver con
cluído pela improcedência da ação, não parece 
ser essa  a melhor solução processual, pois, da 
ausência de um requisito processual, um pe
dido tido por necessário, não se pode extrair 
como consequência resultado de direito m ate
rial, afastando-se a ocorrência da improbida
de administrativa. Melhor solução teria  sido 
aplicar o artigo 295, parágrafo único, inciso II, 
do Código de Processo Civil, para  reconhecer 
a inépcia da petição inicial, considerando fal
ta  de congruência lógica aplicar as sanções de 
improbidade adm inistrativa e deixar hígidos 
os atos dela decorrentes. Ou ainda, como al
ternativa, reconhecer que, da não formulação 
de pedido de invalidação dos atos, decorre 
falta de in teresse do autor n a  aplicação das 
sanções de improbidade, tendo em vista  a evi
dente inconsistência jurídica gerada, por essa 
situação.

Há de se ter cautela, no entanto, porque 
pode haver situações em que a improbidade 
seja apenas conexa ao ato administrativo, mas 
não lhe seja determ inante, situação na qual 
não se justifica sua nulificação. Suponha-se, 
exemplificativamente, que üm agente público 
exija um a vantagem  indevida por informações 
relativas a um procedimento licitatório, sem, 
contudo, chegar a afetar o certame, em razão 
da não habilitação de quem  pagou ou por se 
tra tar de informações disponíveis para todos 
os concorrentes. No caso, a improbidade, não 
obstante conexa, não deu causa ao ato admi
nistrativo, não acarretando sua nulidade.

6 A pelação Cível 268.905-5/9-Ô0, Relator Des, Paulo.Fran
co, 5a C âm ara d e  Direito Público, j. 13.01.2005. ,

Por fim, quanto a esse tópico, cabe cogitar 
da nulidade do ato administrativo como objeto au
tônomo do processo de improbidade. A esse res
peito, ao menos duas situações têm importância.

Em primeiro lugar, aquela de o M inisté
rio Público, ao analisar inquérito civil ou peças 
de informação em relação a determinado fato, 
concluir pela existência de irregularidade sufi
ciente para caracterizar a nulidade do ato ad
ministrativo, mas não para configurar a impro
bidade. Nem toda irregularidade adm inistrati
va é significativa de improbidade. Para confi
gurar esta  última, necessário tenha o agente 
público agido com dolo ou com culpa capaz de 
ferir a  moralidade média esperada no trato dos 
negócios da Administração, como exemplifica
do nas hipóteses dos artigos 9o, 10 e 11 da Lei 
8.429/92.6 Possível que o agente pratique ato 
m ediante escusável erro de entendim ento de 
fato ou de direito, não se caracterizando, nesse 
caso, a improbidade. Havendo, assim, apenas 
nulidade, sem  caracterização da improbidade, 
cabería a propositura da ação pelo órgão minis
terial para declaração da nulidade do ato?

' A resposta a essa questão deve ser po
sitiva. Caso a própria Administração, no exer
cício de seu poder de controle da regularidade 
dos atos administrativos, não venha a fazê-lo, 
caberá ao Ministério Público subm eter a ma
téria ao crivo do Poder Judiciário. Não apenas 
porque a  Lei Orgânica Nacional do Ministério

N otar q u e  o tex to  legal, nos trê s  dispositivos m encio
nados, inicia o rol de condu tas pelo advérbio “notada- 
m ente", não perm itindo a  conclusão d e  se  t ra ta r  d e  um  
rol exaustivo  d e  condu tas ou aquela  d e  se  exigir um a 
adequação  típ ica  d as  condutas, nos m oldes do Direito 
Penal. O leg islador p retendeu , com  e s sa  técn ica  leg is
lativa, e s tab e lece r parâm etros p a ra  identificação, pelo 
aplicador d a  norm a, d e  um  critério m édio d e  m oralidade 
adm inistrativa, ta r  que perm ita  qualificar como ímprobo 
o ato  desconform e com  a  m oral m édia vigente.
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Público o determ ina,7 mas tam bém  por sua 
atribuição constitucional do artigo 129, inciso 
II, diante da natural imbricação da m atéria com 
as regras e  princípios estabelecidos pela Cons
tituição Federal para a Administração Pública.

Em segundo lugar, cabe cogitar da ação 
de improbidade na qual o juiz conclui haver nu
lidade, m as não estar caracterizada a conduta 
ímproba. N esse caso, deve-se levantar a ques
tão de saber se o afastamento da improbidade 
não traria perda de legitimidade ou interesse, 
conduzindo a um a extinção do processo sem 
resolução do mérito.

Diversamente da hipótese anterior, a res
posta aqui deve ser negativa. A declaração de 
nulidade deve ser considerada como pedido 
autônomo, isto é, não dependente do reconheci
mento da improbidade administrativa. Justifica- 
se esse ponto de vista, pois, como indicado aci
ma, a  nulidade pode não estar vinculada a uma 
improbidade, não afastando ta l circunstância o 
interesse e legitimidade na invalidação do ato.

regularidade dos atos administrativos deve 
ser considerada como pretensão separada, pois 
constitui um valor em si, diverso da probidade 
e constituindo diversa causa de pedir. Em uma 
Administração Pública crescentemente pro- 
cessualizada como a  contemporânea,8 os atos 
administrativos não apenas devem ser probos, 
mas tam bém  regulares.

3 A  restitu ição  no enriquecim ento  ilícito
Outro ponto a ser desenvolvido neste  ar

tigo é a disciplina dada pela Lei 8.429/92 ao 
enriquecimento ilícito. As m edidas judiciais 
cabíveis nesáa m atéria constituem um objeto 
peculiar do processo de improbidade, não se

7 Art. 25, inciso IV alínea “b ”.
8 Cf. MEDAUAR, O dete. A  processualidade no direito ad

ministrativo. São Paulo: RT, 1993.

confundindo, em espécie e natureza, com as de
mais sanções previstas para a improbidade.9

Note-se, a respeito, que a Lei de Impro
bidade Administrativa qualifica como ímprobo 
qualquer ato significativo de enriquecimento ilí
cito do agente público (art. 9o, caput) e, ainda 
mais, considera como tal a simples despropor
ção entre a evolução patrimonial è a renda do 
agente público (inciso VII). Para tanto, a lei cria 
a obrigatoriedade d e  apresentação de declara- 
ção"de bens por todos os agentes públicos (art. 
13).-IssO significa dizer que a Lei estatui uma 
vedação absoluta ao enriquecimento sem causa 
do agente público, nela incluindo não apenas o 
enriquecimento ilícito, mas tam bém  aquele in
justificado, não lastreado em rendas lícitas.

Em relação às m edidas judiciais cabíveis 
nesse caso, no entanto, não  existe suficiente 
clareza por parte  do texto legal, gerando, in
certezas para seus estudiosos e apliçadores. O 
artigo 18 é o único dispositivo a  tratar desse 
ponto e o faz de maneira quase lacônica. Esse 
dispositivo indica de forma genérica o direcio
namento do resultado da reparação do dano ou 
da “decretação da perda dos bens havidos ili
citamente", em favor da pessoa jurídica preju
dicada pelo ilícito.

Essa regra, em razão das lacunas que 
deixa em aberto, somente pode ser correta
m ente entendida através de uma consideração 
sistemática, baseada nos objetivos buscados 
pela Constituição e pela própria lei ordinária a 
propósito dessa  matéria. Deve-se te r em con
ta, assim, que o fim buscado é o combate ao 
enriquecimento sem causa10 do agente público,

9 Levantando esse  problema, cf., do autor, Execução judicial 
em matéria ambiental. São Paulo: RT, 1998. p. 203/205.

10 “H á pelo m enos dois sen tidos propriam ente jurídicos 
em  q u e  se  pode falar d e  enriquecim ento  sem  causa. Em 
prim eiro lugar, a  expressão  pode referir um  princíp: o
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subtraindo de seu patrimônio aqueles bens ad 
quiridos dessa  maneira.

A medida judicial já prevista na redação 
original da Lei 8.429/92 para esse fim, tem  fun
ção semelhante àquelas de natureza restitutiva, 
que vieram a ser inseridas nos artigos 884 e se
guintes do Código'Civil. Esse tipo de medida, 
por seu turno, encontra paralelo no instituto da 
restitution, existente no direito norte-americano 
a partir de suas origens no direito inglês. Em
bora com diversa abrangência, o instituto con
templado na reforma de nosso Código Civil de 
2002 encontra paralelo na experiência do direito 
estrangeiro.

A diferença mais significativa entre os 
institutos do Brasil e dos Estados Unidos fica 
por conta de os provimentos restitutivos do di
reito anglo-americano possuírem hipóteses de 
cabimento sem correspondência exata a outras 
m edidas judiciais de nosso país. As situações 
nòrmalmente contem pladas por esse instituto 
no direito estrangeiro acabam  por ser atendi
das, no Brasil, por outro tipo de medida, em ge
ral por meio da aplicação extensiva das perdas 
e danos. Até porque os provimentos restituti
vos foram acolhidos apenas de forma, parcial 
pela reforma do Código Civil, cujo artigo 886 
prevê que "não caberá a  restituição.por enri
quecimento, se a lei conferir ao lesado outros 
meios para se ressarcir do prejuízo sofrido”.

que serve ta n to  d e  fundam ento  quan to  como critério 
in terpretativo  p a ra  d iversas reg ras q u e  tra ta m  d e  a s
pec to s específicos de in stitu to s d e  direito privado e 
m esm o, em  diversos casos, p a ra  reg ras  d e  direito p ú 
blico; Em  segundo  lugar, pode-se  e s ta r  falando e sp e 
cificam ente d e  um  in stitu to  d e  direito privado e, m ais 
especificam ente, d e  u m  institu to  que regu la  a  consti
tu ição d e  ce rtas  relações obrigacionais (i. e., u m a  fonte 
d e  obrigações)’’. MICHELON JÚNIOR, Cláudio. Direito 
Restitutório: enriquecimento sem  causa, pagamento in
devido, gestão de negócios, São Paulo: RTf 2007. p. 176.

No direito norte-americano, muito embo
ra exista certa  correspondência entre os vários 
tipos de m edida judicial e aquelas situações de 
direito material reclamadas em juízo, a  aplica
ção das m edidas jurisdicionais é flexível e di
recionada às características do caso concreto. 
Essa correspondência ó diversa daquela exis
tente, por exemplo, no ordenamento jurídico 
alemão, baseada em um a rígida tipologia de 
obrigações, à qual correspondem categorias de 
instrum entos executivos11, e presente de algu
ma forma tam bém  no direito brasileiro. Diver
samente, o sistem a norte-americano caracteri
za-se pela elasticidade, uma vez que permite 
a escolha do remédio judicial mais adequado à 
situação de fato.

Nos Estados Unidos, como rio Brasil, no 
entanto, o principal objetivo da restituição (res- 
titution) é prevenir o enriquecimento sem cau
sa. Na esfera do direito público e, em 'especiàl, 
no tocante à improbidade administrativa, esse 
objetivo ganha um a destacada importância. 
Nesse âmbito, a responsabilização por dano não 
atende a  todos os objetivos desejados, como 
tam bém  não equaciona, de m aneira suficiente, 
outras situações contem pladas pela restitution 
dos países da common law, justificando o regi
me especial criado pela Lei 8.429/92 e tam bém  
aquele do Código Civil reformado.

Tome-se, por exemplo, a situação do mé
dico que, em uma emergência em local público,

(200), jan./jun. 2009

11 Criticando a  rigidez do s is tem a alemão, cf. TARUFFO,
M ichele. L’a ttuaz ione esecu tiva  de i diritti: profili com-
p ara tisti. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civi:
ie, 1988, anno XLII, n° 1, p. 155. Sobre as ca racterísticas 
do direito alem ão em  m atéria  d a  im posição judicial de 
obrigações d e  fazer, que ado ta  m étodos variados, de 
execução indireta, com  instrum entos m enos coercitivos 
que nos E stados Unidos, v ide YORIO, E dw ard. Contract 
enforcement: speciíicperform injunctions. Boston: L íttle 
Brown an d  Company, 1989. p. 558/560.
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atende um paciente inconsciente ou o depósi
to feito por engano em uma conta corrente.12 
Nos dois casos, seja o paciente, seja o titular 
da conta, não praticaram  qualquer ilícito ou co
laboraram voluntariamente para a produção de 
um dano. No entanto, é inegável o fato de terem 
recebido um benefício indevido, decorrente de 
um ato de terceiro aginçlo de boa-fé.

Os provimentos chamados restitutivos no . 
direito norte-americano atendem  exatam ente 
a esse tipo de situação', quando o beneficiário 
enriquecerá injustam ente caso não se lhe apli
que um a m edida judicial, no caso a restitution. 
Em terrnps concretos, a principal diferença em 
relação às m edidas compensatórias reside na 
responsabilidade não ser m edida pela extensão 
do dano sofrido pelo autor, mas sim pelo bene
fício auferido pelo réu.13 * O objetivo, insista-se, é 
o de evitar o enriquecimento sem causa.

A esse respeito a Lei 8.429/92 tam bém  
apresenta um modelo próximo ao mencionado 
instituto do direito estrangeiro: a ação de im
probidade contra o ènriquecimento sem causa 
do agente público, cujo objetivo tam bém  é evi
ta r o locupletamento sem  causa lícita. Entre
tanto, nesse  caso não se tra ta  propriamente de 
restituição, mas de perdimento de bens em fa
vor da Administração. A Lei estabelece a perda 
dos bens indevidam ente adquiridos pelo agen
te  público, assim  considerados todos-aqueles 
ilicitamente obtidos ou simplesmente despro
porcionais à evolução da renda ou patrimônio 
legalmente declarado pelo agente público.

12 Para u m a visão m ais com pleta d as  situações em  que 
são  cabíveis a s  m ed idas restitu tivas, v. LEVMORÉ, 
Saul. Explaining restitution. V irgínia Law  Review, n° 71 
(1985). p. 65-69.

13 LAYCOCK, D ouglas. M odem American remedies: cases 
and materiais. Boston: L ittle Brown an d  Company, 1994. 
p. 524.

As normas da Lei 8.429/92 acerca do en
riquecimento injustificado do agente público 
permitem, em um tratam ento analítico, duas 
afirmações de essencial importância para com
preensão do alcance dessa  disciplina legal. A 
primeira, de que não apenas o enriquecimento 
"ilícito", como consta do  título que antecede ao 
artigo 9o-, é combatido pela Lei, mas também 
aquele simplesmente "sem causa”, contem
plando a desproporção entre patrimônio e ren
da. A  segunda, no sentido de um ou outro caso 
dar ensejo ao perdimento dos bens adquiridos 
em desconformidade.

Relativamente à segunda afirmação, no 
entanto, é deixada em aberto a questão do res
sarcimento de terceiros de boa fé que tenham  
sido lesados pela ação do agente público ím- 
probo. Não há dispositivo tratando desse as
sunto na Lei de Improbidade Administrativa.

Tome-se, por exemplo, o caso de um pa
gamento indevidamente exigido por agente 
público e realizado por pessoas que não sabiam 
da ilegalidade de sua cobrança e de sua poste
rior destinação. Ou ainda aquele do sujeito que 
realiza um a transferência patrimonial em favor 
do, agente m ediante um a grave ameaça. Pare
ce b astan te  claro, nos dois exemplos", o ressar
cimento ser cabível às vítimas lesadas, não à 
Administração. Ressalve-se, entretanto, o caso 
da cham ada corrupção ativa, na quaTo agente 
privado dá causa à prática do ilícito, afastando 
o direito a ressarcimento.

O mencionado artigo 18 da ^ei 8.429/92 
indica a Administração Pública como destina
tária da m edida do perdimento de bens, mas 
silencia quanto a eventuais direitos de tercei
ros relacionados a esses bens. A Lei omite a hi
pótese de o enriquecimento sem causa haver- 
se consumado em prejuízo de terceiros de boa 
fé ou vítimas de coação irresistível por parte do 
agente público. *
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Na verdade, im portante lembrar a esse 
propósito que a Administração responde obje
tivam ente pelos atos de seus agentes (artigo 
37, § 6o, CF). Assim, os particulares lesados por 
conduta ímproba de agentes públicos devem 
buscar ressarcimento junto à própria Adminis
tração, aliás, independentem ente do resultado 
de eventual ação de improbidade. Tendo o en
riquecimento sem  causa se dado com prejuízo 
a terceiros de boa fé, a condenação de perdi- 
mento de bens em favor da Administração apa
recería como um a espécie de antecipação de 
eventual direito de regresso daquela em face 
do agente ímprobo.

Extremamente importante, de qualquer 
. modo, a vinculação desse tipo de medida ao 
ressarcimento de eventuais vítimas, pois, assim 
considerada, estaria a indicar a necessidade de 
a Administração promover o ressarcimento aos 
particulares lesados, independentem ente da 
propositura de ação judicial por parte  desses. 
É o que se pode esperar de um a Administração 
efetivamente pautada pelos princípios da mo
ralidade e eficiência.

4 Multa civil: o "punitive dam ages” brasileiro
Outro ponto a  merecer atenção na ação 

de improbidade administrativa é o pedidó de 
condenação do réu no pagam ento de multa ci
vil, em valor correspondente a  um múltiplo va
riável de acordo com o acréscimo patrimonial 
desproporcional à renda do agente, ao dano 
causado ao patrimônio público ou ao vàlor da 
remuneração recebida pelo agente público ha
vido como ímprobo.

Essa modalidade de pedido decorre de u m , 
tipo de sanção acrescentado pela Lei 8.429/92 
àqueles previstos constitucionalmenté. Assim, 
os atos de improbidade administrativa passa 
ram a  ensejar não somente a  aplicação das gra
ves sanções constitucionais, mas tam bém  da

multa civil, prevista no artigò 12 da referida lei, 
além, como foi visto, da nulidade de eventual 
ato administrativo e da reparação do dano cau
sado ao patrimônio público.

A multa civil, sem dúvida, é um dos pon
tos responsáveis por grande perplexidade do 
estudioso da Lei de Improbidade Administrati
va. Com efeito, é difícil caracterizar a natureza 
desse novo instituto. A inexistência de parale
lo no direito nacional dificulta sobremaneira a 
tarefa de saber o tratam ento a ser dado a essa 
previsão legislativa. .

É certo que, pelo fato de a aplicação dessa 
m ulta se dar de m aneira cumulativa, somando- 
se às demais sanções previstas para o ilícito, 
este  instituto acaba distante da cham ada as- 
treinte e da cláusula penal do direito contratu
al, tam bém  m edidas sancionatórias cíveis, mas 
aplicáveis a situações inteiramente diversas. 
As astreintes -  de inspiração no direito francês 
-  servem à imposição forçada de um a ordem ju
dicial.14 A cláusula penal estabelece contratu
almente uma multa, tam bém  civil, mas, nesse 
caso, decorrente do descumprimento de uma 
obrigação prevista no contrato.

A multa civil prevista na Lei 8.429/92 não 
é nenhum a das duas coisas, astreinte ou cláu
sula penal. É, isso sim, um plus que se agrega 
à condenação de ressarcimento, como um a for-

14 Sobre a  aplicação d a  a stre in te  no Brasil, cf. CARNEIRO, 
A thos Gusm ão. Das astreintes n a s  obrigações d e  fazer 
fungíveis. Ajuris, n° 14 (1979); GODOY, Jo sé  Carlos de. 
A strein tes. Revista dos Tribunais, ano 86, vol. 742 (ago. 
1997), p. 133-138; PERROT, Roger. Coercione p e r  disua- 
sone nel d iritto  francese. Rivista di Diritto Processuale, 
n° 51 (1996), p. 658/674; PORTO, M ário Moacyr. Astrein
te. R evista dos Tribunais, São Paulo, vol. 57, n° 394, p. 
29-33, Agosto' d e  1968; PRATA, Edson. A s astreintes no 
direito brasileiro. R evista Brasileira d e  Direito Processual, 
n° 22, p. 15-50, abril/juriho de 1980.
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ma de majorar a sanção patrimonial para além 
dos limites do dano sofrido pelo patrimônio pú
blico.

Assim, faltando um paradigm a sem e
lhante no direito nacional, a comparação com 
institutos estrangeiros pode fornecer algumas 
prem issas para o entendim ento da natureza 
da multa civil. Notadamente porque o direito 
norte-americano possui um a figura, bastan te 
próxima àquela introduzida pela Lei 8.429/92, 
os chamados punitive damages.

Não se sabe ao certo se o legislador bra
sileiro se inspirou no direito alienígena para 
criar a figura legal em estudo, mas, mesmo que 
não o tenha feito, criou um instituto jurídico de 
igual função e natureza. Nessa medida, a  ex
periência estrangeira permite transportar para 
o direito nacional alguns referenciais teóricos 
ainda desconhecidos em nossa cultura jurídi
ca. Os chamados punitive damages firmaram- 
se nos Estados Unidos a partir de 1791, quan
do uma corte de New Jersey estabeleceu este 
conceito.15

Em uma tradução aproximada pode-se 
verter a expressão inglesa para reparação ou 
indenização punitiva, considerando que dama
ges no inglês quer significar aquela parcela de
vida pela pessoa que injustam ente impôs uma 
perda a terceiro.16 De m aneira geral, trata-se 
por punitive damages aquela parcela acrescida 
à sanção civil, com o objetivo de tornar mais 
gravosa a responsabilidade pelo ilícito, com 
um intuito preventivo, de dissuadir o agente 
de sua repetição.17

15 CÍ.TURNER, SabrinaC.TheShadowof ‘BMW ofNorth Ameri
ca, Inc. v. Gore’. WisconsinLawReview, vol. 1998, n° 1, p. 429.

16 Os damages são  aquelas parcelas devidas em  decorrên
cia d a  responsabilidade civil de um  determ inado sujeito.

17 Um dos casos m ais exem plificativos de puniti
ve damages nos E stados Unidos foi o relativo ao

De m aneira geral, sem que isso possa ser 
estatuído como regra, os punitive damages nos 
Estados Unidos são aplicados àqueles casos 
de responsabilidade civil decorrentes de lesões 
intencionais, envolvendo preponderantem ente 
perdas financeiras, não danos físicos. A apli
cação do  instituto a casos de danos pessoais 
(personal injury casés) é em número significati
vam ente menor que aqueles relativos a lesões 
financeiras è, naqueles, a aplicação recai prin- 
cipaímente em casos de responsabilidade pelo 
fato do produto {product liability) e de erro mó
dico (medicai malpractice). Há, também, uma 
grande variação geográfica na utilização dos 
punitive damages, que são mais frequentes nos 
Estados do sul e fronteiriços com a Califórnia, 
sendo bastan te infrequentes nos Estados do 
nordeste dos Estados Unidos.18

Os punitive damages são’'concebidos 
como uma espécie de punição e são bastante 
criticados nos Estados Unidos por penalizar 
principalmente empresas. Segundo afirma-se, 
isso o tornaria contraprodutivo para o sistem a

autom óvel Ford Pinto (Grimshaw v. Ford Motor Co., 174 
Cal. Rptr. 348 -1981). E sse  veículo produzido pela  Ford, 
po r falhas em  su a  concepção, tin h a  um a tendênc ia  a 
incendiar-se causando  danos aos ocupan tes do veícu
lo. No ju lgam ento  o autor conseguiu  dem onstrar que a 
Ford sab ia  do problem a e  preferiu indenizar eventuais 
vítim as, poupando  os 125 m ilhões d e  dólares do quanto  
cu s ta ria  p a ra  redesenhar os carros. A  corte  condenou 
a  em presa  ao pagam en to  d e  um  valor correspondente 
aos 125 m ilhões d e  dólares a  títu lo  de pímitive dama
ges. E ssa  condenação foi reduzida a  3,5 m ilhões d e  dó
lares p e la  co rte  d e  apelação. C om entando e s se  caso, 
cf. RUBIN, E dw ard  1. Punitive dam ages: recónptualizing 
th e  runcible rem edies of com m on law. Wisconsin Law  
Review, vol. 1998, n° 1, p. 148/149.

18 Os dados aqu i referidos foram extraídos d e  GALAN- 
TER, Marc. Shadow  play: th e  fable m enace of punitive- 
dam ages. Wisconsin Law Review, V. 1998, n° 1, p. 2.
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de mercado, pois os custos dessas condena
ções acabam sendo internalizados no sistem a 
de preços e. repassados ao consumidor.19 No 
entanto, ele pode tam bém  ser concebido de 
outra maneira, como propõe o professor norte- 
americano Edward L. Rubin.20

Para esse estudioso, não obstante o desa
fortunado nome pelo qual o instituto é tratado, 
ele não é verdadeiram ente “punitivo”, mas um 
mecanismo privado de realizar o enforcement21 
de disposições legais de natureza privada.
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19 Os custos são  in ternalizados no m ercado a través do 
aum ento  dos preços dos 'p rodu tos. E ssa  ínternalização 
pode ocorrer de form a d ire ta  ou indireta, n e s te  caso 
a través d a  elevação dos custos dos seguros. Existe um  
forte lo b b y  nos E stados.U nidos, patrocinado  pe las .em 
p resas  seguradoras, p a ra  q u e  se  prom ova um a refor
m a no s is tem a judicial. U m a d as  principais bandeiras 
d e sse  lo b b y  é  exa tam en te  a  lim itação d as  condenações 
em  p u n itiv e  d am ages. E ndossando  e s se s  posiciona
m entos, vide o ed ito ral d a  rev ista  T h e  E co n o m ist, d a  
edição d e  24 d e m a rç o  d e  2001, p. 24: "Here are som e 
further suggestions. T ighten  cap s on punitive dam ages 
again . E ven  better, deem  th a t  pun itive  d am ag e s  should  
b e  p a id  no t to  plaintiffs (and th e ir  law yers) b u t to  th e  
govem m ent: punitive dam ages are akin to  a  fine, and  
should  n o t form p a r t  o f th e  v ic tim s’ com pensa tion  (or 
th e  law yer’s rew ard). T ighter lim its on  class-action  law  
su its  are callèd  for: under p re se n t rules, too m any of th e  
c lasse s  are artificial, lum ping  to g e th e r  plaintiffs w ho 
m ay n o t even  b e  aw are  th a t an  action  h as  b e e n  brought 
on th e ir  b eh a lf”.

20 Cf. RUBIN, op. cit., p. 144/155, trad u ção  livre.
21A expressão é  m antida em  inglês por não encontrar 

tradução  côm oda p a ra  o vernáculo. Antonio H erm an V 
Benjamin (A im plem entação d a  legislação am biental: 
O p ape l do M inistério Público. In: Benjam in (org.). Dano

_ am biental: p revenção , reparação e  repressão. São  Paulo : 
RT, 1993. p. 360-362) traduz en fo rcem en t por “im plem en
tação", m as e s ta  palavra, como im p lem en ta tio n  d a  lín
g u a  inglesa, te m  relação com o arranjo d e  instrum entos 
e  m ed idas concretas, p a ra  a  execução d e  um  plano ou

“Ações civis são simplesmente um mecanismo 
pelo qual o estado autoriza partes privadas a 
fazerem valer a lei. Vista a questão sob esse 
ângulo, obter obediência às leis, com pensar a 
parte  lesada e induzir o enforcement privado 
pode ser entendido como funções separadas 
sem  qualquer relação uma com a outra. Con
sequentem ente, o fato de um a m edida judicial 
exceder a quantia necessária para compensar 
um a parte  lesada ou de ser usada para induzir 
o enforcement privado não significa que essa 
m edida seja punitiva’’.22

A m atéria de punitive damages, de qual
quer modo, está  hoje nos Estados Unidos sob 
a influência da decisão da Suprema Corte no 
caso BM W  ofNorth America, Inc. v. Gore.23 Tra
ta-se  de um a condenação em  punitive damages 
no valor de US$ 4 milhões,24 por te r a Compa
nhia omitido o fato de o veículo novo haver sido 
pintado em vários lugares antes da entrega ao 
consumidor. A Suprema Corte entendeu que 
esse  valor era  grosseiram ente excessivo25, fe
rindo, por essa  razão as garantias do devido 
processo legal. Essa decisão é um im portante 
precedente, pois admitiu a  possibilidade de se 
limitar o valor dos punitive damages com bases 
constitucionais.

No caso brasileiro a multa civil foi criada 
dentro de um balizamento específico, evitando

(200), jan./jun. 2009 -

projeto. E m bora a  im plem entação p o ssa  se r u m a form a 
d e  ob ter o enforcem ent, e s te  te m  o significadó do  ato  
(ou ativ idade) d e  “fazer va ler”, “com pelir à  obediência" 
d e  u m a d e te rm in ad a  norma.

22 RUBIN, op. cit., p. 154,
23 517 U. S /559 (1996), V., tam bém , S ta te  Farm  M u tu a l A u 

tom ob ile  In su ra n ce  Co. v. C am pbell, 538 U.S. 408 (2003), 
ap licando  o caso  referido e  lim itando os p u n it iv e  d a m a 
g e s  em  10 vezes o valor do dano, sob  p e n a  d e  infração 
ao devido processo  legal.

24 R eduzida p a ra  US$ 2 m ilhões p e la  co rte  de apelação.
25 No tex to  do julgado, "grossly excessive".

a possibilidade de exageros, criticados no direir 
to norte americano. De todo modo, consideran
do as funções e a natureza dos institutos com
parados, o punitive damages e a m ulta civil da 
Lei 8.429/92 apresentam -se como instrumentos 
jurídicos extremam ente similares, podendo ser 
entendidos a partir das m esm as premissas.

Cabe observar, por fim, que o pedido de 
aplicação em multa civil, diversamente daque
le relativo à  nulidade do ato administrativo e 
de ressarcimento de danos, não é um pedido 
autôiíomo, isto é, não pode ser formulado sepa
radam ente daquele relativo às demais sanções 
de improbidade.26 Vale dizer, não é admissível 
um a ação de improbidade adm inistrativa com 
pedido exclusivo de condenação do réu ao pa
gamento de m ulta civil, ou desta  somar-se à re
paração do dano ou à  nulidade do ato adm inis
trativo sem o reconhecimento da improbidade.

Como mencionado anteriormente, a ma
neira dos punitive damages, a  m ulta civil deve 
ser vista como' um acréscimo destinado a re
crudescer a sanção aplicável ao caso concreto. 
Assim, improcedentes ou incabíveis as demais 
sanções da ação de improbidade administrativa, 
descabe, também, a aplicação da multa civil.

5 Perda da fu nção  pública: sign ificado e  
abrangência

O último aspecto a  ser discutido no presen
te  artigo é a perda da função pública e sua relação

Interesses Difusos e Coletivos

26 A s sanções cap itu ladas nos incisos .do artigo  12 vêm  
enum eradas com  a  conjunção aditiva “e ”, não  sendo 
correta  a  le itu ra d e  alguns ju lgados que enxergam  no 
dispositivo a  a lternativa  "ou", inex isten te  no tex to  le
gal. A liás, a  ap licação  cum ulada d a s  san çõ es decorre 
do próprio parágrafo  4o, do artigo  37, d a  C onstituição 
Federal. O rigor d a  norm a não  deve m utilar su a  aplica
ção, a inda  m ais q u e  aquele  foi in tenção do legislador e 
do constitu in te.

-  muitas vezes despercebida -  com a suspensão 
de direitos políticos. Essa sanção compõe o obje
to do processo de improbidade administrativa e 
tem  uma das aplicações mais polêmicas.

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a 
perda de função pública em abstrato, isto é, 
sem estar relacionada com aquela ocupada 
pelo agente no momento da  prática do ato de 
improbidade, caracteriza verdadeira vedação 
ao exercício futuro de cargo ou função pública. 
Poressa  razão a interpretação afirmativá dessa 
possibilidade excede os limites legais baliza- 
dores dessa  sanção.

Não obstante se afirme ser a finalidade 
da norma o afastamento da vida pública de 
quem praticou de ato de improbidade,27 não 
parece correto ou razoável afastar a necessida
de de correspondência entre o ato ímprobo e a 
função n a  qual foi praticado. Afinal, issò sig
nificaria extrair do texto legal efeitos não pre
vistos e, ainda mais, não regulados de maneira 
completa péla legislação a respeito.

Considere-se a esse respeito, em primei- 
ro lugar, a literal dicção de qualquer um dos 
três incisos do artigo 12 da Lei 8.429/92. Todos 
se  referem à  “perda da função pública”, com 
insofismável presença do artigo definido (na 
contração de + a), a indicar não se tra tar de 
qualquer função pública, mas uma determ ina
da, que somente pode ser aquela exercida pelo 
agente à  época da prática do ato. Fosse diferen
te  e o legislador teria indicado como sanção a 
“perda de função pública", expressando a inde- 
terminação pretendida por alguns, mas em claro 
descompasso com a literalidadé da norma.
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27 N e sse  sentido,-/cf. PAZZAGLINI FILHO, M arino. Lei 
d e  Im p ro b id a d e  A d m in is tr a tiv a  C om entada. São Pau- 

. Io: A tlas, 2007. p . 150; tam b ém , MARTINS, W allace 
Paiva. P ro b id a d e  A d m in is tr a tiv a ,  São Paulo: Saraiva, 
2001. p. 277/278. * j
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Em segundo lúgar, a interpretação, no 
sentido de perda de qualquer função pública 
que o agente venha a estar exercendo por oca
sião do trânsito em julgado da sentença, conduz 
a consequências práticas inteiramente divorcia
das do texto legal. Na verdade, deixa a sentença 
condicionada a fatos futuros e incertos, relacio
nados à possibilidade de o agente público de
mandado vir a estar exercendo função pública 
-  seja qual for -  no momento em que a decisão 
torna-se exequível. Vista dessa maneira, como 
dito acima, se estaria diante de verdadeira ve
dação ao exercício futuro de função pública, pro
jetando no tempo efeitos não previstos pela lei.

, Note-se que o legislador, ao pretender o 
estabelecim ento de vedação de atividade fu
tura, estabeleceu-a de m aneira expressa, pre
vendo, por exqmplo, a “proibição de contratar 
com o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indi
retamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário” (art. 12, 
incisos I, II e III, da Lei 8.429/92). Relativamen
te  à função pública, o texto da lei não refere à 
"proibição de assumir/exercer função pública”, 
como seria de esperar para a produção de efei
tos diferidos no tempo.

Cabe observar ainda a falta de regulamen
tação legal para aplicação do efeito de “perda 
da função pública" futura, gerando dificuldades 
para execução de decisão nesse sentido.

Note-se ter o legislador fixado prazo na
quelas hipóteses de verdadeira vedação de 
atividade futura, como no caso de proibição de 
contratar e receber benefícios. Sem regular as 
condições temporais para aplicação dessa  san
ção, não parece correto atribuir ao réu o ônus 
pela demora do processo, inapto para impô-la 
ainda no curso do m andato eletivo ou no exer
cício de função em comissão no qual o ato de 
improbidade foi praticado.

Tome-se, por exemplo,-a situação do agen
te  público envolvido em prática de ato de im
probidade no exercício de cargo em comissio
namento em funções.de assessoria política. Su- 
ponha-se que, depois de deixar referido cargo, 
o agente prestou concurso público para função 
estritam ente técnica, como as de odontologia 
ou engenharia. Aprovado e superado o estágio 
probatório, o agente exerceria cargo efetivo, in
teiramente diverso daquele ao qual a  improbi
dade fora praticada. A sentença de improbidadè 
imporia a  perda dessa segunda função pública?

A resposta claramente deve ser negativa.
' O texto legal não em presta respaldo para con
clusão em contrário, pois não seria simples per
da, como indicado no texto legal, mas verdadei
ra vedação de exercício de função que o agente 
não possuía quando da prática da improbida
de. Claro, não é o que aconteceria se o agente 
prosseguisse à frente da m esm a função, ainda 
que sob outra designação, na qual foi pratica
do o ato de improbidade. Nessa circunstância, 
haveria a perda da função pública.

Por certo, é o exercício de cargo eletivo 
que inspira a posição mais extensiva quanto à 
perda de função pública, pois se pode cogitar 
da impossibilidade de aplicação dessa  sanção 
diante do caráter transitório, por natureza, dos 
mandatos eletivos. No entanto, nesse ca^o, es- 
quece-se que a sanção de suspensão dos direi
tos políticos acarreta como consequência a per
da do cargo eletivo.28 Isso porque por direito po
lítico deve-se entender aquele de eleger e ser 
eleito. Perdendo, essa  condição, com o trânsito 
em julgado de decisão .aplicando a  sanção de

28 "Quem  te m  seu s d ireitos políticos su spensos, au tom a
ticam ente , perde a  função pública, se  a  tiver.” FERREI
RA; W olgran Junqueira . Enriquecim ento ilícito dos ser
vidores públicos no exercício da função. 4a ed . São Paulo: 
EDIPRO, 2004. p. 166.
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suspensão de direitos políticos, o agente ím- 
probo perderá, por consequência, o cargo para 
o qual eventualm ente tenha sido eleito, ainda 
que em momento posterior ao ato de improbi
dade.

A sanção de perda da função pública, 
portanto, referida nos incisos do artigo 12 da 
Lei n° 8.429/92, deve ser aplicada somente 
em relação àquela relacionada com a  prática 
do ato de improbidade administrativa, mesmo 
que sob diferente designação.

Conclusão
Das questões levantadas acima, que lon

ge estão de expressar a totalidade daquelas 
existentes, pode-se concluir apenas pela difi
culdade de tratam ento do objeto do processo 
de improbidade administrativa. Múltiplos e di
ferenciados são os tipos de pedido que podem 
e devem compor o objeto desse tipo' de proces
so. Mais do isso, muitos deles são inovadores 
e/ou esbarram  em uma regulamentação legal 
ainda precária e mal consolidada na doutrina e 
na jurisprudência.

No presente artigo espera-se, se não ter 
lançado alguma luz sobre a matéria, ao menos 
ter localizado alguns problemas cujo debate 
poderá apontar alguma solução.

SALLES, C. A. de. Traits of the procédure 
against administrative misuse. Rev. Justitia 
(São Paulo), v. 200, p. 365-378, jan./jun. 2009.

• ABSTRACT: The Brazilian procedure against 
administrative m isuse is a'controversial one. 
The application of several sorts of judicial 
remedies related to a single fact is the  main 
reason for that. This article aims to identify 
and to provide answ ers fór some issues ari- 
sing from this kind of judicial procedure.
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A Legalidade da Participação de Membro do Ministério 
Público em Organismos Estatais Afetos a 

sua Área de Atuação

• SUMÁRIO: 1 A disciplina constitucional das 
vedações para o exercício de outras funções 
após a Carta de 1988. 2 A interpretação sis
tem ática do sistem a de vedações constitu
cional. 3 A Lei Orgânica como disciplinadora 
das vedações. 4 A disciplina da acumulação 
de funções por membro do Ministério Pú
blico. O artigo 170 da LOEMR 5 O sentido e 
alcance da ADIN n° 2084-6. 6 Artigo 219 da 
LOEME 7 As vedações e seu  fundamento. 
8 Afastamento da carreira, afastamento de 
função e acumulação de função. Conclusões 
articuladas. Referências bibliográficas.

® RESUMO: A CF de 1988 estabeleceu um re
gime de vedações mais restritivo' aos mem
bros do Ministério Público no tocante a  sua 
participação em organismos estatais, todavia 
a restrição não foi absoluta. Ò art. 129, IX, da 
Constituição Federal admite que o MP pode 
exercer “outras funções que lhe forem confe
ridas, desde que compatíveis com a sua fina
lidade”. O artigo 170, páragrafo único da LO- 
EMP disciplina o exercício de algumas destas 
funções institucionais atípicas, como a parti
cipação em organismos estatais afetos a sua 
área de atuação. Esta interpretação está  em 
consonância com os recentes entendimentos 
do STF O exercício de atividades em organis
mos estatais por membro do MP tem  amparo 
legal e constitucional, exceto quando daí re- 
sultarem prejuízos para sua imparcialidade 
ou outro inconveniente relevante.

Ronaldo Porto MACEDO JUNIOR*

• PALAVRAS-CHAVE: Ministério Público. Par
ticipação em organismos estatais.Constitu- 
ckmalidade. O artigo 170, parágrafo único da 
LOEMP.

1 A  discip lina constitu cion al das ved ações  
para o exercício  de outras fu n ções após 
a Carta de 1988

É sabido que a Constituição Federal de 
1988 impôs novas restrições para que membros' 
do Ministério Público pudessem  vir a exercer 
outras funções públicas junto aos demais pode
res de Estado. Esta medida, inovadora n á  disci
plina legal do Ministério Público, visou impedir 
que os outrora comuns afastamentos da carrei
ra para o exercício de cargo (especialmente no 
Executivo) viessem a comprometer a indepen
dência funcional ou se constituir em constran
gimento para o bom1 desempenho das novas e 
relevantes funções institucionais aprimoradas

i .
com a  Carta de 1988. A incompatibilidade entre 
exercício de cargos executivos e, por exemplo, 
o controle dos atos de improbidade administra
tiva dos agentes públicos demonstra a inconve
niência da utilização indiscriminadá deste tipo 
de afastamento que, por isto, justificou a intro
dução do regime mais restritivo. >

Assim, a Constituição Federal ém seu dis
positivo 128, § 5o impôs as seguintes vedações 
aos membros do Ministério Público:

* Promotor de Ju stiça  do Consum idpr em  Sao Paulo. Pro
fessor d e  Direito-GV-SP e  d a  Faculdade de Direito d a  USE

M
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a) receber, a qualquer título e sob qual
quer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas processuais;
b) exercer a advocacia;
c) participar de sociedade comercial, na 
forma da lei;
d) exercer, ainda que em disponibilidade, 
qualquér outra função pública, salvo uma 
de magistério;
e) exercer atividade político-partidária, 
salvo exceções previstas na lei,

É im portante ressaltar, desde já, que a 
Constituição Federal de 1988, no artigo 29 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, estabeleceu em seu § 3o que “poderá 
optar pelo regime anterior, no que respeita às 
garantias e vantagens, o membro do Ministé
rio Público admitido antes da promulgação da 
Constituição, observando-se, quanto às veda
ções, a situação jurídica na  data  d esta”.

Em razão desta  norma, as restrições mais 
rigorosas do novo regime constitucional não 
se aplicam àqueles que tenham  ingressado no 
Ministério Público- antes da promulgação da 
Constituição Federal de 1988 e que tenham  fei
to à opção pelo regime funcional e de vedações 
anterior a ela. Para aqueles que ingressaram  
antes de 1988 não estará  vedado, pois, sequer 
o afastamento da carreira do Ministério Público 
para o exercício de outra carreira ou cargo es
tranho ou não afeto ao Parquet. Insista-se que 
neste  caso se tra ta  de afastam ento da carreira, 
conforme disciplina do artigo 217, § 2o LOEMP 

Cabería perguntar, no entanto, se a des
peito da manifesta diferença de regimes jurídi
cos entre os que ingressaram  na carreira antes 
e depois da promulgação da Constituição de 
1988, havería algumas hipóteses ressalvadas 
para a acumulação ou exercício de outras de 
funções públicas, sem afastam ento da carreira, 
por parte  daqueles subm etidos ao novo regime

de vedações introduzidopela Carta Constitu
cional. A questão é relevante para a  compreen
são da legalidade da participação em “órgãos 
afetos a  atuação do Ministério Público” por 
membro do Ministério Público submetido ao 
regime de vedações imposto pelo novo regime 
constitucional.

2 A  interpretação sistem ática  do sistem a  
de v ed ações constitu cion al

É pacífico entre os melhores doutrina- 
dores de direito que nenhum a norma jurídica 
deve ser interpretada isoladamente. Muito ao 
contrário, a  correta herm enêutica sistem ática 
salienta a importância da integração de qual
quer norma, constitucional ou infraconstitu- 
cional, com outras normas que lhe completem, 
modifiquem significado ou sirvam de parâm e
tro para a  sua correta aplicação.

Este trivial ponto de partida herm enêu
tico impõe, desde logo, que se analisem  os 
dispositivos sobre vedação supramencionados 
(artigo 128, § 5o, inc. II, “d") em harmonia com 
o que dispõe o artigo 129, IX da Constituição 
Federal. Tal dispositivo inclui entre as funções 
institucionais do Ministério Público: “exercer 
outras funções que lhe forem conferidas, desde ~ 
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe 
vedada a representação judicial e a consultoria 
de entidades públicas".

É claro, pois, pela leitura do dispositivo, 
que o Ministério Público pode exercer outras 
funções além daquelas enum eradas de manei
ra não exaustiva nos demais incisos do mesmo 
dispositivo (promover privativamente a  ação 
penal pública, zelar pelo efetivo respeito aos 
Poderes Públicos, promover o inquérito civil e 
ação civil pública, etc.). Que funções seriam es
tas?

Conforme observa com o costumeiro 
acerto e poder de síntese José Afonso da Silva,
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“com certeza, a funções que aqui se autoriza 
conferir ao Ministério Público não são as que 
lhe sejam  inerentes, não são as essenciais ao 
seu mister, não são tipicam ente da Instituição. 
Por que não? Porque a  cláusula ‘desde que 
compatíveis com sua finalidade’ dem onstra 
que não se tra ta  de funções próprias dele nem 
da Instituição. Se o fossem não teria  sentido 
declarar que elas precisam  ser compatíveis 
com sua finalidade, sim plesm ente, porque, 
como é curial, não pode haver funções ineren
tes, essenciais, típicas do Ministério Público 
que não sejam  compatíveis com sua finalida
de. Todas o são, sem  necessidade de cláusula 
que o exprima especialm ente. Logo, funções 
de que se tra ta  são funções de outra natureza, 
de outros órgãos, que a Constituição adm ite 
que lhe sejam  conferidas, com a observância 
de que sejam  compatíveis com as suas finali
dades. O1 modo de conferir essas atribuições 
será um ato do Procurador Geral de Justiça, 
segundo definição legal de suas atribuições, 
geralm ente precedido de algum a m anifesta
ção do Conselho Superior do Ministério Pú
blico”.1 Ora, é^justam ente a Lei Orgânica E s
tadual que dará consequência ao dispositivo 
constitucional em comento.

3 À  Lei O rgânica com o disciplinadora das 
ved ações

A Lei Orgânica do ^Ministério Público é o 
exemplo que José Afonso da Silva apresenta de 
norma de princípio institutivo  que opera como 
lei integrativa.'É  lei que “completa a eficácia 
das normas constitucionais" e "dá formá e re-

1 Parecer do professor Jo sé  Afonso d a  Silva, anexado  ao 
M andado d e  Segurança Proc. n° 2001.03.00.023995-3 . 
TRF SP p. 2. O m esm o argum ento  foi incorporado n a  
obra Comentário Contextual à Constituição, M alheiros, 
2009, do m esm o autor.
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gulamentação aos órgãos do Estado e aos en
tes menores, instituições e serviços esta ta is”. 
A Constituição Federal, na Seção dedicada ao 
Ministério Público, prevê a edição de lei que 
disponha “sobre sua organização e funciona
m ento” (art. 127, § 2o). O art. 128, § 5o é explíci
to ao exigir que “leis complementares da União 
e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos 
respectivos Procuradores-Qerais, estabelece
rão a organização, as atribuições e o estatuto 
de cada Ministério Público". A lei orgânica é, 
portanto, por expressa determinação constitu
cional, o diploma que disciplina a organização 
interna do Ministério Público:

0  que deve ficar em realce é que a Lei 
Orgânica completa a eficácia dás normas cons
titucionais e dá. forma e regulamentação ao 
Ministério Público. A leitura isolada da Cons
tituição Federal, na hipótese erm apreço, é in
suficiente para permitir um a conclusão segu
ra sobre o funcionamento do Parquet. Mais do 
que mera interpretação sistem ática -  por si só 
já recomendável -, o que há ó uma integração 
decorrente de fonte qualificada.

4  A  discip lina da acum ulação de fu n ções  
por m em bro do M inistério Público. O 
artigo  17Ò da LOEMP

A Lei Complementar n° 734, de 26 dç no
vembro de 1993, que Institui a Lei Orgânica do 
Ministério Público de São Paulp (LOEMP) dis
pôs em seu artigo 170 o quanto segue:

Artigo 170 - Aos membros dó Ministério 
Público é vedado:

1 - receber, a qualquer título e sob qual
quer pretexto, honorários, percentagens ou 
custas processuais;

II - exercer a advocacia;
III - exercer o comércio Ou participar de

sociedade comercial, exceto como quotista ou 
acionista; N • • •.,
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IV - exercer, ainda que em disponibilida
de, qualquer outra função pública, salvo uma 
de Magistério;

V - exercer atividade político-partidária, res
salvada a filiação e as exceções previstas em lei.

Parágrafo único - Não constituem acumu
lação, para os efeitos do inciso IV  deste artigo, 
as atividades exercidas em organismos estatais 
afetos à área de atuação do Ministério Público, 
em Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do 
Ministério Público, em entidades de represen
tação de classe e o exercício de cargo ou função 
de confiança na Administração Superior e junto 
aos Órgãos de Administração ou Auxiliares do 
Ministério Público.

O dispositivo legal, com redação idêntica 
ao artigo 44 da Lei Orgânica Nacional do Mi
nistério Público, praticam ente repete o texto 
constitucional antes citado. Frise-se que a par
te  inicial do parágrafo único do dispositivo es
pecificou e detalhou as hipóteses de vedação 
legal ao esclarecer que não constituem acumu
lação, para os efeitos do inciso IV  deste artigo, 
as atividades exercidas em organismos estatais 
afetos à  área de atuação do Ministério Público. 
Evidentemente, o intuito da lei foi admitir que 
o Ministério Público pudesse participar de or
ganismos estatais apenas, e desde que fossem 
estes afetos à  área de atuação do Ministério 
Público. Esta mesma redação vem repetida li
teralm ente por diversas outras leis orgânicas 
dos Ministérios Públicos dos Estados.

E sta é certam ente a hipótese de algumas 
situações já costum eiras no âmbito do Minis- 

1 tério Público, como, por exemplo, a participa
ção de membro do Parquet como membro do 
Conselho G estor do Fundo Especial de D espe
sa  de Reparação de Interesses Difusos Lesa
dos (FEDRIDLJ2, Fundo de In teresses Difusos

2 Lei E stad u al n° 6.536, d e  13 d e  novem bro d e  1989.

(FID)3 do Conselho Penitenciário do Estado4, 
do Consema5 ou ainda do Conselho Nacional 
de Política Criminal e Penitenciária6. Cabe no
ta r que tanto  no Consema, como no Conselho 
Penitenciário, a nomeação é feita pelo governa
dor dentre membros do Ministério Público, no 
segundo caso, e dentre juristas e especialistas, 
no primeiro, a indicação é  feita pelo Procura
dor-Geral de Justiça, j á  no Conselho Nacional 
de Política Criminal a nomeação cabe ao Presi
dente da República.

Em todas estas  hipóteses é adm itida a 
participação de membro do Ministério Públi
co. R essalte-se que o Ministério Público pau 
lista m antém  membro no Consema e tam bém  
no Conselho Penitenciário e já m anteve no 
Conselho Nacional dè Política Criminal e Peni
tenciária. Mais recentem ente autorizou mem 
bro do Ministério Público que ingressou na 
carreira após 1988 a integrar o Conselho Esta
dual de Educação7. N estes casos, o dispositivo 
jurídico autorizador aplicável (ainda que nem 
sempre citado) é o suprarreferido artigo 170 da 
LOEME

No mesmo diapasão, o art. 19 da LOEMPj
estabelece a possibilidade de membro do Mi
nistério Público ser designado para “integrar 
organismos estatais afetos a sua área de atua

3 D ecreto Federal n° 1.306, de 09 d e  novem bro d e  1994 
q u e  regu lam en ta  o Fundo de D efesa d e  Direitos Difu
sos.

4 Previsto n a  Lei 7.210 de 11 d e  julho d e  1984 (Lei d e  Exe
cução Penal). A rtigo 69.

5 Criado pelo Decreto n° 20.903, d e  26 de abril d e  1983, e 
alterado  pelo D ecreto n° 26.942, d e  I o de abril d e  1987, 
artigos 11-5 e  116.

6 Previsto n a  Lei 7.210 d e  11 d e  julho d e  1984 (Lei d e  Exe
cução  Penal). A rtigo 62. ^

7 Confira-se A ta  d a  reunião ordinária do Conselho Supe
rior do M inistério Público d e  São Paulo, rea lizada no  d ia 
28 d e  julho de.2003.
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ção" e o art..36, inc. XVII, prevê a “participação, 
de membros do Ministério Público em organis
mos esta ta is de defesa do meio ambiente, nes
te  compreendido o do trabalho, do consumidor, 
de política penal e penitenciária e outros afetos 
à sua área de atuação”.
. Esses dispositivos jogam muita luz no 
estudo do alcance das vedações. Interessante 
verificar, desde logo, o emprego de expressões 
cujos significados são bastante amplos. As ex
pressões “atividades” e “participação" são de 
enorme alcance. Sua generalidade ultrapassa 
em muito significados mais restritos como o de 
“função" ou "atribuição". Do mesmo modõ arefe- 
rência a “organismos estatais” revela a  intenção 
da maior generalização possível. Quis a lei, sem 
dúvida, alargar o caminho da atuação do mem
bro do Ministério Público, minimizando o óbice 
da acumulação. E procedente a preocupação. É 
sabido que o aperfeiçoamento profissional, num 
mundo em transformações rápidas como nosso, 
exige o acúmulo de experiências interinstitucio- 
nais. A participação de Promotor de Justiça em 
organismos estatáis permite o duplo benefício: 
de uma parte, o aprendizado no cotidiano de no
vas realidades geram experiência profissional 
enriquecedora; de outra parte, os mesmos orga
nismos estatais aumentam sua eficiência com a 
colaboração de membros do Ministério Público.

É certo concluir que o exercício de ativi
dades em organismos estatais para o membro 
do Ministério Público deve ser sempre incenti
vado, por convir à Instituição e ao Estado (em 
sentido lato), exceto quando daí resultarem 
prejuízos evidentes para sua imparcialidade ou 
outro inconveniente expressivo.

Essa interpretação é a que melhor se 
concilia com o disposto no art. 129, IX, da Cons
tituição Federal. Tal dispositivo, de magnitude 
constitucional, admite, com o status de função 
institucional do Ministério Público, o exercício

de “outras funções que lhe forem conferidas, 
desde que compatíveis com a sua finalidade”. 
É de ressaltar, portanto, que a Constituição Fe
derai admite que o Promotor de Justiça exerçâ 
outras funções, além daquelas que lhe são mais 
típicas (ação penal pública, ação civil pública, 
etc.), deixando em aberto sua definição (“que 
lhe serão conferidas").

. Um outro argumento abona essa relativi- 
zação da vedação. E este  de cunho teleológico. 
A Cónstituição Federal admitiu sem ressalvas o 
exercício acumulado de uma função de magis
tério pelo. membro do Ministério Público. O ma
gistério não é função que mantenha necessaria
mente afinidade com os objetivos institucionais 
do Parquet, que não é educacional. Imaginemos 
o Promotor de Justiça que leciona matemática. 
A Constituição Federal o admite. Ora, se o mem
bro do Ministério Público pode, cpnstitucional- 
mente, exercer função de pública de professor 
de matemática, por mais razão poderá exercer 
função afinada com as finalidades da Instituição. 
O exemplo demonstra a importância de compre
ender a  razão de ser da vedação. E a conclusão 
mais razoável é a de que a vedação inscrita no 
texto constitucional visa evitar que do exercício 
de outra função resulte prejuízo, seja para a im
parcialidade (interesses conflitantes) do mem
bro do Ministério Público, seja para o regular 
desempenho das funções (horários conflitantes 
ou excesso de atribuições).

Em julgamento de mérito, ocorrido em 
02.08.2001, o plenário do Supremo Tribunal Fe
deral decidiu o quanto segue com respeito ao 
conteúdo da Ação Direta de Inconstitucionali- 
dade n° 2084-6:

" 1 0  Tribunal, por unanimidade, acolheu 
parcialmente o pedido formulado na ini
cial para em prestar intérpretação confor
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me à Constituição ao inciso V do artigo 
170 da Lei Complementar n° 734, de 26 
de novembro de 1993, do Estado de São 
Paulo, segundo a qual a filiação p artidária ' 
de representante do Ministério Público 
do Estado-membro somente pode ocorrer 
na hipótese de afastamento de Promotor 
ou Procurador de Justiça de suas funções 
institucionais, m ediante licença, nos te r
mos da lei.
2 Relativamente ao parágrafo único do 
art. 170, tam bém  por unanimidade, o Tri
bunal julgou procedente, em parte, o pe
dido formulado para em prestar interpre
tação conforme à Constituição, segundo 
a  qual o exercício de cargo ou função de 
confiança na Administração Superior, diz 
respeito à Administração do Ministério 
Público.
3 E, relativamente ao parágrafo único do 
artigo 224, tam bém  por unanimidade, o 
Tribunal declarou a inconstitucionalidade 
da expressão “e XVIII deste  artigo, bem

. como a prevista no artigo 221 desta  lei 
complementar, se o fato ocorreu quando 
no exercício da função".

' O único tópico da ementa, com referên
cia a esté mandado de segurança, que merece 
maior atenção, é o de número 2, que se refere 
ao parágrafo único do art. 170 da Lei Comple
m entar Estadual. Neste ponto, o Tribunal em
prestou interpretação conforme à Constituição, 
segundo a qual “o exercício de cargo ou função 
de confiança na Administração Superior diz res
peito à Administração do Ministério Público”.

É im portante notar que o acórdão não se 
refere à primeira parte  do artigo 170 da LOEMR 
ora em comento, mas tão somente à sua parte 
final, para esclarecer que a expressão “cargo 
de confiança na Administração Superior” lá re
ferida é aquela do Ministério Público. O acórdão

acolheu, assim, a legalidade-dos demais termos 
do mesmo parágrafo, objeto direto da ADIN, 
especialmente aquele relativo à sua primeira 
parte, que dispõe: "Art. 170. Aos membros do 
Ministério Público é vedado: (...) IV -  exercer, 
ainda que em disponibilidade, qualquer outra 
função pública, salvo uma de Magistério; (...) 
Parágrafo único -  Não constituem acumulação, 
para os efeitos do inciso IV deste  artigo, as ati
vidades exercidas em organismos estatais afe
tos à área de atuação do Ministério Público”8.

Insista-se, pois, que, apesar de a ADIN n° 
2.084-6 referir-se expressam ente a todo o pará
grafo único do artigo 170 da LOEMP (consoan
te  mencionado no próprio relatório do ministro 
relator), apenas a parte  final do dispositivo foi 
objeto de interpretação pará acolher a ressal
va de que a expressão “cargos de confiança 
na Administração Superior” se refere à Admi
nistração Superior do Ministério Público. Tal 
entendimento, coerente aos fundamentos dà 
presente impetração, reforça o argumento no 
sentido da estrita çonstitucionalidade da par
te  inicial do parágrafo 170, ao dispor que "não 
constituem acumulação, para os efeitos do inci
so IV  deste artigo, as atividades exercidas em 
organismos estatais afetos à área de atuação do 
Ministério Público”, visto que esta  já  passou, 
inclusive, pelo escrutínio de constitucionalida- 
de do próprio STF, dele não merecendo sequer 
interpretação conforme.

No m esm o sen tido  ver tam bém  o despacho  do Presi
d en te  do STF, M arco Aurélio Mello, n a  S uspensão  de 
Segurança n° 2.065-0 São Paulo, d e  16 d e  dezem bro de 
2001. Nele lem os que "na hipótese, há de se atentar para 
a premissa da decisão que se  pretende ver suspensa. O 
artigo 170, parágrafo único, da Lei Orgânica do M inisté
rio Público Estadual -  Lei Com plem entam 0 734/93-v ia -  
biiiza a  atuação do membro do Ministério Público, sem  
implicar acumulação, em organismos estatais afetos à 
respectiva área de ação."
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Por fim, cumpre tam bém  lembrar que a 
interpretação conforme à Constituição se li
mita aos "cargos de confiança” na Administra
ção Superior. Ora, os cargos em órgãos afetos 
à área de atuação do MP gèralmente não são 
cargos de confiança, mas sim cargos com m an
dato, excluindo-se, pois, da hipótese que m ere
ceu a interpretação conforme por parte  do STF. 
A intenção do legislador, bem compreendida 
pelo acórdão do STF, foi excluir a participação 
de membros do Ministério Público em cargos 
de confiança da administração publica, prática 
comum no pdssado e ainda admitida somente 
para aqueles que ingressaram  na instituição 
antes da promulgação da Carta de 1988 em 
face do disposto no artigo 29, § 3o da ADCT. A 
finalidade pretendida foi a de garantir a inde
pendência e imparcialidade do membro do Mi
nistério Público, conforme se verá adiante.

6 A rtigo 219 da LOEMP
Também o artigo 219 da LOEMP traz im

portante dispositivo sobre a matéria. Nele se lê 
que “são considerados como de efetivo exercí
cio, para todos os efeitos legais, os dias-em que 
o membro do Ministério Público estiver afastado 
de suas funções em razão de “IV -  designação 
do Procurador-Geral de Justiça para: a) realiza
ção de atividade de relevância para a Institui
ção; VI -  exercício de atividade prevista no pará
grafo único, do artigo 170, desta lei complemen
tar”. Este dispositivo, com redação idêntica ao 
artigo 53 da Lei Orgânica Nacional do Ministério 
Público, disciplina o regime de afastamentos de 
funções para o exercício de cargo’de relevância 
para a instituição, bem  como jóara as hipóteses 
do artigo 170 desta  lei complementar que foram 
objeto de comentário acima.

Deste modo, o texto da lei procurou dis
ciplinar e detalhar as hipóteses em que o Pro
motor de Justiça poderia cumular funções pú

blicas óu afastar-se de suas funções impondo 
agora uma restrição inexistente na disciplina 
constitucional anterior. Se antes era possível, 
como de fato o foi e a experiência demonstrou, 
o afastamento da carreira para o exercício de 
outra carreira ou outras funções estranhas à 
finalidade institucional do Ministério Público 
ou não afetas às atividades deste órgão, ago
ra  isto já não mais é possível. Exemplificando. 
Se antes era possível e legal o afastamento da 
carreira para o exercício do cargo de secretário 
estadual de turismo, agora, após a  constitui
ção de 1988, isto não é mais possível. Somente 
será possível o afastamento das funções para 
o exercício de função de acumulação não ve
dada que seja afeta àquelas desem penhadas 
pelo Parqüet. Se ser secretário dó turismo cons
titui-se em função não relevante e não afeta ao 
Ministério Públicç, então esta  função estará 
vedada a membro do Parquet que esteja sob o 
regime funcional pós-1988. Este não é o caso, 
contudo, das funções que, pelo contrário, são 
afetas e compatíveis com as finalidades insti
tucionais do Ministério Público e, como tal, de 
relevância institucional, como são as hipóteses 
já  mencionadas de participação no Consema, 
Conselho Penitenciário, Conselho Gestor do 
Fundo Especial de D espesa de Reparação de 
Interesses Difusos Lesados (FEDRIDL), etc.

7 A s v ed ações e  seu  fu ndam en to  .
A todos estes argumentos se deve acres

centar mais um, de ordem hermenêutica. Não se 
podem interpretar normas restritivas de direito 
de maneira extensiva. Menos ainda quando fal
ta r o fundamento teleológico que justificou a 
criação da vedação. Esse processo permite apli- 
cá-lo de modo a produzir os efeitos desejados e 
necessários, nada a  mais, nada a menos.

O servidor público sofre restrições de di
reitos que a legislação prevê ^ob denominaçãò 

M
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variada: vedações, proibições, incompatibilida
des ou impedimentos. Qual a finalidade dessas 
restrições? Para que foram criadas? Dentre as 
proibições mais frequentes, estão aquelas que 
impedem o exercício de atividade comercial 
e a acumulação de cargos. Ao examiná-las, 
podemos com facilidade compreender preo
cupações de duas ordens distintas a motivar 
sua existência. Uma delas, de ordem material, 
pragmática, voltada para o funcionamento efi
ciente da administração. Proíbe-se, por exem
plo, a acumulação de cargos a fim de evitar que 
o servidor receba um a sobrecarga de atribui
ções que comprometa sua produtividade, por 
incompatibilidades de horário e local de traba
lho, ou ainda por excesso invencível de servi
do9. Outras vedações são de ordem ética, são 
impostas para resguardar os interesses da Ad
ministração. Evitam que o agente público pri
vilegie interesses privados em detrimento dos 
interesses públicos. Essas proibições são im
portantes especialm ente para os agentes polí
ticos -  juizes e promotores -  como garantia até 
de imparcialidade. É o caso do impedimento 
de promotores de receber honorários, percen-, 
tagens ou custas processuais. Ao autuar em 
cada processo, o Promotor não pode ter outro 
interesse que a aplicação da lei.

Hugo Mazzilli considera as vedações im
postas aos membros do Ministério Público ga
rantias para um correto e isento exercício de 
suas funções. Neste passo já é possível concluir 
que as vedações que vigoram para os membros

9 Jo sé  Afonso d a  Silva en s in a  q u e  a  proibição d e  acum u
lação d e  cargos, em pregos e  funções, ta íito  n a  A dm inis
tração  d ire ta  como n a  ind ire ta  (CF, art, 37, XVI e  XVII), 
v isa  a  im pedir que um  m esm o cidadão  p a s se  a  ocupar 
vários lugares ou a  exercer várias funções sem  que as 
p o ssa  desem penhar proficientem ente, em bora perce
bendo  in teg ralm en te  os respectivos vencim entos

do Ministério Público decorrem não só da pre
ocupação com a compatibilidade de horário -• 
como ocorre com o servidor público em geral 
(art. 37, inc. XVI, da CF),- mas também, e prin
cipalmente, da garantia de imparcialidade que 
se lhes quer preservar. Assim, sempre que um a 
regra de vedação for aplicada, esta  a perspecti
va que o herm eneuta terá  em mira: verificar se 
esta  ou aquela atividade do Promotor importará 
em prejuízo para sua imparcialidade. No caso 
do exercício da advocacia, ou da participação 
em sociedade comercial -  hipóteses expressas 
de vedação tal prejuízo é presumido. Os de
mais casos comportam verificação específica, 
mas "sempre sob dita perspectiva teleológica. 
De qualquer forma, tratando-se —como se tra 
tam  -  de normas excepcionais por resultarem 
em restrições de direitos, sua aplicação será 
sempre restritiva.

8  A fastam en to  da carreira, afastam en to  
de função e  acum ulação de função

Conforme afirmado acima, somente 
aqueles que ingressaram  na instituição antes 
de 05/10/1988 poderão se afastar da carreira. 
Aqueles que ingressaram  depois desta  data so
m ente poderão acumular funções autorizadas, 
com ou sem afastamento da função institucio
nal strictc sensu ou “próprias ou inerentes"10, 
jamais, insista-se, com afastamento da carrei
ra.

Em outras palavras, nas hipóteses de 
afastamento para o exercício de função insti
tucionalmente relevante (artigo 219, IV, "a" da 
LOEMP) ou afeta ao Ministério Público (artigo 
170, § 1" LOEMP) se cuidará de acumulação 
perm itida de função, com o possível afasta
m ento do exercício da função ministerial típica,

10 N a expressão  d e  Jo sé  Afonso d a  Silva, parecer citado,

P- 2.
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mas jam ais o afastam ento da própria carreira 
para o desem penho de funções estranhas ao 
Parquet. Trata-se, na hipótese, do afastamento  
de uma função própria, inerente, stricto sensu, 
para o desempenho de outra função m iniste
rial atípica e excepcional. Por este  motivo, a 
rigor não se haverá que falar que o Promotor 
de Justiça  que e stá  afastado de suas funções 
típicas (fora do exercício das atribuições de 
seu cargo) este ja  desem penhando funções 
alheias ao Ministério Público ou este ja  fora 
da carreira. Desde que sua função seja afeta 
à  finalidade m inisterial e esteja autorizada ela 
será considerada atividade própria, legal, ain
da que atípica do Parquet. Deste modo, quan
do o Promotor de Justiça  e stá  designado para 
afastar-se das atribuições de seu cargo para 
frequentar curso na  Escola Superior do Minis
tério Público, para  representar o Procurador- 
Geral de Justiça  em solenidade, para  dirigir 
Centro de E studos e Aperfeiçoamento Funcio
nal do Ministério Público e. desem penhando 
funções em organismos afetos à área de a tu 
ação do Ministério Público, ele esta rá  exer
cendo função ministerial. Em alguns-casos o 
Promotor de Justiça  poderá até afastar-se das 
funções de seu cargo para exercer outras fun
ções ministeriais, típicas, como, por exemplo, 
exercer funções processuais de outro Promo
tor de Justiça (artigo 19, III da LOEMP)11. Em 
outros casos poderá exercer atividades atípi
cas dentro da própria instituição, por exem
plo atuando em Centros de Apoio Operacional 
(artigo 219, VI da LOEMP). Em outras hipóte
ses poderá afastar-sé de suas funções típicas 
para  exercer outras funções? atípicas fora da

21 A rtigo 19, III, "g ”: "por ato  excepcional e  fundam enta
do, exercer a s  funções p rocessuais afe tas a  outro m em 
bro  d a  Instituição, após prév ia autorização do Conselho 
Superior do M inistério Público”

própria instituição, em outras instituições afe
ta s  ao Ministério Público como no Consema, 
o FEDRIDL, o Conselho Penitenciário (artigo 
219, VI da LOEMP). Poderá tam bém  o membro 
do Ministério Público afastar-se de suas fun
ções típicas, atribuídas a seu  cargo para parti
cipar de instituições fora das instituições que 
tenham  natureza associativa de classe ou sin
dical (artigo 219, V da  LOEMP). Por fim, vale 
lembrar que o membro do Ministério Público 
podérá tam bém  afastar-se de suas funções tí
picas, próprias .de seu cargo, para  prestar ser
viços exclusivamente à Justiça  Federal Eleito
ral (artigo 219, VII da LOEMP).

Assim, um membro do Ministério Públi
co poderá exercer a função pública junto ao 
Consemã^ com ou sem o prejuízo do exercício 
de suas funções, não se cuidando, nesta  hipó
tese  de possível afastamento de carreira, mas 
sim de acumulação de funções com o afasta
mento das funções ministeriais stricto sensu 
ou típicas enquanto exerce tal mister. Caso a 
acumulação de função não exija o afastamento 
da função típica para o seu desempenho éxclu- 
sivo, como de fato é a hipótese da participação 
no Consema, que conta com reuniões mensais, 
a função será exercida cumulativamente, isto 
é, sem  afastamento das funções ministeriais 
stricto sensu. *

Im portante reter, em conclusão, que o 
membro do Ministério Público que exerce fun
ções ministeriais atípicas previstas em lei não 
se afasta da carreira, más som entf, e tem po
rariamente, das funções típicas atribuídas ao 
seu cargo (caso não as acumule com as funções 
típicas). Por este motivo, nada impede que um 
membro do Ministério Público afastado de suas 
funções (e não de seu cargo) ou apenas afasta
do de suas funções típicas para o exercício de 
funções atípicas venha a ocupar outra função,' 
nas hipóteses legais ora em cbmento.

j f



C onclusões articuladas
1 A Constituição Federal de 1988 estabe

leceu um novo regime de vedações mais res
tritivo aos. membros do Ministério Público no 
tocante a  sua participação em organismos es
tatais, todavia a restrição não foi absoluta;

2 O sistem a constitucional de vedações 
deve ser interpretado m ediante critérios siste
máticos e teleológicos, visto que têm  por finali
dade evitar que do exercício de outra função re
sulte prejuízo seja para sua imparcialidade (in
teresses conflitantes), ou prejudique o regular 
desempenho das funções (horários conflitantes 
ou excesso de atribuições);

3 A Lei Orgânica do Ministério Público 
é o ato normativo que completa a eficácia das 
normas constitucionais e dá forma e regula
mentação à Instituição;

4 O art. 129, IX, da Constituição Federal 
admite como função institucional do Ministério 
Público o exercício. ,de “outras funções que lhe 
fõrem conferidas, desde que compatíveis com 
a sua finalidade”, deixando em aberto sua de
finição;

5 A previsão legal para a participação em 
organismos estatais afetos aó Ministério Públi
co encontra sua disciplina no artigo 170, pará
grafo único da LOEMP;

6 O artigo 170 parágrafo único da LOEMP 
tra ta  das hipóteses de exercício de funções ins
titucionais atípicas (estranhas às atribuições 
dos cargos exercidos, i.e., as funções m iniste
riais típicas);

7 Os artigos 217 e 219 e incisos da LO-„
EMP preveem hipóteses distintas para o afas
tam ento da carreira (artigo 217, II) ou afasta
mento das- funções típicas para o desempenho 
,'de funções ministeriais atípicas (219, IV, “a" V, 
VII eVJ); - ' ■ .

8 A Constituição Federal não veda o exer
cício de outro cargo ou função nas hipóteses do
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artigo 170, parágrafo únicp-da LOEMP Exem
plos disto são a participação no Conselho Peni
tenciário e Fundo Gestor do FEDRIDL que tam 
bém  prevêem cargos públicos lato sensu ;

9 O exercício de atividades em organis
mos esta ta is para o membro do Ministério Pú
blico tem  amparo legal, exceto quando daí re- 
sultarem prejuízos para sua imparcialidade ou 

"outro inconveniente de ordem pública.
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in State organisms. However, the new  stan
dard of restrictions is nòt absolute. The arti- 
cle 129, IX of the Federal Constitution allows 
State Attorneys to play “other roles to them  
assignéd, provided they are compatible with 
the Public Prosecution Service purposes". Ar- 
ticle 170, sole section of the State of Sao Pau
lo Office of the Attorney General Organic Act 
(LOEMP) rules the limits of such atypical ins- 
titutional roles, such as the participation in 
State organisms connected to their functio- 
nal roles. This interpretation is in accordan- 
ce w ith recent cases decided by the Brazilian 
Supreme Court. Thus, the performance of aty
pical roles in State organisms by State Attor- 
neys is both legal and  constitutional, except 
w hen performing such roles compromises 
their impartiality or results in some other se- 
vere inconvenient.
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LOEMP (State of Sao Paulo Office of th e  
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• SUMÁRIO: Introdução. 1 0  desafio de manter- 
se independente sem isolar-se das demais ins- - 
tituições. 1.1 Trabalho intersetorial. 1.2 Diálogo 
institucional: o poder canalizado. 2 A busca in
cessante por legitimidade social; termômetro 
da eficiência funcional do ME 3 Criação de uma 
identidade funcional perante o Poder Judiciá
rio. 4 Dinamismo funcional. 5 A gestão de re
sultados numa cultura de inovação: Ministério 
Público resolutivo. 6 Premiar o talento e o mé
rito: fórmula de fortalecimento institucional. 
Conclusões. Referências bibliográficas.

• RESUMO: Uma sociedade em mutação exi
ge um contínuo reajuste de suas institui
ções para atender eficientemente às novas 
dem andas. O Ministério Público se insere 
nesse contexto como uma instituição desti
nada a  defender os interesses, não mais do 
Estado ou de uma sociedade Simplesmente, 
mas de um a sociedade democrática. Neste 
propósito, assum e a responsabilidade de 
pensar a ciência jurídica e seus mecanismos 
como alavancas de progresso social, a par
tir de uma cultura de inovação; sua m issão é 
promover o interesse público e a  justiça não 
apenas com os elementos estáticos concedi
dos pela letra fria da lei, mas enriquecê-los 
com a práxis institucional e as soluções que 
surgem da teorização dos prbblemas formu
lados a partir do contato com a comunidade.

■ PALAVRAS-CHAVE: Ministério Público. Per
fil institucional. Atividade funcional. Eficiên
cia. Inovação. Dinamismo.

Introdução
A todos que compõem uma instituição 

parece elevar-se como uma natural imposição 
moral zelar pela força, grandeza e prestígio 
perante a sociedade onde desem penham  suas 
atribuições. Isso porque um a instituição, e fa
lando especificamente do Ministério Público, 
dura independentem ente dos ■ homens que a 
integram. À complexa rede de relações com a 
qual os participantes se comprometem, a ins
tituição vem acrescentar algo mais é diferente 
aos elementos iniciais. Para além dos membros 
individuais surge um elemento novo, uma enti
dade autônoma que não é o resultado de uma 
simples adição. Na vida quotidiana, ninguém 
se lembra de Confundir a mais simples casa 
com a pilha de materiais de que, no entanto, 
ela é o resultado. Ora, a instituição é igualmen
te  um a construçãp, um conjunto arquitetônico 
onde os indivíduos desem penham  uma função, 
m as adquirem  um  novo valor pela sua situação 
em relação ao conjunto (Prélot, 1974, p. 117).

Sobre o Ministério Público, dados os prin
cípios da unidade e indivisibilidade, todos os 
metnbros falam em nome da instituição.-Assim, 
cada promotor de justiça assume um a responsa-

4

* Prom otor d e  Ju s tiça  do Am azonas. M estre em  Direito 
pe la  U niversidade 'de  Coimbra. A utor dos livros: O M i
n istério  P úblico  e u m  n ovo  m odelo  d e  E sta d o , M anaus: 
Valer, 1999; Tóxicos.,., C am pinas: Bookseller, 2001; O 
p er fil m o ra l e  in te lectual do ju iz  brasileiro, Porto Alegre: 
Sérgio A ntonío Fabris, 2007; Segurança  p ú b lica  e c o m u 

n idade: a lte rn a tiva s  à crise, Porto Alegre: Sérgio Anto-í i
nio Fabris, 2009. i
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bilidade que supera o círculo individual (todos 
resumem em si o destino da instituição). Como 
as instituições são governadas por pessoas, a 
individualidade passa  a ser um elemento a in
cluir na conduta institucional (Thompson, 1967, 
p. 155). Se os membros de um a instituição pro
cedem errado ou de forma inadequada, se usam 
os meios (garantias e prerrogativas) como fins,
0 resultado ruínoso é sentido pela instituição. 
Se, por outro lado, atuam  dentro de padrões de 
comprometimento com a causa pública, os re
sultados benéficos são distribuídos em cotas 
equânimes de prestígio entre os agentes e a ins
tituição. No somatório final, a instituição acaba 
sendo defraudada em seu patrimônio morál.

O im portante parece ser não, o que a ins
tituição do Ministério Público pode representar 
em garantias e prerrogativas, m as o que faze
m os por éla (e por consequência, pela socie
dade); não é a  instituição que faz o promotor, 
mas o promotor que constrói o prestígio ins
titucional. Em termos práticos, enfim, não é a 
profissão que honra ou desonra o homem; pelo 
contrário, é o homem que honra ou desonra a 
profissão (S. Smiles, apud  Viana, 1943, p. 341).

É forçoso, portanto, buscar uma harmonia 
onde o todo serve às partes da mesma forma 
que as partes servem ao todo. Dentro do binô
mio indissociável instituição/individualidade, 
passaremos a analisar o atual perfil do Ministé
rio Público, seus ideais institucionais intrínsecos 
e a forma mais adequada de se portar diante 
das exigências modernas de um ambiente social 
complexo e heterogêneo. Tudo enfeixado, porém, 
num círculo mais amplo: o de instigar debates.

1 O desafio  de m anter-se in d ep en d en te  
sem  isolar-se das d em ais in stitu ições

O Ministério Público não retira sua força 
da proximidade com o Judiciário, Executivo ou

Legislativo, ou de qualquer outro escaninho da 
m áquina estatal. Não. Como Anteu da mitolo
gia, a  instituição fortalece-sé quando se apro
xima da sociedade, quando através de suas 
atribuições (judiciais e extrajudiciais) atende 
os legítimos anseios sociais, quando em defe
sa dos interesses sociais não escolhe ou poupa 
adversários, quando em sua evolução institu
cional se m antém fiel aos ideais de berço (õu 
às coordenadas originárias): justiça, paz, segu
rança, liberdade, interesse público. É no come
ço de todas as coisas que.se encontra o que há 
de mais precioso e essencial.

Historicamente, está  mais que provado 
que. o Ministério Público quando, por um mo
tivo ou outro, se aproxima demais daqueles ór
gãos (Executivo, Judiciário e Legislativo) tende 
a  perder respaldo social e a  compartilhar dos 
mesmos males (corrupção, politização, parti- 
darização, kmrocracismo, servilismo, corporati
vismo etc.).

 ̂ Os membros do Ministério Público não 
podem, por outro lado, ficar encastelados em 
uma "torre de marfim", isolados, à margem das 
realidades, autossuficientes, procurando em si 
mesmos o seu próprio princípio é o seu próprio 
fim, porque como as religiões, as filosofias e a 
política, que se destroem,quando passam  a te r 
seu fiir^em si próprias, tam bém  as instituições 
deterioram-se quando o interesse interno as 
desvia de seus objetivos. <

A tuar com independência sem, contudo, 
isolar-se corporativam ente das dem ais insti
tuições dem ocráticas ou, o que é pior, dos an
seios é  necessidades da sociedade, é o enredo 
do trem endo desafio que se põe ao Ministério 
Público de hoje, a exigir reflexão de todos que 
lhe dedicam interesse científico.

Todas as ações das'diversas instituições 
públicas giram num concerto teleológico, sem
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que o complemento da ação insuficiente de uma 
por outra possa ser interpretado como invasão 
de competência ou de atribuições, ou ainda de 
violação à independência funcional. Dada esta  
evidência, o Ministério Público deve trabalhar 
de m aneira independente, mas em cooperação 
com outros ramos do governo, na defesa e no 
zelo pelo interesse público.

„ Ao invés de corporativo, o MP-deve se 
apresentar à sociedade e às diversas institui-' 
ções públicas como cooperativo, associando-sè 
no objetivo comum de distribuir harmonia e paz 
à coletividade. Ò mais valioso não se encontra 
nas entranhas institucionais, mas no tecido 
social, origem e fim de todos os órgãos espe
cializados do Estado. Ademais, num ambiente 
democrático não há espaço para o egoísmo ins
titucional, pois todas as associações e institui
ções se unem  num a espécie de grande socieda: 
de cooperante (Rodrigues, 2007, p. 205).

Esta união de esforços diversos, acomo
dada numa vasta  cadeia de cooperação, é uma 
característica fundamental de uma sociedade 
democrática. É essencial que todas as institui
ções funcionem bem, dentro de objetivos que 
não sejam internos e exclusivos. Uma só a de
safinar neste  coro comum e todo o trabalho é 
posto a perder. Deve existir um a linha de con
tinuidade funcional entre os diversos órgãos 
democráticos. Um sefido o prolongamento do 
outro. E n este  quadro, o espírito de corpo surge 
como um elo desagregador, desviante de um a 
energia coletiva convergente.

Um raciocínio sereno extraído das cir- ' .  
cunstâncias práticas nos remete à seguinte 
conclusão: o MP requer para a  eficácia de sua 
ação uma parceria com outros órgãos públicos. 
Alguns poucos exemplos servem de ilustração 
para essa ideia. Uma perícia a ser elaborada 
pelo Setor ou Departamento dePerícia do Esta
do ou da União, pelo Conselho Regional de En

genharia ou qualquer outro órgão, pode repre
sentar o êxito ou fracasso de um procedimento 
do MP;' na área criminal, um inquérito policial 
mal elaborado ou conduzido pode resultar num 
processo fadado ao insucesso, a retratar, nos 
atuais moldes, a importância da polícia judiciá
ria1; a  falta de cooperação de órgãos ambien
tais do Município, Estado ou União pode invia
bilizar o trabalho eficiente das Promotorias Es
pecializadas em Meio Ambiente; a abordagem 
ineficiente ou desidiosa de órgãos municipais 
pode redundar em sérios embaraços para a 
Promotoria Especializada em Urbanismo etc.

João Lopes Guimarães Júnior (1997, p. 
99); analisando um aspecto específico ligado 
a essa  temática, alerta que os “principais res
ponsáveis 'pela  repressão criminal e pela se
gurança pública no país falam línguas diferen
tes. Polícias Civil e Militar, Ministério Público 
e Judiciário vivem, em regra, tendo entre si o 
abismo das desconfianças recíprocas ditadas 
por impatrióticos espíritos corporativistas. Ra
ram ente trabalham  de forma coordenada e es
tratégica, em prol de objetivos comuns, como 
seria de se esperar. O prejuízo decorrente, para 
a instrução de inquéritos e investigações, im
pede muitas vezes a eficiência da atuação do 
promotor criminal”.

Instituições sem coordenação neutrali
zam m utuam ente sua eficácia. E todas estão 
ligadas por regras e compromissos distintos, 
embora sejam livres dentro do marco des-

i

1 A  influência do inquérito  policial junto  à  ação p ena l é 
notória no direito brasileiro, sendo  um  erro d e  fato afir
m ar que ele não  é  em pregado  ao longo d a  fase  judicial, 
inclusive como razão d e  decidir (Choukr, 2004,- p. 38). 
C laus Roxin (2000, p. 57) chegou a  afirm ar à  gu isa  de 
rea lça r a  im portância d a  polícia q ue a  prom otoria sem  a 
polícia é “u m a cab eça  sem  m ãos".
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ses compromissos. A experiência demonstra,, 
numa perspectiva mais ampla, que a democra
cia não pode existir a menos que todas as suas 
instituições estejam  perfeitam ente orientadas 
para objetivos democráticos. E generalizando, 
podemos dizer que nenhum a sociedade pode 
sobreviver a menos que exista alguma coorde
nação dentro da rede de suas instituições, seus 
recursos educativos e seus valores fundamen
tais (Mannheim, 1960, p. 193).

O Ministério ^Público, além de buscar, 
através de convênios, protocolos, ajustes, ter
mos de cooperação operacional ou auxílio téc
nico etc., uma coordenação entre os diversos 
órgãos públicos para viabilizar e otimizar sua 
atividade-fim, assum e por conta disso, para
lelamente, uma espécie de responsabilidade 
pela saúde institücional e técnica de tais ór
gãos. Responsabilidade que o obriga a ser um 
dos principais com batentes do Estado (Muni
cípio, Estado-membro e União), com o objetivo 
de forçá-lo constantem ente a.m anter ditos ór
gãos (principalmente aqueles indispensáveis 
ao bom desempenho das funções ministeriais) 
dentro de padrões mínimos de eficiência (como, 
aliás, determinam os arts. 37 e 129, II, da CF).

1.1 Trabalho intersetorial
A necessidade de coordenação do Minis

tério Público com outros órgãos e  entidades, 
funda-se tam bém  na perspectiva moderna do 
relativo descrédito do conhecimento cartesiano 
e setorial que já não consegue trabalhar com a 
multiplicidadé de variáveis que tornam os pro
blemas sociais impossíveis de uma leitura pela 
visão unilateral ou escoteira de uma instituição 
especializada. Cada instituição detém  uma par
te  da verdade, das explicações, dos saberes, 
mas não da totalidade. Em relação a todas as > 
técnicas que não pertencem  à sua estrita área 
de atuação, o técnico é tão ignorante quanto o

cidadão comum. A tecnifiçação do mundo te m . 
como inevitável contrapartida certa extensão da 
ignorância humana. E quanto mais o saber-fazer 
se diferencia e aumenta em eficácia, menos é 
possível o controle intelectual do homem sobre o 
conjunto das operações que efetua ou das quais 
participa (Fougeyrollas, 1960, pp. 11/12).

A intersetorialidade ou transetorialidade 
consiste na articulação entre órgãos públicos, 
instituições e diversos outros setores da socie
dade civil, integrando interesses, necessida
des, conhecimentos (experiências) e poderes, 
com o fim de enfrentar os problemas sociais 
cada vez mais complexos. Implica uma forma 
nova de administrar, de governar, e de moldar 
políticas públicas capazes de agregar todo o 
potencial cooperativo das estruturas sociais 
em prol dos objetivos definidos institucional
mente. Antes de ser um conceito teórico, a in
tersetorialidade é um a prática social voltada ao 
enfrentamento de problemas reais.

O atual estágio da ciência exige uma nova 
visão de mundo, diferente e não fragmentada. A 
abordagem que analisa e ten ta  compreender o 
mundo em partes independentes já não funcio
na. Já  não se pode prescindir de umà visão mais 
ampla, integradora, global, para que a mente 
humana funcione de modo mais harmonioso no 
sentido de colaborar para a  construção de uma 
sociedade mais ordenada, justa, humana, frater
na, estável e segura (Moraes, 1997, p. 20).2

Há na sociedade, paralelamente, órgãos 
públicos e entidades da sociedade civil a tuan
do isolados, em setores, sobre necessidades e 
expectativas sociais. Na segurança pública, por 
exemplo, temos, de um lado, a polícia, o Minis-

2 Sobre o te m a  vide ta iübém  M arilda A parecida Behrens,
“A  p rá tica  pedagóg ica  e  o desafio do parad igm a em er
gen te" , Brasília: R. Bras. Est. Pedag., v. 80, n° 196, 1999.
pp. 383-403.
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tério Público, o Judiciário, o sistem a prisional, 
cada um com seus princípios, suas metas, suas 
estratégias, trabalhando sobre o mesmo fundo. 
E de outro lado, trabalhando sobre o mesmo 
tema, mas com princípios, estratégias e metas 
próprios, temos outros atores como .associa
ções diversas, entidades não governamentais 
de defesa dos direitos humanos etc. As forças, 
as experiências, os interesses, embora ligados 
pela identidade do problema social, acabam 
dispersando-se e pulverizando-se em atuações 
isoladas, setoriais, em prejuízo de resultados 
produtivos, concretos e duráveis sob o pálio da 
cooperação, coordenação e intersetorialidade.

1.2 D iálogo institucional: o poder canali
zado
Nesse desafio de coordenação com ór

gãos e instituições externas de forma indepen
dente, o Ministério Público acaba esquecendo 
uma prem issa básica: a cooperação interna é 
a primeira lei de competição externa. Afinal 
como enfrentar poderes políticos e econômicos 
bem organizados sem contar com uma estru tu
ra sólida e coesa?

A Constituição ao dotar o Ministério Pú
blico de unidade e indivisibilidade (art. 127, 
§ Io, CF)3, possibilitou a.qualquer agente mi
nisterial que áo atuar impute sua vontade fun
cional à instituição (Carneiro, 1995, pp. 43-44).. 
Qualquer ato praticado por um promotor ou 
procurador de justiça, no exercício de suas fun
ções, autom aticam ente é atribuído ao M inisté
rio Público. Não há dualidade de pessoas (ente 
curador dos direitos ou interesses -  MP -  e a 
pessoa que os exérce -  membro) como na re
presentação, legal ou voluntária. Há unidade: é 
uma só pessoa -  a pessoa coletiva, a instituição 
-  que persegue o seu interesse, mas mediante

3 Sobre os aludidos princípios e o alcance conceituai vide 
Nogueira, 1992, p. 81; S auw en  Filho, 1999, pp . 209-210.

pessoas físicas -  as que formam a vontade, as 
que são suportes ou titulares dos órgãos.

Diante disso, seria extremamente trau
m ática para a instituição a existência de tan
tos interesses ou vontades quantos fossem os 
membros a compô-la. Ou ainda, a justaposição 
de promotorias mais ou menos especializadas, 
sem diálogo e sem óooperação entre si. Não 
havería convergência de energias, mas o caos 
anárquico e improdutivo conducente a uma 
espéoie de ariomia institucional. Os múltiplos 
agentes independentes devem repousar suas 
individualidades e idiossincrasias sobre um 
núcleo irredutível que confira uma base segura 
para o desempenho linear das funções da insti
tuição. Este núcleo não é outro senão a ordem 
jurídica e o diálogo institucional.

O diáíogo institucional ou a solidariedade 
interna entre os agentes do Ministério Público, 
com delimitação precisa de atribuições, dis
posição de atuar em conjunto e uma interação 
funcional sujeita a princípios, normas e regras, 
onde cada órgão pode complementar a ativida
de do outro, é o pãsso decisivo para uma gestão 
fundada no resultado. Para isso alguns desafios 
devem ser postos claramenté: I - criação de 
condições efetivas para os órgãos de execução 
e de administração atuarem  como uma equipe 
(com unicidade de prqpósitos); II - estabeleci
mento de condições para enfrentar diferenças 
internas criando motivação para ações coope
radas; III - extrair da interação entre os órgãos 
coopetantes soluções capazes de mudar- a re
alidade (retroaíimentando a aliança orgânica); 
IV - eliminação ou expurgo da cultura burocrá
tica avessa ao diálogo e ao agir compartilhado 
(que pressupõe uma atitude mental absolüta- 
m ente nova4 *).

4 T horeau, o curioso  na tu ra lis ta /filó so fo  am ericano, de 
m odo p e rsp ic az  ach av a  que a s  refórm as m a te ria is  dej

* !
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No item  2 deste  estudo, deixamos claro 
que o MP deve compatibilizar sua indepen
dência funcional com um a coordenação com 
os demais órgãos externos. É sabido que a  in
dependência funcional atinge o MP sob dois 
vértices: a independência externa ou política 
(visa protegê-lo das ingerências e pressões de 
poderes externos em sua atividade funcional) 
e a independência interna ou pessoal (que 
visa am parar o membro m inisterial dentro de 
sua própria instituição, em relação aos demais 
órgãos ministeriais). Com a  independência 
externa assum e a instituição o desafio de har
monizá-la com a necessidade imperiosa de se 
coordenar com as demais instituições e órgãos 
externos. Não é diferente com a independência 
interna, em que os membros e órgãos internos 
(de execução e de administração), individual
m ente considerados, têm  a difícil m issão de 
afinar a independência com um diálogo per
m anente com o objetivo de agilizar e otimizar 
sua atividade-fim.

Modelo dlagramátlco de coordenação Interna e externa referente ao Ministério Público

____________  ; ■ . . /
n o ssas  institu ições não se realizariam  sem  que houves
se, prelim inarm ente, u m a reform a interior do indivíduo 
e  que, se  e s ta  ú ltim a se realizasse, a  p rim eira p assa ria  
a  se r supérflua (Dreiser, s/d , p. 169).

Debates, estudos, intercâmbio de infor
mações, realização periódica de congressos 
(estaduais, regionais e nacionais) reunindo a 
categoria, assim  como as cam panhas internas 
para os cargos eletivos dos órgãos superiores 
e da associação de classe criam espaços de- 
formulação e discussão de tem as jurídicos e 
problemas institucionais (Silva, 2001, p. 130). 
Essas atividades geram  um discurso próprio à 
categoria e, em consequência, um diálogo per
manente.

2 A  b u sca  in cessan te  por leg itim idade so 
cial: term ôm etro  da efic iên cia  funcional 
do MP

O Ministério Público constitui uma estru
tura jurídico-social, ou seja, é a institucionali
zação de uma função indispensável ao bom de
senvolvimento social. É uma estrutura estatal 
quê de toda maneira saiu da coletividade, que 
é controlada em seus objetivos pela sociedade 
e que tem  um papel positivo a desempenhar no 
alargamento do horizonte social, jurídico e políti
co das m assas. A sociedade inteira, por isso, lhe 
confia a função de agir em seú nome, de cumprir 
b s  seus deveres, de realizar os seus desejos.

A legitimidade e o prestígio social de
pendem  sempre da competência e da eficiên
cia com que o Ministério Público desem penha 
suas atividades ordinárias. A motivação dos 
cidadãos em colaborar, participar e  dem andar 
os serviços prestados pelo MP funciona como 
vetor legitimador da própria atuação institucio
nal. Legítima será a atividade funcional capaz 
de gerar crenças validadas pelo seu reconhe
cimento como valor ético e pela prática social 
que, por uma experiência concreta, confirma 
seu modus operarídi (Grin, 2008). Daí que essa 
legitimidade social para õ MP e práticas legiti^ 
m antes pela sociedade devam formar um cír
culo virtuoso, visando m an ter o padrão de efi-
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ciência da atividade-fim desem penhada pela 
instituição.

. Ser eficiente exige o aproveitamento má
ximo de tudo aquilo que a  coletividade pos
sui, em todos os níveis, ao longo da realização 
de suas atividades. Significa racionalidade e 
aproveitamento máximo das potencialidades 
existentes. Mas não só. Em seu sentido jurídi
co, a expressão tam bém  deve abarcar a ideia 
de eficácia da prestação, ou de resultados-da 
atividade realizada. Uma atuação ministerial 
só será juridicamente eficiente quando seu re
sultado quantitativo e qualitativo for satisfa
tório, levando-se em conta o universo possível 
de atendimento das dem andas existentes e os 
meios disponíveis (Cardozo, 1999, p. 166).

A eficiência no desempenho das funções 
do Ministério Público passa, portanto, por um 
melhor conhecimento dos problemas comunitá
rios. E isto tem  implicado uma necessidade cada 
vez mais premente de uma articulação entre o 
MP e a comunidade na busca por soluções.

.Hoje em dia a representação democrá- 
tico-formal. qúe restringe a cidadania a uma 
feição meram ente eleitoral5 am parada numa 
vaga noção de universalidade de direitos (Grin, 
2008) apresenta-se francam ente em crise (Man- 
nheim, 1960, p. 165; Mazzilli, 2001, p. 127). Em 
seu lugar ou ao seu lado tem os a participação 

, cidadã e comunitária (responsável) na formu
lação e implementação das políticas públicas. 
E isso exige um novo sistem a de accountabi- 
lity6 ou de prestação de contas que reforce a

5 Como diz Melo (2007, p. 16): nos .çpvernos represen tati
vos m odernos, o m om ento es tru tu ran té  do contrato  en 
tre  cidadãos e  rep resen tan tes 'co n s is te  n as  eleições.

6 Termo d e  origem  anglo-saxônica, sem  u m a tradução  
p rec isa  em  po rtuguês, m as q u e  rem ete à  ide ia  d e  p res
tação  d e  contas ou responsabilização  de um a institu i
ção', organização ou. órgão p e ra n te  in stânc ias d ê  con-

confiança social na eficiência das instituições 
públicas. São os novos modelos de governança 
participativa que afetam não apenas o círculo 
político estrito, mas instituições jurídicas com 
forte cariz político (a exemplo do Ministério Pú
blico7).

De fato, a democracia é o governo do po
der público em público. E num Estado constitu
cional democrático, o caráter público é a regra,

, o segredo a exceção, e mesmo assim  é uma ex
ceção que hão deve fazer a regra valer menos 
(Bobbio, 1986, p. 84-86). Por sua própria nature
za, o poder democrático deve ser exercido com 
o máximo de transparência, às claras, e Com a 
participação e consentimento consciente dos 
cidadãos (Strieder, 2004, p. 179).

- Uma instituição tem  um caráter público 
apenas enquanto se acredita que a sua ativi
dade própria seja pública. Sessões secretas, 
reuniões, acordos e decisões secretas podem 
ser muito significativas e importantes, mas não 
podem jamais ter um caráter público, democrá
tico e responsivo.

No Amazonas, para não falar em todo o 
Brasil, a rendición de cuentas do Ministério Pú
blico ainda é muito deficiente e pouco demo
crática. Em sua Lei Orgânica (Lei n° 011/93) é 
prevista apenas a apresentação, pelo Procura
dor-Geral de Justiça,>“no mês de março de cada 
ano, ao Poder Legislativo Estadual, em sessão 
especialmente convocada, relatório das ativi
dades do Ministério Público, propondo as pro
vidências necessárias ao aperfeiçoamento da 
Instituição e da Administração da Justiça" (Art.

trole. A  accountability pode se r legal, adm inistrativa, 
política e  social (ou conforme ou tras classificações: ver
tical, horizontal e societal).

7 O MP é  um  ator político singular: situado  n a  esfera jurí
dica, te m  a  função d e  p ro teger in te resses  de g rupos e 
segm en tos d a  sociedade (Silva, 2001, p. 128).- j

Jt
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29, inc. XXXIX). E consta ainda a atribuição ao 
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos 
Administrativos de “coordenar a elaboração do 
Plano Anual de Atividades e o Relatório Anual" 
(art. 26, § 2o, IX). Esses mecanismos (relatório 
e plano anual de atividades), na prática, não 
passam  do cumprimento formal de determina
ção legal, sem oenvolvimento da comunidade e 
sequer da maioria dos membros da instituição.

O processo de definição das prioridades 
institucionais não pode prescindir da parti
cipação da sociedade. Como órgão de repre
sentação, o Ministério Público deve consultá- 
la antes de estabelecer as m etas prioritárias. 
Essas m etas devem refletir aquilo que a socie
dade quer e espera da atuação do Ministério 
Público. A accountability deve começar de Bai
xo. Em cada comarca deve sex feito um diag
nóstico sobre as questões que possam  exigir 
a atuação do Ministério Público (criminalidade, 
segurança pública, meio ambiente, infância e 
juventude, consumidor etc.). Após a  realização 
desse diagnóstico, deve ser convocada uma 
audiência pública (ou tan tas quantas sejam 
necessárias) para a discussão dos problemas 
levantados (Goulart, 1999, p. 329). O resultado 
das audiências públicas deve subsidiar o Pro
grama de Atuação da Promotoria de Justiça 
respectiva. E todos os programas setoriais de
vem desaguar num Plano Geral de Atuação do 
Ministério Público. Aí sim, teríamos um pouco 
mais de accountability e.legitimidade social8.

Os serviços prestados pelo Ministério Pú
blico se subm etem  aos parâm etros do art. 37, 
§ 3o, II, da CF9, onde o usuário/cidadão tem  di
reito à participação e às informações sobre a

0 Sempre h á  espaço para mais democracia (Dahl, 1998, p. 137). 
9 “A lei d isc ip linará a s  form as d e  partic ipação  do usuário 

h a  adm inistração  pública d ire ta  e indireta, regulando

forma como os serviços sãp-executados. Nesse 
sentido, existe proposta no Conselho Nacional 
do Ministério Público (proposta n° 444/2009-91, 
de autoria do Conselheiro Cláudio Barros) pára 
criação, nas páginas eletrônicas dos diversos 
MPs, de um portal, acessível à comunidade, 

, que contenha todos os dados públicos, exceto 
os respaldados por sigilo legal, relativos à ins
tituição. O chamado “Portal da Transparência” 
disponibilizará, entre outros itens, informações 
relativas a receitas e despesas; orçamento anu
al e repasses mensais; gastos com membros e 
servidores ativos e inativos; custo com diárias e 
cartões corporativos; convênios firmados; rela
ção, de contratos e licitações em andamento; e 
adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal.10

A prestação de contas e o desempenho 
funcional eficiente são vetores que influenciam 
a capacidade do Ministério Público de obter 
legitimidade social junto à comunidade. A re
novada legitimidade social do MP depende de 
sua capacidade em: I - garantir híveis de de
sempenho funcional equivalentes aos níveis 
de exigência social gerados; II - engendrar um 
processo de accountability de suas ações e ati
vidades que valorize a interlocução participati
va e democrática com a comunidade11.

espec ia lm en te  o acesso  dos usuários a  reg istros adm i
nistra tivos e a,inform ações sobre a tos d e  governo, ob
servado  o d isposto  no  art. 5o, X e  XXXIII1’ (art. 37, § 3o,
II, CF). . ,

10 Conselho N acional do M inistério Público, disponível 
em: http://www.cnmp.gov.br/noticias. A cesso  em: 
23.05.2009. A  p ág in a  eletrônica do MP A m azonense 
còntém  algo sem elhante , em bora em brionário: htto:// 
xAmmr.mp.am.cfov.br/transDarencia.

11 A tualm ente, que tipo de responsabilização social (social 
accountability) te m  o MP pelo m au desem penho d e  suas 
funções? Que m ecanism os detém  a  com unidade p ára  
sancionar ou recom pensar o exercício funcional do MP?
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A performance funcional do MP presta-se 
como um meio de ampliar a confiança na ins
tituição e, principalmente, sua legitimação pe
rante a sociedade. Performance funcional com 
resultados e legitimidade social são faces da - 
m esm a moeda e constituem um círculo virtuo
so: quanto mais eficiência funcional maior a le
gitimidade, e quanto mais legitimidade maior o 
estímulo para aprimorar a função. ^ ,

3 Criação dé um a identidade funcional
perante o Poder Judiciário

Se fizermos uma análise comparativa entre 
as diversas instituições públicas, veremos que o 
ponto em comum na consecução de uma identi
dade funcional e de um perfil próprio deve-se a 
um a defesa intransigente de suas atribuições e 
de seu proceder funcional. O Ministério Público 
se quiser consolidar sua identidade funcional, 
no sentido d e  não ser confundido indevidamen
te  como mera peça acessória e instrumental no 
grandioso mister de distribuir justiça, deve ado
ta r um a postura firme e intransigente na defesa 
de seus posicionamentos jurídicos.

Além disso, é cediço que o Judiciário brar 
sileiro por conta da sua contínua confiança em 
um sistem a legal antiquado baseado em de
m andas escritas (Sallas, 1998, p. 45), um direito 
de inspiração liberal, se m ostra ainda incapaz 
de lidar efetivamente com os complexos proble
mas sociais da pós-modernidade. E, portanto, 
diante disso, não se afigura recomendável ao 
MP adotar as seguintes posturas: 1 - repassar, 
sic e t simpliciter, por mero espírito burocrático,, 
dem andas de cunho social ao Judiciário, sem 
antes ten tar providências resolutivasao seu al
cance; 2 - aceitar passiva e resignadam ente as 
decisões judiciárias que contrariem o interesse 
que lhe cabe curar.

Sob o foco desse  objetivo pode-se recorrer 
sistematicam ente das decisões que, de alguma

forma, colidam com a manifestação ministerial 
e, principalmente, contrariem o interesse defen
dido pela instituição. Claro que isso, de início, 
pode criar um certo mal-estar entre membros 
de duas instituições que, por dever de ofício, 
trabalham  juntos: promotor e juiz. Mas, se le
vado a cabo esse esquem a de forma objetiva, 
desapaixonada e impessoal, ao final, obtêm-se 
dois resultados: 1 - um a melhor prestação ju- 
risdicional; 2 - a consolidação de uma identida
de funcional ao membro do Ministério Público. 
Com isso, certamente, reinará harmonia e cor
dialidade entre os dois agentes, delimitando-se 
o campo.de atuação de cada um.

Pode parecer paradoxal a compatibiliza- 
ção de uma disposição institucional coopera
tiva (vide item  2 deste  estudo) com a defesa 
intransigente de competências e atribuições 
através dos meios reciírsais disponibilizados 
pela processualística, mas “não se pode esta 
belecer um sistem a de cooperação ex^rema- 
m ente complexo entre as diferentes esferas de 
poder sem que haja uma clara distribuição de 
funções e, sobretudo, respeito às áreas privati
vas de competência” (Mello, 1978, p. 63).

Ressalve-se, por necessário, que o recur
so contra decisões judiciais que afrontem a ma
nifestação do MP é um a forma de controle do 
arbítrio judicial, mesmo que não obtenha êxito 
em segunda instância. Obviamente, nem toda 
decisão contrária ao posicionamento ministe
rial desafia recurso, pois pode ocorrer que a 
fundamentação do decisum  convenha o agente 
ministerial da erronia de sua posição originária 
e que, no caso específico, se fez justiça. O im
portante é que toda decisão judicial enseje um 
juízo sucessivo do Ministério Público desem bo
cando num a concordância tácita ou em imedia
to recurso.

Esse juízo sucessivo implica não apenas a 
consolidação do perfil dem aiidista da institui-

j f

http://www.cnmp.gov.br/noticias
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ção, mas tam bém  um a forma de instigar o Ju 
diciário, através de seus membros, a  dar uma 
resposta mais eficiente às dem andas sociais 
que estão por trás das ações do ME

4 D inam ism o funcional
O Ministério Público foi moldado para a 

ação, para o combate, para a  luta. A inércia, 
que é uma peculiaridade do Judiciário e uma 
de suas maiores qualidades (em respeito ao 
princípio da imparcialidade -  pedra de toque 
de um sistem a judiciário democrático), ao MP é 
um vício e um defeito. O dinamismo ou o poder 
ministerial de iniciativa não é apenas mais uma 
característica da instituição, mas uma garantia 
do sistema. Como o Estado não pode quedar- 
se inerte frente a determ inadas situações que 
lhe cabe sòlver nem  outorgar iniciativa à juris
dição, pena de comprometer sUa imparcialida- 

. de, legitima outra instituição integrante de sua 
estrutura política (Ministério Público) para a 
tom ada de iniciativas (Porto, 1998, p. 26).

O ofício desem penhado pelo juiz repre
senta um a força estática, apenas declaratória 
do direito e reveladora da justiça, já o Minis
tério Público representa um a força dinâmica, 
Sempre em ação, que promove essa  declaração 
de direito, essa  revelação da justiça, pondo em 
andam ento a máquina processual, investigan
do, fiscalizando, promovendo responsabilida
des que podem atingir quaisquer dos três po
deres: Executivo, Judiciário ou Legislativo (cf. 
art. 129, II, da CF/88). A noção do Ministério 
Público e de seus deveres conduz a essa  con
clusão, pois, enquanto o juiz aplica imparcial
m ente  o Direito para compor a lide, ele átua ati
vamente  e com dinamismo, a fim de resguardar 
e fazer prevalecer o interesse público (a mora
lidade, a probidade pública etc.) na entrega da 
prestação jurisdicional (Mesquita, 1993, p. 27). 
Enfim, a sua ação tu telar se estende a todas as

molas-, a todos oç escaninhos da máquina esta 
tal, "sempre como um órgão promovente, ativo, 
dinâmico.

Esse caráter dinâmico do MP contrapos
to à inércia jurisdicional responde pela har
monia do sistem a. Se considerarm os que os 
in teresses sociais e individuais indisponíveis 
exigem um plus  protetivo, diante da  inércia ju
dicial ficariam, por vezes, órfãos de iniciativa. 
Com o fito de não comprometer a imparcialida
de do Estado-Juiz e nem  deixar ao desabrigo 
parcela dos direitos consagrados no ordena
m ento jurídico, foi conferida'legitim idade ao 
Estado-M inistério Público para  a tu te la  ativa 
ou interventiva de ta is in teresses (Porto, 1998, 
P- 23).

Não foi por acaso que o constituinte origi
nário traçou para o Ministério Público o nítido 
perfil de órgão agente, promotor de medidas, 
empregando nos quatro primeiros incisos do 
art. 129 da  CF (que estabelece as funções insti
tucionais) o verbo promover. Neste parâmetro, 
é fundamental que o membro ministerial tenha 
em m ente que o Judiciário é a última, porém 
não a única, vía para à solução e prevenção de 
Gonflitos. As soluções podem e devem ser pen
sadas pelo Ministério Público num engajam en
to produtivo e intersetorial com a comunidade 
e outros órgãos públicos.

Se o promotor de justiça pecar por exces
so de combatividade ou de dinamismo, nosso 
sistem a jurídico possui, mecanismos capazes 
de corrigi-lo e coibir seus efeitos. No entanto, 
quando o promotor deixa de agir quando de
veria, o prejuízo social resultante dessa  omis
são muitas vezes é irreparável. Proporcional 
à m agnitude de suas funções, emerge para o 
promotor o colosso de sua responsabilidade e 
a gravidade de sua inércia. Não pode fechar os 
olhos para os desafios que se colocam à  sua 
frente (Júnior, 1997, p. 102).

(200), jan./jun. 2009 403Doutrina do Ministério Público / The Public Prosecutor.s Office Doctrine

5 A  gestão  de resu ltados num a cultura de  
inovação: M inistério Público resolutivo

Os membros do MP até pela forma rigoro
sa de seleção a que se subm etem  para ingres
sar na instituição, detêm  um invejável cabedal 
jurídico e cultural. Na função tam bém  passam  a 
deter prerrogativas e dispor de mecanismos ju
rídicos aptos a  serem utilizados para ten tar mu
dar a realidade de sua comarca, para ten tar criar 
coisas que façam a diferença e não apenas para 
executar um trabalho burocrático (apresentan
do-se à sociedade como um ramo especializado 
da burocracia). Assumem o supremo desafio de 
aplicar a lei em uma sociedade subm etida a rá
pidas e constantes transformações12.

As necessidades sociais, os -modos de 
vida, a organização das relações entre os ho
mens evoluem e evoluirão sem  cessar segun- 
do o progresso das ciências e das técnicas13. 
Como diz o sociólogo alemão Leopold von 
Wiese (1932, p. 41), a “eterna m udança das 
coisas só permite o surgimento de fenômenos 
circunstancialmente condicionados", ou seja, 
que se subm etem  ao vai-e-vèm histórico. Nes
te  movimento dialético, tensões e conflitos são 
constantes. Iniciativas e ajustes, iguàlmente, 
surgem como necessários a cada estágio (Mar
chais, 1974, p. 25). E é nesta  etapa que a atu-_ 
ação do membro do MP pode ser muito útil à 
sociedade.

Instituições como o Ministério Público 
tendem  a enfraquecer e estiolár-se quando fra
cassam  em satisfazer os anseios de justiça e de

12 Sociedade a  que H erm ann Heller (1968, p. 235) apro
p riadam en te  d es ig n a  d e  “soc iedade d e  m u tação”.

13 Devido ao progresso  do pensam en to  e  do conhecim en
to  e  ao aum ento  do domínio sobre a s  forças do m undo 
físico, .passaram  a  existir novas possib ilidades d e  cres
cim ento, dando  origem  a  novas ex igências que devem  
ser sa tisfeitas, se  não se  qu iser frustra r aqueles que as 
m anifestam  (Russell, 1958, p. 13).

liberdade dos homens. Assim, no dizer de Ber- 
tand  Russell (1958, pp. 15-16), se quisermos o 
desenvolvimento de um a sociedade orgânica, 
é necessário que as nossas instituições sejam 
fundamentalmente transform adas de molde a 
representarem  esse novo respeito pelo indiví
duo e pelos seus direitos, exigido pelo senti
mento moderno.

O Direito, instrumento que é dado ao Mi
nistério Público manusear, nasce da vida e à 
vida^serve14.'E a vida é um complexo homogê
neo de funções: fisiológicas, psíquicas, sociais, 
assim  como físico-químicas, que se defronta 
constantem ente com novos problemas a exigir 
novas soluções. O Direito, e por via de conse
quência, o Ministério Público, não pode, dian
te  dessa  .realidade cambiante, ser apenas um 
instrumento de estabilização e de ordem. As
sume, por imperiosa necessidade d a  vida, uma 
função revolucionária: m udar para preservar ou 
resgatar um a ordem justa.

O Direito guarda uma inocultável vocação 
pragmática, estando predisposto, como instru
mento da sã racionalidade humana, a resolver 
e equacionar problemas. Não se fazem leis pelo 
prazer bizantino de fazê-las15, mas para montar 
esquem as práticos de proteção de interesses e 
anseios legítimos dos cidadãos.

Um sistem a jurídico não é montado com 
o fim de ser apreciado em seus detalhes teóri
cos ou sutilezas estéticas, mas para lidar com

14 N ão sem  razão Carlos M aximiliano; citando  João Cruet,
&diz: “A  jurisp rudência e um  perpe tuo  com entário, que 

se a fa s ta d o s  tex to s ainda m àis porque é, m algrado seu, 
a tra íd a  pe la  v id a” (p. 69).

15 Diz tex tua lm en te  Sieyès (1988, pp. 04-05):* “N ão.se fa
zem  leis pelo p razer d e  fazê-las...O  legislador é e s ta 
belecido não p a ra  conceder senão  p a ra  p ro teger no s
sos direitos". O direito deve se r en ten d id a  como um a 
regulação  predom inantem ente, ú til (Zippelius, 1997, p. 
31; Ferrara, 1987, p. 130).' *
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questões práticas e funcionais, criar normas de 
regulação do convívio humano, propiciar a re
solução justa  de conflitos, garantir a adoção de 
m edidas ordenadoras etc. O ethos do Direito é 
profundamente pragmático e utilitário.

Para evitar a terrível acusação de um ju
rista americano de que o "Direito é apenas um 
mecanismo vazio, desprovido de conteúdo es
pecífico próprio e recebendo.seu conteúdo das 
várias instituições não jurídicas” (Hall, n/d, p. 
111), o Ministério Público, como um dos prin
cipais aplicadores e intérpretes do Direito, as
sume a responsabilidade de pensar,a  ciência 
jurídica e seus mecanismos como alavancas 
de progresso social dentro de uma cultura de 
inovação e de contínuo reajuste. E para isso é 
preciso sair. dos gabinetes e encontrar-se com 
o Direito nas ruas, deixando de ser apenas um 
feixe de competências a serviço do Estado 
(Foúcault, 1979, p. 09).

O Ministério Público de perfil antigo (ou 
clássico, como queiram) se caracteriza por sim
plesm ente reagir aos fatos sociais, aguardando 
que os fatos se tornem  patológicos, conflituo
sos, pára serem submetidos ao crivo judicial. 
É uma postura institucional reativa (inercial, 
fragmentária) a negar parcela valiosa de atri
buições extrajudiciais do MP e que, claramente, 
se inspira no antigo art. I o da Lei Complemen
ta r n° 40/81: “O Ministério Público, instituição 
perm anente e essencial à função jurisdicional 
do Estado, é responsável perante o Judiciário 
pela defesa da ordem jurídica e dos interesses 
indisponíveis da sociedade, pela fiel observân
cia da Constituição e das leis...".

Esse entendimento responde por uma das 
patologias crônicas da herm enêutica constitu
cional no Brasil: a  interpretação retrospectiva, 
pela qual se procura interpretar o texto novo de 
m aneira que ele não inove nada, mas, ao revés, 
fique tão parecido quanto possível com o anti
go (Barroso, 1996, p. 396).

Essa mentalidade reativa ainda conta com 
muitos defensores (Costa Machado, 1998, p. 74) 
e ainda prevalece, erhbora não mais atenda às - 
exigências da cidadania inclusiva no mundo 
globalizado. Além disso, o Ministério Público 
preponderantem ente demandista, dependente 
do Judiciário, é um desastre, pois o Poder Judi
ciário ainda responde mal às dem andas q u e  en
volvem os direitos massificados (Goulart, 1998, 
p. 120; Almeida/Parise, 2005, p. 612).

O caráter reativo bem como a  instrum en
talização do MP na; tarefa de apaziguamento 
social são teses insustentáveis na atual quadra 
histórica e atreladas ainda a uma interpretação 
nostálgica da ordem jurídica destronada com a 
CF/88. Que o Ministério Público e indispensável 
ao Judiciário, na. realização do mister institu
cional deste  (prestação da tutela jurisdicional), 
não há a  menor dúvida (Rodrigues, 1999, p. 128;., 
Porto, 1998, p. 17). Mas outras funções, tão ou 
mais importantes, são desenvolvidas extrajudi
cialmente, tanto que o próprio art. 127 da Cons- 

' tituição de 88, ao dizer que o MP é essencial à 
função jurisdicional do Estado, acrescenta-lhe 
a incumbência da defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e 

"individuais indisponíveis, aspectos mais abran
gentes e igualmente relevantes da vida de um 
Estado, que não são necessariam ente desen
volvidos perante o Judiciário.

Quando instaura inquérito civil,' fiscaliza . 
fundações, prisões e delegacias de polícia, pro
move audiências públicas para discutir proble
mas comunitários ou ainda quando estabelece 
compromissos de ajustamento, nota-se que o 
Ministério Público alarga e extrapola a órbita 
judicial, daí te r dito o legislador constituinte 
menos do que devia, na medida em que a ins
tituição tam bém  é essencial em tarefas não ju- 
risdicionais a si incumbidas (Porto, 1998, p. 17),

A fatia de atribuições extrajudiciais (um 
rol sempre crescente) tem  obrigado a institui-
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ção a adotar um a postura asspn idam ente  pro7 
ativa e resolutiva, em que passa  a concentrar 
seus recursos e esforços na busca de respostas 
preventivas para os problemas comunitárips. 
Ao invés de reagir contra incidentes ou fatos 
consumados (que em boa parte  das vezes não 
encontram um a solução adequada com a sub
m issão judicial), o MP passa  a trabalhar para 
a solução dos próprios problemas em. conjunto 
com a comunidade16.

O Ministério Público se debate entre dois 
tipos ideais de promotor: promotor de gabine
te  e promotor de fatos. O primeiro tipo pode 
ser definido como aquele que, embora utilize 
procedim entos extrajudiciais no exercício de 
suas funções, dá tan ta  ou mais relevância à 
proposição de m edidas judiciais e ao exame e 
parecer dos processos judiciais dos quais está  
encarregado. Detalhe: o promotor de gabinete 
não usa ós procedim entos extrajudiciais como 
meios de negociação, articulação e mobiliza
ção de organismos governam entais e não go
vernam entais. O segundo tipo, o promotor de 
fatos, conquanto proponha m edidas judiciais 
e realize atividades burocráticas ligadas à  sua 
áreà, dá tan ta  ou mais im portância ao uso de 
procedim entos extrajudiciais, mobilizando re
cursos da comunidade, acionando organismos 
governam entais e não governam entais e agin
do como articulador político (Silva, 2001, pp. 
134-135).

Por fim, pode-se dizer, que um a gestão 
da atividade-fim do Ministério Público para 
alcançar resultados (um Ministério Público de 
resultados) deve apresentar algumas carac
terísticas ou adotar certas medidas: I - uma 
nova cultura organizativa qüe realce a busca

18 Os m ecanism os p a ra  isso  existem  à s  m ancheias, e  sem 
pre su rgem  novos, engend rados por um a saudável cul
tu ra  d e  inovação qüe se  d issem ina en tre  os m em bros do 
M inistério Público; 1

por resultados, pondo destaque na formação 
de agentes de iniciativa e de m ente aberta que 
escutem  com interesse idéias novas; II - intro
dução de um parâmetro analítico apto a rever o 
desem penho dos objetivos estratégicos e a for
ma de sua execução; III - inserção de uma nova 
m entalidade que perm ita ao promotor perceber 
que entre as atribuições constitucionais e a lei 
tem  um significativo espaço para definir suas 
prioridades^ e criar métodos de trabalho (Sil
va, 'SOOl, p. 127); IV - estabelecim ento de um 
diálogo institucional interno entre os diversos 
órgãos (de execução e de administração) com 
o fim d e  otimizar a cooperação e os círculos de 
inovação. V - criação de um núcleo de estudos 
e pesquisas em eficiência funcional.

6 Prem iar o ta lento  e  o m érito: fórm ula de  
forta lecim ento  institucional

Não há melhor maneira de convencer um 
agente público a  não ser desidioso e inepto 
senão recompensando-lhe o comportamento 
contrário, e não apenas punindo. A motivação, 
como possibilidade de influir institucionalmen
te  nos desejos e nas aspirações das pessoas, 
desem penha um papel im portante na qualifi
cação contínua do agente do Ministério Públi
co. Um Promotor de Justiça, por exemplo, ten 
de a aperfeiçoar-se e zelar profundamente pelo 
seu trabalho se sabe a que objetivos serve. 
Evidentemente, não existe um desejo inato de 
aperfeiçoamento cultural ou de zelo funcional. 
Membros do Ministério Público õu de qualquer 
outra instituição não se transformam repenti
nam ente em pessoas de m entalidade elevada 
e capaz de perseguir zelosamente o bem co
mum, simplesmente porque se lhes diga que 
têm  de agir assim. Uma instituição motivadora, 
bem estruturada e dotada de mecanismos ade
quados faz surgir dito desejo. Desse modo, é 
imperioso existir no Ministério Público promo

ví?



tores e procuradores de justiça motivados e um 
sistem a de recompensas motivador.

O reconhecimento do mérito, como crité
rio para um prêmio social, além de uma clara 
concessão ao individualismo, tam bém  apre
senta um alcance social inegável. A socieda
de, principalmente a moderna em que os pro
gressos técnicos e científicos exigem cada vez 
mais profissionais capazes, tem  fundamental 
interesse que seus membros, principalmente 
aqueles ocupantes de funções públicas estra
tégicas, sejam capazes, inteligentes e com
petentes. E por isso institui mecanismos de 
premiação destes méritos para estimular o 
aperfeiçoamento intelectual e profissional, de 
acordo com .as rápidas modificações do mun
do moderno, em que o indivíduo, muitas vezes, 
dorme sábio e acorda ignorante.

Concedida a recom pensa ao mérito, reco
nhecendo-o justam ente, ganha o profissional, 
a  instituição e a sociedade; concedida a  recom
pensa a quem não fez por merecê-la, perde o 
favorecido (pelo esmoreeimento das energias), 
perde o profissional com mérito (pela crise 
amotivacional -  Mannheim, 1960, p. 289), per
de a instituição (por ficar sujeita a desenvolver 
vícios internos como o burocratismo e o corpo
rativismo17) e perde a sociedade (pela inefici
ência e improdutividade no serviço público). 
Diante de tão evidentes prejuízos, como ainda 
permitimos que o favorecimento ilegítimo, o 
jogo* de interesses inconfessáveis, as maquina-

406 Justitla, São Paulo, 66

17 A  propósito  diz com propriedade C am argo Ferraz (1999, 
p. 465): "Uma institu ição  publica e s tá  perm anen tem en
te  su b m etid a  a  riscos que podériam  se r cham ados ‘in
te rn o s’ o.u ‘in trín secos’: o corporativism o (perda d e  foco 
em  relação às finalidades institucionais) e  o burocratis
mo (com as facetas do form alism o e  d a  acom odação) 
são  ta lvez os m ais sérios e su a  g ên e se  e s tá  a inda  n a  
déb il cobrança social, n a  p e sa d a  e s tru tu ra  d e  carreira

ções de toda ordem subvertam  o princípio do 
merecimento?18

Um sistem a justo de promoção e mobi
lidade na  carreira, feito “a céu aberto e não 
às escondidas", cria o indispensável am bien
te  de confiança, entusiasm o e cordialidade. 
Como disse um especialista americano em re
cursos humanos: “Você pode comprar o tem po 
de um homem; você pode comprar a presença 
física de um homem em determ inado lugar; 
você pode igualm énte comprar certa  ativida
de muscular, pagando:a por hora ou por dia; 
mas você não pode comprar entusiasm o; você 
não pode comprar iniciativa; você não pode 
comprar lealdade; você não pode comprar de
voção de corações, de espírito, de almas; es
sas virtudes você deve conquistá-las” (Weil, 
1958, p. 29). ^

Por qualquer ângulo que se observe, o 
reconhecimento do mérito é vantajoso. Mesmo 
aquele que é recusado em sua progressão fun
cional -  por razões de justiça -  não tem. razõés 
para desesperar. O aparente prejuízo é fruto 
tão somente da falta de empenho e de aptidão, 
podendo ser revertido desde que o agente se 
disponha a trabalhar e se aperfeiçoar. O "pre
juízo", em princípio, desde que justo, é apenas 
a alavanca para estimular o agente a  buscar 
novos horizontes intelectuais, inclusive com o 
estímulo da instituição. Faz parte  de um  todo 
que é bom, um a dissonância que é harmonia 
quando ouvida em relação ao restante da mú
sica. A b  aequitate vinci, pulchrum et bonum

(200), jan./jun. 2009 . '

e n a  inex istência d e  m ecanism os form ais d e  estím ulo e 
recom pensa aos profissionais q u e  a  in teg ram ”.

18 A  in justiça não  p o d e  p erpe tuar-se  sem  dano  fundam en
ta l ta n to  àqueles q u e  a  m antêm , como aos que a  supor
tam . Não se rá  num  pano ram a como esse  q u e  se  poderá  
nu trir a  fé n as  institu ições públicas, nos ag e n te s  púb li
cos e  no serviço q u e  p restam  à  so c ied a d e .'
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-  ser vencido pela justiça é belo e bom, dita 
a máxima latina. A vantagem  e o prejuízo fun
cionam como mecanismos de higienização ad
ministrativa e, portanto, ha medida justa, são 
fatores positivos e inevitáveis nos movimentos 
e çontramovimentos da estrutura orgânica do 
serviço público. A primeira encoraja o agen
te  público no trabalho e o segundo vem a ser 
um meio de corrigir o agentevrelapso-no labor 
e na função. Quando tanto a vantagem  quánto 
o prejuízo ocorrem sob a bandeira da injustiça, 
temos a multiplicação dos maus em vez da re
produção dos bons agentes públicos. A terrível 
frase -  desprovida de valor moral -  de que “os 
vencedores têm  sempre razão" (equivalente a 
esta  outra: "quem tem  o poder tem  a razão"), 
qualquer que tenha sido o caminho que percor
reram para vencer, não deve encontrar assen
to no banquete administrativo, salvo quando o 
êxito coincidir com a justiça.

Por outro lado, de que vale o mérito funcio
nal, o aperfeiçoamento constante da atividade 
profissional, se não traz triunfo e recompensas 
na carreira? O efeito é comparável ao do soldado 
que, preparado e valente, não consegue vencer 
e dominar o inimigo. E mais aumenta a angústia 
quando vemos um arsenal de forças de progres
so e desenvolvimento na figura de agentes pú
blicos valorosos, do ponto de vista intelectual, 
ser desprezado e irracionalmente inaproveítado.

O aumento da produtividade, da qualida
de e da eficiência no serviço público (e mais es
pecificamente no Ministério Público), ta í como 
ocorre no setor privado, depende da motiva
ção do agente laborai, porque é o interesse do 
agente público pelo seu trabalho e sua função 
a única fonte segura de produtividade. Tire- 
se-lhe a motivação (através de mecanismos já 
bastan te  conhecidos) e teremos a preguiça, a 
desídia e o descaso.

Hoje em dia já não se questiona a validade 
da afirmação que considera os Recursos Huma
nos (capital humano) como fator determ inante 
do êxito ou fracasso de um empreendimento, 
tanto no setor público quanto no setor privado. 
Todas as instituições, empresas, organizações 
administrativas ou se curvam a e ssa  evidência 
geral ou arcarão com o preço da ineficiência 
em suas atividades-fins. Neste xadrez social, o 
privilégio deixa de ser uma peça importante, 
na m edida em que enfraquece a instituição no 
que há de mais-sagrado nos tempos modernos: 
a eficiência.

Pára que o membro do Ministério Público 
sinta-se estimulado a produzir com eficiência 
e ativamente, a instituição deve nutrir em seu 
íntimo um a série de certezas:

1 A certeza de que um trabalho eficien
te  e zeloso significa uma dinamicidade 
maior e  mais facilitada na  carreira;
2 Consideração e reconhecimento da ca
pacidade (e do esforço);
3 Certeza de que, quando das movimen
tações na carreira, o agente mais qualifi
cado será escolhido para ocupar os me- 
lhorès cargos;.
4 Boas e equitativas possibilidades de 
promoção; '
5 Rélações de trabalho previsíveis.

A moeda de troca dò merecimento, em 
vez da give-and-take-policy, continua a  ser o 
trabalho, o talento, a inteligência. È um concei
to, senão juridicamente delimitado (ou aplica
do), mas filosoficamente apurado, decantado 
e imodificável. A necessidade é de apenas mi
grar a  certeza filosófica e moral para o maleá
vel mundo da aplicação jurídica. Diante disso, 
o sistem a de merecimento a ser estabelecido 
deve fixar meios de conversão desses valoras

jf !



408 Justitia, São Paulo, 66 (200), jan./jun. 2009

subjetivos em dados aferidores objetivos19, as
segurando, definitivamente, que a aquisição de 
vantagens funcionais pelo membro do Ministé
rio Publico passe a depender exclusivamente de 
seu braço, cérebro e fortaleza de vontade. Um 
sistema assentado em cérebro/máo. Nenhuma 
variável alheia ao esforço próprio e pessoal en
traria no corpo da equação. Reduzir a  valores ob
jetivos, matemáticos, fiapos tão subjetivos, eis o 
desafio.

C onclusões
Uma sociedade em mutação recjuer um 

contínuo reajuste de suas instituições para 
atender eficientemente às novas demandas. 
O Ministério Público se insere nesse  contexto 
como uma instituição vocacionada para de
fender os interesses, não mais do Estado ou 
de um a sociedade simplesmente, mas de uma 
complexa sociedade democrática. Dentro des-% 
ses objetivos alguns desafios são postos e sin
tetizados nas conclusões seguintes:

I - A independência funcional como prin
cípio constitucional de vital importância para a 
saúde institucional do Ministério Público não 
pode se converter em irracional atitude corpo
rativa e isolacionista em relação ao contexto 
sociopolítico em que os intercâmbios democrá
ticos se estabelecem  entre os diversos órgãos 
públicos; deve ter como política institucional a 
busca constante de uma coordenação entre os

19 Como en ten d e  o STF em  decisão  recente : "Há d e  fazer- 
. se  considerado  o perfil profissional dos candidatos, afe- 

rindo-se o m erecim ento d e  ca d a  q u a l” (MS 26.264, Rei. 
Min. M arco Aurélio, ju lgam ento  em  21-5-07, DJ d e  5-10- 
07). A  respe ito  d a  m ontagem  d e  um  s is tem a d e  aferição 
objetiva de m erecim ento vide. João G aspar Rodrigues, 
“Critérios ob je tivos/objetivantes p a ra  a  aferição ju sta  
d e  m erecim ento", R evista Ju ríd ica do M inistério Públi
co do Am azonas, vol. 5, 2004. pp . 193-242.

diversos órgãos públicos para  viabilizar e oti
mizar sua atividade-fim. Neste propósito, assu
me um a espécie de corresponsabilidade pela 
saúde institucional e técnica de tais órgãos, 
obrigando-se a ser um dos principais comba
ten tes do Estado'(Município, Estado-membro e 
União), na tarefa de forçá-lo a m anter ditos ór
gãos {principalmente aqueles indispensáveis 
ao bom desem penho das funções ministeriais) 
dentro de padrões mínimos de eficiência (con
forme imposição dos arts. 37 e 129, II, da CF).

II - O processo de definição das priorida
des institucionais não pode prescindir da  par
ticipação da sociedade. O Ministério Público 
deve consultá-la antes de estabelecer as m e
tas prioritárias. A accountability deve começar 
de baixo; cada comarca deve fazer um diag
nóstico sobre as questões que possam  exigir 
a atuação do Ministério Público. Elaborado o 
diagnóstico, a  discussão dos problemas levan
tados deve ser feita em audiências públicas 
com a participação dos diversos setores da 
comunidade. Q resultado desse trabalho arti
culado entre MP e comunidade deve subsidiar 
o Programa de Atuação da Promotoria de Ju s
tiça respectiva. E todos os programas setoriais 
devem subsidiar o Plano G erar de Atuação do 
Ministério Público.

III - A legitimidade social do MP depende 
de sua capacidade em: a) garantir níveis de de
sempenho funcional equivalentes aos níveis de 
exigência social gerados; b) engendrar um pro
cesso de accountability de suas ações e ativi
dades que valorize a interlocução participativa 
e democrática com a comunidade. A eficiência 
funcional ou um a instituição de resultados é a 
força motriz para adquirir legitimidade social.
E estas duas variáveis (eficiência-resultados + . 
legitimidade), combinadas, perfazem um cír
culo virtuoso, em que quanto mais eficiência 
funcional maior a legitimidade, e quanto mais
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Legitimidade maior o estímulo para aprimorar a 
instituição.

IV - O Ministério Público, como um dos 
principais afclicadores e intérpretes do Direito, 
assum e a responsabilidade de pensar a  ciência 
jurídica e seus mecanismos como alavancas 
de progresso social, a partir de uma cultura de 
inovação; sua missão é promover o interesse 
público e a justiça não apenas com os elemen
tos estáticos concedidos pela letra fria da' lei, 
mas enriquecê-los com a práxis institucional e 
as soluções que surgem da teorização dos pro
blemas formulados a partir do contato com a 
comunidade.

V - Uma gestão da atividade-fim do Mi
nistério Público para alcançar resultados (um 
Ministério Público de resultados ou Ministério 
Público resolutivo) deve apresentar algumas ca
racterísticas ou adotar certas medidas: a) uma 
nova cultura organizativa que realce a busca 
por resultados; b) introdução de um parâmetro 
analítico apto a rever o desem penho dos objeti
vos estratégicos e a forma de sua execução; c) 
inserção de uma nova m entalidade que permita 
ao promotor perceber que entre as atribuições 
constitucionais e a lei tem  um significativo es
paço para definir suas prioridades e criar novos 
métodos de trabalho; d) estabelecim ento de um 
diálogo institucional interno entre os diversos 
órgãos (de execução e de administração) com 
o fim de otimizar a cooperação e os círculos de 
inovação; e) criação de um núcleo de estudos e 
pesquisas em eficiência funcional.

VI - Para que o membro do Ministério Pú
blico sinta-se estimulado a  produzir com efici
ência e ativamente, a  instituirão deve nutrir em 
seu íntimo uma série de convicções, sobressain- 
do-se a certeza de que, quando das movimen
tações na carreira, o agente mais qualificado e 
autor de um trabalho eficiente e zeloso será es
colhido para ocupar os melhores cargos. Neste
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aspecto, a instituição do Ministério Público deve 
assumir definitivamente um perfil motivador.

RODRIGUES, J. G. A result-based Public 
Prosecutoris Office: The current institutional 
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9 ABSTRACT: A changeable society requires a 
continuous readjustm ent in its institutions in 
order to efficiently m eet the new  demands. 
The Public Frosecutoris Office enters this re- 
alm as an institution designed to defend the 
interèsts, not of the  State or just of sôciety 
but of a democratic society. In these circums- 
taríces, it.takes upon itself the responsibility 
of devising legal. scienCe and its mechanisms 
as levers for social development; starting 
froni a culture of innovation, its mission is to 
promote the public interest and justice not 
solely w ith the static elements granted by 
the cold letter of law, but enriching them  w ith 
the institutional praxis and the  Solutions ari- 
sing from the  theorization of problems based 
on the contact w ith the  community.
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Oitiva Informal do Indiciado -  Uma Proposta de 
Alteração do Código de Processo Penal Tendente à

Eficiência da Prestação da

• SUMÁRIO: Introdução. 2 Análise crítica e 
justificativa. 3 Abreviação do Inquérito Poli
cial nos casos em que houver prisão em  fla
grante -  Peças de informação. 4 Consequên
cias vantajosas na abreviação do Inquérito 
Policial nos casos em que o indiciado for 
preso em flagrante. 4.1 Para as autoridades 
policiais, 4.2 Para a pessoa do indiciado pre
so. 4.3 Para o Ministério Público. 4.4 Para o 
Poder Judiciário. Síntese conclusiva.

• RESUMO: A partir de críticas feitas à efici
ência dos órgãos envolvidos na persecução 
penal -  Polícia, Ministério Público e Poder 
Judiciário fruto de proveitosa experiência 
na área da Infância e Juventude afeta aos 
atos infracionais, e de cotidiana observação 
do natural compromisso dos agentes públi
cos em conferir maior presteza e rendimen
to funcional aos processos e procedimentos 
nas hipóteses em que há uma pessoa presa 
cautelarmente, o autor, com báse no Pacto 
de São José da Costa Rica, oferece e justifica 
proposta de alteração do Código de Proces
so Penal tendente à instituição de procedi
mento exclusivo para as hipóteses em que 
a pessoa seja presa em flagrante delito e 
assim  perm aneça durante toda a persecutio 
criminis. . ' ’

• PALAVRAS - CHAVE: Oitiva informal. Indi
ciado. Preso. Prisão em flagrante. Suficiência. 
Peças de Informação. Abreviação. Persecução 
penal. Eficiência. Celeridade. Procedimen-

Tutelá Jurisdicional Penal
Eloy O jea GOMES*

to concentrado. Pacto de São José da Costa 
Rica. Alteração legislativa. Código de Pro
cesso Penal.*■

Introdução '
Num momento político èm que se ques

tiona a eficiência da prestação jurisdicional, 
assim  compreendida a eficácia e celeridade,na 
atuação das Instituições participantes na for
mação da^vontade do Estado-Juiz, ouso sugerir 
singela reforma legal que, quero, crer, podería 
contribuir para se alcançar esse sempre reno
vado desejo da sociedade brasileira.

A sugestão surgiu a  partir da observação 
dos seguintes e já arraigados fenômenos do 
dia a dia forense nas diversas áreas de atuação 
do Ministério Público, a  saber:

a) observação na área da infância e ju
ventude -  substancioso e muitas

, t
vezes esclarecedor substrato fático 
trazido ao conhecimento do Promotor 
de Justiça durante a  oitiva informal 
pelos adolescentes supostam ente in
fratores;

b) observação nas áreas d ^  infância e 
juventude e criminal -  prioridade de 
atenção e tram itação dispensada pe
los partícipes na formação1 da vonta
de do Estado-Juiz (juizes, promoto-

’ res, advogados, delegados de polícia,

* Prom otor d e  Ju s tiç a  d e  São Paulo.
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serventuários, et cetera) de todo e 
qualquer procedimento ou processo 
cujo investigado se encontra encar
cerado;

c) observação nas áreas da infância e 
juventude e criminal -  produção e de
terminação pela autoridade policial, 
no auto de prisão em flagrante, inva
riavelmente, de todas as diligências 
que serão necessárias para embasar o 
convencimento do Ministério Público;

d) observação nas áreas da infância e 
juventude e criminal -  Oferecimen
to, por meio do conteúdo do auto de 
prisão em flagrante, de substrato 
suficiente para oferecimento de res
ponsável denúncia, na esm agadora 
maioria dos casos;

e) observação nas áreas da infância e 
juventude e criminal -  inexistência, 
na grande maioria dos casos, de di
ligências a serem realizadas no in
terstício entre a lavraturá do auto de 
prisão em flagrante e a conclusão do 
Inquérito Policial, período durante o 
qual, portanto, o suspéito perm ane
ce, ao menos sob ponto de vista da 
celeridade, inutilmente encarcerado;

f) observação nas áreas da infância e 
juventude e criminal -  sabida capa
cidade dos membros do Ministério 
Público, na quase totalidade dos ca
sos, de externar sua convicção assim  
que diante do auto de comunicação 
da detenção em flagrante;

g) observação em todas as áreas -  im
plícita cobrança da sociedade de 
adoção de m edidas tendentes a dar 
celeridade e efetividade processuais,

anseio, aliás, antigo da própria classe 
jurídica1.

E, como já posto, a diária observação da 
reiteração desses fenômenos deu ensejo à pre

ssente proposta. Á título ilustrativo, lembro que 
esse é justam ente o fundamento da elaboração 
de normas jurídicas, como nos ensina DIOGO 
DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO2'

Agora, o cerne da proposta de modifica
ção do direito positivo.

Consiste a alteração legislativa na mu
dança do procedimento judicial e extrajudi
cial de apuração das infrações penais em que 
a persecutio críminis é inaugurada a  partir da 
prisão em flagrante. Mais precisamente, reduz- 
se a proposta:

1 Por todos, cito a  m anifestação doutrinária dó m ag istra 
do e  doutor NEREU JOSÉ GIACOMOLLI: “Dentro desta 
perspectiva constitucional do processo penal, de instru
m ento eficaz da aplicação do ius puniendi, e da defesa 
do sta tus libertatis, propomos: a) a simplificação da fase 
investigatória das infrações menos graves, com amplia- 
nÃn rias hipóteses de abreviação do Incruérito Policial...h)_ 
apresentação imediata í.horas) do preso à autoridade

- judicial, antes de ser recolhido a  qualquer espécie de 
delegacia, cela ou cárcere" (in Boletim do IBCCrim de 
se tem bro  d e  2000, p ág in a  05).

2 “Desde a primitiva vida comunitária, por que passam  
os grupos sociais primitivos, às mais complexas formas 
de sociedades políticas contemporâneas, essas funções 
e esses órgãos se vão lentamente submetendo a certos 
padrões de regularidade. Oríginariamente, esses pa 
drões surgiram como -fruto da re iteração  espontânea de 
comportamentos reputados como de comprovada efici
ência social, cristalizando-se, a lguns deles,, em normas 
costumeiras; mas, aos poucos, à 'medida que evoluem 
as sociedades, esses padrões recebem uma imposição 
voluntarista, partindo do poder político instituído, pro
duzindo-se, neste desenvolvimento histórico, as normas 
jurídicas, déstinadas ao funcionamento e à  estruturação 
da vida do grupo” (in Curso de Direito A dm inistrativo,
12a-ed., 2002, E ditora Forense, p. 08).s
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a) no encurtamento do Inquérito Policial 
nos casos em que houver prisão em 
flagrante,, transformando-o naquilo 
que denominarei peças de informação]

b) na instituição de oportunidade para o 
Promotor de Justiça proceder à oitiva 
informal.do indiciado;

c) no oferecimento de denúncia ou pro
moção de arquivamento logo após a 
apresentação do investigado ao Pro
motor de Justiça para realização de 
oitiva informal;

d) na abreviação do procedimento pro
cessual nos casos em que o dem an
dado mantiver-se preso, a partir do 
pronto oferecimento de denúncia;

e) na fusão de todos esses aspectos, nos 
casos em que o indiciado for mantido 
encarcerado, num a só cadeia proce
dimental, de modo a  dar celeridade 
com prestígio à efetividade.

E como derivação dessas propostas cen
trais,, seguem-se:

a) a possibilidade, a critério do Minis
tério Público, de realização da oitiva 
informal no local onde o indiciado 
estiver preso, ou, ainda, por meio de 
recurso audiovisual eletrônico;

b) a im ediata autuação e abertura de 
vista ao Ministério Público, pelo juí
zo, assim  que recebidas as peças de 
informação, para que o Promotor de 
Justiça não só procfda à oitiva infor
mal, como, se o caso, externe desde
logo sua opinio delicti;* /

c) em havendo o oferecimento de denún
cia, a im ediata realização de inicial e 
concentrada audiência judicial. Essa

audiência abarcará, num só momento 
processual, sucessivamente, òs atos 

'  de recebimento ou não da denúncia, 
citação do indiciado, realização do 
interrogatório e intimação para apre
sentação de resposta à acusação;

d) a mínima .realização de audiências e 
a máxima concentração de atos pro
cessuais nas audiências em que o de
mandado se fizer presente.

Essa ideia, à evidência, não é nova; trata- 
se, apenas, óomo já mencionado, de traslado 
da proveitosa experiência que vem sendo ve
rificada, principalmente, na área da Infância e 
Juventude afeta aos atos infracionais. E mais. 
Nasceu, .como já posto, da observação do já 
natural cdmpromisso dos agentes públicos em 
dar a maior celeridade possível ao andam en
to desses processos ou procedimentos, justa
m ente por conta de haver, em todos os casos, 
uma pessoa enclausurada. Ora, sè em todos os 
processos e procedimentos em que há um cida
dão preso -  qualquer que seja o crime -  é au
tom aticam ente dispensada diligência em dar 
celeridade ao trâm ite procedimental, penso 
existir nesses casos um legítimo e identifica
dor elemento -  o cidadão preso -  autorizando 
a criação, em torno dele, de um procedimento 
próprio. '

Finalizando este  tópico, a  proposta en
contra apoio até mesmo no Pacto de San Jose 
da Costa Rica, ou Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos, vigente no ordenamento ju
rídico nacional por força do Decreto 678/923. -

3 Prevê e s se  docum ento internacional, no seu  art. 7.5, 
q u e  '‘7bda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, 
sem demora, à presença de um ju iz ou outra autoridade 
autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem  di
reito a ser julgada dentro de um prazo razoável” {sem 
grifo no original). \
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2 A nálise crítica e  justificativa
Penso são inúmeras as vantagens dessa 

alteração para todas as partes e partícipes na 
formação da vontade do Estado-Juiz. E mais. 
Todas elas derivam dos fenômenos que atual1- 
m ente são observados no dia a dia forense.

Fundamento cada uma delas.

3 A breviação do Inquérito Policial n os ca 
so s  em  qu e h ou ver prisão erp flagrante  
-  Peças de inform ação

Pela proposta, ter-se-á por suficiente a 
elaboração do auto de prisão em flagrante, devi
damente acompanhado das provas decorrentes 
do cumprimento do disposto nos artigos 6o e 7o 
do Código de Processo Penal, ou, na impossibili
dade de imediata produção dessas provas, com 
determinação pela autoridade presidente do fla
grante, no momento em que realizar o despacho 
fundamentado4, das diligências que entender 
pertinentes e necessárias para a formação da

4 A prolação, p e la  au to ridade policial, de despacho  fun- 
• dam ento  já  é  ativ idade co n sag rad a  n a  legislação b ra 

sileira, com o ocorre nos p roced im en tos ad m in istra ti
vos q u e  apuram  os crim es prev istos n a  Lei n° 6.368/76 
(artigo 37, parágrafo único). E ntendo  d e  relevância a  
institu ição  d essa .o p o rtu n id ad e  p a ra  a  au to ridade poli
cial porque, do contrário, ou seja, sub tra indo  d£  autori
d ad e  policial m om ento p a ra  m anifestação  m otivada d a  
coordenação d as  d iligências que en ten d e r oportunas, 
estar-se-ia  condenando-a à  "impotência ou ao ridícu
lo: a impotência das abstenções temerosas ou o ridícu- 
<lo das apurações temerárias", como en sin a  ROBERTO 
LIRA FILHO in: “A  classificação d as  infrações penais 
p e la  au to ridade policial -  E studos d e  Direito e  Processo 
Penal em  hom enagem  a  N élson H ungria, p ág in a  286). 
De to d a  forma, não cu s ta  lem brar o segu in te  aresto  do 
Superior Tribunal d e  Ju s tiça  : “...a ausência de despa
cho fundamentado, nos termos do artigo 37 da Lei de 
Tóxicos. Mera irregularidade, suprida pelo oferecimento 
da denúncia. Recurso de H abeas Corpus a  que se nega 
provim ento” (R ecurso  em  Habeas Corpus n° 1455/Es,

opinio delicti, as quais seriam juntadas opor
tunam ente aos autos formados pelas peças de 
informação5, ou aos autos do procésso-crime 
eventualmente instaurado, como já sói aconte
cer. Em contrapartida, cumpriría à autoridade 
presidente do auto de prisão em flagrante, (a) 
apresentar a pessoa do indiciado ao Ministério 
Público, até o terceiro dia útil subsequente à 
data da prisão em flagrante, e (b) encaminhar 
essas peças de informação à autoridade judici
ária, no prazo de vinte e quatro horas da lavra- 
tura do auto de prisão em flagrante, para que o 
magistrado, recebendo e  autuando as peças de 
informação, dê vistas imediatamente ao Minis
tério Público. Por sua vez, o Ministério Público, 
ouvindo imediata e informalmente o indiciado, 
formaria de pronto sua opinio delicti.

Foi eleito o prazo de três dias para apre
sentação do indiciado ao Ministério Público por
que o Brasil, de sabença, é País de dimensões 
continentais; log;o, abstraindo-se as Comarcas 
existentes nos grandes centros urbanos, nas 
quais é tranquilam ente possível á  apresenta
ção no prazo de vinte e quatro horas, não se 
desconhece que em muitos rincões as dificul
dades para cumprimento da lei seriam intrans
poníveis caso se fixasse em lei o prazo de vinte 
e quatro horas para apresentação do indiciado 
ao membro do Ministério Público. Contudo, a 
fim de compatibilizar as diferentes realidades 
presentes em nosso País, foi elaborada norma 
de encerram ento outorgando aos Estados a 
possibilidade de criação de regramento regio
nal estabelecendo prazo máximo de apresen
tação do indiciado inferior aos três dias ini-

Diário d e  Ju s tiça  d a  União de 28/10/1991, p ág in a  15261, 
Relator M inistro A ssis Toledo).

5 N este  particular, exceção fe ita  à  inclusão d e  m om ento 
p a ra  a  au to ridade p residen te , ao final do auto d e  p risão  
em  flagrante, e laborar o despacho fundamentado, é  for
çoso reconhecer que n a d a  d e  inovador h á  nisso, senão 
descrição daquilo  que a  p rá tica  já  consolidou.
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cialmente previstos. Também em atenção às 
diferentes realidades de nosso País, e com o 
espírito de não engessar os progressos já gal
gados nos grandes centros urbanos, criou-se a 
possibilidade de realização de oitiva informal 
e da audiência inicial até por meio audiovisual 
eletrônico, o que a experiência6 já demonstrou 
que somente prestigia os princípios constitu
cionais da eficiência7 e economicidade8, e sem

6 No E stado d e  São Paulo, a  realização de interrogatório on
line dem onstrou ser experiência que, além de não afron
ta r  qualquer garantia constitucional do cidadão, significa 
economia e  eficiência n a  atuação estatal, n a  exata m edida 
em  que os recursos m ateriais e  hum anos que seriam  utili
zados para fazer a  escolta podem  ser realocados para um a 
destinação bem  m ais consentânea com a  finalidade para 
a  qual foram criadas as polícias civil e  militar. Para conferir 
os gastos com escolta de preso no Estado d e  São Paulo, 
rem ete-se o leitor à  pág ina d a  Secretaria de Segurança Pú
blica do Estado d e  São Paulo (www.ssp.sp.gov.br).

7 Discorrendo sobre o princípio d a  eficiência, en sina  DIO- 
GO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO: ‘‘Realmente, com 
o desenvolvimento dos conceitos da administração pú 
blica gerencial, que revelam grande influência do prag
matismo do direito público anglo-saxônico, passou-se a 
reconhecer não ser o bastante praticar atos que, simples
mente, estejam aptos a produzir os resultados juridica
m ente dele esperados, o que atendería apenas ao conceito 
clássico de eficácia. Exigiu-se mais, que esses atos devam 
ser praticados com tais qualidades intrínsecas de excelên
cia, que possibilitem lograr o melhor atendimento possível 
das finalidades para elé previstas em lei...Entendida, as
sim, a eficiência administrativa, como a melhor realização 
possível da gestão dos interesses públicos, em termos de 
plena satisfação dos administrados com os menores cus
tos para a sociedade, ela se apresenta, simultaneamente, 
como um atributo técnico da administração,- como uma 
exigência ética a ser atendida, no sentido weberiano de 
resultados, e como uma cara.cterística jurídica exigível, de 
boa administração dos interesses públicos" (in: Curso de 
Direito Administrativo, 12a ed., Forense, 2002. p. 103).

8 "O princípio da economicidade deve ser recebido como
um princípio geral do Direito Administrativo, em razão

qualquer esgarço às garantias constitucionais 
do cidadão.

4 C onsequências vantajosas na abrevia
ção do Inquérito Policial nos casos em  
qu e o indiciado for preso em  flagrante

4.1 Para as  autoridades policia is
No que concerne às autoridades policiais, 

a primeira, vantagem  seria a supressão do re
latório da autoridade presidente do Inquérito 
Policial (artigo 10, § Io,. do Código de Proces
so Penal), evidentem ehte prescindível diante 
da certeza visual do crimç formalizada no auto 
de prisão em flagrante9. Essa supressão, a meu 
ver, atende ainda ao princípio constitucional da 
eficiência16, já que priva a autoridade presiden
te  do flagrante da realização uma tarefa que, 
invariavelmente, é m eíam ente burocrática, e 
que somente lhe tom a tempo que podería ser 
destinado à realização de suas muitas outras 
relevantes atribuições policiais, tais como de
dicar mais tempo à elaboração de estratégias

de sua amplitude no desem penho da administração p ú 
blica introversa. Neste sentido, em parte ele é um corolá
rio do princípio da eficiência" (DIOGO DE FIGUEIREDO 
MOREIRA NETO (in: Curso de Direito Administrativo, 
12a ed., Forense, 2002. p.’ 104).

9 Ora, s e  o Inquérito  Policial não  é  essenc ia l p a ra  a  pro- 
positu ra  d a  d em an d a  p ena l (artigo 40 do Código de 
P rocesso Penal), ex tra i-se n a d a  haver d e  ilógico em  su-

' prim ir p a r te  dele p a ra  a  form açãò do convencim ento do 
1 • & 

titu la r d a  g.ção penal.
10 Sobre a  n e c e s s id a d e . a tual d e  ca d a  vez m ais se  exigir • 

dos ag e n te s  públicos resp o stas  m ais ráp idas, concen
tra d a s  e  v isando  o alto rendim ento  funcional, e, logo, 
sobre o princípio d a  eficiência, veja-se HELY LOPES 
MEIRELLES in: Direito Administrativo Brasileiro, 25a 
ed ição ' a tualizada por EURICO DE ANDRADE AZEVE
DO, DÉLCIO ALEIXO BALESTERO e  JOSÉ EMMANUEL 
BURLE FILHO,, M alheiros Editores, *2001. p. 90.

M

http://www.ssp.sp.gov.br


420 Justitia, São Paulo, 66 (200), jan./jun. 2009

de investigação e acompanhamento de dili
gências investigativas. _

Ainda como derivação da supressão do 
relatório conclusivo do Inquérito Policial e re
m essa im ediata das peças de informação à au
toridade judiciária, está  a eliminação de qua
se dez dias de encarceram ento do indivíduo, 
durante os quais, invariavelmente, nenhuma 
outra diligência investigativa é realizada, hajá 
vista que, seja hodiernamente, seja pela pro
posta ora sugerida, tais diligências são ou se
riam determ inadas por ocasião da confecção 
do despacho fundamentado, este ao encerra
mento do auto de prisão em flagrante. Assim, 
esta  providência, além de aten ta ao princípio 
da eficiência, constitui-se em verdadeiramen
te  preservaddra do status libertatis do cidadão 
preso pelo Estado-Administração, porquanto 
encurta o período de encarceram ento do indi
víduo até a completa formação de sua culpa.

Essa proposta, ainda, na  m edida em que 
estreita o momento entre a realização das . ati
vidades investigativas e o direto contato do 
indiciado com o titular da ação penal, confere 
ainda maior legitimidade às atividades da polí
cia judiciária. Noutras palavras, dado o pronto 
conhecimento do fato ao Ministério Público por 
meio da oitiva informal, o modo de proceder ora 
ventilado praticam ente inviabiliza alegações 
de vícios, sabidam ente inexistentes na realiza
ção da prisão, mas que a experiência mostra, 
não raras vezes, serem objeto de afirmação e 
de questionamento em juízo.

4.2 Para a p essoa  do indiciado preso
No que tange à pessoa do recluso cau- 

telarm ente, a proposta, além de trazer em si o 
abreviamento. do período prisional, inova com 
a  realização da oitiva informal, oportunidade 
cuja criação tam bém  atende a um a das verten
te s  do princípio constitucional da ampla defe

sa, ou seja, o direito de audiência11. Isto traria 
ainda outros reflexos. O primeiro seria a pos
sibilidade de pronta determinação, seja pelo 
Ministério Público, seja pela autoridade judi
ciária, senão realização direta, de diligências 
tendentes à formação de sua livre convicção, 
inclusive a respeito de eventuais escusas do 
indiciado. N esse aspecto, não se desconhece 
que a celeridade é fundamental para a preser
vação, constatação, comprovação e até docu
m entação das provas.

4.3 Para o M inistério Público
No que toca ao Ministério Público, essas 

alterações propiciariam a formação de opinio 
de maior qualidade ainda12, na rpedida em que 
a oitiva informal facultaria ao Promotor de Ju s

11 N esse  sen tido  o ensinam ento  d e  ADA PELLEGRINI 
GRINOVER, ANTONIO SCARANCE FERNANDES e AN- 
TONIO MAGALHÃES GOMES FILHO: “Com relação à 
autodefesa, cum pre salientar crue se compõe de dois a s
pectos. a  serem, escrunutosamente observados: o direito 
a audiência e  o direito da presença. O primeiro traduz-se 
na possibilidade de o acusado influir sobre a formação 
do convencimento do iuiz mediante o interrogatório . O 
segundo manifesta-se pela oportunidade de tomar ele 
posiÇão, a todo momento, perante as alegações e as pro
vas produzidas, pela imediação com o juiz, as razões e 
as provas" (in: A s  Nulidades no Processo Penal, 3á ed., 
M alheiros E ditores, 1993, p, 68/69).

12 Ouso afirm ar q u e  a  oitiva inform al a ten d e  ao princípio
d a  im ediação, d e  todo  aplicável à  fase extrajudicial, já
q u e  todo  o proceder adm inistrativo  é  te n d e n te  à  form a
ção d e  u m a v on tade final, que é  a  opinio delicti. Assim,
reputo  d e  relevância, p a ra  a  excelência no desenvolvi
m ento  d e  suas nobres funções, q u e  o M inistério Público 
receba, sem  in term ediários, parcela  d a  prova de que 
s e  serv irá  p a ra  a  form ação d e  su a  convicção. Tam bém 
não se  p o d e 'n e g a r q ú e  a  oitiva inform al confere à  au 
to ridade judiciária m eios ainda m ais seguros p a ra  a  
adm issib ilidade d a  acusação  que lhe se rá  ap resen tada,

r
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tiça contato direto com o indiciado, ou, para
fraseando a lição de HÉLIO TORNAGHI13 sentir 
a prova indiciária. E mais. Casuisticamente, a 
realização da oitiva informal do indiciado traz 
as seguintes salutares consequências à forma
ção da convicção do titular da ação penal: a) 
inviabiliza, praticam ente, a futura produção de 
provas que a experiência m ostra nem sempre 
idôneas ou presentes por ocasião dos fatos; b) 
possibilita a imediata requisição, requerimento 
ou mesmo realização de toda a sorte de dili
gências tendentes, inclusive, à comprovação 
da escusa do indiciado.

É oportuno lembrar que se cuida de oi
tiva informal: logo, sem a necessidade sequer 
da documentação de sua realização nos autos, 
tudo, no entanto, ao prudente critério do domi- 
nuslitis, decisão que, de toda forma, não tem  o

ju stam en te  por traze r p a ra  a  fase  extrajudicial u m a d as 
características d e  prova oral e le itas como essenciais 
p a ra  a  form ação d e  seg u ra  convicção sobre os fatos q ue 
são postos ao conhecim ento d e  u m a au to ridade públi- 

. ca, a  saber, a  oralidade.
12 Eis o que ensinou  o m estre  : "Com a palavra se n ten tia  os 

romanos designavam exclusivamente o que o ju iz  se n tia  
acerca da questão proposta pelo autor, noslim ites de seu 
pedido e da contestação do réu" (in: Curso de Processo 
Penal, volum e 2, 8a ed., Editora Saraiva, 1992, p ág in a  
155). A e s se  respe ito  convém  c ita r  TÉRCIO SAMPAIO 
FERRAZ JUNIOR : “A  prova jurídica traz consigo, inevi
tavelmente, o seu caráter ético. No sentido etimológico 
do termo - probatio advém de probus que deu em portu
guês, prova e probo -  provar significa nãò apenas uma 
constatação demonstrada de um fato ocorrido -  sentido 
objetivo -  m as também aprovar ou fazer aprovar -  senti
do subjetivo. Fazer aprovar significa a produção de uma 
"espécie de simpatia, capaz de sucrerir confiança, bem  
como à possibilidade de garantir, nor critérios de rele
vância. o entendimento dos fatos num  sentido favorável 
(o que envolve questões de justiça, equidade, bem  co
mum, et cetera)" (in In trodução ao E studo  do Direito, 2a 
ed., São Paulo, Editora A tlas, 1994. p. 318).

' condão de repercutir negativam ente na ação 
penal14. E mais. Mesmo que não seja possível 
a realização de pronta convicção -  fato rara
m ente ocorrente -  o órgão ministerial não ta r
dará em requerer ou requisitar diligências, ou 
mesmo em devolver as peças de informação 
à  autoridade presidente do auto de prisão em 
flagrante para a realização das imprescindí
veis diligências15, inclusive com possibilidade 
de soltura por óbvia ordem da autoridade ju
diciária, tudô no prazo e  formas legais já pre-- 
vistas (artigo 16 e 310 do Código de Processo 
Penal)16. ■ '

Também em atenção ao princípio da eco- 
nomicidade, e, mais além, até por uma questão 
de segurança pública, previu-se dispositivo de 
acordo com tí qual poderá o membro do Ministé
rio Público^realizar a oitiva informal do indiciado 
até mesmo no local onde o investigado se en
contre preso. Essa previsão, em verdade, visa,

14 N esse sen tido  postam -se, respectivam ente, a  ju rispru
dência  do Suprem o Tribunal Federal, in verbis: “Even
tuais vícios concernentes ao inquérito policial não têm  
o condão de infirmar a  validade jurídica do subsequente 
processo penal condenatório. A s  nulidades processuais 
concernem, tão somente, aos defeitos de ordem jurídica 
que afetam os atos praticados ao longo da ação penal 
condenatória" (Ia Turma, Relator M inistro CELSO DE 
MELLO, Diário d a  Ju s tiça  d a  União d e  04/10/96, p ág i
n a  37.100). No m esm o sentido , no Superior Tribunal de 
Justiça: Habeas Corpus n° 6.418/97 -  PR -  RIP; 72.997 
-  relator M inistro ANSELMO SANTIAGO -  6a Turma, 
ju lgado em  17/02/1998 -  Diário d a  Ju s tiça  d a  União de 
23/03/1998, p ág in a  169);' (Habeas Corpus^n° 6647/97 -  
GO -  RIP: 900/94 -  relator M inistro JOSÉ ARNALDO DA 
FONSECA -  5a Turm a -  ju lgado em  16/12/1997 -  Diário 
d a  Ju s tiça  d a  União de 16/03/1998, p ág in a  187).

15 E perm itindo ao órgão do M inistério Público acom pá- 
nhá-las.

16 A qui tam bém  -  m ais u m a vez im põe reconhecer -  n ad a
h á  d e  novo senão  descrição daquilo já  a tualm en te  d is
ciplinado pelo Código d e  Processo*Penal. i
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acima de tudo, dar a maior margem de atuação 
possível às autoridades de segurança pública e 
ao Ministério Público, especialmente naqueles 
casos que envolvam crimes de alto potencial 
ofensivo, nos quais não será possível o pronto 
deslocamento do preso até o Fórum, por falta 
de proporcional aparato material è humano para 
tanto, como até por questões propriamente de 
segurança pública que não recomendariam o 
traslado do preso naquele momento para as de
pendências do Fórum, como ocorreria diante de 
uma possível hipótese de resgate.

4.4 Para o Poder Judiciário
No que diz respeito ao Judiciário, a me

dida possibilitaria -  tal como já é praticado por 
muitos juizes da Infância e Juventude -  assim 
que term inada a oitiva informal e oferecida a 
petição inicial, a imediata realização, nò proce
dimento comum17, ou no que ora é proposto, de 
audiência de interrogatório, com prévio recebi
mento da inicial e citação e posterior intimação 
pessoal para apresentação de defesa, tudo, in
clusive, na  m esm a audiência, em integral a ten
dimento dos princípios da economicidade18 e 
celeridade processual, reduzindo, senão elimi
nando, a  ocorrência de excesso de prazo na for
mação da culpa do demandado.

"* ...............  v
17 E ntenda-se ordinário (crimes apenados com reclusão) e 

sumário (crimes apenados com detenção). A  propósito, 
sugere-se a  criação de rito distinto destes, determ inado 
pela ocorrência de prisão em  flagrante delito do dem anda
do, e  m esm o q ue o denunciado responda em  liberdade..

18 A rtigo 70 d a  Constituição Federal. N esse  aspecto, b a s ta  
im aginar o sem  núm ero d e  m andados d e  citação -  den
tre  outras diligências cartorárias -  que deixaram  de ser 
expedidos e  cum pridos, dando m ais fôlego p a ra  um a ser
ven tia  judicial a tualm ente tão  a sso b erb ad a  e  tã o  carente 
d e  soluções racionalizadoras d e  su as essenciais ativida-

\ des.' '

. A proposta tam bém  reduziría, a meu ver, 
a pauta  de audiências, dada a previsão legal 
de apenas duas audiências para a colheita da 
prova oral, e com o salutar acréscimo da con
centração máxima de realização de atos pro
cessuais nessas duas audiências.

\ 1
5 S ín tese  con clu siva  ,

Em resumo, a proposta, a meu ver, com o 
devido respeito, além de medida útil para a ce
leridade e economicidade processuais, mesmo 
em face do elevadíssimo número-de dem andas 
em curso, em contraposição ao atual diminuto 
aparato humano e material posto à disposição 
do Poder Judiciário, não traz prejuízos e somen
te  oferece vantagens às partes e partícipes na 
formação da vontade do Estado-Juiz.

Ouso afirmar, ainda em remate, que a 
proposta ora apresentada está  em fina sintonia 
com a  opinião de diversos segm entos da socie
dade, e, logo, atende verdadeiro anseio da so
ciedade civil.

' Nesse sentido as constatações feitas por 
JOSÉ RENATO NALLINI, certam ente falando 
pelo Poder Judiciário, e os diagnósticos da so
cióloga MARIA TEREZA SADEK, pesquisadora 
sênior do Idesp, e do pesquisador do Núcleo de 
Estudos da Violência da USP e secretário exe
cutivo do Instituto São Paulo contra a violência, 
PAULO MESQUITA NETO, todas transcritas 
em separado.

Fundada nessas considerações e justifi
cativas, segue abaixo a  proposta da alteração 
legislativa a ser submetida, oxalá, ao crivo de 
nosso Congresso Nacional. '
Lei n° , de 2009
Altera o Decreto-lei n° 3689, de 03 de outubro de 
1941 (Código de Processo Penal), estabelecendo, 
normas para a persecuçáo criminal nos casos 
de prisão em flagrante delito, criando o proce
dimento concentrado, e dá outras proviclências.
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O Presidente da República :

Façó saber que o Congresso Nacional de
creta e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo I o -  O artigo 304 do Código de 
Processo Penal (Decreto-Lei n° 3.689, de
03.10.1941) passa  a conter, em acrésci
mo, ós parágrafos 4o, 5o e 6o, com a se
guinte redação:

“art. 304........ !.................. ...........................
....§ 4o ^  Encerrado o auto de prisão em
flagrante, inclusive com a determinação. 
da realização das diligências que se fize
rem necessárias à comprovação do fato 
delituoso (artigo 6o e 7o), e devidamente 
acompanhado da nota de culpa e prova 
do indiciamento procedido, dentre outros, 
a autoridade presidente encaminha-lo-á 
à autoridade judiciária até o primeiro dia 
subsequente à data da prisão em flagran
te, e apresentará a pessoa do preso à au
toridade judiciária até o quarto dia útil 
subsequente à data da prisão em flagran
te (NP).

§ 5o -  A  autoridade judiciária, recebendo 
o auto de prisão em flagrante, detèrmina- 

" rá a imediata atuação e abertura vista ao 
Ministério Público (NR),

§ 6o -  À  vista do auto de prisão em fla
grante, o membro do Ministério Público 
externará imediatamente em seguida, ou, 
nos casos de maior complexidade, em até 
cinco dias a contar da data da abertura 
de vista, sua convicção acerca do fato de
lituoso (NR).

Artigo 2o -'F ica  criado o capítulo V-A do 
Título II do Livro II do Código de Pro
cesso Penal (Decretó-Lei n° 3.689, de
03.10.1941) , a ser denominado “Do proce
dimento concentrado".

Artigo 3o -  Fica criado o artigo 540-A do 
Código de Processo Penal (Decreto-Lei n° 
3.689, de 03.10.1941), com a seguinte re
dação:

‘Artigo 540-A -  Aplica-se o procedimento 
concentrado previsto neste  Capitulo aos 
processos em que o acusado foi recolhido 
à prisão por força de flagrante delito (arti
go 304, § Io).

£rtigo  4o -  Ficam criados os artigos 
540-B, 540-C, 540-D, 540-E, 540-F, 540-G, 
540-H, 540-I'do Código de Processo Penal 
(Decreto-Lei n° 3.689, de 03.10.1941), com 
a seguinte redação:

"Artigo 540-B -  Nos casos em  que o acu
sado-foi recolhido à prisão por força de 
flagrante delito (artigo 304, § Io), e ofere- 
cida pelo Ministério Público a denúncia, 
conforme disposto no artigo 304, § 6o, o 
juiz, imediatamente, realizará audiência 
inicial.

§ Io -  Na audiência inicial de que trata 
o caput deste artigo, o juiz, recebendo a 
dènúncia, procederá a citação e indagará 
do acusado e de seu defensor constituído 
se concordam com a realização do inter
rogatório naquele mesmo ato. Não haven
do defensor constituído presente ao ato, o 
juiz, se possível, nomeará defensor dativo 
ao acusado.

§ 2° -  Havendo recusa do acusado ou de 
seu defensor à reahzação do interrogatório 
na audiência inicial, o juiz, no mesmo ato, 
designará dia e hora para a realização de 
audiência de instrução, debates.e julga
mento, da qual o acusado e seu defensor 
sairão intimados no mesmo ato. A  audi
ência de instrução, debates e julgamento 
deverá ser realizada dentro dos quarenta 
dias imediatamente seguihtes. i

m . !
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§ 3o -  Havendo concordância do acusado 
e seu defensor, o ju iz procederá ao interro
gatório na audiência inicial de que trata o 
caput deste artigo.

§ 4o -  Da audiência inicial de que trata o 
caput deste artigo o defensor sairá intima
do para, no prazo de cinco dias, responder 
por escrito à acusação.

Art. 540-C -  Ao final da audiência em que 
se der o interrogatório, o ju iz designará dia 
e hora para a realização de audiência de 
instrução, debates e julgamentoK da qual 
o acusado e seu dèfensor sairão intimados 
no mesmo ato. A  audiência de instrução, 
debates e julgamento deverá set realizada 
dentro dos quarenta dias imediatamente 
seguintes.

Art. 540-D -  Em sua resposta à acusação, o 
demandado poderá expor todas as razões 
de defesa, oferecer documentos e justifica
ções, especificar as provas que pretende 
produzir e arrolar testemunhas.

Art. 540-E -  Na audiência de instrução, 
debates e julgamento, o juiz procederá à 
inquirição das vítimas, testemunhas arro- - - 
ladas na denúncia e as testemunhas ar
roladas pela defesa, nessa ordem, e, após, 
acaso ainda não o tenha feito, interrogará' 
o acusado. Èm seguida à colheita da prova 
oral será dada a palavra, sucessivamente, 
ao membro do Ministério Público e ao de
fensor do acusado, pelo prazo de 20 (vin
te) minutos para cada um, prorrogável por 
mais 10 (dez), a critério do juiz, que, em se
guida, proferirá sentença, da: qual as par
tes sa tão  intimadas no mesmo ato.

§ Io -  Nos casos de maior complexidade, o 
ju iz poderá converter os debates em apre
sentação de memoriais pelas partes, que o 
farão no prazo máximo de três dias para
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cada parte, primeiramente ao Ministério 
Público.

§ 2o -  Apresentados os memoriais pelas 
partes, o juiz poderá determinar a realiza
ção de qualquer diligência que reputar ne
cessária para a formação de seu convenci
mento, fixando prazo para sua realização.

Art. 540-F -  Não sendo realizadas quaisquer 
diligências, ou após realizadas, o juiz prola- 
tará sentença no prazo máximo de dez dias.

Art. 540-G -  A s  audiências de que tratam  
este Capítulo poderão ser realizadas por 
qualquer meio audiovisual idôneo, inclu
sive eletrônico.

Art. 540-H -  No procedimento previsto 
neste Capítulo poderão ser ouvidas até 
Noíto testemunhas arroladas por cada qual 
das partes e para cada qual das condutas 
imputadas, não se compreendendo, nesse 
nçmero, as que não prestaram compro
misso e as referidas.

Art. 540-1 -  O presente rito não se aplica 
aos casos em que o crime está sujeito a 
ação penal de iniciativa exclusivamente 
privada.

Artigo 5o -  Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação.

Artigo 6o -  Revogam-se as disposições 
em contrário.

Brasília, (data); (data), da Independência 
e (data) da República.
Luiz Inácio Lula da Silva 
Tarso Genro

ANEXO I -  TRANSCRIÇÕES DOS TEXTOS 
REFERIDOS

Presidente do Tribunal de Alçada Criminal (TA- 
CRIM), JOSÉ RENATO NALLINI:
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“A fase pré-processual: há necessidade, de alte
ração do modelo atual? Há necessidade de uma 
imediata reforma legislativa? Maior participa
ção do Ministério Público ha fase prézproces- 
sual? Controle da investigação pelo Ministério 
Público? Criação dos Juizados de Instrução ou 
manutenção do modelo atual? O sigilo ou a pro- 
cessualização desta fase? Maior participação 
do juiz nesta fase, na coleta de provas? ou do 
advogado? Manutenção do inquérito policial ou 
necessidade de criação de um novo instrumen
to para investigação? É  necessário alterar-se o 
modelo atual de fase pré-processual. Pára isso, 
havería necessidade de modificação no ordena
mento. Tenho defendido, sem muito êxito, a in 
trodução xdo Juizado de Instrução. Ele conferiría 
rapidez à fàse instrutória que hoje se repete em 
juízo, após ter sido realizada com o mesmo ritual 
na polícia. Ou seja: vítima e testemunhas são 
ouvidas na delegacia e depois de muito tempo 
serão novamente chamadas para nova oitiva 
em juízo. O tempo decorrido atuou no sentido da 
atenuação das impressões dos principais prota
gonistas do fato delitivo. Não é incomum sejam  
advertidos de que ou faltaram com a verdade na 
polícia, ou estão a falsear diante da autoridade 
judicial. O inquérito, que não é peça essencial 
ao processo, é totalmente dispensável. Melhor 
seria que a prova fosse colhida perante um juiz  
de instrução, sem necessidade de renovação na 
fase judicial. Aqui outro ju iz apenas sentencia
ria, pois não existe o princípio da identidade 
física no processo penal. Havería economia de 
tempo e de recursos materiais. A  polícia judiciá
ria permanecería à disposição do Ministério Pú
blico para fazer investigações e ’o agente minis
terial teria ampliado seus poderes. No juizado 
de instrução há natural ampliação dos poderes 
do advogado, pois ao contrário do inquérito, es
sencialmente inquisitivo, havería incidência do 
princípio constitucional do contraditório. Uma

; resposta mais célere ao infrator coibiría novas 
práticas e a Justiça Penal deixaria de ser uma 
instância meramente simbólica, para efetiva
m ente funcionar, com a eficiência desejável". 
("Violência e causas da criminalidade, publica
do no Boletim do Ministério Público Democráti
co -  MPD, Ano II, n° 06).

Socióloga MARIA TEREZA SADEK, pesquisa
dora sênior do Idesp:

tf

“Nos últimos tempos, nenhum tema tem cha
mado tanta atenção e mobilizado tantos deba- . 
tes quanto a violência e a segurança cidadã. 
Diariamente, noticiários abrem espaços para 
cenas de violência, descrevendo atos que aten
tam contrà,a segurança e uma vida minima
m ente civilizada. Compõem o outro lado deste 

, quadro as deficiências do Estado e o. crescimen
to de aparatos policiais privados. ...omissis...Re
tomar a visão hobbesiaría sobre o Estado pode 
nos ajudar a elaborar uma primeira aproxima
ção aos problemas da violência e da segurança 
pública. Ou seja, entender a violência como o re
verso do Estado, como a msíis séria ameaça à 
ordem constituída. A  possível validade desta 
aproximação não é, entretanto, suficiente para 
apreensão completa do problema. E  necessário 
dar um segundo passo; capaz de indagar sobre 
as caúsas da violência....omissis...Tradicional- 
menté, duas correntes interpretativas têm pro
posto respostas sobre as possíveis origens da 
violência. Há, de um lado, aquelas qi$e susten
tam que a criminalidade e a violência são fenô
menos que têm origem essencialmente em fato
res de natureza estrutural, mais especificamen
te, em variáveis econômicas. Desta forma, a po 
breza, o desemprego, a desigualdade socioeco- 
nômica, a marginalização são variáveis decisi
vas para explicar diferenciações nos índices de 
violência. Por outro lado, tem-se*um conjunto de \

JK
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teorias que buscam às causas da violência em 
variáveis de ordem social, m as propriamente em 
fatores relacionados ao grau de coesão social. A  
adesão a uma ou outra dessas correntes implica 
diferentes prioridades no que se refere a possí
veis intervenções do poder público e/ou da so
ciedade civil para enfrentar o problema. Grosso 
modo, pode-sè dizer que o primeiro tipo de ex
plicação -  a centrada em variáveis econômicas 
-  recebeu durante um longo período um grande 
apoio no meio acadêmico e político. De fato, do 
ponto de vista macro é relativamente fácil en
contrar correlações entre variáveis econômicas 
e violência. No Brasil, contudo, importantes es
tudos recentes chegam à conclusão de que as 
evidências empíricas disponíveis não permitem  
sustentar a hipótese segundo o qual o desem
prego, a pobreza e a crise econômica estejam  
relacionados casualmente com taxas de crimi
nalidade...omissis...Uma vez descartada, oú 
pelo menos minimizada a casualidade de ori
gem econômica, cabería examinar a influência 
de outros fatores. Evocando os fundamentos da 
corrente sociológica que se apoia em fatores dé 
ordem social, ou mais precisamente o significa
do da coesão social, nota-se, uma vez mais, que 
as condições brasileiras são bastante desfavorá
veis...omissis...Face a essas deficiências, estudos 
recentes buscam listar outras variáveis relacio
nadas à criminalidade. Segundo m uitos analis
tas, outros fatores devem ser igualmente apre
ciados e, talvez, tenham um impacto ainda mais 
determinante sobre a criminalidade que as variá
veis econômicas e sociais. Entre eles, os mais 
importantes são: a impunidade; a descrença nas 
instituições do sistema de justiça; a fragilidade 
do sistema de justiça criminal; a corrupção, o 
comportamento das forças policiais; a existên
cia de cidadãos armados...omissis...Ainda que 
se questione a validade de se levar çm conside
ração uma única variável para explicar a crimi

nalidade, não se pode minimizar a importância 
da avaliação pública sobre o fenômeno. Inúme
ras pesquisas de opinião têm  demonstrado a 
existência de dois traços complementares. De 
um lado, a percepção do crescimento da violên
cia e da ausência de políticas públicas capazes 
de enfrentar com sucesso o problema. De outro, 
o que podería ser identificado como a "banaliza- 
ção” da violência. Neste caso, o convívio com a 
violência tem  implicado a '‘naturalização" do 
crime e a displicência na busca dos canais esta
tais para sua solução. Ou seja, é como se hou
vesse crescido a tolerância com certos tipos de 
violência e o reconhecimento de que se trata de 
um problema sem solução. Assim, elabora-se 
uma explicação que justifica tanto um fechar de 
olhos para a violência que acomete o vizinho, 
quanto a busca de soluções privadas, ainda que 
inteiramente contra lei. Crescem, desta forma, 
os aparatos de vigilância privada, os grupos de 
extermínio, os “justiceiros", o número de cida
dãos armados, enquanto decresce substantiva
m ente o número de indivíduos que se dispõem a 
registrar a ocorrência de um delito ou de cida
dãos que manifestem algum tipo de solidarieda
de à vítima da violência. Este quadro é impul
sionado pela impunidade. A  ausência de corres
pondência entre o expressivo número de crimes 
e de penalidades é apontada como principal in
dicador empírico de impunidade no país. A  des
proporção é valida tanto para delitos como ho
micídios até os chamados crimes de colarinho 
branco. Esta desproporção, entretanto> não se 
distribui de forma igual nem quando se conside
ra o tipo de crime -  contra a vida ou contra o 
patrimônio -, nem quando se leva em conta a 
distribuição espacial -  áreas urbanas ou rurais 
-  e menos ainda quando se compara o agente -  
qualificações socioeconômicas (rico e pobre; 
grau de escolaridade, cort profissão, et cetera). 
Não é necessário nos alongarmos neste tema.
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Expressões populares sintetizam com clareza os 
limites na aplicação da lei, a descrença no siste
ma judicial, a desigualdade real quando confron
tada com a igualdade apregoada nas leis: "rico 
não vai para a cadeia"; "na cadeia só se encontra 
preto, pobre e prostituta ", "é mais fácil encontrar 
na cadeia um ladrão de galinha do que um la
drão de milhão", "o crime compensa”, "doutor 
não vai preso”. Embora muitas vezes seja difícil 
esclarecer ou responsabilizar alguém por um de
lito, a, defasagem entre o número de crimes co
metidos e os que chegam a ser julgados não dei
xa dúvidas de que há um buraco negro proposi
tal. Nesse buraco, o envolvimento de policiais em 
delitos ocupa um espaço importante. Costuma- 
se dizer que no Brasil prende-se muito e proces- 
sa-se pouco. O anedotárío popular consagrou a 
expressão: "A polícia prende e a justiça solta". 
Essa é uma das faces do problema. A  outra, mais 
importante ainda, é que está nas mãos da polícia 
a investigação e, consequentemente, o destino 
do delito. Aqui, a corrupção tem um papel funda
mental. Ou seja, há meios de invalidar provas, de 
engavetar processos, de forjar testemunhas. Res
ponsabiliza-se o anacronismo do Código do Pro-. 
cesso Penal por parte da impunidade uma vez 
que nele deixam de estar devidamente contem
pladas as mudanças por que passou a socieda
de brasileira nos últimos anos. Sublinha-se que 
são penalizados delitos menores enquanto- os 
mais importantes têm sua capacidade de ofensa 
social minimizada. A  possível verdade deste 
fato não diminui a influência de outros fatores: 
morosidade da justiça; extrema desigualdade . 
nas possibilidades de defesa de direitos indivi
duais, quando se consideram os assistidos por 
advogados pagos e aqueles quê se Utilizam de 
dèfensores públicos; excessivo formalismo nos 
prçcedimentos judiciais; o sistema recursal. 
Embora caiba às forças policias um importante 
papel no controle da violência, assiste-se, com 
frequência, além do envolvimento desses agen

tes em crimes, a perpetração de atos de absolu
to desrespeito aos mais elementares direitos da 
cidadania. A  cultura da violência -  certamente 
estimulada durante 0 período autoritário -  ex
pressam-se desde a forma de abordar o suposto 
criminoso até a forma de obtenção de provas, 
com interrogatórios fundados em tortura física 
e psicológica. Desse ponto de vista, a imagem  
dos policiais longe de ser identificada com a dos 
agentes da ordem, como dispõem os textos le
gais, tem  sido muito mais associada com a vio
lência sem limites, com o arbítrio. Legalmente, 
algumas iniciativas têm se destacado np exercí
cio do controle da violência, de abusos de poder 
e de corrupção praticados por policiais. Entre 
elas, chamaríamos a atenção para: Corregedo- 
ria das Políciàs civil e militar, Ouvidoria de Polí
cia e Miniàtério Público.,.omissis...A Constitui
ção dé 1988 conferiu ao Ministério Público, en
tre outras atribuições, o controle ' externo da 
atividade policial. Promotores e procuradores, 
contudo, manifestam um relativo consenso de 
que esta função está longe de ter um desempe
nho satisfatório. Em m uitos estados, a institui
ção pouco tem atuado neste sentido, e naqueles 
em que alguma coisa tem  sido feita, trata-se 
muito mais do resultado de uma atuação indivi
dual do que de uma política institucional. Mui
tos motivos poderíam ser arrolados para expli
car esta deficiência: resistência de delegados de 
polícia; ausência de quadros na instituição para 
o exercício dessa atividade; falta de vontade po
lítica; debilidade dos mecanismos de controle e 
fiscalização nas mãos dos integrantes, do Minis
tério Público, tornando muito altos os custos, do 
exercício dessa função”. (“Reflexões sobre a 
violência, publicado no Boletim do Ministério 
Público Democrático -  MPD, Ano II, n° 06)

Secretário executivo do Instituto São Paulo con
tra  a violência, pesquisador PAULO MESQUI
TA NETO: *
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“Sabe-se que a solução para os problemas de 
segurança pública depende não apenas da po 
lícia, m as de uma ação integrada do governo e 
da sociedade. Mas sabe-se também que, sem  
polícias dótadas de ampla legitimidade e ca
pazes de atuar com m uita eficácia e eficiência 
ría repressão e na prevenção criminal, não será 
possível resolver estes problemas" (“Polícia em 
face do aumento da criminalidade”, publicado 
no Boletim do Ministério Público Democrático -  
MPD, Ano II, n° 06).

GOMES, E. O. The D efendanfs Informal Hea- 
ring -  A Proposal of am endm ent to the Code 
of Criminal Procedure tow ard a more efficient 
criminal jurisdictional relief. Rev. Justitia (São 
Paulo), v. 200, p. 415-428, jan./jun. 2009.

• ABSTRACT: Based on criticism on the effi- 
ciency of criminal prosecution agencies -  the 
Police Department, the Public Prosecutor’s 
Office and the Judicial Branch -  deriving from 
a fulfilling experience in the infringement-re- 
lated Child and Youth Service field, and also 
based  on the daily observation of the  public 
ageh ts’ natural commitment to expedite and 
grant functionality to procedures and proce- 
edings dealing w ith a provisionally arrested 
individual, the writer, based  on the Pact of 
San Jose, Costa Rica, provides and justifies a 
proposal of am endm ent to the  Code of Crimi
nal Procedure regarding the  institution of an 
exclusive procedure for situations in which 
the person has been  arrested in the act (fla-

. grante delicto) and thus remains throughout 
the entire persecutio criminis. •

• KEY-WORDS: Informal Hearing. Defendant. 
Arrest. Arrest in Act (flagrante delicto). Suffi- 
ciency. Informational Sources. Abbreviation. 
Criminal Prosecution. Efficiency. Celerity. 
Centered Procedure. Pact of San Jose, Costa

Rica. Legislative Amendment. Code of Cri
minal Procedure.
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Grupos de Estudos dos Membros do Ministério Público 
do Estado de São Paulo — Atividades de 2008 .

Reuniões Realizadas dos Grupos de Estudos 
Reunião da Comissão Executiva -  22.02.2008
Coordenador-geral: Valter Foleto Santin. ■ 
Coordenadores-gerais adjuntos: Albino Ferra- 
gini, Felipe Locke Cavalcanti e José .Roberto 
Carvalho Albejante.
• Luiz Gonzaga Machado -  Itu/Sorocaba -

17.04.08.
Coordenador regional: Carlos Alberto Scaranci 
Fernandes.
Palestrante: Dr. Antonio Augusto Mello de Ca
margo Ferraz, Procurador de Justiça.
Tema: “Estratégias de atuação no combate à 
corrupção".
• Ibrahim Nobre -  Baixada Santista -  Santos -

26.04.08.
Coordenador regional: Sandro Ethelredo Ric- 
ciotti Barbosa.
Palestrantes: Drs. Wallaee Paiva Martins,Junior 
e Nilo Spinola Salgado Filho, Promotores de 
Justiça da C idadania da Capital de São Paulo. 
Tema: “Ato de improbidade administrativa: 
análise dos 15 anos da Lei de Improbidade ad
ministrativa. Cultura e causas da corrupção".
• Cláudia Soares Frota de Andrade -  Registro -

29.04.08. _ u 
Coordenador regional: Everton Luiz Zanella. 
Palestrante: Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, 
Promotor de Justiça da Cidadania da Capital 
de São Paulo.
Tema: “A corrupção como entrave ao desenvol
vimento social
a Queiroz Filho -  São José do Rio Preto -

10.05.08.
Coordenador regional: Antonio Ganacin Filho. 
Palestrante: Dr. Wallaee Paiva Martins Junior, 
Promotor de Justiça da Cidadania da Capital 
de São Paulo.

Tema: “Corrupção e improbidade na visão dos 
tribunais”.
9 M agalhães Noronha -  Arãraquara -  17.05.08. 
Coordenador regional’: Carlos Alberto Melluso 
Junior;
Palestrante: Dr. Márcio Fernandp Elias Rosa, 
Promotor de Justiça da Cidadania da Capital 
de São Paulo.
Tema: “O Ministério Público e a Imprensa no 
combate à corrupção".
• Césãr Salgado -  Vale do Paraíba -  06.06.08. 
Coordenador regional: Luiz Gustavo Raposo 
Ramos Mello.'
Palestrante:'Dr. Roberto Livianu, Promotor de 
Justiça da Capital de São Paulo.
Debatedora: Profa. Rita de C ássia Biason, Pro
fessora da Unesp/Franca. ..
Tema: “Corrupção: Causas e Estratégias para 
enfrentamento ”.
• Jorge Luiz de Almeida -  Jundiaí -  10,06.08.
Coordenador regional: Daniel Serra Azul Gui
marães. ;
Palestrante: Dr. Sebastião Botto de Barros Tbjal, 
Professor da Faculdade de Direito da USE 
Tema: "Fraude em licitação e pregão eletrônico" 
9 Região de Franca -  2&.06.08.
Coordenador regional: Carlos Henrique Gaspa- 
rotto.
Palestrante: Dr. Alessandro Rostagno, Mestre 
e Doutorando em Direito Processual Civil pela 
PUC/SR advogado.
Tema: "C orrupçãoeleitoral-tem aspolêm icos”.
• Adilson Rodrigues -  Osasco/Guarulhos -  São 

Roque - 16.08.08,
Coordenador regional: Lucia Nunes Bromer- 
chenkel. '
Palestrante: Dr. Munir Cury, Procurador de Ju s
tiça aposentado. 1

J!
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Tema: “A trajetóriá do Ministério Público de 
1969 aos dias atuais".
• João Severino de Oliveira Peres -  Araçatuba 

~ 05.09.08.
Coordenador regional: Paulo Sérgio Ribeiro da 
Silva.
Palestrante: Dr, Sílvio Antônio Marques, Promo
tor de Justiça da Capital.
Tema: “Improbidade Administrativa - Rastrea- 
mento de Valores no Exterior”.
• João Batista Santana -  Marília/Tupã e Rober-, 

to Gugliotti -  Assis/Ourinhos/Santa Cruz do 
Rio Pardo (REUNIÃO CONJUNTA) -  13.09.08.

Coordenadores regionais: Richard Fabricio 
M essas e Sérgio Campanharo.
Palestrante: Dr. William Terra de Oliveira, Pro
motor de Justiça Criminal.
Tema: “Estratégias de atuação no combate à 
corrupção,: lavagem de capitais, ferramentas e 
novas tendências".
B Mário Moura Albuquerque -  B auru - 26.09.08. 
Coordenador regional: Enilson David Komono. 
Palestrante: Dr. Sérgio Turra Sobrane, Promotor 
de Justiça da Cidadania.
Tema: “Orçamento, discricionariedade e omis
são administrativa".
• Amaro Alves, de Almeida Filho -  ABCD -  São 

Bernardo do Campo -  20.10.08.
Coordenador regional: Eliana Faleiros Vendra- 
mini Carneiro.
Palestrante: Dr. Airton Florentino de Barros, 
Procurador de Justiça.
Debatedor: Dr. Caetano Paulo Filho, delegado 
de polícia.
Tema: “Corrupção policial e estratégias para 
seucom bate".
• Tilene Almeida Morais -  Bragança Paulista -

04.11.08.

Tema: “Improbidade administrativa e crimes 
de responsabilidade de prefeitos".
* Ronaldo Porto Macedo -  Presidente Pruden

t e -07.11.08.
Coordenador regional: Jurandir José dos Santos. 
Palestrante: Dr. Walter Paulo Sabella, Procura
dor de Justiça.
Tema: "Por um Ministério Público Contemporâ
neo: Força Transformadora da Realidade Social”.
* Oscar Xavier de .F re itas- Limeira -  10.11.08. 
Coordenador regional: Cleber Rogério Masson. 
Palestrante: Dr. Antonio Carlos da Ponte, Pro
motor de Justiça da Capital e professor univer
sitário.
Tema: “M andados de criminalização ê efetivo 
combate à corrupção”.
* Campos Salles -  Campinas -  05.12.08. 
Coordenador regional: Celso Rocha Cavalheiro 
Palestrante: Dr. Roberto Romano, Professor Ti
tular do Departam ento de Filosofia do Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas da Universi
dade Estadual de Campinas (Unicamp).
Tema: "Corrupção, Privilégio de Foro e Crise do 
Estado Brasileiro".

Reuniões Adiadas
Àluísio Arruda -  Ribeirão Preto.

João Batista de A rruda Sampaio -  Mogi das 
Cruzes.

Carlos Siqueira Netto -  Capital.

XXXVI Seminário Jurídico dos Grupos de Es
tudos dos Membros do Ministério Público do 
Estado de São Paulo 
Tema Central:
"Combate à  Corrupção e Improbidade Admi-

Coordenadores regionais: Adonai Gabriel e Dib nistrativa".
Jorge Neto. W ashington Epaminondas Medeiros Barra,
Palestrante: Dr. Marino Pazzaglini Filho, advo- Presidente da Associação Paulista do Ministé- 
gado e Procurador de Justiça aposentado. rio Público.

Observatório-Laboratorio / Observatory-Laboratory 431

Valter Foleto Santin
Coordenador-Geral dos Grupos de Estudos 
Albino Ferragini •
Felipe Locke Cavalcanti 
José Roberto Carvalho Albejante 
Coordenadores-Gerais Adjuntos 
Guarujá - 17 a 21/12/2008,

Teses Aprovadas no Seminário Jurídico Sobre 
Combate à Corrupção e Improbidade Admi
nistrativa
XXXVI Seminário Jurídico dos Grupos de Es
tudos do Ministério Público do Estado de São 
Paulo
Data: 17 a 21 de dezembro de 2008.
Local: Sofitel Jequitim ar Guarujá, na Rua M ar-, 
jory da Silva Prado, 1.100 -  Praia de Pernambuco 
-  Guarujá/SR

I -Natureza, causas e efeitos da corrupção e 
improbidade administrativa

1 No Brasil, à corrupção não mereceu, até ago
ra, estudos dirigidos por rigor metodológico 
e profundidade crítica, registràndo-se nítida

. confusão entre causas e efeitos, além de ine- 
xistir clareza na compreensão de que se tra 
ta  de um processo e de arraigada realidade 
cultural. (Grupo de Estudos Ronaldo Porto 
-Macedo)

2 Enquanto no campo penal a corrupção tem 
conceito limitado pelos elementos integrati- 
vos do tipo, fora dessa  área do Direito sua

. compreensão se apresenta muito mais am
pla, entrando em linha de consideração a 
desvalia ética da conduta, bem como a ofen- 
sa que dela decorre aos princípios diretivos 
da Administração PúblicáJ (Grupo de Estu
dos Ronaldo Porto Macedo) ‘ -

3 A corrupção pode ser sistêm ica (leis incons
titucionais, vantagens a  alguns, imoralidade 
administrativa), política (poder de comando, 
discricionariedade, nepotismo, cargos em

comissão irrazoáveis) e administrativa (ação 
de servidores públicos). (Grupo de Estudos 
Cláudia Soares Frota de Andrade)

4 A corrupção origina-se de desvios dos deve
res formais de um cargo público p ara  bené-

- fício econômico de particular, violando nor
mas de bom funcionamento da Administra
ção. (Grupo de Estudos César Salgado)

5 O áto funcional ilegal para configurar impro
bidade administrativa tem  de ter origem em 
conduta clesonesta ou de má-fé do agente 
público. A lei de improbidade alcança o ad
ministrador desonesto, não o inábil. (Grupo 
de Estudos Tilene Almeida dé Morais)

• A conclusão foi rejeitada por unanimidade.
6 A corrupção tem  origem na crise ética, por 

perda-da linha divisória entre bem  público e 
privado, incumbindo à escola ministrar no
ções de ética, cidadania, valores humanos 
e respeito aos bens e interesses públicos. 
(Grupo de Estudos César Salgado)

7 A cultura da improbidade administrativa e 
■corrupção está  incorporada ao tecido social, 
com absolutas e nocivas passividade e na
turalidade, sendo espécies de corrúpção o 
suborno, o favorecimento e o solapamento. 
(Grupo de Estudos Ibrahim Nobre)

8 Conquanto a palavra corrupção registre cres
cente expansão de significados, no sistem a 
brasileiro, notadam ente na Lei 8429/92, in
sere-se ela na extensão mais vasta  da im
probidade administrativa, estabèlecendo- 
só, em face dessa  lei, uma relação de gênero 
e espécie. (Grupo de Estudos Rohaldo Porto 
Macedo)
Aprovada por unanimidade.

9 A improbidade administrativa tem  como 
causas as ligações entre agêntes públicos e 
pessoas físicas ou jurídicas e confusão entre 
as esferas do público e do privado (patrimo- 
nialismo), a tendência ao abuso de poder; a 
falta de ética geral e institucional; o exceé-'

M
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sivo grau de intervenção estatal na econo
m ia aliada à ampliação da gam a de servi
ços públicos e dos níveis de regulação e de 
burocratização; a dispensa da efetivação da 
boa-fé nàs relações entre agentes públicos e 
particulares ou entre aqueles e o próprio Es
tado; o baixo nível salarial dos agentes públi
cos; o lobby e os grupos ocultos de pressão; 
a precariedade dos sistem as de fiscalização 
e controle interno e externo; a certeza da im
punidade agravada com expedientes comov 
o foro privilegiado (devido a sobrecarga dos 
órgãos judiciais revisores com a ampliação 
de competências originárias) e a tese  da 
imunidade dos agentes políticos ao regime 
comum de responsabilidade; às deficiências 
do controle no sistem a presidencialista, aos 
vícios do sistem a político-partidário (finan
ciamento privado ou misto de campanhas; 
aparelhamento; loteamentos políticos; coro- 
nelismo; clientelismo) e a pluralização dos 
cargos comissionados além das. atribuições 
de assessoram ento, chefia e direção em ní
vel superior; a falta de independência dos 
órgãos controladores; a concentração de po
deres; a internacionalização da lavagem  de 
dinheiro; a criação do mercado do favor legal 
pela exigência de vantagens para prática 
de atos legais; a falta de transparência e de 
participação popular na Administração Pú
blica. (Grupo de Estudos Ibrahim Nobre)

10 A corrupção merece estudos para a sua 
melhor compreensão e estabelecim ento de 
mecanismos jurídicos para o seu combate, 
através do concurso direto de setores do 
próprio Estado e da sociedade civil orga
nizada. (Grupo de Estudos Claudia Soares 
Frota de Andrade)

11 A corrupção provoca a  quebra do valor repu
blicano e democrático de igualdade entre as 
pessoas, por vantagem indevida a alguns. 
(Grupo de Estudos Luiz Gonzaga Machado).

II -  A corrupção como entrave ao desenvolvi
mento social

1 A corrupção é um fenômeno social, consti
tui-se causa determ inante de obstáculo ao 
desenvolvimento social e contraria a demo
cracia. (Grupo de Estudos Claudia Soares 
Frota de Andrade)

2 A eficácia deverá centrar energia no combate 
aos nichos institucionalizados de corrupção, 
para concretização do anseio da sociedade 
e alcance dos fundamentos republicanos de 
prevalência da dignidade da pessoa, a cons
tituição de um a socièdàde justa e organiza
da a partir da igualdade entre todos, com a 
rejeição ao privilégio de alguns. (Grupo de 
Estudos Cláudia Soares Fròta de Andrade)

3 Os efeitos da corrupção são a degradação 
ambiental, o comprometimento do Estado 
Democrático de Direito e a necessidade de 
gasto para obtenção do seu direito adminis
trativam ente por hiper-regulação do Estado. 
(Grupo de Estudos Claudia Soares Frota de

, Andrade)
4 Os efeitos da improbidade administrativa e 

corrupção são a inviabilização de financia
mentos externos ao desenvolvimento econô
mico e social; o aprofundamento da miséria 
e a injustiça na distribuição de renda; a des
crença no poder estatal e em seus órgãos 
e agentes; os baixos índices de desenvol
vimento eóonômico e social; o aumento do 
custo real de bens e serviços; a periclitação à 
consolidação da democracia e da república; 
o comprometimento com áreas essenciais e 
sensíveis como segurança, assistência so
cial, saúde e educação. (Grupo de Estudos 
Ibrahim Nobre)

5 O movimento de combate à  corrupção é in
ternacional e exige esforços das nações, 
com aprimoramento dos mecanismos legais 
e processuais pertinentes. (Grupo de Estu
dos Claudia Soares Frota de Andrade)
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6 O combate à corrupção exige o estudo do 
fenômeno da corrupção (causas, consequên- 
cias sociais, políticas e econômicas, áreas 
de maior incidência, m etás e estratégias de 
combate), para proposições de mudanças 
nas estruturas ineficientes dos sistem as or
gânicos das instituições públicas e eficácia 
do combate, num a visão macroscópica e de 
maior amplitude, especialmente, na preven
ção, não apènas em casos individuais e iso
lados por fatos consumados. (Grupo de Es
tudos Luiz Gonzaga Machado)

III -  O combate à corrupção e valores funda
mentais

1 Entranhada, com raízes fundas, no funcio
namento estatal, e constituindo-se duto de 
desvio de recursos públicos, a corrupção 
viola o direito fundamental à boa Adminis
tração Pública e frustra o regular adimple- 
mento dos deveres prestacionais do Estado. 
(Grupo de Estudos Ronaldo Porto Macedo).

2 O Ministério Público, por sua vocação teleo- 
lógica, e sob a inspiração de uma Consti
tuição de m arcadas cores antropocêntricas, 
corno a de 1988, tem  papel de garantidor do 
direito fundamental à boa Administração 
Pública. (Grupo de Estudos Ronaldo Porto 
Macedo)

3 A desejável amplitude do conceito de boa 
Administração Pública tem  por exigências 
não só a sujeição aos princípios constitucio
nais, com ênfase nos do artigo 37, mas, ain
da, a participação popular e o acompanha
mento fiscalizatório do Ministério Público. 
(Grupo de Estudos Ronaldo Porto Macedo)

4 O alargamento da atuação'do Ministério Pú
blico, antecedendo a intervenção do Poder 
Judiciário, encontra amparo e fundamento 
não só no mosaico de normas em vigor, mas 
tam bém  na compreensão de que a própria 
discricionariedade administrativa é vincula

da aos postulados constitucionais, e princí
pios como o da prevenção e da precaução, 
que não pertencem  apenas à seara do Direi
to Ambiental, mas admitem aplicabilidade a 
outros ramos do direito. (Grupo de Estudos 
Ronaldo Porto Macedo)

5 A realização desses fins pede que se esti
mule a participação popular, exigindo, ain
da, aproveitamento mais amplo do acervo 
de meios e poderes instrum entais disponi
bilizados pelo sistem a normativo, como, por 
exemplo, os termos de compromisso, as au
diências públicas e as recomendações. (Gru
po de Estudos Ronaldo Porto Macedo)

6. A preponderância das atuações superve
nientes à lesão reduz a ação institucional 
à postura reativa, e não se compatibiliza 
com o perfil próprio de um Ministério Públi
co contemporâneo, apto a agir como força 
transformadora da realidade social. (Grupo 
de Estudos Ronaldo Porto Macedo)

7 A atuação do MP deve ser orientada pelo 
princípio, da impessoalidade. (Grupo de Es
tudos Magalhães Noronha)

IV r  Estratégias gerais de atuação no comba
te àcorrupção

1 A prevenção da corrupção deve começar 
pelo diagnóstico, baseado em pesquisa em
pírica junto ao cidadão, para obtenção de da
dos e causas, e avaliação do grau e extensão 
(quantificação) da corrupção na sociedade, 
permitindo a formação de política de a tua
ção, com integração de órgãòs, çpmpartilha- 
mento de informações, e estabelecimento de 
ações, estratégias e métodos de trabalho, e 
não apenas por tipos penais. (Grupo de Es
tudos César Salgado)

2 A base para ouom bate à corrupção está  na 
infância e juventude, na proteção e educa
ção das crianças e jovens. (Grupo de Estu
dos Adilson Rodrigues) ’
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3 Os mecanismos de m udanças devem provo
car a criação e aperfeiçoamento de sistem as 
de controle, a elevação progressiva da trans
parência, e a instituição de mecanismos de 
fixação e  avaliação de m etas e resultados 
(responsabilidade por resultados objetivos e 
concretos, a accountabilitiy). (Grupo de Es
tudos Luiz Gonzaga Machado)

4 Há necessidade de controle dos negócios da 
Administração pública com o setor privado, 
em  razão de confusão por alguns agentes^ 
públicos dos limites divisórios entre as es
feras do público e privado, com eririqueci- 
mento ilícito, favorecimento e perseguição. 
(Grupo de Estudos Queiroz Filho)

5 O combate à corrupção exige a fixação de 
m etas e estratégias a curto, médio e longo 
prazo, e a constante avaliação de resulta
do, sendo conveniente a seleção de alguns 
casos para ações e m edidas específicas e 
maior visibilidade da repressão. (Grupo de 
Estudos César Salgado)

6 As estratégias de combate à corrupção de
vem conter m edidas para reverter a cultura 
de aceitação da corrupção e melhorar a cons
ciência popular, atentar, controlar e comba
te r os mecanismos dinâmicos do poder polí
tico e econômico ligados à corrupção, como 
os esquem as e técnicas de espoliação do di
nheiro público por grupos de poder. (Grupo 
de Estudos Luiz Gonzaga Machado)

7 O repertório legislativo existente já  prevê 
sanções e providências adequadas, sendo 
mais im portante a formulação de planeja
mento e estratégia; (Grupo de Estudos Luiz 
Gonzaga Machado)

8 A atuação do COAF no controle financeiro, 
das corregedorias nos desvios funcionais è 
dos órgãos e tribunais de contas no controle 
de contas são instrumentos institucionais im
portantes para o combate à corrupção, além 
da mídia responsável e preocupada em infor

mar os casos de corrupção e o resultado do 
processo. (Grupo de Estudos César Salgado).

9 O enfrentamento da corrupção necessita de 
mitigação da obrigatoriedade da ação penal, 
com a disponibilidade para transação penal 
ou barganha e maior eficiência no atingimen- 
to do resultado, pulverização das funções 
de combate para que todos os membros da 
instituição possam  agir, maior transparên
cia dos atos administrativos, licitação por 
pregão eletrônico, divulgação dos atos para 
a sociedade civil, redução do campo de utili
zação da discricionaíiedade administrativa, 
e integração e compartilhamento de bancos 
de dados para maior eficiência do fluxo de in
formação. (Grupo de Estudos César Salgado) 
A conclusão foi retirada de pauta  pelo plená
rio, sem aprovação ou rejeição.

10 A corrupção pode ser combatida por altera
ção e melhoria da lei penal, sua equipara
ção ou consideração como crime hediondo, 
priorização como política de segurança pú
blica, implantação de cláusula de barreira 
para evitar clientelismo político, adoção de 
financiamento público de.cam panha elei
toral, reforma partidária e dependência de 
continuidade do partido a um número míni
mo de votação, exigência de cumprimento 
da fidelidade partidária e normalização do 
princípio de o m andato pertencer ao partido 
e nãp ao candidato, impedimento de regis
tro de candidatura de político envolvido ou 
condenado em processo-crime ou improbi
dade administrativa, efetivação de controle 
rígido de gastos de campanha, permissão 
de acesso igualitário dos candidatos na mí
dia, impedimento de contratação pelo Poder 
Público para obras e serviços de doador de 
campanha, proibição de reeleição para car
go executivo e permissão de apenas uma 
reeleição para parlamentar, fixação de pra
zo mínimo de retorno ("quarentena") de mi
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nistro ou secretário de Estado à iniciativa 
privada, e exigência de qualificação técnica 
do servidor em cargo de comissão. (Grupo 
de Estudos Oscar Xavier de Freitas)
A conclusão foi retirada de pauta  pelo ple
nário, sem aprovação ou rejeição.

V -  A organização do Ministério Público para 
combater a corrupção e improbidade

1 O Ministério Público deve se organizar e, es
pecializar na  área especial, investindo em 
conhecimento, inteligência, informação e 
planejamento, a fim de que possa atuar de 
acordo com m etas e prioridades, por impul
so próprio, como órgão agente e proativo, e 
não apenas em reação ao estímulo externo. 
(Grupo de Estudos Luiz Gonzaga Machado)

2 A estru tura orgânica do Ministério Público 
deve melhorar a atuação funcional em tal 
serviço relevante, para evitar perda de for
ça, sendo essencial a seleção de casos, em 
prioridade do aspecto qualitativo, com ado
ção de planejamento, objetivos, m etas e es
tratégias relativas ao combate à corrupção. 
(Grupo de Estudos Luiz Gonzaga Machado)

3 Á noção de promotoria com atribuição am
pla é essencial como estratégia de combate 
à corrupção, eliminando a divisão de a tua
ção do órgão em cível e criminal. (Grupo de 
Estudos Luiz Gonzaga Machado)

4 É conveniente estabelecer a atribuição do 
promotor oficiante em área especializada 
(meio ambiente, habitação e urbanismo) 
tam bém  para a interposição de ação por im
probidade administrativa em caso de conhe
cimento de fatos conexos. (Grupo de Estu
dos Tilene Almeida de Mòírais)
Aprovada por ünanimidade-.

5 O dilema do Ministério Público provocado 
pelo aumento de serviço em geral deve ser 
resolvido no sentido de priorização de algu
mas áreas, em escolha institucional, com as

consequentes mudanças estruturais, novo 
modelo de gestão, cobrança necessária do 
atèndimento ao plano de ação ou atuação, e 
melhor conceituação da independência fun
cional, especialm ente a omissão de atuação 
do agente em confronto com os objetivos, 
m etas e prioridades institucionais fixados 
democraticamente pelos órgãos superiores. 
(Grupo de Estudos Luiz Gonzaga Machado)

6 O Promotor de Justiça deve usar todos os 
meios legais existentes e tam bém  sua cria
tividade para exercer a função que lhe é afe
ta  no combate à corrupção e na defesa dos 
interesses sociais, pois ele não está  desvin-

- cülado da realidade social que lhe rodeia. A 
mediação e conciliação tam bém  devem ser 
usadas como instrumentos de solução de 
conflitos e de realização de justiça, inclusive 
entre os adolescentes. Tais práticas podem 
lhes incutir dignidade e respeito próprio, 
afastando-os do crime e de situações de cor
rupção. (Grupo de Estudos Adilson Rodri
gues)

7 O Ministério Público deve ser capaz de ofe
recer à sociedade dados e relatórios sobre a

. corrupção é os resultados de sua atuação de 
combate. (Grupo de Estudos Luiz Gonzaga 
Machado)

8 É im portante a fundamentação e solidifica
ção do poder investigatório do Ministério 
Público. (Grupo de Estudos Luiz Gonzaga 
Machado)

9 Q Ministério Publico necessita estabelecer 
laços de cooperação com outras instituições, 
órgãos e agências, como Judiciário, Polí
cias, Receita Federal, Secretaria da Fazenda, 
COAF, bancos, administradoras de cartões 
de crédito, corregedorias, ONGs, para com
bater melhor a corrupção. (Grupo de Estu
dos Luiz Gonzaga Machado)

10 No cumprimento da missão prevista na 
Constituição, o Ministério Público deVe
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priorizar um a atuâção preventiva e prefe- 
rentem ente extrajudicial, que lhe possibili
te  agir sobre as causas estruturais da cor
rupção, influir na fixação pactuai de metas 
e na forinulação de políticas públicas, bem 
como acompanhar sua execução. (Grupo de' s 6 
Estudos Ronaldo Porto Macedo)
Aprovada com louvor.

%
VI -  As sanções e duração do processo
1 A Lei de Improbidade Administrativa con- 

tém  sanções extrapenais, para o em bate ju
rídico contra o detentor do poder ecpnômico 
e político. (Grupo de Estudos Queiroz Filho)

2 As sanções por condutas dolosas de impro
bidade adm inistrativa são cumulativas, com 
abrandam ento das condutas culposas. O STJ 
entende que é necessária a fundamentação

. da opção pela cumulatividade ou alternati- 
vidade das sanções à  vista dos parâmetros 
legais. Deve ser construído entendim ento no 
sentido de que é desnecessária a motivação 
da cumulação, pois decorre da lei e da Cons
tituição ao tra tar o ato de improbidade em 
gênero. (Grupo de Estudos Queiroz Filho) 
Aprovada por unanimidade.

3 As sanções por improbidade administrativa 
devem ser aplicadas.de forma adequada e 
proporcional ao ato lesivo, podendo ser se
lecionadas pelo juiz para o caso concreto. 
(Grupo de Estudos Tilene Almeida de Mo
rais)
Rejeitada por unanimidade.

4 A sanção por improbidade administrativa 
deve considerar a reiteração da conduta, a 
m atéria e o cargo do infrator, atentando-se 
para a proporcionalidade, razoabilidade e 
necessidade da pena dentre as hipóteses 2 
previstas. (Grupo de Estudos Claudia Soares 
Frota de Andrade)
Rejeitada por unanimidade.

5 Q legislador deve prever a  priorização da tra 
mitação de ação civil pública e de ação por

improbidade administrativa para a acelera
ção da decisão e definição da responsabili
dade do agente pública e reparação da lesão 
ao patrimônio público. (Grupo de Estudos 
Tilene Almeida de Morais)
A reforma processual deve priorizar e acele
rar a tramitação e julgamento de ações cíveis 
e criminais originárias de corrupção, em vir
tude da magnitude da causa e o seu impacto 
social. (Grupo de Estudos César Salgado)

7 O Código Penal deve ser aperfeiçoado, para 
a melhoria das tipificações de delitos contra 
a Administração Pública e maior combate 
das irregularidades e corrupção, diante do 
fenômeno da disseminação da corrupção no 
tecido social e entraves ao processo de de
senvolvimento econômico-social. (Grupo de 
Estudos Queiroz Filho)

VII -  Outras questões processuais
1 O debate sobre a constitucionalidade da 

Lei de Improbidade Administrativa está  
superado, pois a m atéria é processual civil, 
sem  violação da autonomia administrativa 
dos entes federativos, não se constituindo 
sanção penal nem disciplinar; a disciplina 
do art. 37, § 4o, da Constituição Federal se 
orienta pelo princípio conformador, de modo 
que são possíveis outras sanções além das 
constitucionalmente previstas desde que 
constitucionalmente admissíveis; a  tu tela ci
vil da probidade administrativa tem  sanções 
exemplificativas e não taxativas; não ocor
reu vício no processo legislativo nem afronta 
ao bicameralismo. (Grupo de Estudos Quei
roz Filho)
Não há foro privilegiado nem imunidade de 
agente político para as condutas e 1 sanções 
da Lei de Improbidade Administrativa por 
sua convivência com outras sanções que 
não excluem as da Lei n° 8.429/92. (Grupo 
de Estudos Queiroz Filho)
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3 Não há foro privilegiado para agente público^ 
envolvido em ato de improbidade (Grupo de 
Estudos Tilene Almeida de Morais) 
Aprovação parcial, com supressão. (Redação 
original: Não há foro privilegiado para agen
te  público envolvido em ato de improbidade, 
sendo que a sua instituição deve ocorrer por 
alteração legislativa).

4 A criação de Thbunal de Probidade Adminis
trativa é inadequada e seria uma nova forma 
de foro privilegiado, sendo melhor solução a 
criação de varas e câmaras especiais. (Grupo 
de Estudos Claudia Soares Frota de Andrade)

5 A supressão da fase preliminar de defesa 
na ação de improbidade administrativa não 
gera nulidade se não houver prejuízo, e a 
sua utilização afronta o princípio da razoabi
lidade, padecendo de inconstitucionalidade 
a medida provisória instituidora. (Grupo de 
Estudos Queiroz Filho)

6 A indisponibilidade de bens deve ocorrer em 
razão de enriquecimento ilícito e dano ao pa
trimônio público, como m edida cautelar, de 
acordo com a razoabilidade e necessidade, 
para garantia das sanções de perda de bens 
e de ressarcimento do dano; os bèns an te
riores devem responder pela reparação de 
danos, em razão da vetusta parêmia enun
ciando que o patrimônio presente e futuro do 
devedor responde por suas dívidas. (Grupo 
de Estudos Queiroz Filho)

7 O afastam ento do agente público é excepcio
nal, somente se indispensável para garantia 
da lisura da instrução processual, (Grupo de 
Estudos Queiroz Filho).

8 O afastamento liminar do agente público deve 
ocorrer quando for absolutámente necessário 
à instrução processual e, excepcionalmente, 
quando a sua permanência no exercício do 
cargo importar em perigo concreto ao Erário. 
(Grupo de Estudos Tilene Almeida de Morais) 
Rejeitada por unanimidade.

9 Os elementos de prova do inquérito civil são:
considerados provas pré-constituídas e váli
das para os fins do contraditório. (Grupo de 
Estudos Queiroz Filho)

10 O inquérito civil é apropriado para o ama
durecimento do conhecimento do fato e for
talecimento da prova, sendo útil a coleta de 
informações de tribunal de contas e de ór
gãos públicos, inclusive perícias. (Grupo de 
Estudos Tilene Almeida de Morais)

11 A inversão do ônus da prova em processos 
relacionados a casos de corrupção é um 
instrumento' essencial para o combate aos 
desvios de conduta funcional. (Grupo de 
Estudos César Salgado) .

12 O dolo na improbidade pode ser demons
trado pela aferição de superfaturam ento ou 
fraude na licitação. (Grupo de Estudos Tile
ne Almeida de Morais)
Ver.

VIII -  O Ministério Público @ a Imprensa no 
combate à corrupção

1 É indispensável para o aperfeiçoamento das 
funções ministeriais a atuação em coopera
ção com os meios de comunicação social. 
(Grupo de Estudos M agalhães Noronha)

2 A aproximação do Ministério Público com 
os veículos, de comunicação fomenta a mais 
adequàda repressão aos ilícitos próprios da 
improbidade administrativa. (Grupo de Es
tudos Magalhães Noronha)

3 A aproximação e a divulgação das atuações 
ministeriais decorrem do princípio da publi
cidade e do dever da Instituição de prestar 
contas de seus atos à sociedade civil. (Gru-

, po de Estudos Magalhães Noronha)
4 A divulgação de diagnósticos pretere a di

vulgação de prognósticos. (Grupo de Estu
dos M agalhães Noronha)

5 Cabe ao membro do Ministério Público con- 
textualizar os fatos, as circunstâncias e os 
veículos de comunicação,'orientando-se na

x
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divulgação do fato que conhece em razão 
do seu ofício. (Grupo de Estudos Magalhães 
Noronha)

6 A mídia deve dar o mesmo espaço e atenção 
para as sanções aplicadas aos casos de cor
rupção, para esclarecimento público e redu-v 
ção da sensação de impunidade. (Grupo de 
Estudos César Salgado)

IX -  Orçamento, discricionariedade e omissão 
administrativa x

1 O controle externo da gestão do patrimônio 
público pode ser exercido por ação-/penal e 
ação civil pública. (Grupo de Estudos Mario 
Moura Albuquerque)

2 O controle orçamentário deve ser feito com 
observância das normas constitucionais, de 
responsabilidade fiscal e financeira (LRF),

, do plano plurianual (PPA), lei de diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e lei orçamentária anu
al (LOA), sendo pertinente à atividade do 
Ministério Público confrontar a LOA com 
m etas estabelecidas no PPA e na LDO. (Gru
po de Estudos Mario Moura Albuquerque)

3 A Lei de Responsabilidade Fiscal visa evi
tar déficits (comprometimento do resultado 
orçamentário) e reduzir a dívida, possuindo 
como estratégias para combate ao déficit 
a limitação de despesas, compensação por 
renúncia de receita e maior exigência para 
repasse de verbas entre governos. Cabe ao 
Ministério Público verificar o lançamento de 
restos a pagar e o não cancelamento dos res
tos a pagar, tendo em vista que tais situações 
caracterizam infração penal e podem gerar 
comprometimento do orçamento futuro. (Gru
po de Estudos Mario Moura Albuquerque)

4 O Ministério Público deve verificar a execu
ção orçamentária m ediante análise do cro- 
nograma m ensal de desembolso e da evo
lução bimestral da rèceita para conferir se 
houve excesso ou redução de arrecadação.

Em caso de redução de .arrecadação, deve 
verificar se foram realizados os contingeh- 
ciamentos necessários e, em caso de exces
so, se há compatibilidade dos créditos adi
cionais suplem entares. (Grupo de Estudos 

■ Mario Moura Albuquerque)
.5 O recálculo dos valores do orçamento, por 

meio de decreto, com base no excesso de ar
recadação pode gerar uma situação artificial e 
permitir a abertura indiscriminada de créditos 
adicionais suplementares, de forma a compro
meter o orçamento e aumentar a dívida. (Gru
po de Estudos Mario Moura Albuquerque)

6 O Ministério Público deve analisar a propos
ta  orçamentária para verificar se estão sendo 
observadas as vinculações constitucionais 
quanto a determ inadas despesas, como a 
Educação. (Grupo de Estudos Mario Moura 
Albuquerque)

7 A atuação do Ministério Público pode ser 
constante e não necessita aguardar o fim 
do exercício, tendo em vista que o. Tribunal 
de Contas emite alerta para a realização 
de contingenciamento quando as m etas de 
arrecadação não estiverem sendo cumpri
das e pode comunicar ao órgão para a tom a
da das providências pertinentes. (Grupo de 
Estudos Mario Moura Albuquerque)

8 Quando a ação civil pública objetivar a rea
lização de obra pública, o pedido deve ser 
feito no sentido de determinar a inclusão na 
próxima previsão orçamentária, de acordo 
com a reserva do possível. (Grupo de Estu
dos Mario Moura Albuquerque)'
Rejeitada por unanimidade.

X -  Fraude em  licitação e pregão eletrônico
1 O pregão eletrônico ó uma modalidade de li

citação caracterizada pela agilidade e infor
malidade da negociação. As suas fases são: 
a) credenciamento: chave eletrônica; b) pro
posta; c) íance; d) negociação; e) declaração
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de proposta; f) fase recursal; g) fase de do
cumentação habilitatória; h) adjudicação e 
homologação. (Grupo de Estudos Jorge Luiz 
de Almeida)

2 O pregão pauta-se pela racionalidade infor
mal na discussão e definição da negociação, 
diversam ente das modalidades tradicionais 
(Lei 8.666) que empregam uma racionalidade 
formal e incapaz de deter a criatividade dos 
fraudadorea. A fraude em licitações tradicio
nais ocorre geralm ente no edital e cláusula 
(dirigismo), e no pregão eletrônico tende a 
ocorrer na discussão da proposta. (Grupo de 
Estudos Jorge Luiz de Almeida)

3 A fase de negociação da proposta do siste
ma de pregão, em que há discussão entre a 
Administração e o classificado, é uma opera
ção complexa, cuja informalidade é preocu
pante e pode dar margem a atitudes ilícitas 
e fraudes. (Grupo de Estudos Jorge Luiz de 
Almeida)

4 O aditamento de contrato (até 25%) deve re
ceber fiscalização eficiente para evitar burla 
e ilicitudes, um maior controle para as situ
ações de reequilibro contratual e realinha- 
mento. (Grupo de Estudos Jorge Lúiz de Al
meida) •

5 Há a necessidade de fiscalização perm anen
te  nas licitações, mesmo na modalidade de 
pregão, pelas instâncias superiores da Ad
ministração, do Tribunal de Contas, do Mi-, 
nistério Público e dos interessados, diante 
do avanço tecnológico e do desenvolvimento 
de meios eletrônicos e sistem as de fraude. 
(Grupo de Estudos Jorge Luiz de Almeida)

6 Para maior segurança do sistem a de pregão, 
deve ocorrer restrição dó1 objeto de licita
ção, uso de auditoria preventiva com perícia 
técnica e capacitação do órgão fiscalizador, 
utilização de sistem a de informática unifica
do, e centralização da licitação, sendo con
veniente que os municípios adotem sistem a

,439.

de compra por consórcio. (Grupo de Estudos 
Jorge Luiz de Almeida)

7 O sistem a legal deve prever um acompanha
mento e-fiscalização do Ministério Público 
no realinhamento e reequilíbrio econômico- 
financeiro do contrato originário de licitação, 
devendo a instituição capacitar-se para atu
ação preventiva e investigação de irregula
ridades, com estrutura adequada e pessoal 
qualificado. (Grupo de Estudos Jorge Luiz 
de Almeida)

8 É conveniente a criação de conselho, muni
cipal de licitação para fiscalização de licita
ções e contratos administrativos. (Grupo de

. EStudos Jorge Luiz de Almeida)
9 A norma deveria prever os parâmetros para 

análise, inclusive judicial, do reequilíbrio 
econômico-financéiro de contrato de licita
ção e evitar lesão ao erário. (Grupo de Estu
dos Jorge Luiz de Almeida)

XI -  Corrupção policial e estratégias para o 
seu combate

1 A corrupção policial é sistêmica. (Grupo de 
Estudos Amaro. Alves de Almeida Filho)

2 As principais causas da corrupção policial 
são o vício humano e dificuldades do traba
lho policial pela proximidade com as maze
las sociais, os baixos salários para m anuten
ção da dignidade'familiar, aparecimento do 
crime organizado e énvolvimento de agentes 
públicos, e efeitos da globalização,-com pre
dominância da economia e do aumento do 
poder econômico. (Grupo de Estudos Amaro 
Alves de Almeida Filho)

3 As soluções seriam a efetivação de plano 
de carreira policial, remuneração adequada, 
atuação mais eficiente da' corregedoria de 
polícia e intensificação de controle externo 
do Ministério Público e de outros órgãos pú: 
blicos e sociais. (Grupo de Estudos Amaro 
Alves de Almeida Filho) 1
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4 O combate ao crime organizado exige maior 
comprometimento das entidades policiais, 
judiciárias e do Ministério Público. (Grupo 
de Estudos Amaro, Alves de Almeida Filho)

5 A polícia deveria receber maiór atenção do 
Estado e passar por uma reestruturação ge
ral, com melhoria da sua organização e fun
cionamento, desenvolvimento de serviços 
de prevenção e de inteligência, remunéra- 
ção condigna com a função e implantação 
de m edidas para o resgate da sua credjbi-\ 
lidade. (Grupo de Estudos Amaro Alves de 
Almeida Filho)

XII -  Corrupção eleitoral
1 Compete ao Ministério Público Eleitoral, 

atuando na defesa da ordem jurídica e do 
regime democrático, zelar por um processo 
eleitoral imune ã  qualquer vício e em que 
se assegure igualdade de condições entre 
os postulantes, combatendo a propaganda 
irregular, captação ilegal do sufrágio, abu
so do poder econômico e o uso indevido da 
máquina administrativa. (Grupo de Estudos 
Região de Franca)

2 A construção do Estado Democrático de 
Direito, que pressupõe a  realização de elei
ções em que se assegure a universalidade 
e igualdade, exige rigoroso e efetivo comba
te  à captação irregular de sufrágio e a todas 
as formas de propaganda eleitoral irregular. 
(Grupo de Estudos Região de Franca)

3 Em decorrência do princípio da incomunicabi- 
lidade das instâncias civil e penal, a apuração 
do crime previsto pelo artigo 299 do Código 
Eleitoral independe do acolhimento de repre
sentação eleitoral fundada na prática de cap
tação de sufrágio, conduta vedada pelo artigo 
41-A da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 
1997. (Grupo de Estudos Região de Franca)

4 A reforma política e a alteração do sistem a 
de financiamento de cam panha podem  au

xiliar a redução da corrupção, sendo neces
sário o resgate  do caráter público dos par
tidos políticos. (Grupo de Estudos César 
Salgado)

1ÜII -  Improbidade administrativa e coopera
ção jurídica internacional

1 Um ato ilegal pode representar: a) crime, b) 
infração a dever funcional, c) irregularidade 
administrativa e d) improbidade adm inistra
tiva. Tais atos ilícitos são apurados em a) in
quérito policial e processo-crime, b) proces
so administrativo, c f  processo junto ao Tri
bunal de Contas e d) inquérito ou ação civil

N pública ou de improbidade administrativa, 
respectivamente. (Grupo de Estudos João 
Severino de Oliveira Peres)

2 A maioria dos atos de improbidade adminis
trativa (art. 9o e 11 da Lei n° 8.429/1992) po
dem ser punidos apenas se ficar constatado o 
dolo. Os casos do art. 10 podem caracterizar 
a improbidade se houver dolo ou culpa grave, 
não sendo suficiente a culpa leve. (Grupo de 
Estudos João Severino de Oliveira Peres) 
Rejeitada por unanimidade.

3 Os principais problemas no combate aos atos 
de improbidade administrativa referem-se 
ao procedimento extenso do processo, à  ten 
tativa de instituição de foro privilegiado e de 
exclusão de agentes políticos, à existência 
do sigilo bancário e fiscal e à dificuldade de 
obtenção de prova, especialm ente no exte
rior, por conta de entraves na cooperação 
jurídica internacional em casos cíveis (dife
renças entre os sistem as jurídicos, exigência 
do sharing assets/divisão do produto ou bem 
apreendido etc.). Atualmente, as transações 
financeiras internacionais são concretizadas 
em alguns minutos, mas a.cooperação jurídi
ca com outros países pode demorar alguns 
anos. (Grupo de Estudos João Severino de 
Oliveira Peres)
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4 O rastream ento de recursos no exterior deve 
se iniciar p e lao itiv a  de pessoas e análise 
contábil dos gastos na obras e serviços pú
blicos, para verificar os pagam entos super- 
faturados para fornecedores de bens e ser
viços e o enriquecimento ilícito. Tornou-se 
comum a atuação de em presas subcontrata- 
das, que emitem nota ou recibos de despe
sas irreais (falsos) ou efetuam depósitos em 
nome de terceiro sem base negociai lípita 
(“laranjas”) ou de pessoa inexistente ("fan
tasm a"), com posterior rem essa ao exterior. 
Em alguns casos ocorre o retorno do capital 
e incorporação ao patrimônio do agente. Tais 
atos podem  representar o crime de lavagem 
de dinheiro, mas não passam .de exaurimen- 
to do ato de improbidade administrativa. 
(Grupo de Estudos João Severino de Oliveira 
Peres)

5 São elementos da cooperação jurídica inter
nacional: a) as partes -  que podem ser ativa 
(país remetente) e passiva (país destinatário 
do pedido); b) o conteúdo -  que pode ser civil 
e penal, aplicando-se, na maioria dos casos 
penais, os princípios da dupla incriminação 
da conduta (deve haver tipos penais sem e
lhantes nos dois países) e a especialidade 
(as provas devem ser utilizadas no proces
so específico para o qual foram solicitadas, 
salvo compartilhamento autorizado pela 
Autoridade Central); c) a forma -  podem  ser 
utilizados (1) a carta rogatória pelo Poder Ju 
diciário, (2) o pedido de auxílio direto (mu
tuai legal assistance), pelo Poder Judiciário, 
Ministério Público ou polícia (sem necessi
dade de èxequatur), (3) a homologação de 
septença estrangeira (no Brasil, após deter
minação do Superior de Justiça de Justiça e 
com cumprimento pela Justiça Federal), (4) 
a comunicação espontânea (espécie de notí- 
cia-crime) e (5) o compartilhamento de pro
vas. Nesse último caso, é  necessária a auto

rização da Autoridade Central (geralmente 
o Ministério da Justiça) do país remetente. 
(Grupo de Estudos João Severino de Oliveira 
Peres)

6 Os instrumentos de cooperação jurídica in
ternacional, especialmente a carta rogatória 
e o pedido de auxilio direto, encontram fun
damento na legislação interna de cada país 
e nos Tratados, Convenções, Protocolos e 
Acordos internacionais. Atualmente, no que 
tange ao’combate dos atos de improbidade 
administrativa, merecem atenção especial a 
Convenção de Mérída da ONU (Decreto Fede
ral 5.687/2006), a Cçnvenção de Palermo da

_ ONU (crime transnacional)' e os acordos bila
terais (como, por exemplo, o MLAT -  Mutual 
Legal ̂ Assistance Treaty, firmado com os Es
tados Unidos,-Suíça, França etc.). A Conven
ção de Mérida permite a cooperação em ma
téria criminal, civil e administrativa, mesmo 
sem acordo bilateral específico. Neste caso, 
a cooperação jurídica é tida como não obriga
tória (non binding), pois o Estado requerido 
poderá cumprir ou não a solicitação. (Grupo 
de Estudos João Severino de Oliveira Peres)

7 É essencial a maior cooperação internacio
nal para recuperação de ativos originários 
de atos de corrupção e objetos de confisco. 
(Grupo de Estudos César Salgado)

XIV -  Lavagem de capitais e organização cri
minosa

1 O crime de lavagem de dinheiro, por sua 
gravidade, merece especial atenção por par
te  do Ministério Público, indicando ser ne
cessária uma política institucional de cará
te r perm anente para enfrentar o problema. 
(Grupos de Estudos João Batista Santana e 
Roberto Gugliotti)

2 É fundamental a criação e o.aperfeiçoamento 
de cadastros e bases de dados, além da pa
dronização das trocas de «informações entre
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os órgãos que trabalham  no combate a esse 
tipo de crime, a fim de tornar o processo in- 
vestigativo ainda mais rápido e eficiente. A 
implantação efetiva do Laboratório de Inves
tigação da Lavagem de Dinheiro -  Lab-LD. 
represen ta 'um a m eta importante. (Grupoà * 
de Estudos João Batista Santana e Roberto 
Gugliotti)

3 Os membros do Ministério Público, em dife
rentes áreas dé atuação funcional e em todo 
o Estado de São Paulo, podem colaborar efe-^ 
tivam ente para o combate ao crime de lava
gem de dinheiro, quer por meio da\troca de

. informações dispopíveis, quer por investiga
ções sobre situações consideradas suspei
tas em cada Comarca. lá is  atuações podem 
ser úm instrumento • para identificar novas 
tipologias de lavagem de dinheiro, como li
citações ilegais, corrupção urbanística, ou 
tráfico de entorpecentes regionais. (Grupos 
de Estudos João Batista Santana e Roberto 
Gugliotti)

4 A atuação do Promotor de Justiça deve estar 
voltada tam bém  para o fim de desestruturar 
as organizações criminosas, cortando o flu
xo de recursos que as m antém  funcionando. 
Para tanto, importa utilizar a Recuperação 
de Ativos como instrumento de combate aos 
crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. 
(Grupos de Estudos João Batista Santana e 
Roberto Gugliotti)

5 A existência de orgapizações criminosas que 
atuam  de maneira violenta dentro e fora dos 
presídios, e seu crescente envolvimento em 
atentados a forças de segurança do Estado, 
são um a circunstância que requer especial 
atenção por parte  do Ministério Público. O 
fato de essas organizações utilizarem cada 
vez mais técnicas agressivas envolvendo ex
plosivos e atos coordenados, ao lado de uma 
crescente especialização de sua atuação nos 
meios financeiros, rpediante a movimenta

ção ilícita de capitais, indica ser necessário 
um perm anente cuidado por parte  dá Ins
tituição. (Grupos de Estudos João Batista 
Santana e Roberto Gugliotti)

6 É prioritária a tipificação do terrorismo e do 
financiamento ao terrorismo como delitos 
autônomos no Brasil. (Grupos de Estudos 
João Batista Santana e Roberto Gugliotti)

XV -  Mandados de criminalização e combate 
à corrupção

1 O constituinte emite mandados de crimina
lização, explícitos e" implícitos, em conso
nância com os princípios constitucionais, e 
o legislador tem  obrigação de discipliná-los 
e normatizá-los, sendo a omissão legiferante 
infração parlamentar. (Grupo de Estudos Os
car Xavier de Freitas)

2 A interpretação constitucional deve estar 
em consonância com a modalidade do sis
tem a estatal, sua ideologia, e o bem jurídico 
protegido. (Grupo de Estudos Oscar Xavier 
de Freitas)

3 A proteção contra as lesões sociais por cri
mes ambientais, econômicos, informáticos, 
de pedofilia e de interesse coletivo ou difuso 
exige uma nova visão do Direito Penal, em 
flexibilização de garantias, para comple- 
m entação por normas ou conceitos jurídicos 
dinâmicos, tendo em vista que os tipos pe
nais fechados são insuficientes para prote
ção do bem jurídico respectivo em confronto 
com os rápidos avanços tecnológicos, como 
na informática. (Grupo de Estudos Oscar Xa
vier de Freitas).

4 A criminalidade de m assa (tradicional) é ob
jeto de política de governo enquanto a crimi
nalidade organizada é de política de Estado. 
(Grupo de Estudos Oscar Xavier de Freitas)

5 O combate à corrupção é um mandado implí
cito de criminalização, originário de princí
pios fundamentais da proteção da cidadania
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e da dignidade da pessoa hum ana (art, 1®, 
II e III, da Constituição Federal) e dos obje
tivos fundamentais republicanos (art. 3°, da 
Constituição Federal)1. (G rupo.de Estudos 
Oscar Xavier de Freitas)

6 A resposta penal deve ser compatível com a 
conduta criminosa e o bem jurídico tutelado, 
sendo conveniente a sanção de atos prepa
ratórios para tu te la  de direitos-.coletivos e 
difusos, em caráter excepcional. (Grupo de 
Estiidos Oscar Xavier de Freitas)

7 Os sistem as processual e judicial devem 
aceitar o maior uso de tecnologia para ob
tenção de prova, prestigiando a videoconfe
rência e instrum entos modernos de obten
ção de dados e informações, para enfrentar 
a nova realidade social provocada pelo avan
ços dos meios de comunicação. (Grupo de 
Estudos Oscar Xavier de Freitas)

* As conclusões em que não constar nenhum a 
observação foram aprovadas por unanim ida
de, em bloco. As conclusões com destaques 
têm  a  sua frente o resultado 'específico, de 
aprovação ou rejeição, com a redação original 
e atual.

Discurso Histórico Sobre os Grupos de Estudos 
São Redro -  14.12.1974
Oscar Xavier de Freitas*

No instante do encerram ento em São Pe
dro de mais um conclave dos Grupos de Estu
dos dos Promotores do Estado de São Paulo, 
transm ito a  cada um dos participantes o entu
siasmo que transcende a erpoção de um episó
dio porque resulta da análise feita do sentido

* Oscar Xavier de Freitas foi Procurador-Geral d e  Justiça, 
de 1971 a  1975, e  atualm ente é  Procurador d e  Ju stiça  apo
sen tado  do Ministério Público do E stado d e  São Paulo.

e das repercussões dos Grupos de Estudos na 
vida institucional.

' Os Grupos de Estudos foram historica
m ente a primeira manifestação marcante dos 
anseios de unidade orgânica e modernização 
do Ministério Público. E isto é facilmente de- 
monstrável pelo exame dos interesses e das 
aspirações que dominaram determ inadas fases 
de nossa evolução histórica em confronto com 
a descoberta de valores que só recentem ente 
vêm sendo aclarados. >

Convém recordar especialm ente aos mais 
novos, que 6 Ministério Público embora antigo 
é de nossoa dias. Antes era’ como tenho repe
tido, a instituição sem vida institucional. Hou
ve tempo em que o Promotor ingressava nos 
quadros disposto a iniciar qualquer atividade 
nova, ménos para se engajar numa carreira. O 
bacharel recém-formado feito promotor situava 
seus interesses além do cargo òu fora da fun
ção. A promotoria era um bom começo, para um 
próspero escritório de advocacia, o início duma 
carreira política ou o compasso de espera para 
o ingresso na magistratura. Disso resultou um 
alheamento generalizado para com a institui
ção, que não vivia a não ser pêlo valor individu
al de alguns, dentro de um quadro desprovido 
de organicidade. ■

Criada a carreira permaneceram os condi
cionamentos históricos que remanescem no tra 
balho isolado e no individualismo de que muitos 
não se livram. O isolamento e o individualismo 
constituem o primeiro elemento perturbador da 
institucionalização do Ministério público.

Para evitar a desagregação que compro
m etia a autçridade funcional, entregou-se o Mi
nistério Público ao comando do Judiciário. Na 
década de 1920 a Instituição foi confiada a um 
ministro do Tribunal, a exemplo do que ocorre
ra no Império. Se com esta  chefia o Ministério 
Público ganhou autoridade, na verdade a assi
milação do estilo ̂ o  m agistrado aliado ao qsti-
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mulo que se criava ao ingresso na m agistratura 
deu nascimento a um novo elemento de pertur
bação. É que o novo estilo não servia à institu
cionalização. Mais tarde, o Ministério Público, 
diferenciado da m agistratura, inclusive pela 
chefia, não se desvinculou emocionalmente" 
dos ideais e das aspirações próprias dos ma
gistrados. O estilo do magistrado, á nostalgia 
judicial, paralisava a criatividade. Os ideais e 
aspirações não eram elaborados^dentro da Ins
tituição, mas tomados de empréstimo. Não ha-\ 
via autonomia de vontade e de interesses. Mu
dar a carreira ou mudar de carreira: o'•singular 
anseio de muitos. O promotor autolimitava-se 
pelas aspirações e pelos interesses do Juiz. O 
seu trânsito deveria ser cópia servil do itine
rário do magistrado. O Promotor era como que 
um Juiz irrealizado. Este o novo elemento per
turbador de nossa institucionalidade.

Diante deste  quadro os Grupos de Estu
dos aparecem  como a primeira manifestação 
histórica de afirmação institucional.

Coincidindo com o surto de desenvolvi
mento em que se possibilitaram melhores co
municações, o Promotor descobriu o outro e a 
éle se ligou como se solidarizou para realizar 
um trabalho de elaboração de aspirações co
muns e diferenciadas que conferem chancelas 
próprias a uma instituição. Era necessária mu
dança de atitude, que exige o discernimento 
sobre os próprios interesses e não se conforma 
em adotar os interesses que outros elegeram 
para si. O im portante não é mais sair em busca 
do que os outros possuem, m as do que convém 
obter e, sobretudo, alcançar a consciência dos 
próprios objetivos. O desejo de assemelhação 
com a m agistratura começa a . ser superado 
com o afirmar da autonomia de propósitos.

Neste sentido a tarefa dos Grupos de Es
tudos na superação das deformações culturais 
herdadas das contingências históricas que se 
revelam no trabalho isolado, no individualismo

e na alienação dos própriçs- ideais é significa
tiva porque tem  sido apoio e suporte moral da 
administração do Ministério Público.

Coexistindo com estes elementos de 
perturbação que perm anecem  de certa  forma 

' como anacronismos culturais, o personalismo 
exacerbado manifestou-se numa instituição 
de frágil organicidade, revelando-se especial
m ente nas competições para a composição do 
Conselho Superior. Os Grupos de Estudos su
cederam  ao mais aceso das competições que, 
comprometendo a seriedade da instituição, por 
pouco não a dissolveram. O processo eleitoral 
que assimilou exemplos negativos da vida par
tidária valorizou a competição de tal sorte que 
a certo tem po nada se fazia que não fosse em 
sua função. O clima emocional envolvia quase 
sempre a administração que se condicionava 
ao processo competitivo e paralisava o desen
volvimento das atividades específicas do Mi
nistério Público, destinadas a servir o interesse 
social. Esta deformação emocional que sempre 
am eaça perturbar a administração encontrou 
reparos nos Grupos de Estudos distanciados 
dos que erigiam um mero processo em valor 
quase absoluto.

Neste ambiente de trabalho cuidou-se da 
descoberta dos verdadeiros valores e, assim, 
de sua prevalência sobre as preocupações que 
os alienavam. Muitos, atônitos, ainda não de
ram pela mudança. É que as coisas tinham  ido 
muito longe até o ponto de muitas reformas da 
lei orgânica terem  sido determ inadas por even
tuais interesses de competição.

Na m edida em que os Grupos de Estudos 
souberam redescobrir valores e comunicar a to 
dos um a consciência institucional, foi possível 
à administração desvalorizar interesses e com
petições individuais e ao mesmo tempo enfren
ta r enraizadas rotinas para dar novo sentido e 
grandeza à  instituição, com a valorização do 
trabalho e a preservação de sua unidade orgâ
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nica. Isto não se fez sem os desgastes repre-, 
sentados pelos últimos murmúrios dos que não 
se libertaram  dos anacronismos que perturbam  
o desenvolvimento e a afirmação e, ,assim, se 
marginalizam porque não percebem  as m udan
ças ou o sentido destas mudanças.

O novo centro de interesse trouxe como 
resultado o começo de modernização do Minis
tério Público. A formação de equipes.de traba
lho de comprovada eficiência, a coordenação 
de atividades e a pesquisa orientada são exem
plos de inovações postas em prática que, ao 
lado da instalação de modernos equipam entos 
a serviço das atividades fins, fazem com que a 
instituição de hoje não seja mais a de ontem. 
Não tem  escapado à observação geral que a di- 
namização presente fez do Ministério Público 
o poder fiscal das decisões judiciárias de que 
tem  resultado sensível e recente renovação da 
jurisprudência.

A presença atuante dos Grupos de Es
tudos, que já sé incorporaram ao nosso patri
mônio históricb, permite confiar na vigilância 
comum para que os elementos emocionais, 
com suas defçrmações, não interfiram na linha 
ascendente do atual desenvolvimento, com os 
riscos de um retrocesso.

Quando deixar a Procuradoria-Geral, em 
breve tempo, estarei sentado lado a lado de 
cada participante dos Grupos de Estudos com 
o pleno entusiasm o do iniciante que a  experi
ência me ensinou ser necessário à realização 
de qualquer ideal.

Tenho um compromisso para com o Mi
nistério Público e, por isso, um compromisso 
pessoal com os Grupos de Es(tudos dos Promo
tores Públicos deste  Estado.**

** O tex to  acim a foi reap resen tado  no XXXVI Seminário 
Júridico dos G rupos d e  E studos dos M em bros do M inis
tério  Público do E stado  d e  São Paulo.

MOÇÃO* •,
Os Procuradores de Justiça e Promotores 

de Justiça reunidos no XXXVI Seminário Jurí
dico dos Grupos de Estudos dos membros do 
Ministério Público do Estado de São Paulo, rea
lizado de 17 a 21 de dezembro de 2008, no Gua- 
rujá, concitam os parlam entares integrantes 
do Congresso Naciònal a editarem o diploma 

. legal de anticorrupção, objeto da Proposta de 
Norma Anticorrupção, acrescentando disposi
ções ao art. '5o, da Lei de Licitações de contra
tos Administrativos (Lei 8.666/1993), Sugestão 
124/2008, encaminhada pela Associação Pau
lista do Ministério Público, conforme cópia que 
segue adiante.

São Paulo, 22 de agosto de 2008.
Ofício 01289/08 -CEAI.

Senhor Presidente, x
Tenho a honra de encaminhar para a ele

vada apreciação de Vossa Excelência e dós 
Membros da Comissão de Legislação Participa
tiva, anexo, parecer elaborado pela Comissão 
de Estudos Institucionais e Acompanhamento 
Legislativo -  CEAL, desta  entidade de classe, 
contendo Proposta de Norma Anticorrupção, 
acrescentando disposições ao art. 5o da Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos (Lei n° 
8.666/93). ’ ' .

Com a  presente iniciativa, a Associação 
Paulista do Ministério Público -  APMP espe
ra poder contribuir, ainda que modestamente, 
para com os trabalhos legislativos. *

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência pro
testos de elevadà estim a e distinta considera
ção.

Cordialmènte,
W ashington Epaminondas Medeiros Barra 

Presidente da Associação Paulista do
Ministério Púbfico |



446 - Justitia, São Paulo, 6 6

Excelentíssimo Senhor,
Doutor ADÃO PRETTO
Digníssimo Deputado Federal -  Presidente da 
Comissão .de Legislação Participativa -  CLP 
da Câmara dos Deputados. s .
Brasília - DF

São Paulo, 22 de agosto de 2008.
Ofício n° 01288-08- CEAL/APMP

Senhor Presidente: v
Encaminho a Vossa Excelência, nos ter

mos da deliberação unânime tom ada na reu
nião de 05 de agosto p.p. da CEAL (Comissão 
de Estudos Institucionais e Acompanhamento 
Legislativo), parecer anexo, contendo Proposta 
de Norma Anticorrupção, acrescentando dis
posições ao art. 5o da Lei de Licitações e Con
tratos Administrativos (Lei n° 8.666/93), a fim 
de ser rem etida à Comissão de Legislação Par
ticipativa da Câmara dos deputados:

Renovo a Vossa Excelência ós protestos 
de estim a e consideração.

Wallace Paiva M artins Junior 
Coordenador

A Sua Excelência o Senhor
Doutor W ashington Epaminondas Medeiros
Barra
DD. Presidente da Associação Paulista do Mi
nistério Público

Uma das maiores e in tensas preocupa
ções com a corrupção é o cham ado mercado 
do favor íegal pelo qual se  institucionaliza a 
exigência de vantagem  indevida para a rea
lização d e  ato lícito. Em outras palavras, é a 
cobrança de propina, por agen te  público, para 
que o particular consiga receber, em contrato 
administrativo, aquilo que o poder público lhe 
deve.

O diagnóstico doutrinário não deixa dú
vida:

“O fenômeno não se verifica tão somente 
no campo da ilegalidade, pois tam bém  a lega
lidade é  campo fecundo para a corrupção. A 
perm anente fixação de relações jurídicas com 
terceiros proporciona o desvio de interesses, 
especialm ente quando é rotina a Administra
ção Pública não honrar no prazo devido suas 
obrigações. Diante da pretensão do particu
lar, forma-se um poder de grandes proporções 
exercido pelos agentes públicos, qualificado 
por Alfonso Sabán Godoy de 'mercado dei favor 
legal'". (Wallace Paiva Martins Junior. Probida
de Administrativa, São Paulo: Saraiva, 2006, 3a 
ed., p. 05)

E como solução preconiza-se a  transpa
rência corrigindo a imperfeição do art. 5° da Lei 
n° 8.666/93, conforme assevera a doutrina:

"No domínio das licitações e contratos 
administrativos, embora estabelecida regra 
moralizadora dos pagam entos pela ordem cro
nológica nas datas d e  sua exigibilidade (art. 
5°, Lei n° 8.666/93), sua efetividade depende 
da devida publicidade (prévia e posterior), não 
prevista e requerida somente nas justificativas 
de sua exceção. Ora, impossível é a verificação 
da regularidade da exceção, se carente a publi
cidade da regra. É sempre conveniente ampliar 
o grau de publicidade das atividades adminis
trativas para reforço do controle institucional 
e da fiscalização social, seguindo o exemplo 
recolhido do direito francês, ,em que um dos 
mecanismos de prevenção da corrupção p as
sa pela transparência da vida econômica e dos 
procedimentos públicos. Adotado na lei de 29 
de janeiro de 1993, obriga as coletividades lo
cais a publicar, sob pena de nulidade da venda 
de bens de seu acervo, prévio áviso indican
do a natureza dos bens ou direitos cedidos, as
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condições da venda em relação às propostas, 
dos candidatos, os prazos em que podem ser 
formuladas e tc”. (Wallace Paiva Martins Junior. 
Transparência administrativa, São Paulo: Sarai
va, 2004, pp. 70-71)

Por essa  razão, a proposta que se sub
mete é acrescer dispositivos à Lei n° 8.666/93 
para que, em síntese, sejam publicadas as rela
ções de cobranças de credores da Administra
ção Pública e dos pagam entos efetuados, com 
comunicação ao H ibunal de Contas e acesso 
público, bem  como a exigência de motivação 
pelo não pagam ento ou retardam ento do adim- 
plemento da obrigação:

Art. 5°-A. A Administração promoverá 
publicação mensal, até o décimo dia útil do 
mês subsequente, contendo as notas fiscais, 
faturas ou outros documentos similares, apre
sentadas, conforme a ordem cronológica, para 
pagam ento de obrigações pecuniárias assum i
das em contrato regido por esta  Lei, devendo 
constar:

I -  datas de recebimento e exigibilidade;
II -  valor;
III -  beneficiário;
IV -  identificação do contrato;
V -  dotação orçamentária específica ex

pondo os valores totais e parciais do empenho 
e o saldo.

Art. 5°-B. A Administração promoverá 
publicação mensal, até o décimo, dia útil do 
mês subsequente, contendo as notas fiscais, 
faturas ou outros documentos similares, apre
sentadas, conforme a ordem cronológica, cujo 
pagam ento de obrigações pecuniárias assum i
das em contrato regido por esta  Lei foi promo
vido, com os elementos indicados no art. 5°-A 
desta  Lei. f

Art. 5°-C. A justificativa e o pagam ento a 
que se referem o art. 5° desta  Lei, assim como o

pagam ento do § 3° do art. 5°, serão publicados 
no prazo previsto no art. 5°-B desta  Lei.

Art. ,5°-D. A Administração justificará a 
falta ou o retardo do pagamento, fora das hipó
teses do art. 5°, in fine, desta  Lei, de notas fis
cais, faturas ou outros documentos similares, 
apresentadas, conforme a ordem cronológica, 
para pagam ento de obrigações pecuniárias as
sumidas em contrato regido por esta  Lei, até o 
último dia do mês subsequente do protocolo, e 
promoverá a sua publicação contendo os ele
mentos.referidos no art. 5°-A desta  Lei.

Art. 5°-E. Serão remetidos os atos e pu
blicações referidos nos arts. 5°-A a 5°-D desta 
Léi ao Tribunal ou Conselho de Contas e aos 
credores nos seus prazos respectivos.

Parágrafo único. Sem prejuízo da publica
ção e da comunicação, as informações referidas 
no caput deste  artigo serão disponibilizàdas:

I -  para informação escrita a qualquer 
pessoa, m ediante requerimento isento de taxa, 
custas ou emolumentos;

II -  para consulta a qualquer pessoa, me
diante requerimento isento de taxa, custas ou 
emolumentos,;admitida a cobrança do custo de 
reprodução;

III -  para informação em qualquer meio 
oficial e hábil de divulgação de atos oficiais, 
inclusive sítios eletrônicos ou cibernéticos de 
entidades e órgãos da Administração Pública 
direta e indireta.

Art. 5°-F. A inobservância injustificada do 
prazo de publicação e de comunicação, ou seu 
retardam ento indevido, implicará, sem prejuí
zo-das sanções criminais ou civis, inclusiye da 
Lei n° 8.429, de 02 de junho de 1992/ a punição 
administrativa do agente público responsável, 
observada a legislação específica.

Wallace Paiva Martins Junior 
"4° Promotor de Justiça da C idadania - SP '

M
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Conclusões do Grupo de Estudos Campos 
Salles, em Campinas, no dia 05.12.2008

Palestrante: Prof. Roberto Romano 
Conclusões do Grupo de Estudos Campos Sal
les, em Cainpinas, no dia 05.12.2008 
Corrupção, privilégio de foro e crise do Estadò s 
Brasileiro
1 As instituições necessitam  de controle e vi

gilância, para m anutenção da postura ética 
e evitar a desregulagem, num a visão orgâni
ca (Aristotélica) e mecânica (Platônica). v

2 O privilégio de foro do sistem a brasileiro tem  
inspiração contrarrevolucionária e rja lógica 
da hierarquia, de superioridade das autori
dades, irresponsabilidade e desobrigação 
de prestação de contas, em desacordo com o 
sistem a republicano. O privilégio contraria a 
Ética, a História institucional e o pensam en
to político moderno.

3 A corrupção brasileira floresce com a criação 
dos municípios, entes de pouca autonomia e 
obrigação de arrecadação e envio de impos
tos ao poder central colonial, sem  retorno, Jie- 
cessitando de recebimento de empréstimo e 
favor dos políticos e senhores ricos para cus
teio das despesas públicas, e depois conce
dendo empréstimos aos políticos, com o de- 
sencadeamento da confusão entre o público e 
o privado, e distorção ética pela apropriação 
de bens públicos por ente privado.

4 Os costumes nacionais, as dificuldades 
de redistribuição de impostos, a forma de 
pensar da superioridade da autoridade so
bre o povo, as dificuldades de intervenção, 
o distanciamento e excesso de poderes do 
Executivo federal, o alheamento dos juizes 
sobre a política de Estado e a falta de pro
jeto de Estado dos partidos políticos, mais 
preocupados em conseguir alcançar funções 
executivas e depois na sua manutenção, di
ficultam o controle da administração públi-

5 O Judiciário deveria ter- mais autonomia e 
gestão democrática, com a eliminação ou re
dução da predominância do Poder Executivo 
na escolha e nomeação de membros de tri
bunais superiores.

6 É necessária a criação de mecanismos ade
quados para que o Judiciário seja ouvido so
bre as políticas públicas e na formulação de 
leis.

7 As pesquisas universitárias devem ser cana
lizadas para o ente público respectivo, de
vendo ser controlada a utilização e comer
cialização de pesqúisá pública para entes 
privados, com necessidade de publicidade 
e controle interno e externo, incumbindo ao 
Ministério Público a busca de sanção aos 
desvios e irregülaridades, inclusive em rela
ção a gastos e despesas imorais.

Corrupção e paradigm as do pensamento* 
Roberto Romano 
Prof. da Unicamp •
Dezembro de 2008

Quando se discute a corrupção dos costu
mes políticos, fraudes econômicas, e violência 
social, surge na  fala popular e mesmo em tex
tos de analistas um inevitável par de imagens 
que não define a essência dos referidos proble
mas. Da antiga filosofia aos nossos tempos as 
teorizações sobre a natureza e a sociedade se
guem modelos inspirados em nossa forma so
m ática ou nos instrumentos que produzimos. 
Projetamos o mundo e a sociedade como imen
so corpo, ou os ideamos na figura de refinada 
máquina, construída por um artífice cujo ato 
devemos repetir. À linhagem mecânica, que vai

* Os com entários do au to r relacionam -se à  p a le s tra  pro
ferida no G rupo d e  E studos Cam pos Salles, em  Cam pi
nas, em  05.12.08. O au to r p re ten d e  am pliar a  aná lise  em  
traba lho  posterior.ca.
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de Platão a Hobbes e ao século 18, contrapõe- 
se a sequência orgânica, seguindo Aristóteles 
e os estoicos, e deles aos românticos dos sécu
los 19 e 20. * '

A ordem social seria, numa forma doutri
nária, imenso organismo cuja saúde e doenças 
exigem cuidados especiais, remédios para as 
suas crises ou velhice. Todos já lerarmou ouvi
ram alguém falar que a corrupção política, a in
flação, a violência seriam variações do câncer, 
cuja tendência é a m etástase que am eaça a 
sociedade. Tais imagens, não raro, impedem a 
tarefa de produzir idéias novas no debate sobre 
valores éticos, Se o mercado, a ordem estatal e 
societária entram  na categoria dos corpos, nos 
quais “doença” e saúde dependem  de certos 
médicos (estadistas, economistas, etc.), impor
ta  buscar receitas e trato cirúrgico. O nazismo 
e o stalinismo abusaram  dessas imagens. Ne
les surgiram projetos para “curar” a vida públi
ca, as finanças, etc. Os seus intelectuais não 
se descuidaram  da cirurgia: se grupos ou in
divíduos eram considerados doentes pelo Par
tido, servia a técnica da ablação: nos campos 
de trabalho forçado ou nas câmaras de tortura, 
dissidentes foram extraídos da vida social. Sob 
totalitarismo, quem recusa os remédios ofere
cidos pelo Estado é visto como doente e causa
dor de moléstias. O mesmo ocorre com os que, 
supostam ente, prejudicam o corpo econômico 
e a saúde financeira. Ainda hoje a China comu
nista  usa  tal medicina, pois fuzila funcionáriòs 
ou dirigentes de em presa ditos improbos. Pelos 
reiterados casos de corrupção na vida chinesa, 
a doutrina do organismo e os seus processos 
cirúrgicos são pouco eficazes para definir valo
res ou corretas atitudes éticáfe.

Outra imagem usada para descrever a 
natureza e a sociedade encontra-se na máqui
na. Platão é o fundador dessa  linha. O demiur-' 
gp, que alguns chamam Dei*s, fabrica o mun
do a partir das idéias eternas, que ele copia, e

da, m atéria preexistente. A fabricação cósmica 
é descrita no diálogo “Timeu”. O ser divino é 
comparado aõ modelador de cera, ao operário 
que recorta a madeira, ao construtor que reúne 
saberes para construir navios, edifícios, etc. De 
m aneira similar, a ordem política seria obra téc
nica. Estado e sociedade constituiríam grandes 
máquinas que perniitiriam o convívio dos indi- 

. víduos e grupos. Hobbes e o “Leviatã” continu
am essa tradição do Estado máquina, modelo 
essencial no século das Luzes, era da moderna 
democracia. O mal político ou ético não seriam 
doenças do suposto corpo social. Ele se compa
ra à desregulagem  dos. engenhos, ao desgaste 
de suas peças, ao modelo técnico ultrapassa
do. Para resolver os desafios sociais, em vez 
de extirpar membros seria preciso imaginar 
m áquinaê políticas adequadas ao crescimen
to e complexidade dos aglomerados humanos. 
Quando um coletivo aum enta o número de seus 
integrantes, surgem novas maneiras de gerar 
e distribuir riquezas, novas formas de merca
do (financeiro, ideológico, religioso, científico). 
A m áquina estatal deve se atualizar técnica e 
politicamente.

Com o desenvolvimento técnico e cientí
fico, bem  como artístico, várias tentativas são 
hoje empreendidas para ir além dos modelos 
mecânicos ou orgânicos. Filósofos como Elias 
Canetti desenvolveram teorias do coletivo se
guindo os parâmetros da revolução quântica. 
Outros, como Erançois Dagognet, se interro
gam sobre o próprio estatuto das imagens e 
paradigm as e a complexificação trazida pela 
cibernética, computadores, -avançados ins- 

. trum entos de precisão. Teóricos de várias ori
gens estudam  modelos de percepção social, 
assum em  a tarefa de imaginar quais deles es
tariam  à altura dos nossos dias. Os exemplos 
utilizados na antiga reflexão ética, moldados a 
partir do corpo, dos instrumentos, dos ofícios, 
foram extraídos das artes e das técnicas. Cofti
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a engenharia genética e a informática, surge a 
oportunidade de recuperar o trabalho da ima
ginação, produzir mecanismos de controle da 
ordem social. A marcha tecnológica amplia o 
imaginário do artifício aplicado à sociedade e 
à política.

As imagens das redes de neurônios, cuja. 
leitura se faz de maneira sempre mais instan
tânea, indica que em poucos anos será possível 
o acesso aos pensam entos dos agentes socie
tários. Isso possibilita, tam bém  em escala pre
visível, o aperfeiçoamento de relações simbió- 
ticas entre seres vivos e instrumentos eletrô
nicos, o que pode remediar ou corrigir falhas 
do nosso organismo. “Tais nexos”, diz um pes
quisador em bioética, “poderia incluir arranjos 
am bientais ou acrescer a conjunção de huma
nos e máquinas." É alvo da NASA, desde 1960, 
complementar os corpos pelo uso de instru
mentos eletrônicos. Os progressos são efetiva
dos não só no setor físico. Mesmo as intenções 
anímicas podem ser lidas diretam ente na ativi
dade do córtex parietal. Isto em animais. Mas 
já existem projetos nos EUA de criar "próteses 
neurais" que permitiriam entender o cérebro e 
como as m entes e máquinas podem interagir. 
Certa máquina do projeto Touring tem  como 
alvo computar todo processo de raciocínio 
que possa ser representado por um algoritmo. 
Cientistas do MIT trabalham  còm sensores e 
algoritmos que poderiam reconhecer emoções 
como interesse, estresse, fadiga.

Voltemos ao pensam ento platônico. Qual 
a causa da corrupção dos que têm  por ofício 
proteger a vida e as riquezas públicas? E por
que a cidadania tam bém  se corrompe ou se 
deixa corromper? A causa está, diz Platão, na 
fraqueza técnica da pedagogia antiga, quando 
se tra ta  de ensinar o respeito da lei. Acostu
m adas a ler textos legais e depois esquecê-los, 
as pessoas ignoram os ditam es éticos no conví
vio político, A solução é dada pelo filósofo com

apelo a um a outra figura técnica. Para que a lei 
seja obedecida pelos guardiães e pela cidada
nia, é preciso que os legisladores e dirigentes 
operem como tintureiros exímios. Eles devem 
imergir as almas na tin ta  das leis por um tempo 
certo e intensidade correta. Assim, os indiví
duos guardam as ordens legais em sua própria 

. mente, de m aneira indelével. A educação pla
tônica pode ser resumida naquele tingimento 
de almas. Críticas foram levantadas contra o 
pensador. As suas propostas nada deixaram 
para a liberdade individual.

O que se passa  hoje no caso da neuroci- 
ência e da engenharia médica levanta as m es
mas invectivas endereçadas ao sistem a platô
nico. Os adversários dizem que, se a consciên
cia fosse capturada pela ciência, nada sobraria 
do livre arbítrio, não haveria escolha entre o 
bem  e o mal. Daí para a imputabilidade seria 
um passo. Cortes de justiça tendem  a aceitar 
argumentos das defesas segundo os quais cer
tos medicamentos ou processos técnicos com
prometem a m ensrea  dos acusados, a condição 
m ental exigida para a  culpa.

Finalizemos. As antigas figuras da vida 
ética, a do corpo e a da máquina, em nossos 
dias tendem  a ser peças do m useu imaginá
rio. Mas elas operam nas m entes e discursos 
de políticos e de analistas, são bem  recebidas 
pela opinião pública. Com a neqrociência, a ci-. 
bernética e as tecnologias de leitura avança
da dos poderes psíquicos, o projeto platônico 
de implantar as leis na m ente hüm ana pode 
se fazer realidade. Em vez de esperar que um 
banqueiro ou político burle a lei, a educação e 
a tecnologia preveniriám aquele ato, enxertan- 
do m andam entos éticos e legais na  m ente da 
criança que agirá no universo social e no mer
cado. Delírio à m aneira de Orwell? No entan
to, ta l projeto pode ser visualizado. A DARPA 
(Defense Advanced Research Projects Agency) 
contava com verbas conhecidas (fora as secre-
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tas), acima de 3 bilhões de dólares em 2006. 
Grande parte  daqueles projetos entra nas p es
quisas de neurociência. A pesar da crise m un
dial, tais projetos tendem  a ser mantidos, so
bretudo por interesses estratégicos. Para todos 
os prism as mencionados, um a fonte excelente 
é o livro de Jonathan D. Moreno: Mind Wars. 
Brain Research and National Defense (New 
York, Dana Press, 2006).

Ou seja: instrum entos para o controle 
moderno , da corrupção pública e privada po
dem ser disponíveis em prazo breve. Eles aju
dariam a impor determ inada éticâ aos grupos, 
aos mercados, aos poderes. Mas a crítica feita a 
Platão e a Hobbes se mantém, como na Grécia 
antiga: se a técnica permite prevenir desvios 
éticos, trará ela bons costumes e livre opção? 
Temos um desafio para a democracia que só 
poderá ser vencido com saberes e imaginação. 
Sem tais elementos, repetiremos idéias e recei

ta s  envelhecidas de governo, nò mesmo passo 
em que a sociedade se torna mais complexa e... 
corrompida.

TEMA CENTRAL DOS
GRUPOS DE ESTUDOS PARA 2009

Os Procuradoras de Justiça e Promotores 
de Justiça reunidos no XXXVI Seminário Jurí
dico dos Grupos de Estudos dos Membros do 
Ministério Publico do EStado de São Paulo, rea
lizado de 17 a 21 de dezembro de 2008, no Gua- 
rujá, escolheram para 2009 como tem a central 
“Novas formas de atuação do Ministério Públi
co, plano de atuação e direitos hum anos”.

SANTIN, V F. The State of São Paulo Public 
Prosecutor’s Office m ember’s study groups -  
2008 ativities. Rev. Justitia  (São Paulo), v. 200, 
p. 429-451, jan./jun. 2009.
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Wallace Paiva MARTINS JUNIOR*

Sugestão de Projeto de Lei intitulado “Enfor- 
cement" para garantir o regime democrático, a 
ordem jurídica e os direitos sociais e individu
ais indisponíveis.

1 Um dos grandes problemas do Brasil é a 
falta de efetividade das leis traduzida em dito 
popular que diferencia as “leis que pegam  e as 
que não pegam ”.
2 Em verdade, e superado o modeloclássico 
de separação de poderes, atualmente, não b as
ta  o Poder Legislativo criar ou alterar normas 
para enfrentamento dos anseios da população. 
Sua louvável atuação quase sempre ó estimula
da por reação à situação de crise ou por atendi
mento à dem anda crescente do fortalecimento 
do Poder Executivo como órgão extraordinaria
m ente normativo através das m edidas provisó
rias. É preciso que a elaboração normativa seja 
instruída de dados e informações seguros da 
realidade e, principalmente, da averiguação d ã  
efetividade social e prática das normas. É in
dispensável, ainda, que haja um a mensuração 
constante das razões da ineficácia material das 
leis, para verificação de sua incompletude ou 
da localização de disfunções em sua execução.
3 Para tanto, propõe-se que o próprio Poder 
Legislativo se encarregue dessa  missão à vista 
de sua função fiscalizadora e normativa e, ain
da, o Ministério Público, à luz do art. 127 e do 
art. 129 da Constituição, institúição essencial e 
órgão independente, com perfil similar ao om- 
budsman, na qualidade de garante do regime 
democrático, da ordem jurídica e dos direitos 
sociais e individuais indisponíveis, exerça fun
ção destinada ao enforcement. Esse instituto

do direito norte-americano consiste no e sta 
belecimento de “m eçanismos eficazes que as
segurem  o cumprimento das leis ” e a doutrina 
inculca seu desem penho pelo Parquet inclu
sive para estreitar a cooperação perm anente 
entre ele e os Poderes da República (Antonio 
Augusto Mello de Camargo Ferraz e Patrícia 
André de Camargo Ferraz. “Ministério Públi
co e Enforcement", in Ministério Público -  Ins
tituição e Processo, São Paulo: Atlas, 1997, p. 
117, 120-122).

4 O projeto tem  o seguinte teor:
“Art. Ia O Poder Legislativo, de qualquer 
nível, fiscalizará a efetividade e eficácia, 
total ou parcial, das normas vigentes e 
zelará por seu aprimoramento e aperfei
çoamento, podendo, para tan to”:
I -  criar comissões especiais, Observadas 
as normas regimentais, para análise e co
leta de dados, e de informações de órgãos 
ou entidades públicos ou privados, inclu
sive por meio de audiências públicas;
II -  solicitar o aúxílio do Tribunal de Con
tas, no âmbito de sua competência;
III -  receber queixas, reclamações ou pe
tições de qualquer pessoa ou representa
ções dos Poderes Judiciário e JSxecutivo, 
do Ministério Público ou do Tribunal de 
Contas;
IV -  requisitar informações aos. órgãos e 
entidades da Administração Pública dire
ta  ou indireta, inclusive agências execu-

* Promotor de Justiça - SP



tívas ou reguladoras, dos Poderes Judiciá
rio e Executivo, do Ministério Público ou 
do Tribunal de Contas.
§ Ia No âmbito da União, a Câmara dos 
Deputados e o Senado Federal criarão, 
nos termos do inciso I, suas respectivas 
comissões.
§ 2a As comissões especiais enviarão à 
Mesa Diretora propostas de edição ou 
alteração de normas ou de m edidas que 
garantam  o cumprimento das normas d a  
competência do Poder Legislativo, e aos 
poderes, órgãos e entidades da Adminis
tração Pública direta ou indireta, inclusi
ve agências executivas ou reguladoras, 
dotados de iniciativa legislativa reser
vada ou de poder normativo, adotando 
providências quanto ao descumprimento 
dos arts . 16 e 17 da Lei Complementar n. 
101, de 04 de maio de 2000, relacionado à 
falta de meios para implantação e funcio
namento de política pública prevista em 
ato normativo.
§ 3a Os poderes, órgãos ou entidades 
cientificarão o Poder Legislativo da solu
ção dada à proposta.

/
Art. 2a O Ministério Público da União e 
dos Estados, sem  prejuízo da promoção 
da ação penal pública, da ação civil pú
blica e da instauração de inquérito civil 
ou de procedimentos próprios, zelará 
pela efetividade dos direitos assegura
dos e pela prevenção ou controle de irre
gularidades, m ediante:'
I -  a análise da efetividade e eficácia, to 
tal ou parcial, das normas vigentes;
II -  o encaminhamento motivado aos Po
deres Executivo, Legislativo ou Judiciá
rio, ao Conselho Nacional de Justiça, ao 
Conselho Nacional do Ministério Público, 
ao TVibunal de Contas, ou a  órgãos ou en
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tidades da Administração Publica direta ’ 
ou indireta, inclusive agências executivas 
ou reguladoras, de propostas de edição ou 
alteração de normas ou de medidas que 
garantam  o cumprimento das normas.

. Parágrafo único. Na hipótese da parte fi
nal do inciso II deste  artigo, o Poder Le
gislativo adotará providências quanto ao 
descumprim ento dos arts. 16 e 17 da Lei 
Complementar n. 101, de 04 de maio de 
2000, relacionado à falta de meios para 
implantação e funcionamento de política 
pública prevista em ato normativo.

Art. 3a O Poder Legislativo e o Ministé
rio Público darão ampla publicidade das 
análises e propostas à população, m e
diante publicação no Diário Oficial e dis
ponibilidade de seu inteiro teor em sítios 
de meios cibernéticos ou eletrônicos, sem 
prejuízo da prestação de informações a 
qualquer pessoa, ressalvadas as hipóte- 

1 ses legais de sigilo.

Art. 4a A proposta referida no art. I o, § 
2o, e no art. 2o, II, d esta  Lei, será encam i
nhada ao Poder, entidade ou órgão com
petentes, no primeiro dia útil de cada 
ano, sem  prejuízo de sua rem essa ime
d ia ta 'quando  assim  justificarem a con
veniência e a necessidade, e constarão 
da  abertura das sessões legislativas e 
dos anos judiciários, assegurada a  pala
vra ao Procurador-Geral da República ou 
ao Procurador-Geral de Justiça, confor
me o caso.

Art. 5a Para execução das funções come
tidas nesta  Lei, o Ministério Público po
derá se valer:
I -  de audiências públicas, assegurada 
ampla e prévia publicidade e participa-
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ção a qualquer pessoa ou organizações^ 
não governamentais;
II -  de dados captados ou fornecidos 
por seus membros, autoridades, órgãos, 
agentes ou entidades da Administração 
Pública, de qualquer dos Poderes ou dé 
qualquer esfera de governof organiza
ções não governamentais ou qualquer 
pessoa, ou requisitados aos órgãos e en
tidades da Administração Pública direta 
ou indireta, inclusive em presas estatais, 
controladas ou dependentes;
III -  das estratégias definidas nos seus 
planos de atuação, garantida a discussão 
prévia por seus membros.
Parágrafo único. O Ministério Público po
derá criar órgão específico em' sua estru 
tu ra  interna para  aprimoramento, articu- 

• lação, centralização, gestão  e eficiência 
da execução das funções prev istas na 
Lei, m ediante ato próprio, a ser dirigi- 

, do por membro da carreira m ediante 
designação do respectivo Procurador- 
Geral.

Art. 6a C onstatada por qualquer membro 
do Ministério Público situação disciplina
da nesta  Lei compete-lhe encaminhar à 
Chefia do Ministério Público a respectiva 
proposta, cientificando o respectivo Con
selho Superior.

Art. 7a As propostas de edição ou alte
ração legislativa deverão ser enviadas 
ao Poder, entidade ou órgão dotados da 
respectiva iniciativa reservada, que cien
tificará sua solução ao Ministério Público. 
Parágrafo único. Nos demais casos, com
pete ao Ministério Público enviar a pro
posta, de cuja solução será cientificado.

Art. 8a Os Ministérios Públicos da União 
e dos Estados disciplinarão em ato nor
mativo próprio o procedimento referente 
à execução desta  Lei.

Art. 9a A execução das providências 
constantes do art. 2o desta  Lei não impe'- 
de a expedição de recomendações pelo 
Ministério Público conforme previsto nas 

. Leis Orgânicas dos Ministérios Públicos 
* da União e dos Estados ou de outras leis, 

que observará tam bém  ao disposto nesta  
Lei, regulam entada por ato de cada Mi
nistério Público.

Art. 10. No exercício das atribuições do 
a r t . '129 II e III da Constituição Federal, o 
órgão do Ministério Público, de ofício ou 
m ediante provocação, poderá expedir re
comendações e relatórios anuais ou espe
ciais para que sejam observados os direi
tos que lhe incumba defender, aos quais 
se dará a publicidade cabível.
§ Ia Expedida a recomendação, com ou 
sem  a oitiva do responsável, com pra
zo razoável para o cumprimento, deverá 
ser informado ào Ministério Público, em 
10 dias, sobre a sua adoção ou não, sem 
prejuízo da instauração de procedimento 
administrativo pela prática de ilícito ad
ministrativo ou falta sujeita à sanções ad
ministrativas.
§ 2a Na hipótese de desatendíjnento à re
comendação, se  for o caso, o Ministério 
Público poderá instaurar inquérito civil, 
celebrar compromisso de ajustamento de 
conduta Ou promover a ação civil compe
tente.
§ 3a Além das providências previstas nos 
dispositivos anteriores, poderá o órgão do 
Ministério Público emitirhelatórios, anuais
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ou especiais, a respeito do exercício fun
cional, rias diversas áreas de sua atuação.
§ 4o Os relatórios poderão conter, dentre 
outras, informações sobre o resultado 
social da atuação do Ministério Público, 
diagnósticos e recomendações.
§-5° As recomendações e relatórios acima 
referidos serão encaminhados tam bém  
aos Poderes Legislativo e Executivo, às - 
agências reguladoras com petentes para 
a  m atéria em questão e às entidades re
presentativas de interesse.
§ 6o Poderá ser requisitada do destinatá
rio dos atos acima referidos a  divulgação 
adequada e imediata, bem  como respos
ta  escrita.

Art.,11. O órgão do Ministério Público po
derá notificar a autoridade competente

para que tome, em prazo razoável, as pro
vidências legais, no âmbito de seu poder 
de polícia, a fim de assegurar o respeito a 
interesses sociais.

Art. 12. As despesas para execução des
ta  Lei correrão por conta das respectivas 
dotações orçamentárias, suplem entadas, 
se necessário.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação, sendo regulam entada 
em 60 (sessenta)-dias".

Wallace Paiva Martins Junior 
Promotor de Justiça -  SP

MARTINS JÚNIOR., W. E Bill n° 3.244/08 of 
2008. Rev. Justitia (São Paulo), v. 200, p. 453- 
456, jan./jun. 2009.
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Projeto de Lei n? 4,200, de 2001
Jorge A ssaf MALULY*

Altera dispositivos do Decreto-Lei n° 3.689/1941 
(CPP), relativos à investigação criminal.

PARECER SUBSTITUTIVO

A) Excluir o parágrafo único do art. 7o:

“Art. 7S Os elementos informativos da in
vestigação deverão ser obtidos na medi
da estritam ente necessária à formação 
do convencimento do • Ministério Púbico 
ou do querelante sobre a viabilidade da 
acusação, bem como à  efetivação de m e
didas cautelares, pessoais ou reais, a se 
rem autorizadas pelo juiz.
Parágrafo único. Esses elementos não po
derão constituir fundamento da sentença, 
ressalvadas as provas produzidas caute- 
larmente ou irrepetíveis, que serão sub
metidas a posterior contraditório”.

SUGESTÃO: EXCLUSÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO. 

JUSTIFICATIVA:
, A Lei n° 11.690/08 modificou o art. 155 do 

CPR que passou a tra tar dos elementos infor
mativos colhidos no inquérito policial:

“Art.155. O juiz formará sua convicção 
pela livre apreciação da prova produzida 
em contraditório judicial, não podendç 
fundam entar sua decisão exclusivamente 
nos elementos informativos colhidos na 
investigação, ressalvadas as provas cau
telares, não repetíveis e antecipadas”.

Desnecessário tra tar novamente sobre 
o assunto, ainda mais no capítulo relacionado 
com o inquérito policial.

Além do que, a redação do art. 155 do 
CPP está  mais abrangente que a do parágrafo 
único do art. 72 do CPP e, certam ente, o con
fronto desses dispositivos causaria um tumulto 
ná interpretação do tema.

Por tais jnotivos, a melhor solução é ex
cluir o'parágrafo único do art. 72 do texto do PL 
4209,2001. -

B) Excluir a expressão “fundamentada- 
m ente” do inciso IV,do § 2a do art. 9a:

“Art. 9a ..'.
§ 2a Récebendo os autos, o Ministério Pú
blico poderá:

IV -  requisitar, fundameiítadamente, a 
realização de diligências complementa
res, indispensáveis ao oferecimento da 
denúncia, que deverão ser realizadas em, 
no máximo, trinta dias.

SUGESTÃO: EXCLUSÃO DA EXPRESSÃO 
“FUNDAMENTADAMENTE".

JUSTIFICATIVA:
A incorporação no texto legal de que as 

requisições de diligências investigatórias pelo 
Ministério Público à autoridade policial devam 
ser fundam entadas é de extremo rigor formal.

As requisições ministeriais são presumi- 
dam ente legais e têm  base na Constituição Fe
deral {art. 129, VÍII), que não exige a  aludida 
fundamentação.

A fundamentação expressa da requisição 
pode iniciar um debate desnecessário entre a

* Promotor de Justiça -  SP
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autoridade policial e o membro do Ministério 
Público sobre a  imprescindibilidade da diligên
cia determ inada para o ajuizamento da ação 
penal.

Convém lembrar que a requisição é uma 
ordem, com base legal. Se for ilegal, a autorida
de policial poderá se recusar a cumpri-la.

Desse modo, meu parecer é no sentido de 
se excluir a expressão “fundam entadam ente” 
do inciso IV do § 22 do art. 9Q da proposta do PL 
4.209/01.

C) EXCLUSÃO DO § 32 DO ART. ^

“§ 32. A requisição de diligências, na for
ma prevista no parágrafo antèrior, não 
obsta, se for o caso, ao oferecimento da 
denúncia”.

SUGESTÃO: EXCLUSÃO 

JUSTIFICATIVA:
O texto do § 3a contradiz o disposto no in

ciso IV do § 2o do art. 9a. Este último dispositivo 
tra ta  das diligências indispensáveis ao ofere
cimento da denúncia, ou seja, sem as quais a 
ação penal não pode ser iniciada. O § 32 do art. 
9o, por seu  turno, afirma que a denúncia pode 
ser oferecida, sem as aludidas diligências. Ora,

. se as diligências são indispensáveis, a denún
cia não pode ser ofertada.

Assim, a única solução é excluir do proje
to de lei o § 3a do art. 9°.

D) ALTERAÇÃO DO ART. 10, “CAPUT".

“Art. 10. O inquérito policial, em qualquer 
caso, deverá ser concluído no prazo de 
sessen ta  dias,, contados do conhecimen
to da infração penal pela autoridade po
licial, áalvo se o indiciado éstiver preso, 
quando o prazo será de dez dias".

SUGESTÃO: ALTERAÇÃQDO PRAZO DE EN
CERRAMENTO DÕ INQUÉRITO POLICIAL, 
QUANDO O INDICIADO ESTIVER PRESO, 
PARA VINTE DIAS.

JUSTIFICATIVA:
Nos dias atuais, em que o número de in

frações penais é muito maior do que na década 
de 40, quando foi redigido o atual CPR não se 
pode exigir mais que o inquérito policial, quan
do o indiciado estiver preso, se encerre em vin
te  dias.

As infrações penais são mais complexas, 
o número de agentes é maior, exigindo mais. 
tempo para que a Polícia Judiciária encerre 
suas investigações.

Dessa forma,- aproveitando-se a oportuni
dade da alteração legislativa, é melhor fixar um 
prazo adequado, mais compatível com a reali
dade policial, para o término da investigação. 
A minha sugestão é que esse prazo seja fixado 
em 20 (virite) dias.

E) EXCLUSÃO DO ARTIGO 15

“Art. 15. Se o indiciado for menor, a au
toridade nomeará curador para assisti-lo, 
preferencialmente advogado, vedada a 
nomeação de pessoa analfabeta e de ser
vidor da Polícia Judiciária, do Ministério 
Público ou do Poder Judiciário".

SUGESTÃO: EXCLUSÃO DO ART. 15 

JUSTIFICATIVA:
Com efeito, não se pode mais exigir a 

presença de curador ao indiciado menor dé 21 
anos de idade. O artigo do CPP que tratava do 
assunto na fase judicial (art. 194) foi revogado 
pela Lei n° 10.792/2003.

Além disso, é bom lembrar que o Código 
Civil já considera maior, plenam ente capaz, a 
pessoa com mais de 18 anos de idade.
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Desse modo, o ressurgimento da figura 
do curador ao indiciado menor é anacrônica, 
um retrocesso em relação à  atual legislação, 
devendo, por isto, ser excluído art. 15,do Pro
jeto de Lei.

F) A REDAÇÃO DOS §§ 3“ E 4a DO ART. 28

"Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, 
após a realização de todas as diligências 
cabíveis, convencer-se da inexistência de 
base razoável para o oferecimento de de
núncia, promoverá, fundamentadamente, 
o arquivamento dos autos da investiga
ção ou das peças de informação.

§ Ia Cópias da promoção de arquivamen
to e das principais peças dos autos serão 
por ele remetidas, no prazo de três dias, a 
órgão superior do Ministério Público, sen
do intimados essa  providência, em igual 
prazo, m ediante carta  registrada, com 
aviso de retorno, o investigado ou indi
ciado, o ofendido, ou quem tenha quali
dade para representá-lo.

§ 2a Se as cópias referidas no parágrafo 
anterior não forem encam inhadas no pra
zo estabelecido, o investigado, o indicia
do ou o ofendido poderá solicitar a órgão 
superior do ministério Público que as re
quisite.

§ 32 Até que, em sessão de órgão supe
rior do Ministério Público, seja ratificada 
ou rejeitada a promoção de arquivamen
to, poderão o investigado ou indiciado e 
o ofendido, ou quem  tenjia a qualidade, 
para representá-lo, apresentar razões es
critas.

§ 42 A promoção de arquivamento, com ou 
sem  razões dos interessados, será sub
m etida a exame è deliberação de órgão

superior do Ministério Púbíico, na forma 
estabelecida em seu regimento.

§ 52 O relator da deliberação referida no 
parágrafo anterior poderá, quando o en
tender necessário, requisitar os autos ori
ginais, bem como a realização de quais
quer diligências reputadas indispensá
veis.

§ 62 Ratificada a promoção, o órgão su
perior dò Ministério Público ordenará a 
rem essa dos autos ao juízo competente, 
para o arquivamento e declaração da ces
sação de eficácia das m edidas cautelares 

- éventualm ente concedidas.

§ 7a Se, , ao invés de ratificar o arquiva
mento, concluir o órgão superior pela via
bilidade da ação penal, designará outro 
representante do Ministério Público para 
oferecer a denúncia".

SUGESTÃO: ALTERAR O SISTEMA PROPOS
TO PARA QÜE SOMENTE OS CASOS GRAVES 
SEJAM REMETIDOS AO ÓRGÃO SÜPERIOR. 
NOS DEMAIS, CRIAR UM RECÜRSO PARA O 
INTERESSADO.

JUSTIFICATIVA:
O art. 28, com a  redação proposta pelo 

PL 4209/2001, traz uma im portante modifica
ção no CPP Os parágrafos desse dispositivo 
retiram do Poder Judiciário a apreciação do 
pedido de arquivamento do Ministério Público, 
transferindo-o para um Órgão Superior, na for
ma estabelecida por regimento.

Embora a alteração se coadune com o 
monopólio do exercício da ação penal pública 
pelo Ministério Público (art. 129, I, da CF), há 
um sério problema que deve ser considerado, 
qúe pode inviabilizar a aplicação dessa  regra: 
o número de inquéritos policiais submetido à

JH-
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apreciação do Poder Judiciário é extremamen- 
te  elevado.

Atualmente, a análise dos pedidos de ar
quivamento é diluída entre todas as Comarcas 
do Estado Federativo (algumas com diversos 
juizes), o que torna viável a sua efetivação. Pd- v 
rém, concentrando-se todos os feitos arquiva
dos em um único Órgão, ainda que com inúme
ros integrantes, a aplicação da regra certam en
te  se tornaria impossível.

Somente para exemplificar, na comarca 
de São Paulo, apenas no Foro Central,.ou seja, 
não está  computado os feitos dos Foros Regio
nais e das demais Comarcas do Estado, o nú
mero de inquéritos policiais arquivados foi:

a) em 2005: 29.347 (vinte e nove mil, tre
zentos e quarenta ese te);

b) em 2006: 29.641 (vinte e nove mil, 
seiscentos e quarenta e um);

c) em,2007: 26.349 (vinte e seis mil, tre 
zentos e quarenta e nove).

Desse modo, somente os casos graves 
sejam submetidos, obrigatoriamente, a  uma 
análise pelo Órgão Superior do Ministério Pú
blico, enquanto que nos demais feitos, quando 
houver provocação do ofendido ou interessado, 
por meio de um recurso próprio. Esta medida 
recursal tem  precedente na legislação proces
sual da Alemanha e perm ite que terceiros inte
ressados possam  se insurgir contra a promoção 
do arquivamento.

Outra ponderação necessária é a inser
ção do requerente da instauração da investiga
ção criminal para que seja intimado da promo
ção de arquivamento, possibilitando, também, 
a sua irresignaçãó em caso de discordância da 
manifestação do Ministério Público.

Muitas investigações criminais, especial
m ente aquelas que envolvem um interesse di
fuso ou coletivo (crime ambiental, contra o con

sumidor ou patrimônio público), são requeridas : 
por entidades públicas ou privadas ou por ter
ceiros interessados, que não o ofendido. Desta 
forma, torna-se necessário incluir tais pessoas 
no rol daquelas que são intimadas da promo
ção de arquivamento dos autos e que podem 
insurgir-se cóntra o mesmo.

Por tais motivos, sugere-se a seguinte re
dação para o art. 28 do CPR:

“Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, 
após a realização de todas as diligências 
cabíveis, convencer-se da inexistência de 
base razoável para o oferecimento de de
núncia, promoverá, fundamentadamente, 
o arquivamento dos autos da investiga
ção ou das peças de informação.
§ Ia Cópias da promoção, de arquivamen
to e das principais peças dos autos serão 
por ele remetidas, no prazo de três dias, a 
órgão superior do Ministério Público, sen
do intimados a essa providência, em igual 
prazo, mediante carta registrada, com avi
so de retorno, o investigado ou indiciado, 
o ofendido, ou quem tenha qualidade para 
representá-lo, e o requerente da instaura
ção da investigação.
§ 2a Se as cópias referidas no parágrafo 
anterior não forem encam inhadas no pra
zo .estabelecido, o investigado, o indicia
do ou o ofendido poderá solicitar a órgão 
superior do Ministério Público que as re
quisite.
§ 32 Até que, em sessão de órgão supe
rior do Ministério Público, seja ratificada 
ou rejeitada a promoção de arquivamen
to, poderão o investigado ou indiciado e o 
ofendido, ou quem tenha a  qualidade para 
representá-lo, apresentar razões escritas.
§ 42 A promoção de arquivamento, com ou 
sem razões dos interessados, será sub
m etida a exame e deliberação de órgão
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superior do Ministério Público, na forma 
estabelecida em seu regimento.
§ 5a O relator da deliberação referida no pa
rágrafo anterior poderá, quando o enten
der necessário, requisitar os autos origi
nais, bem como a realização de quaisquer 
diligências reputadas indispensáveis.
§ 62 Ratificada a promoção, o órgão su
perior do Ministério Público ordenará a 
rem essa dos autos ao juízo competente, 
para o arquivamento e dèclaração da ces
sação de eficácia das m edidas cautelares 
eventualm ente concedidas.
§ 7a Se, ao invés de ratificar o arquiva
mento, concluir o órgão superior pela via
bilidade da ação penal, designará outro 
representante do Ministério Público para 
oferecer a denúncia.
§ 8a Em se tratando de contravenção pe
nal ou de crime cuja pena máxima não ex
ceda a cinco anos, a promoção de arqui

vamento dispensa a deliberação de órgão 
superior do Ministério Público, podendo 
o investigado ou indiciado, o ofendido, ou 
quem tenha qualidade para representá- 
lo, e o requerente da instauração da in
vestigação, no prazo de dois m eses da /
notificação, solicitar ao órgão superior do 
Ministério Público que a examine".

O prazo de 60 (sessenta) dias da vacatio 
legis é tam bém  muito exíguo para a implan
tação do sistem a proposto no Projeto de Lei. 
Sugere-se, também, o seu aumento para 180 
(cento e oitenta) dias.

São Paulo, 14 de julho de 2008.

~ Jorge A ssaf Maluly
r

Promotor de Justiça -  SP

MALULY, J.A. Bill n° 4209 of 2001. Rev. Justitia 
(São Paulo)', v. 200, p. 457-461, jan./jun. 2009.
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Projeto de Lei 1.544, de 2007 -  
Criação do “Cadastro Nacional de Condenados por 
Ato de Improbidade Administrativa” (PL 1.544/07)

Associação Paulista do Ministério Público 
Comissão dé Estudos Institucionais e Acom
panhamento Legislativo 
Òbjeto : PL 1.544/07

l  TEOR DO PL 1.544/07
O PL 1.544/07, de autoria do Excelentís

simo Deputado Federal Leio Coimbra (PMDB/ 
ES) tem  por escopo a criação do “Cadastro Na
cional de Condenados por Ato de Improbidade 
Administrativa".

Eis o teor do PL:

“Art. Ia Fica criado, no.âmbito do Minis
tério da Justiça, o Cadastro Nacional de 
Condenados por áto de improbidade ad
ministrativa.

Art. 2a As sentenças condenatórias pro- 
latadas em decorrência do disposto na 
Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, conterão 
obrigatoriamente, na parte  dispositiva, a 
determinação para que o nome dos con
denados seja inscrito no cadastro a que 
se refere o art. I o desta  lei assim  que a 
condenação transite  em julgado, com in
formações precisas acerca das penalida
des impostas e de seus fundamentos.

Art. 3a O registro decorfpnte do disposto 
no art. 2o desta  lei sêrá excluído depois 
de decorrido o prazo previamente estabe
lecido no respectivo ato judicial.

Art. 4a O cadastro instituído por esta  lei 
será mantido em meio eletrônico, per-

Ricardo de Barros LEONEL*

mitindo-se a qualquer interessado livre 
acesso a seu conteúdo.

'  Árt. 5a Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação". 4

A propositura é extremamente elogiável, 
pois pretende conferir maior eficácia às punições 
previstas na Lei de Improbidade Administrativa, 
unificando a coleta de dados sobre sua aplica
ção, e tornahdo obrigatória a divulgação de infor
mações a respeito, em todo o território nacional.

Entretanto, é necessário fazer algumas 
considerações para seu aprimoramento.

2 INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO
DE INICIATIVA

O PL 1.544/07, de iniciativa parlamentar, 
cria novas atribuições e nova estrutura orgâni
ca no âmbito do Ministério da Justiça.

Nessa matéria, a iniciativa é reservada ao 
Chefe do Poder Executivo Federal, em virtude da 
existência de expressa ressalva no art. 61, § Ia, 
II e da CF/88, por tratar-se de proposta de cria
ção de estrutura no âmbito da Administração. - 

Pacífico o entendim ento a respeito, no 
Pretório Excelso:

"Lei n° 781, de 2003,,do Estado do Amapá 
que, em seus arts. 4a, 5a e 6a, estabelecé 
obrigações para o Poder Executivo insti
tuir e organizar sistem a de avaliação de 
satisfação dos usuários de serviços pú-

* Promotor de Justiça -  SE
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virtude de a lei ter-se originado de inicia- centivos Fiscais ou Creditícios por prazo deter- 
tiva da Assembléia Legislativa. Processo minado e dá outras providências", em projeto 
legislativo que deveria ter sido inaugura- de lei com o seguinte teor:
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do por iniciativa do governador do E sta
do (CF, art. 61, § l s, II, e). Ação direta juh 
gada procedente.” (ADI 3.180, Rei. Min. 
Joaquim Barbosa, julgamento em 17-5- 
07, DJ de 15-6-07)

“Lei do Estado de São Paulo. Criação de 
Conselho Estadual de Controle e Fiscali-V 
zação do Sangue-Cofisan, órgão auxiliar 
da Secretaria de Estado da Saúde; Lei de 
iniciativa parlamentar. Vício de iniciativa, 
inconstitucionalidade reconhecida. Proje
to de lei que visa a criação e estrutura
ção de órgão da administração pública: 
iniciativa do Chefe do Poder Executivo 
(^rt. -61, § Ia, II, e, CR/88). Princípio da 
simetria.” (ADI 1.275, Rei. Min. Ricardo 
Lewandowski, julgamento em 16-5-07, 
DJ de 8-6-G7)

Todavia, há a possibilidade de corrigir a 
proposta e torná-la mais adequada, afastando- 
se a inconstitucionalidade.

3 PROPOSTA ANTERIOR: O PL 5.273/05 
O PL 5.273/05, de autoria,do ilustre de

putado federal Dimas Ramalho (PPS/SP), tra 
tou do mesmo tem a versado no PL 1.544/07, 
ao acolher sugestão formulada por Comissão 
criada pela Procuradoria-Geral de Justiça  de 
São Paulo, e com posta pelos ilustres Promoto
res de Justiça  Eduardo M artines Júnior^ Ma
noel Sérgio da Rocha Monteiro, Marcelo Duar
te  Daneluzzi, e Wallace Paiva M artins Júnior 
(Ato 45/04-PGJ).

Encampando integralmente a propostá 
da Procuradoria-Geral de Justiça, o deputado 
Dimas Ramalho propôs a criação de “Cadasçro 
Nacional de Pessoas Físicas e Jurídicas Proibi-

"PROJETO DE LEI IVo , 2005 (Do Sr. Dimas 
Ramalho)
Altera a Lei n° 8.429, de 02 de junho de 
1992, cria o Cadastro Nacional de Pessoas 
Físicas e Jurídicas Proibidas de Contratar, 
de Receber Benefícios ou Incentivos Fis-- 
cais ou Creditícios por prazo determinado 
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1- Fica acrescentado o §  2r ao artigo 12 
da Lein° 8.429, de 02 de junho de 1992, que 
passa a vigorar com a seguinte redação, 
transformado 6 seu parágrafo único em § Ia: 
"Art. 12..................................... .'.......... ...........

§ 2a Com o trânsito em julgado da deci
são que tenha aplicado as penalidades de 
proibição de contratar com o Poder Públi
co ou de receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, por prazo determi
nado, direta ou indiretamente, ainda que 
por intermédio de pessoa jurídica, da qual 
seja sócio majoritário, a autoridade judi
cial, de imediato, determinará, por ofício 
dirigido ao Congresso Nacional, a inser
ção dos condenados no Cadastro Nacional 
de Pessoas Físicas e. Jurídicas Proibidas 
de Contratar, de Receber Benefícios ou In
centivos Fiscais ou Creditícios por prazo 
determinado, respectivamente, sem pre
juízo da execução provisória." (NR)
Art. 2a A  Lei n° 8.429, de 02 de junho de 
1992, passa a vigorar acrescida do "CAPÍ
TULO III-A".
Art. 3a Acrescenta-se à Lei n°. 8.429, de 02 
de junho de 1992, a seguinte redação, no 
capípulo III-A:
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"CAPÍTULO III-A
Art. 12-A. Fica criado o Cadastro Nacio
nal de Pessoas Físicas e Jurídicas Proibi
das de Contratar, de Receber Benefícios 
ou Incentivos Fiscais ou Creditícios por 
prazo determinado, a ser implantado e 
gerido pelo Congresso Nacional.
§ Ia O cadastro relacionará as pessoas físi
cas e jurídicas que, direta ou indiretamen
te, em decorrência de decisão judicial tran
sitada em julgado, estão proibidas de con
tratar, pelo prazo nela fixado, com o Poder 
Público, independentemente da existência 
de prévio procedimento licitatório,
§ 2a O cadastro relacionará as pessoas fí
sicas e jurídicas qüe, direta ou indireta
mente, em decorrência de decisão judicial 
transitada em julgado, estão proibidas de 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios.
§ 3a A s despesas decorrentes da implan
tação e do gerenciamento desse cadastro 
correrão por conta dos recursos orçamen
tários próprios do Congresso Nacional, 
nos termos da Resolução desta lei.
§ 4a O Congresso Nacional providenciará a 
publicação mensal do cadastro no Diário 
Oficial e o manterá disponível, em caráter 
permanente, na sua página da internet, 
para livre acesso por usuários da rede.
§ 5a Entende-se por Poder Público, a que 
se refere o§  I o deste artigo, órgãos, fundos 
ou entidades da Administração direta ou 
indireta, inclusive empresas estatais com 
participação acionária estatal, suas subsi
diárias ou controladas ou dependentes, de 
qualquer dos Poderes e em qualquer nível 
de governo.
Art. 12-B. A  concessão de benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios pelo Po
der Público, inclusive aqueles cujas ope

rações utilizem créditos obtidos mediante 
fomento direto ou indireto de organismos 
nacionais ou estrangeiros, deverá ser pre
cedida de consulta ao Cadastro Nacional 
de Pessoas Físicas e Jurídicas Proibidas 
de Contratar, de Receber Benefícios ou In
centivos Fiscais ou Creditícios por prazo 
determinado. '
Parágrafo único. O ato concessório de be
nefícios ou incentivos fiscais ou creditícios 

* deverá mencionar expressamente a ine
xistência ,çte inscrição do interessado no 
cadastro referido no caput do art. 12-B. 
Art. 12-C. Sem prejuízo da publicidade 
referida no § 4a do art. 12-A desta Lei, é 
assegurada:
I  ~ a obtenção de certidão ou a prestação 
de informação a qualquer pessoa física ou 
jurídica sobre dados constantes do cadas
tro referentes a pessoa determinada;
I I - a  prestação de informação a qualquer 
tempo ao Poder Legislativo ou às suas Co
missões;
III -  a remessa mensal do cadastro a tu
alizado ou comunicação da inclusão no 
cadastro aos Tribunais e Conselhos de- 
Contas da União, dos Estados e dos Muni
cípios, aos Ministérios Públicos da União, 
dos Estados e do Distrito Federal e aos 
órgãos de controle interno da Adminis
tração Pública, independentemente de re
quisição ou solicitação;
I V - a  comunicação da inclusãp no cadas
tro aos registros de comércio, aos serviços 
de registro de pessoas jurídicas e ao Ban
co Central do Brasil."
Art. 4a Ficam acrescentados o inciso V  ao 
parágrafo-único do artigo 26 e o inciso VI 
ao artigo 28 da Lei n° 8.6S6, de 21 de junho 
de 1993, que passam a vigorar com as se
guintes redações: *

j t
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"Alt. 26.

V I -  certidão negativa do Cadastro Nacio
nal de Pessoas Físicas e Jurídicas Proibi
das de Contratar, de Receber Benefícios 
ou Incentivos Fiscais ou Creditícios por 
prazo determinado." (NR)
"Art. 28......... :......................................... -2.....

VI -  certidão negativa do Cadastro Nacio 
nal de Pessoas Físicas e Jurídicas Proibi
das de Contratar, de Receber Benefícios 
ou Incentivos Fiscais ou Creditícios por 
prazo determinado. ” (NR)
Art. 5Q O Poder Executivo regulamentará 
esta lei no prazo de sessenta dias conta
dos da sua publicação.
Art. 62 Esta Lei entra em vigor na data da 
sua publicação."

Referido PL recebeu substitutivo na Co
missão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público (CTASP) da Câmara dos Deputa
dos, de autoria do i. Deputado Cláudio Magrão 
(PPS/SP), e acabou sendo arquivado ao final da 
legislatura.

4  PROPOSTA DE SUBSTITUTIVO '
Considerando as funções atribuídas pela 

EC 45/04 ao Conselho Nacional de Justiça, em 
especial “elaborar semestralmente relatório 
estatístico sobre processos e sentenças prola- 
tadas, por unidade da Federação, por diferen
tes órgãos do Poder Judiciário" e a de propor 
“providências. que julgar necessárias, sobre a 
situação do Poder Judiciário do País" (art. 103- 
B, § 4e, incisos VI e VII da CF/88), parece mais 
adequado conferir ao referido colegiado a mis
são de centralizar informações sobre processos 
Coletivos, e torná-las acessíveis, para os órgãos

do Poder Judiciário de todo o País e para o pú-, 
blico em geral.

Ademais, o cadastro poderia ser mais 
amplo e completo, contendo não apenas infor
mações sobre condenações por improbidade 

' administrativa, transitadas em julgado, mas 
sobre todas as ações coletivas. Serviria, de 
forma útil, para o conhecimento de “antece
den tes” de pessoas processadas por atos de' 
improbidade e outros atos lesivos a interesses 
coletivos em sèntido lato.

Isso permitiría que fosse dada maior 
efetividade à aplicação das penas relativas à 
improbidade administrativa, e auxiliaria na so
lução de problemas relacionados à multiplici
dade de ações coletivas a respeito do mesmo 
fato, equacionando-se melhor a questão da co
nexão, continência de ações, litispendência e 
coisa julgada.

Ressalte-se tam bém  que o Conselho Na
cional de Justiça poderia criar o mencionado 
cadastro através de Resolução, instrumento 
normativo regulam entar que vem sendo uti
lizado pelo referido colegiado para regular, e 
uniformizar, procedimentos administrativos re
lativos ao Poder Judiciário Brasileiro.

Paralelamente, não ficaria descartada a 
apresentação de substitutivo ao PL 1.544/07, 
para fins de aprimoramento desta  propositura.

Deste modo, pedimos vênia para apre
sentar sugestão de substitutivo, que poderia 
ser aproveitado, do mesmo modo, como m inuta  
de Resolução do CNJ, a respeito do Cadastro 
Nacional de Processos Coletivos e de Conde
nações por Improbidade Administrativa, nos 
term os a seguir expostos, com aproveitamento 
da proposta parcialmente similar, existente no 
Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos 
Coletivos, e do texto do PL 5.273/05 (sugestão 
originariamente feita pela Comissão da Procu- 
radoria-Geral de Justiça criada pelo Ato 45/04-
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PGJ, que recebeu a adesão do deputado fede
ral Dimas Ramalho):

Projeto de Lei n°
Dispõe sobre o Cadastro Nacional de Pro
cessos Coletivos, e dá outras providên
cias.

“Art. I2 O Conselho Nacional ,de Justiça 
organizará e m anterá o Cadastro Nacional 
de Processos Coletivos, com a  finalidade 
de permitir que todos os órgãos do Poder 
Judiciário e todos os interessados tenham 
conhecimento da existência de ações co
letivas, facilitando a sua publicidade. 
Parágrafo único. Poderão ser criados, no âm
bito dos Estados, cadastros semelhantes 
ao regulado nesta lei, para fins de repasse 
de informações ao Cadastro Nacional.

Art. 22 Os órgãos judiciários aos quais fo
rem distribuídos processos coletivos re
meterão, no prazo de 10 (dez) dias, cópia 
da petição inicial ao Cadastro Nacional 
de Processos Coletivos,

Art. 3B O Conselho Nacional de Justiça, no 
prazo de 90 (noventa) dias, editará regu
lamento dispondo sobre o funcionamento 
do Cadastro Nacional de Processos Cole
tivos, incluindo a forma de comunicação 
pelos juízos quanto à  existência de pro
cessos coletivos e aos atos processuais 
mais relevantes, como a concessão de an-_ 
tecipação de tutela, a  sentença e o trânsi
to em julgado, a interppsição de recursos 
e seu andamento, a execução provisória 
ou definitiva; disciplinará, ainda, os meios 
adequados a viabilizar o acesso aos dados 
e seu acompanhamento por qualquer in
teressado.

Art. 4fi Nas hipóteses de condenações por 
atos de improbidade administrativa, pre- 
-vistos na Lei 8429, de 2 de junho de 19Ò2, 
as sentenças conterão obrigatoriamen
te, na parte  dispositiva, a determinação 
para que o nome dos condenados seja 
inscrito no cadastro a que se refere o art. 
I2 desta, cortí informações precisas acer
ca das penalidades impostas e dé seus 
fundamentos.

Art. 5a O cadastro instituído por esta  lei 
será mantido em meio eletrônico, inclu
sive através de exposição perm anente 
através da internet, em setor próprio na 
página eletrônica do Conselho Nacional 
de-Justiça, permitindo-se a qualquer in-

r

teressado livre acesso a seu conteúdo.

Art. 6a No Cadastro Nacional, os registros a 
respeito de condenações por improbidade 
administrativa serão mantidos em separa
do, com anotações específicas, das quais 
constarão, em campo próprio, as informa
ções sobre pessoas físicas e,jurídicas proibi
das de contratar, bem como receber incen
tivos fiscais ou creditícios do Poder Público. 
§ l 2 O cadastro relacionará pessoas fí
sicas e jurídicas que, direta ou indireta
mente, em decorrência de decisão judi
cial transitada em julgado, estão proibi
das de contratar, pelo prazo nela fixado, 
com o Poder Público. &
§ 2a O cadastro relacionará pessoas físicas 
ou jurídicas que, direta ou indiretamente, 
em decorrência de decisão judicial tran
sitada em julgado, estão proibidas de re
ceber incentivos fiscais ou creditícios.
§ 3a O cadastro deverá conter informações 
detalhadas a respeito do valor da causa e 
da condenação. < ■ *
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§ 4a Considera-se Poder Público, para os 
fins desta  lei, órgãos, fundos ou entida
des da Administração direta ou indireta, 
inclusive em presas estatais com partici
pação acionária estatal, suas subsidiá
rias ou controladas ou dependentes^ de  > 
qualquer dos Poderes e em qualquer ní
vel de governo.

Art. 1- A concessão de benefícios ou in
centivos fiscais ou creditícios pelo Poderv 
Público, inclusive aqueles cujas operações 
utilizem créditos obtidos medianteiomen- 
to direto ou indireto de organismos nacio
nais ou estrangeiros, deverá ser precedida 
de consulta ao Cadastro previsto nesta  lei. 
Parágrafo único. O ato de concessão de 
benefícios ou incentivos fiscais deverá 
mencionar expressam ente a inexistência 
de inscrição do interessado no cadastro 
tratado nesta  lei.

Art. 8a Sem prejuízo da  publicidade do 
cadastro, quanto aos registros de pesso
as físicas ou jurídicas proibidas de con
tratar, receber incentivos ou benefícios 
fiscais ou creditícios do Poder Público, é 
assegurado o seguinte:
I -  a obtenção de certidão ou a  prestação 
de informação a qualquer pessoa física 
ou jurídica sobre dados constantes do ca
dastro;
II -  a prestação de informação a qualquer 
tem po ao Poder Legislativo ou a suas Co
missões;
IIÍ -  a rem essa m ensal do cadastro a tua
lizado ou comunicação da inclusão no ca
dastro aos Tribunais è Conselhos de Con
ta s  da União, dos Estados e dos Municí
pios, aos Ministérios Públicos da união, 
dos Estados e  do Distrito Federal e aos 
órgãos de controle interno da Adminis

tração Pública, independentem ente de 
requisição ou solicitação;
IV -  a comunicação dá inclusão no cadas
tro aos registros de comércio, aos servi
ços de registro de pessoas jurídicas e ao 
Banco Central do Brasil.

Art. 9a Ficam acrescentados o inciso V ao 
parágrafo único do art. 26 e o inciso VI 
ao art. 28 da Lei n° 8666, de 21 de junho 
de 1993, que passam  a ter as seguintes 
redações: .

V

Art. 26. ...
VI -  certidão negativa do Cadastro Nacio
nal de Processos Coletivos, especificando 
a inexistência de condenação por ato de 
improbidade administrativa, em especial 
a  proibição de contratar, receber benefí
cios ou incentivos fiscais ou creditícios 
do Poder Público’ (NR).

‘Art. 28....
VI -  certidão negativa do Cadastro Nacio
nal de Processos Coletivos, especificando 
a inexistência de condenação por ato de 
improbidade administrativa, em especial 
a proibição de contratar, receber benefí
cios ou incentivos fiscais ou creditícios 
dò Poder Público’ (NR).

Art. 9S As despesas decorrentes da exe
cução desta  lei correrão por conta dos re
cursos do orçamento em vigor.

Art. 10. E sta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação".

5 CONCLUSÃO E SUGESTÕES
Diante de todos os fundamentos acima 

expostos, pedimos vênia para formular as se 
guintes sugestões:
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a) A apresentação da m inuta acima, 
como proposta de substitutivo ao PL 
1.544/07;

b) Seja este  parecer encaminhado ao 
Conselho Nacional de Justiça, a fim 
de que tal órgão, m ediante Resolução, 
crie o Cadastro Nacional, nos termos 
da proposta de substitutivo aqui ela
borado.

São Paulo, 03 de agosto de 2007. '

Ricardo de Barros Leonel 
Promotor de Justiça

LEONEL, R. de B. Bill n° 1544 of 2007. The cre- 
ation of a “National Register of Convicts for ad- 
ministrative improbity.” Rev. Justitia  (São Pau
lo), v. 200, p. 463-469, jan./jun. 2009.
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SUG 86/2007 -  Anteprojeto de Lei:
Artigo 310-A do Código Penal

Marcelo Batlouni MENDRONI*

Testa de ferro
r

Artigo 310-A: Utilizar-se ou facilitar de . 
qualquer modo a utilização de outra pessoa ou 
de identidade fictícia para a abertura ou para 
Qualquer movimentação de conta bancária ou 
de qualquer ativo financeiro, ou 'ainda de em
presa, como sócio, ainda que sem  poderes de 
gerência, administrador, diretor ou gerente, 
com a finalidade de se ocultar. .

Pena: 2 a 6 anos de reclusão e multa

Parágrafo único: Nas m esm as penas in
corre quem  sé atribui a titularidade fictícia de 
dinheiro, bens oü outras disponibilidades fi
nanceiras, ou de empresa, ainda que sem po
deres de gerência.

Justificativa
Em tem pos de incremento da criminali

dade organizada ho país, torna-se necessário . 
agir para evitar as consequências, drásticas, à 
sociedade.

Dentre as m edidas que se fazem neces
sárias está, sem  dúvida, a edição de leis, rigo
rosas sim, mas a serem editadas na proporção 
da necessidade. Não se combate câncer com 
aspirina. Para um a doença grave, o remédio 
deve ser forte, ainda que amargo, para que o 
“m al” seja contido e as consequências sejam 
minimizadas. ‘ ’1

Traçando um paralelo çom a medicina, as 
questões jurídicas da criminalidade são> como 
a doença e a vacina. Quando a nova doença 
surge, os pesquisadores debruçam-se sobre as 
análises de suas características, procurando

estudá-la e entendê-la. Buscam as soluções 
das vacinas de forma a conseguir prevenir a so
ciedade e a  saúde pública de suas consequên
cias. Quando a nova forma de criminalidade 
surge, os operadores do direito e os legislado
res devem estudá-la e ten tar compreendê-la, e 
então encontrar soluções para diminuir o seu 
impacto perante a sociedade. Uma das formas 
é, Sem dúvida, a edição de leis rigorosas. Mas 
isso leva tempo. Tanto na medicina como no 
Direito, .há um tempo de maturação, de obten
ção de verbas para os estudos, de formação de 
grupos especializados de estudos, de análises 
é conclusões. Enquanto isso, inévitavelmente, 
o mal se espalha sobre a sociedade, causando 
estragos às vezes irreparáveis. Então, todo es
forço deve ser engendrado para qüe o tempo 
seja diminuído, a fim de se diminuir as conse
quências.

Neste diapasão, no âmbito do Direito, 
torna-se possível valer de experiências estran-, 
geiras. De países que acolhem sociedade com 
características semelhantes, com sistem a jurí
dico semelhante.

No Brasil, sabe-se que um a das formas 
mais comuns para a prática de crimes em or
ganizações criminosas é a utilização de "testas 
de ferro”. Já  se tornou comum, em nosso País, 
a utilização de terceiras pessoas para ocultar a 
verdadeira identidade do verdadeiro proprietá
rio de empresas, bens móveis e imóveis, contas 
bancárias etc. Com isso, ilude-se o sistem a de 
informações dos órgãos públicos, das inves
tigações civis e criminais, e também, o paga-

* Promotor de Justiça -  SE 
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mento dos impostos. É conduta que gera im
punidade e desprestigia a aplicação da Lei. Se 
há  conhecimento por parte  do agente que em
presta  o nome, vulgarizou-se chamar de “te s ta  
de ferro", se não há  conhecimento, a conduta 
não deve ser punida, e vulgarizou-se chamar- 
lhes de “laranja"'. É questão de prova, sendo o 
crime, portanto, recomendado som ente na for
ma dolosa. Nos casos que envolvem lavagem 
de dinheiro é conduta extremam ente comum. 
Também na maioria dos casos envolvendo frau— 
des.

Devem ser puníveis, portanto, aquelas 
pessoas que assumem propriedades, bens di
versos, dinheiro etc. Recebem a  falsa proprie
dade de empresas, cedem  suas contas bancá
rias, colocam veículos e outros bens em seus 
nomes. Na maioria dos casos, estão absoluta-

(200), jan./jun. 2009

m ente cientes da situação de “acobertamento" 
que praticam.

Certo que eventualm ente responderão 
pela prática de falsidade ideológica, em algu
mas situações. Mas esse fato tem  se revelado 
insuficiente, pois elas pouco ou nada se inti
midam, e seguem  praticando esses crimes, e 
no mais das vezes recebendo alguma quota em 
dinheiro ou outra vantagem  para “emprestar" 
o seu nome. Nada demais puni-las ainda pela 
conduta “em si” de valer-se de te s ta  de ferro.

Marcelo Batlouni Mendroni 
Promotor de Justiça -  SP

MENDRONI, M. B. SUG 86/2007 -  Draft Bill: ar- 
ticle 310-A of the Criminal Code. Rev. Justitia  
(Sáo Paulo), v. 200, p. 471-472, jan./jun. 2009.
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• SUMÁRIO: 1 Aproximación al tema. 2 La 
aplicación dei derecho como práctica nacio
nal en las normas laborales. 3 Los objetivos 
estratégicos de. la OIT. 3.1 Antecedentes: 3.2 
La Declaración relativa a los Principios y De- 
rechos Fundamentales dei Tíabajo (1998). 3.3. 
Introducción dei concepto de “trabajo decen
te". 3.4. E l“trabajo decente”, como fin primor
dial de la OIT y sus objetivos estratégicos. 4 
Los objetivos estratégicos de la OIT para las 
Américas y su incidência'en la aplicación de 
las normas laborales. 5 La aplicación de las 
normas laborales, como componente estraté
gico dei objetivo trabajo decente. 6 Còlofón: la 
burbuja de cristal o la Torre de Babel.

1 Aproximación al tema
Corresponde aclarar previamente, que la 

OIT hasta  el momento no ha dedicado un convê
nio específico a la temática de la aplicación de las 
normas laborales por parte dei poder judicial.

De un modo genérico, sus órganos de 
control (Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convênios y Recomendaciones dei Trabajo CE- 
ACR y Comité de Libertad Sindical CLS), cuan- 
do se refieren a dicha tem ática, la incluyen en 
lo referido a la “práctica" nacional, esto es, el 
modo como las normas internacionales dei tra 
bajo se aplican, tanto por parte  de los poderes 
políticos (en la legislación,- administración dei 
trabajo, políticas de empleo, etc.) como por los 
magistrados.

Podemos advertir que las referencias a la 
aplicación de las normas laborales, ha ingre- 
sado en los documentos de la OIT con mayor

Hugo Roberto MANSUETI*

énfasis desde 1998, cuando adopta la Declara
ción relativa a los Principios y Derechos Funda
m entales dei Trabajo (1998) y, a partir de allí, 
impulsa políticas dei tipo proactivas, destina- 
daá a lograr, por un lado, la ratificación masiva 
de los llamados convênios fundamentalés. Por 
el otro, su efectiva vigência, incluyendo aqui, 
tem áticas referidas a la aplicación dei derecho 
internacional por parte  de los jueces dei tra 
bajo, ampliando con ello los destinatários tra- 
dicionales, que eran los poderes políticos y la 
administración dei trabajo.

* Abogado, Univ. Nac. de Buenos Aires. Doctor en Dere
cho, Pontifícia Univ. Católica Argentina.
Se ha perfeccionado en los Estados Unidos en mediaci- 
ón (School of Law de Pepperdine University, Califórnia) y 

' en negociación (Haivard, Law School, Cambridge, Mas- 
sachusetts). Prófesor titular de derecho dei trabajo y la 
seguridad social (Pontifícia Univ. Católica Argentina). 
Profesor de posgrado, en carreras de especialización en 
derecho constitucional y derecho dei trabajo y la segu
ridad social (Pontifícia Univ. Católica Argentina). 
Profesor de posgrado en derechp dei trabajo, en la Ma
estria Derecho de la integración econômica, dictado por 
la Escuelá de Posgrado Ciudad Argentina, conjunta
mente con las Universidades de Paris I -  Panteón Sor- 
bonne y Universidad dei Salvador. Profesor visitante en 
universidades de Bolivia, Brasil, Ecuadór y Perú. - 
Autor de los siguientes libros: a) Normas Usuales dei 
Trabajo y la Seguridad Social (4 edicionds entre 1997 y 
2001), b) Derecho dei trabajo en el MERCOSUR (Buenos 
Aires -  (16) “Lochner Vs. New York”; 198 US 45; 1905.17 
Madrid, 1999); c) Direito Sindical no MERCOSUL (San 
Pablo, Brasil, 2004); d) Política Social en el MERCOSUR 
(Buenos Aires-M adrid, 2004). * . !
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Utilizaremos este espacio, para introducir 
algunos conceptos prévios que consideramos 
necesarios, referidos a la vinculación particular 
existente entre el proceso laborai y la legislación 
sustantiva o d e  fondo, hacia cuya concreción en 

' el caso concreto, apunta dicho proceso judicial. 1
Esos conceptos nos servirán de utilidad, 

para analizar los documentos emitidos por la 
OIT, referidos al trabajo decente, las estratégias 
planteadas para lograrlo como objetivo univer
sal, el caso concreto de su aplicación en las Amé
ricas y de cómo entendemos que ellas deben in
fluenciar, en la labor judicial, tradicionalmente 
dedicada a la aplicación dei derecho nacional y 
que ahora se espera vea complementada dicha 
actividad, integrando a sus sentencias, las nor
mas inherentes a los convênios fundamentales 
dei trabajo.

2 La aplicación dei derecho como práctica 
nacional en las normas laborales

Nota característica dei proceso laborai 
es la de su estrecha vinculación al derecho de 
fondo o sustantivo. Se tra ta  de una relación de 
medio a fin, dei tipo instrumental, claramente 
encaminada a  que el proceso, sea transformado 
en el camino o medio destinado a la aplicación 
de las normas laborales.

Estas normas surgen bajo el prisma dei 
principio protectorio.

Ha recibido entre otras, las siguientes distinciones: a) 
Asociación Iberoamericana de Derecho dei Trabajo y 
la Seguridad Social, Medalla y distinción con la orden 
“Labor Omnia Vincit”; b) Justicia dei Trabajo de Brasil, 
Tribunal dei Trabajo dè la 8va. Región, Ciudad de Belén, 
Estado de Pará, Medalla y Condecoración con la Orden 
al Mérito por la Labor Judicial (“Just et Labor”), con el 
grado de Comendador; c) Justicia dei Tabajo de Brasil, 
Tribunal Superior de Trabajo, Brásilia, Medalla y Con
decoración con la Orden al Mérito por la Labor Judicial 
(“Just et Labor”), con el grado de Gran Oficial

M ecanismo adoptado- desde comienzos 
dei Siglo XX, como estratég ia  fundam ental 
para superar de un modo pacífico, los conflic- 
tos propios dei antagonism o en  las relaciones 
productivas. -

Fue así como el derecho dei trabajo se 
ha nutrido con norm as provenientes de cam 
pos muy diversos dei ordenamiento jurídico, 
como ser dei derecho administrativo, consti
tucional, internacional, procesal, penal, etc., 

vsenalando sobre ese particular Alonso Olea 
que “el ordenamiento se reinterpreta desde 
la disciplina particular, reposando esta  sobre 
realidades sociales cardinales, desde sus pro
pios supuestos in ten tará y en buena m edida 
conseguirá, articular una doctrina de las fuen- 
tes dei derecho, una teoria de las relaciones 
de obligación y dei objeto de las mismas, unos 
modos especialés de formalizar y dirimir los 
conflictos que enfrenten los sujetos”1. De ese 
modo, el derecho dei trabajo se forma supe
rando la distinción cerrada entre normas pro- 
cesales y sustanciales, ya que ambos tipos 
de regias obedecen a un mismo fin político- 
social: lá protección dei trabajador asalaria- 

. do. A esta  finalidad sirven no solo las normas 
sustantivas, sino tam bién las procesales, porr 
que superando tendências que creían que el 
derecho sustantivo era una entidad estática, 
diferenciada dei proceso, resulta pa ten te  que 
en  el derecho dei trabajo, ambos son realida
des imprescindibles, actuando aquél como

1 Alonso Olea, Manuel; Introdudción al derecho dei tra
bajo, 4 de Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 
1981. p. 13 y 14; citado por Montoya Melgar, Alrfredo, en 
El proceso laborai en la doctrina espanola dei derecho 
dei trabajo, en Derecho Procesal dei Trabajo, vários au
tores, Academia Iberoamericana de Derecho dei Traba
jo y de la Seguridad Social, Santo Domingo, República 
Dominicana, 2002. p. 29.
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instrum ento más, y de singular importância, 
para  el cumplimiento de los fines perseguidos 
por éste2.

Este aspecto particular dei pro.cedimien- 
to laborai es el que exige una regulación espe
cial, d istin ta  a aquella destinada a la solución 
de los conflictos que se dan entre personas 
iguales. Sabido es, que no hay peor injusticia, 
que tra ta r por igual a los desiguales. Es que 
el origen dei procedimiento específico laborai, 
respondió a la necesidad de dejar de lado los 
postulados en  que se susten taba  el Derecho 
Procesal Civil, de modo de asegurar al litigan
te  economicamente más débil, el acceso a la 
justicia en paridad de condiciones con la con- 
traparte  m ás fuerte.

Los principios dei Derecho dei Trabajo, 
en  especial el protectorio, de prim acía de la 
realidad, de irrenunciabilidad de derechos y 
continuidad dei vínculo laborai, son reinvin- 
dicables tan to  al debatirse la vigência de los 
benefícios conferidos por las normas sustan 
tivas, como por las procesales. Estos princi
pios se  reflejan en  el procedimiento laborai 
con postulados que son propios y exclusivos. 
La indisponibilidad o irrenunciabilidad de de
rechos hace que el trabajador carezca de la 
facultad de disponer librem ente de ellos. Por 
su  parte, los principios se ven com plem enta
dos en el procedimiento con regias particula
res destinadas a proteger al trabajador, ta les 
como la gratuidad, libre investigación judicial, 
celeridad en la sustanciación, inmediación, 
concentración, publicidad, saneam iento, m a
gistratura, especializada, facultad de aplicar 
las norm as laborales de ofiçjo, de resolver ul
tra  pe tita  supliendo omisiones técnicas dei 
trabajador.

2 Montoya Melgar, Alrfredo, en El proceso laborai en la 
doctrina espanola dei derecho Del trabajo, cit., p. 30.

A nivel regional, estos aspectos de la 
solución heterónoma de los conflictos labora
les fueron recibidos por la Carta Internacional 
Americana de Garantias Sociales, adoptada en 
la Conferência Americana de Rio de Janeiro en 
1947.

La Carta de Garantias Sociales, o tam bi
én denominada Déclaración de los Derechos 
Sociales dei Trabajador, fue adoptada un ano 
antes de la propia constitución'de la Organi- 
zacfón de Estados Americanos y de la adopci- 
ón de la Déclaración Americana de Derechos 
Humanos. Este instrumento internacional no 
sólo fue. un importante antecedente en el pla
no regional, sino tam bién contribuyó en los es- 
fuerzos que se venía implementando en el seno
de las Naciones Unidas y de la Organización/
Internacional dei Trabajo por regular interna
cionalmente los derechos laborales.

Su art. 36 establece que “En cada Estado 
debe existir una jurisdicción especial de.traba
jo y un procedimiento adecuado para la rápida 
solución de conflictos"3.

3 El valor jurídico de este mandato, tiene que ver con el 
carácter vincuíante de las declaraciones de derechos 
internacionales, que no son tratados propiamènte di- 
chos ni están sometidas a ratificación. Sobre el párticu- 

- lar, merece recordarse la Opinión Consultiva n°-10, dei 
14 de julio de 1989, emitida por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, que asignó carácter. vincuíante 
a la Déclaración Americana de Derechos Humanos, por 
entender que ella “contiene y define aquellos derechos 
humanos esenciales a los que. la Carta (de la O.E.A.) se  
refiere, de manera que no se puede interpretar y aplicar 
la Carta de la Organización en matéria de derechos hu
manos, sin integrar las normas pertinentes de ella con 
las correspondientes disposiciones de la Déclaración, 
como resulta de la práctica seguida por los órganos. 
de la O.E.A.”. En consecuericia, “para estos Estados 
la Déclaración Americana constituye, en lo pertinen
te y  en relación con la Carta de la Organización, ui^a

X
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El carácter espeôial de la jurisdicción la
borai, viene impuesto, de este  modo, como una 
extensión o complemento dei principio protec- 
torio consagrado en la legislación sustantiva.

La concreción jurídica de este  principio, 
se producirá al final dei proceso de conòci- 
miento, en la oportunidad donde el Juez crea la 
norma individual, m ediante la aplicación de la 
norma general.

Así como la legislación de fondo se en- 
cuentra estrecham ente vinculada a la de proce- 
dimiento, dei mismo modo van estrecham ente
unidas la intención dei legislador de proteger

✓
el trabajo, con la aplicación dei derecho de fon
do realizada por el m agistrado en la sentencia.

Con especial referencia a esta  temática, 
senalaba el Profesor Mozart Víctor Russomano 
que "Ias leyes de protección social, no obstan
te  sean y deban ser aplicadas imparcialmente, 
fuerzan, siempre, el espíritu dei juez a preocu- 
parse con la intención dei legislador y con todo 
aquello que él desearía en  el momento en que 
la ley es aplicada a los hechos. Así se puede 
descubrir la mens legis, en su sentido más au
tên tico .E s esa  la comprensión correcta de las 
leyes laborales, sopesadas teleoíógicamente y 
aplicadas según el método sociológico de in- 
terpretación de la norma jurídica”4.

Del mismo modo, John Chipman Gray 
decíá “Aquél que tiene una absoluta autoridad 
para interpretar cualesquiera normas jurídicas 
escritas o habladas, es en  realidad el verdadero 
legislador para todos los fines y propósitos, y

fu en te  d e  ob ligaciones in te rn ac io n a le s” . A gregando  
m ás ade lan te , "La c ircu n stan c ia  d e  q u e  la  D eclaración 
no s e a  u n  tra ta d o  no lleva, en tonces, a  la  conclusión de 

. q u e  ca rezca d e  efectos ju ríd icos” . . . .
4 C itado por Cosmópolis, Mario Pasco, erriE l principio 

pro tec to r en  el proceso laborai; Rev. Trabajo y  Seguri- 
d a d  Social, Tbmo 2001. p. 193.

no la persona que por primera vez las escribió 
o trarismitió verbalm ente’’. Agregaba que "a 
fortiori, aquél que tiene una absoluta autoridad 
no solo para interpretar el derecho, sino para 
decir qué es derecho, resulta en realidad el le
gislador”, y concluía que “la forma en que una 
ley es im puesta a  la comunidad como regia de 
conducta, es aquella ley tal cual, interpretada 
por los tribunales. Los tribunales dan vida a las 
palabras m uertas de la ley"5.

E sta actividad de interpretar y decir el 
derecho, tendrá  lugar una vez analizadas las 
preténsiones deducidas por las partes, 'la ex- 
posición de los hechos y la prueba producida, 
No hace al objeto dei prèsente trabajo, analizar 
los tópicos referidos a estos aspectos, lo cual 
no implica descartar la circunstancia que to
dos, en  sú conjunto, serán determ inantes para 
definir la convicción dei juzgador en un  sentido 
determinado, acerca de cómo se sucedieron los 
hechos y, en  ta l caso, cuál es el derecho aplica- 
ble a  las pretensiones de las partes.

En e sta  etapa, debemos realizar una bre
ve referencia a las fuentes dei derecho, esto es, 
al “conjunto de factores o elementos que ejef- 
cen influencia en la formulación, por parte  dei 
juez, de-las regias en  las que éste  basa  su de- 
cisión”, dei modo como proceden de hecho los 
tribunales de un país para hallar las normas en 
las que basan  sus decisiones6.

La aplicación dei derecho, será realizada 
por el juez, apelando a critérios de objetividad, 
para  que su decisión en  el caso concreto, ten- 
ga  fuerza convictiva, esto es, tenga  aceptación 
por parte  de la comunidad y no aparezca como

5 C itado por Kelsen, Hans, Teoria G eneral dei Derecho y 
dei Estado, Trad. Eduardo G arçía M áynez, U niversidad 
N acional A utônom a d e  México, México 1979. p. 183.

6 Etala, Carlos Alberto; Interpretación y  aplicación d e  las 
. norm as laborales; ed. Astrea, Buenos Aires, 2004. p. 49.
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un acto basado exclusivamente en su  voluntad., 
Estos critérios de objetividad, estarán dados 
por las llamadas "fuentes dei derecho”, en  el 
caso, las fuentes dei derecho dei trabajo, que 
en un sentido tradicional, estarán dadas por la 
ley, el convênio colectivo, el contrato de traba-, 
jo, los usos y costumbres, la jurisprudência, la 
doctrina, entre otras. A su vez, estas fuentes, 
cuando se tra ta  de la aplicación dei derecho dei 
trabajo, presentan la particularidad serialada. 
por el Profesor Amauri Mascaro Nascimento, 
que en la cúspide formada por normas de di
versa jerarquía, no estarán ni la Constitución 
o las leyes federales, sino que ese lugar “será 
ocupado por la norma más favorable al trabaja- 
dor, entre las diferentes en vigor”7.

La fuerza convictiva en la aplicación dei 
derecho, está  ásí dirigida no solo a  las par
tes dei proceso, sino tam bién a la comunidad. 
Como bien seriala Etala, el juez necesita comu
nicar su sentencia de m anera inteligible o lo 
que es lo mismo, necesita ser entendido. Las 
fuentes, que forman parte  de ciertas referen
cias de objetividad, son a la vez mencionadas 
en el texto de la sentencia para que la comuni
dad en general pueda no solam ente conocer el 
contenido de la decisión, sino tam bién el modo 
como el juez ha llegádo a ella.

Por estas razones, los métodos interpre- 
tativòs que son utilizados en oportunidad de 
aplicar el derecho, se presentan como técnicas 
retóricas, como procedimientos para lograr la 
adhesión de un auditorio8 *.

De este  modo, las sentencias judiciales, 
como actos de interpretación y aplicación dei

' I

7 N ascim ento, A m auri Mascaro;- Curso d e  direito do tra 
balho; 19° edição; ed ito ra  Saraiva, São Paulo:. 2004. p. 
289 y  290.

8 E tala, Carlos A lberto; In terp retación  y aplicación d e  las
norm as laborales; cit., p. 52 y  53. >

derecho, constituyen verdaderos mensajes, 
que son destinados en primer término a los liti
gantes, pero tam bién a los juristas y a la corm> 
nidad en general.

Como mensajes de interpretación y apli
cación de las normas laborales, las sentencias 
judiciales constituyen elementos inescindibles 
de la “práctica”, realizada en cada Estado, de 
esas mismas normas laborales, esto es, la ex- 
presión dei modo como tales normas, cobran 
vida^en su aplicación a cada-caso concreto.

3 Los objetivos estratég icos de la OIT

3.1 A n teced en tes •
Los objetivos estratégicos disenados por 

la Organiz^ición Internacional dei Trabajo (OIT), 
á partir de su Declaración relativa a los Prin- 
cipios y Derechos Fundamentales del Trabajo ' 
(1998), tiene como antecedente el m ensaje de 
su  Director General en la memória presentada 
ante la 85.a reunión de 1997. En esa  ocasión, 
Michel Hansenne, senalaba que la mundializa- 
ción de la economia había llevado a muchos Es
tados a em prender cierto número de reformas 
legislativas para poder hacer frente en mejores 
condiciones a la competência internacional,

A dicha conclusión llegaba, a poco de 
observar la disminución relativa dei numero 
de ratificaciones de Convênios de la OIT en los 
anos anteriores a su mensaje.

Atribuía dicha circunstancia, a los câm
bios dei momento en que desaparecia la bipo- 
larización ideológica, social y política; en com- 
binación con la mundialización de la economia, 
todo lo cual entranaba una nueva “Weltans- 
chauüng”, es decir, una nueva visión dei mun
do, que encuentra en ese movimiento su propia 
justificación y su propio fín..

Reflexionaba, como "ironia de la histo
ria", que el futuro radiante qufe se esperaba nb
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seria ya el marcado por el fin de la lucha de 
clases,. coronada finalmente por la disminuci- 
ón dei papel dei Estado, sino más bien el que 
resultaria cuando el Estado se viera despojado 
de sus prerrogativas econômicas y sociales en 
beneficio de una sociedad civil mundial anirna- 
da m eramente por las leyes dei racionalismo 
econômico, que se erigiera en  única garantia 
de una prosperidad futura cuyas prom esas de- 
berían bastar para olvidar la dura realidad dei 
presente.

Finalmente, advertia que el rumbo así 
adoptado por la globalización, no iria àúedun- 
dar en  mejores condiciones sociales. Por el con
trario, “como es bien sabido, las mismas cau
sas producen los mismos efectos".

3.2 La D eclaración relativa a los Princí
p ios y  D erechos F undam entales dei 
Trabajo (1998).
Á  partir dei ano siguiente, la OIT comien- 

za a adoptar mecanismos proactivos frente a la 
globalización de la economia, impulsando con la 
citada Declaración relativa a los Principios y De
rechos Fundamentales dei Trabajo (1998) el con- 
secuente deber de promover y poner en práctica 
los Uamados "convênios fundamentales”.

La aludida Declaración de la O.I.T. fue 
aprobada por la Conferência de dicha Organi- 
zación en su 86a Reunión de Ginebra, en junio 
de 1998.

En líneas generales, constituye un 11a- 
mado a la colaboración de los Estados en la 
aplicación de los convênios y recomendaciones 
calificados como "fundam entales” por la O.I.T., 
a efectos de garantizar que la actual coyuntu- 
ra  universal logre un desarrollo sostenible de 
base amplia, al que tengan acceso las perso- 
nas con necesidades sociales especiales, en 
particular los desem pleados y los trabajadores 
migrantes.

El núcleo de convenips “fundam entales”, 
-cuya ratificación requiere la O.I.T.9, son los vin
culados con la siguiente tem ática que incluye 
la Declaración:

® la libertad de asociación y la libertad sindical 
y el reconocimiento efectiyo delderecho de ne- 
gociación colectiva (Convênios Nros. 87, 98);

• la eliminación de todas las formas de trabajo 
forzoso u obligatorio (Convênios Nros. 29 y 
105);

• la abolifción efectiva dei trabajo infantil (Con
vênios Nros 138 y 182);

• la eliminación de la discriminación en m até
ria de empleo y ocupación (Convênios Nros. 
100 y 111).

Si bien no encontramos en esta  Decla
ración de principios de la O.I.T. una referencia 
expresa a la globalización dp la economia, lo 
cierto es que gran parte  de su contenido apun- 
ta  a requerir solidaridad deNlas naciones más 
desarrolladas en su trato  comercial con las me
nos desarrolladas.

Qcurre que desde su propia creación, la 
OIT se ha propuesto como objetivo la universa- 
lización de la humanización dei trabajo.

Así, el Ttatado de Versailles expresa en  el 
Preâmbulo que "... si cualquier nación no adop- 
tare un régimen de trabajo realménte humano, 
esta  omisión constituiría un obstáculo a los es- 
fuerzos de otras naciones que deseen mejorar 
la suerte de los trabajadores en sus propios paí
ses” (tercer Considerando).

El requerimiento de solidaridad, no im
plica convalidar mecanismos de protección de

9 Sobre O.I.T., su  es tru c tu ra  orgânica, los Convênios y  Re
com endaciones, su  aplicación y control, ratificación y 
denuncia, jerarqu ía en  el derecho in terno dei M ercosur, 
v éasç .nues tro  Derecho d e i Trabajo e n  el Mercosur, cit., 
CapítukTV, A partado  4, p. 102 a  115.
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economias locales, con la excusa dei incumpli- 
miento a normas internacionales dei trabajo 
por parte  de otros países, ta l el caso de la 11a- 
m ada “Cláusula Social”.

Este punto se ve ratificado en la parte  fi
nal de la Declaración, cuando requiere que las 
normas dei trabajo no sean utilizadas con fines 
comerciales proteccionistas, al mejor estilo de 
algunas políticas de intercâmbio comercial que 
utilizan las naciones más desarrolladas, para 
subsidiar sus productos restringiendo el ingre- 
so de mercaderías de naciones con menor gra
do de desarrollo, con el pretexto dei incumpli- 
miento a algún convênio de la O.I.T. La norma
tiva de esta  Organización no debiera utilizarse 
como parâm etro para medir ventajas compara
tivas. La O.I.T. aqui cuestiona la utilización de 
cláusulas sociales abusivas.

3.3 Introducción d ei concep to  de “traba
jo d ecen te”
También, como parte  de la conducta pro- 

activa adoptada por la OIT a  partir de 1998, en 
la Memória presentada por el Director General 
ante la Conferência en  ese mismo ano, intro- 
duce en  el lenguaje de las ciências sociales el 
término trabajo decente, como el logrado en 
condiciones de libertad, equidad, seguridad y 
dignidad humana. Se tra ta  de un trabajo libre, 
productivo y seguro, en el que se respeten los 
derechos laborales, se  logren ingresos adecua- 
dos, dentro de un marco de protección social, 
diálogo social, libertad sindical, negociación 
colectiva y participación10.

La expresión “trabajo decente” ha sido 
elaborada en el lenguaje de textura amplia 
propio de los organismos internacionales, con • 
términos que pudieran ser ampliamente reco-

10 Capón Filas, Rodolfo, Ley d e  O rdenam iento Laboraí 
y  traba jo  decente; Librería Editora P latense , La P lata  
2004; p. 37.

nocibles en cada país, sin necesidad de una 
reformulación.

Por tal motivo, la O.I.T. se ha cuidado de 
no incorporarle, un sentido unívoco, exacto y 
preciso, observándose claramente que la falta 
de una definición concreta tiene la intenciona- 
lidad de producir en cada país la reflexión acer
ca de los alcances dei término y no dotarlo de 
limites que podrían conducir a desvirtuarlo.

Aún cuando la expresión gramatical pue- 
da resultar ámbigua, sobre todo frente, al sig
nificado técnico que se le pretende atribuir, su 
significado literal es más preciso. Una de las 
acepciones de la expresión "decente" que en
contramos en el Diccionario de la Real Acade
mia Espanola, tiene un alto componente dei 
tipo cuantitativo, ya que se define como algo 
que es “de buena calidad o cantidad suficien
te ”. Lo propio ocurre con el idioma inglês, don
de la palabra "decent” significa “sátisfactory: 
of an aceptable standard”.

De ambas acepciones puede extraerse que, 
aún en el lenguaje común, un trabajo decente es, 
por lo menos, aquel suficiente en calidad o en 
cantidad. Un trabajo que alcance, que sea satis- 
factorio para e l ser humano que lo realiza.

Parece claro que, por un lado, se tra ta  de 
una noción cuyo contenido.no está  totalmente 
definido, al cual hay que dotar de sustancia, y 
por otro, que ese concepto aún imprecisamen- 
te  definido posee, sin dudas, un  indisimulable 
contenido ético: proveer un trabajo decente su- 
pone la adopción clara de una posición valora- 
tiva íntimamente' relacionada con la dignidad 
de la persona hum ana11.

La aparente ambigüedad de la expresión, 
es inherente a su dinamismo, ya que el trabajo

11 Barreto, Guillermo; El traba jo  decen te  en  e l m arco de 
la  D eclaración Sociolaboral dei Mercosur, d isponible en  
w w w .eft.com .ar, sitio oficial dei Equipo Federal d e  Tra
bajo. ■

http://www.eft.com.ar
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decente reviste el carácter de objetivo a  alcanzar 
por cada sociedad y conforme a sus propias ca
racterísticas de desarrollo cultural, educativo y 
tecnológico. El mejoramiento en las condiciones 
de trabajò que dicho camino hacia ese objetivo 
exige, debe ser el propio de los derechos humà- “ 
nos y sociales en general, dei tipo progresivo.

3.4 El "trabajo d e cen te”, com o fin  pri-

A partir de 1999, la Memória dei Direc- 
tor General presentada en la 87a Reunión de la 
Conferência, pasa  a titularse “Trabajo decen
te ”, el cual se erigido como “finalidad primor
dial de la OIT”.

Hacia dicho fin, senala que deben ser 
orientadas las decisiones de la Organización y 
definir su  cometido internacional en los próxi
mos anos.

Los llamados “objetivos estratégicos" 
que aqui se introducen, pasan  a revestir el ca
rácter de médios destinados al logro dei men
cionado Objetivo:

“Actualmente, la finalidad primordial de. 
la OIT es promover oportunidades para 
que los hombres y las mujeres puedan 
conseguir un trabajo decente y producti- 
vo en condiciones de libertad, equidad, 
seguridad y dignidad humana.

Tal es la finalidad principal de la Orga
nización hoy en día. El trabajo decente es el 
punto de convergência de sus cuatro objetivos 
estratégicos": la promoción de los derechos 
fundamentales en el trabajo; el empleo; la pro- 
tección social y el diálogo social?

Esto debe orientar las decisiones de la 
Organización y definir sú cometido internacio
nal en los próximos anos”.

Más tarde, la OIT ratifica que su accio- 
nar estará  orientado sobre la base  de esos

cuatro objetivos estratégicos, agregando en el 
Programa y Presupuesto de la Oficina para el 
biênio 2006-2007 otros cuatro objetivos tran s
versales.

Se senalan como objetivos estratégicos:
1) promover y cumplir las normas y prin- 
cipios y derechos fundamentales en el 
trabajo;
2) crear mayores oportunidades para las 
mujeres y los hombres con objeto de que 
dispongan de unos ingresos y de un em
pleo decentes;
3) realzar el alcance y la eficacia de la 
protección social para todos, y
4) fortalecer el tripartismo y el dialogo social.
Las acciones que se deben poner eh  mar

cha para alcanzar estos objetivos estratégicos 
crean sinergias que facilitan el logro de una se
rie de objetivos transversales, los cuales, cada 
vez más, son  considerados prioritários por la

1 -- i .
comunidad internacional, a saber:

1) promover una globalización justa, su
perar la pobreza mediante el trabajo,
2) hacer avanzar la igualdad de gênero,
3) potenciar Ia influencia de las normas 
internacionales dei trabajo én el desar- 
rollo, y
4) ampliar la influencia de los interlocuto
res sociales, el diáíogo social y el tripar
tismo.

4 Los objetivos estratég icos de la OIT para 
las A m éricas y  su  incid ên cia  en  la apli- 
cación  de las norm as laborales

En la ciudad de Brasilia, dei 3 al 9 de 
mayo de 2006, tuvo lugar la Decimosexta Reu
nión Regional Americana de la OIT/oportuni- 
dad  en la cual el Director General Juan  Soma- 
vía presentó su informe titulado “Promovien- 
do el trabajo decente en  las Américas: una 
A genda Hemisférica, 2006-2015”.
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Bajo el prism a planteado en el título dei 
informe y girando en torno a los objetivos es
tratégicos y transversales antes senalados, 
por dicho documento se realiza un exhaustivo 
análisis dei contexto general y las tendências 
socioeconómicas y laborales en las Américas; 
de los desafios que enfrenta la región para 
generar trabajo decente; la resena de los ob
jetivos planteados por la OIT; la propuesta de 
una agenda hemisférica para generar trabajo 
decente durante el período 2006-2015; los pro
gramas de trabajo decente propuestos por país 
y, finalmente, un Anexo contenierido las princi- 
pales actividades y pronunciamientos sucedi
dos en los últimos anos en  el Continente.

No es el objeto de este  trabajo, analizar el 
informe completo12, sino solo aquellos aspectos 
estrictam ente vinculados a la tem ática de refe
rencia, esto es, a la relación existente entre la 
aplicación de las normas laborales y los Objeti
vos estratégicos de la OIT.

Habíamos senalado más arriba, que para 
la OIT lo referido a la aplicación de las normas 
laborales, forma parte  de la llamada “práctica” 
nacional en dichas normas, tratando siempre 
esa  cuestión en  forma separada de lo referido 
a la ratificación formal de los convênios. Ese es 
el esquem a que se sigue en el informe en tra- 
tamiento.

Y vista  como práctica nacional, la apli
cación de las norm as laborales se encuentra 
estrecham ente vinculada al primero de sus 
objetivos estratégicos, referido a la necesidad 
de promover y cumplir las normas y principios 
y derechos fundam entales en  el trabajo.

Tal tem ática es aborcj^da por distintos 
sectores dei informe. En los num erales 41 a

12 El tex to  com pleto d e  e s te  informe, se en cu en tra  disponi- 
b le por in te rn e t en: h ttp ://w w w .o it.o rg /pub lic /span isli/ 

standards/relm /rgm eet/16am r/dw ork .pdf.

47, el Director se ocupa de p lantear el proble
ma, que estaria  dado por la falta de coincidên
cia entre el increm ento de ratificaciones a los 
ocho convênios fundam entales (69% lo ha he- 
cho) por un  lado, pero por el otró, la existência 
de “indicios de frecuentes violaciones de los 
derechos fundam entales en el trabajo, inclu
so en  países que han  ratificado los convênios 
correspondientes” (Núm. 43).

Apoya tal premisa, en el elevado'núm e
ro de observaciones y solicitudes directas pre- 
sentadas para  la región, tanto por parte  dei 
CLS como de la CEACR. Advierte un número 
creciente de reclamaciones vinculadas a la li
bertad  sindical y deterioro de la negociación 
colectiva. .

Cói) relación a los derechos individuales, 
senala la existência de trabajo infantil (de 5 a 
14 anos) en elevada magnitud, personas afec- 
tadas a régimen de trabajo forzoso, persistente 
discriminación por gênero, por origen étnico, 
edad y enfermedad, particularm ente con res- 
pectp a los trabajadores que viven con el VIH/ 
SIDA.

Hace hincapié en que el problema de la 
discriminación laborai en América, “no es el 
resultado de la actitud aislada o esporádica de 
un empleador o de un funcionário de una agen
cia de colocación, sino una práctica institucio
nalizada, arraigada en las instituciories y en las 
políticas dei mercado dei trabajo" (Núm. 44). ,

Agrega que la problemática se ve com
plem entada con una gran cantidad de empleo 
informal, que convive con otros sectores ex- 
cluidos dé la legislación laborai como el trabajo 
doméstico o familiar. En' la rnayoría- de los ca
sos, aún cuando estos trabajadores estén  for
malmente amparados en alguna medida por la 
legislación, ellos “enfrentan los problemas más 
agudos en lo que respecta á  la aplicación efec- 
tiva de las m ism as”. 1 í

http://www.oit.org/public/spanisli/
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Concluye como algo evidente, que “algu- 
nos países necesitan ampliar la cobertura de 
los derechos laborales a enormes contingentes 
de trabajadores que actualm ente están  exclui- 
dos de todo beneficio laborai. El problema se 
agrava con la aparición de las relaciones triari- - 
guiares de trabajo mal definidas y no reguladas 
(la externalización, por ejemplo)”.

Más ádelante, en oportunidad de comen- 
zar el desarrollo de la aplicación de los objeti
vos estratégicos en la región, considera que “e^ 
cumplimiento de las normas sobre derechos 
laborales y, muy especialmente, sobre.los prin- 
cipios y derechos fundam entales en el trabajo, 
es un objetivo central de toda política de gene- 
ración de trabajo decente” (Núm. 72).

A partir dei Capítulo 4, el informe se ocu
pa  de desarrollar la Agenda propuesta para los 
próximos -diez anos. En ella, se destacan tres 
elementos fundamentales:

a) políticas generales en cuatro âmbitos 
(normas laborales, oportunidades de em- 
pleo e ingresos, protección social, y tri- 
partismo y diálogo social), cuya ejecución, 
adecuándolas a las particularidades y es- 
pecificidades nacionales, permitiría avan- 
zar significativamentdhacia el logro de los 
objetivos estratégicos ytransversales que

' orientan la estratégia de la OIT en matéria 
de generación de trabajo decente;
b) políticas en áreas de intervención es
pecíficas, que contribuyen a reforzar las 
políticas que se proponen en las cuatro 
áreas generales, y
c) mecanismos para la ejecución de di- 
chas políticas.

Se destaca también, la necesidad de 
adoptar políticas en cuatro campos, a saber:

a) el crecimiento econômico sostenido 
que promueva el empleo de calidad;

b) aplicación efectiva de los derechos la
borales, en especial de los derechos fun
dam entales en el trabajo;
c) el aumento de la eficiência y cobertura 
de los sistem as de protección social, y
d) la promoción dei tripartism o y dei di
álogo social como medio de legitimación 
social de las políticas.

En-matéria de aplicación de normas la
borales, por el Capítulo 4.1.2., dedicado al 
"Respeto efectivo de los principios y derechos 
fundam entales en el trabajo”, se senala como 
objetivo (relacionado al estratégico N° 1), “Lo
grar el respeto efectivo de los principios y de
rechos fundam entales en el trabajo” y  como 
meta, que “los derechos fundamentales en el 
trabajo constituyen un conjunto mínimo y uni
versalm ente aceptado de derechos laborales 
incorporados en las respectivas legislaciones 
nacionales y en la cultura laborai de lós dife
rentes países de la  región".

En el desarrollo de esta  tem ática, se 
senalan dos grupos de m edidas básicas a  im
plementar, uno destinado a  la ratificación de 
los convênios de la  OIT donde no se hubiera 
hecho, òtro a poner en marcha mecanismos na
cionales o regionales que permitan la aplicaci
ón efectiva de los principios y derechos funda
mentales en el trabajo considerados en dichos 
convênios.

Con relación a esto último, se reconoce 
en el informe que la ratificación de convênios 
no es suficiente, cuando los principios o dere
chos no se cumplen efectivamente.

Para corregir dicha deficiência, propone 
desarrollar y poner en marcha, una estratégia 
de aplicación efectiva de la normativa sobre 
derechos fundamentales, que incluya:

i) Realización de cam panas entre la po- 
blación para concienciar sobre en el tra 
bajo
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la utilidad y deseabilidad de los derechos 
fundamentales.
ii) Inclusión dei-tem a en los programas 
educativos (de nível secundário) y de 
formación profesional nacionales.
iii) Formación destinada a las autoridades 
y agentes encargados de la aplicación

. de los principios, a.los sindicatos y a las 
organizaciones de empleadores.,
iv) Realización de investigaciones que 
perm itan dem ostrar la correlación entre 
los derechos fundam entales y la pobreza 
(teniendo en cuenta específicamente los 
Objetivos de Desarrollo dei Milênio).
Se siguen luego, las políticas propuestas 

para la erradicación de los incumplimientos 
frecuentes a los derechos fundamentales, én 
las áreas de libertad sindical, trabajo forzoso, 
no discriminación y trabajo infantil.

En m atéria de erradicación dei trabajo 
forzoso, el informe destaca la labor judicial lle- 
vada a cabo en Brasil, a través de importantes 
decisiones judiciales que condenan a los em
pleadores que llevan a  cabo estas prácticas, al 
pago de elevadas indemnizaciones por danos 
morales a favor de los trabajadores afectados.

En el Capítulo 4.2.1. se  reanuda la cues- 
tión referida a las normas internacionales dei 
trabajo, reeditándose el doble objetivo tendien- 
te  a la adecuación de la legislación y la práctica 
nacionales a dichas normas, por un lado, y por 
el otro a que dichos países garanticen que los 
derechos de los trabajadores y de los em plea
dores se apliquen plenamente.

Sobre el final, el Capítulo 5 se ocupa de 
los “programas de trabajo décente por país". 
Sin hacer referencia a algún estado en particu
lar, en este  aspecto de la propuesta se senala la 
importância de la autoridad adm inistrativa dei 
trabajo, en los aspectos vinculados a la inspec- 
ción dei cumplimiento de las normas laborales,

por un lado, y por el otro, en la solución conci- 
lia d a d e  los conflictos. En el Numeral 276, se 
hace referencia a la justieia dei trabajo, cuan
do actúa en la solución de los conflictos que no 
lograron una autocomposición. Al íespecto, el 
informe senala que “se requieren m edidas que 
en los procesos laborales aseguren indepen
dência, predictibilidad y rapidez".

5 La aplicación  de las norm as laborales, 
cóm o com p on en te estratégico  dei obje
tivo  trabajo d e cen te

En la apretada síntesis que hemos reali
zado de la  labor em prendida por la OIT a partir 
de 1998, podemos advertir,que dicho Organis
mo Internacional ha resaltado la necesidad de 
lograr una efectiva vigência de las normas in
cluídas en los llamados convênios fundam enta
les dei trabajo, convocando para ello no solo a 
sus destinatários habituales, esto es, los órga- 
nos gubernam entales encargados de aprobar 
dichas normas, sino aquellos que hacen de su 
labor cotidiana, la aplicación de ellas en los ca
sos concretos.

La aplicación de las normas laborales, ha 
sido incluida con toda claridad, en el primero 
de sus objetivos estratégicos, destinado tanto 
a la promoción de su contenido, como su efecti
va realización en los Casos concretos.

A su vez, tam bién forma parte  inescin- 
dible dei tercer objetivo transversal, que está  
dado por la necesidad de potenciar la influen
cia de las normas internacionales dei trabajo.

En la A genda para las Américas, el Di- 
rector General insiste sobre el particular, 
proponiendo políticas que tiendan a la “apli
cación efectiva de los derechos laborales, en 
especial de los derechos fundam entales en el 
trabajo”.

- Agregando, como parte  de la estratégia 
específica téndiente al logro de esa  efectiva

M
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aplicación, la “Formaçión destinada a las auto
ridades y agentes encargados de la aplicación 
de los principios”.

El mensaje parece ser claro. Los encarga
dos de aplicar el derecho, deben complemen
ta r la labor de difusión de la interpretación que ' 
hacen de las normas nacionales, integrando 
dicho ordenamiento, cuando corresponda, con 
la aplicación de las normas referidas a los dere- 
chos consagrados en los convênios fundamen- 
tales.

Los jueces nacionales, deben cónvertir- 
se en jueces de la OIT. Aplicando en.los casos 
concretos el derecho internacional dei trabajo, 
tanto para difundir su conocimiento en la po- 
blación, como para orientar las normas nacio
nales en el objetivo de concreción de “trabajo 
decente”, ta l como se encuentra expresado en 
los citados convênios fundam entales y la inter- 
pretaciónque de ellos hacen la misma OIT.

En algunos tem as sensibles para el dere
cho internacional dei trabajo, como ser el de la 
discriminación, la OIT ha sido más explícita al 
respecto.

Ello se advierte en el documento titulado 
“VIH/SIDA + TRABAJO.

Utilización dei Repertório de recomenda- 
çiones prácticas y dei m anual de educación y 
formaçión de la OIT: Directrices orientadas a 
los jueces y m agistrados dei trabajo”, publica
do por la propia OIT en 200413.

Luego de reafirmar por dicho documento 
que “los jueces y m agistrados dei trabajo de- 
sem penan un papel crucial cuando se tra ta  de 
asegurar la no discriminación y un am biente de 
trabajo favorable”, se reflexiona én base  a una 
prem isa evidente, cual es que “las políticas y la 
legislación que prohíben la discriminación en

13 El tex to  com pleto d e  e s te  informe, se en cu en tra  dis-
ponible por in te rn e t en: h ttp ://w w w .ilo .org /public /en-
g lish /p ro tec tion /trav /a id s/pub l/judgesg lsp .pd f.

el lugar de trabajo y que-facilitan m edidas de 
preyención y -protección social serán poco efi- 
caces à menos que se vele firmemente por su 
cumplimiento en los tribunales laborales a los 
que tienen acceso los trabajadores que viven 
con el VIH/SIDA”.

Recomienda a los jueces y magistrados, 
adoptar m edidas en tres niveles:

1 Hacer posible que las personas que vi
ven con el VIH/SIDA puedan acceder a
tribunales laborales y procesos legales,
2 Adquirir y aplicar conocimientos técni
cos y jurídicos pertinentes, y
3 Promover el cambio social.

Con relación a esto último, se proponé a 
los jueces evaluar la eficacia y pertinência de 
las leyes actuales para la epidemia y, cuando 
sea  posible y necesario, unirse a las voces que 
claman por una reforma de la legislación.

Se senalan como “buenas prácticas" en 
la jurisprudência, integrar los casos de Vacíos 
normativos o lagunas dei derecho, con las nor
mas internacionales referidas a la prohibición 
de trato  discriminatório, tanto las em anadas de, 
la OIT como las Declaraciones y Tratados sobre 
Derechos Humanos.

Queda claro que dicha recomendación 
solo es atinente, cuando se refiera a un convê
nio debidam ente ratificado por el país de que 
se trate. La misma no está  dirigida en los casos 
donde el convênio no ha sido ratificado, aún 
tratándose de algún convênio fundamental 
(como ser el caso dei Convênio N° 87 Sobre la 
Libertad Sindical para Brasil).

1 No hay prescripción alguna p a ta  los ma
gistrados, destinada al modo de solución de 
los casos donde existe disparidad entre algu
na norm a dei derecho interno y el contenido 
de alguno de los convênios fundam entales de 
la OIT. Parecería ser claro que, por el momen
to, la existência de dichas incompatibilidades

continuará realizándose a través dei procedi-; 
miento de “Observaciones" cursadas a  cada 
Gobierno.

Ello no implica desconocer, que en  el âm
bito de cada ordenamiento interno donde los 
convênios fundamentales estén  destinados a 
regir, tendrán la jerarquía y orden de prelâción 
asignados por el derecho constitucional inter
no y el derecho de los tratados en el p rden  in
ternacional.

- En aquellos âmbitos donde el convênio 
internacional cuenta con jerarquía superior a la 
ley interna, la incompatibilidad existente entre 
el convênio fundamental y la norma interna, es 
solucionada aplicando aquella norma con pres- 
cindencia de esta  última. Tal el caso de Argen
tina o Paraguay.

Otros ordenamientos, como el uruguayo, 
adm iten un sistem a de paridad normativa, en 
función dei cual esa  discrepância, es soluciona
da haciendo prevalecer la norma posterior en 
el tiempo.

En Brasil, el Supremo Tribunal Federal 
(STF) ha enviado m ensajes claros én algunas 
sentencias, tendientes a la aplicación por parte  
de la m agistratura dei trabajo, de los tratados 
internacionales sobre derechos humanos (en la 
esfera prevista por el art. 5o de la Constitución 
Federal de 1988) y los convênios fundam enta
les de la O.I.T. ~ -

Así, en la causa RE 398041/PA14, el STF 
tuvo que resolver un conflicto de competência, 
planteado entre la justicia estatal y federal, en 
un caso de juzgamiento por delito de reducción 
a la  condición análoga a la escavitud, tipificado 
como ta l por el art. 149 dei Código Penal Brasi- 
leno,

Con el voto dei actual Presidente dei STF, 
Ministro Gilmar Méndes, la sentencia resuelve

Internacional

14 Publicado e n  el Inform ativo STF N° 451/2006. '

asignar dichá competência â la justicia federal 
especializada, la justicia dei trabajo. Para aSí 
resolver, el STF invoca como fuentes normati
vas la Declaración Universal de los Derechos 
dei Hombre y dei Ciudadano (ONU, 1948) y, de 
un modo expreso, el Convênio N° 29 de la OIT 
sobre la eliminación dei empleo forzoso.

Con anterioridad a ello, el mismo STF en 
oportunidad de resolver el pedido de medida 
cautelar, solicitado en apoyo de la causa sobre 
acción directa de inconstitucionalidad contra 
la Medida Provisória 1539-25/1997, que aúto- 
rizaba el trabajo en dias domingos15, resolvió 
admitir la suspensión cautelar de dicha me
dida, por entender que el art. 7 de la Consti
tución Federal de 1988, cuando indica que el 
descanso debe ser “preferentem ente” en dias

r

domingos, debe ser integrado en su interpre
tación con otras normas internacionales sobre 
derechos humanos. Se invocan como tales, los 
Convênios de la OIT Nros. 14 sobre Descanso 
Semanal en la Industria, 106 sobre el Descan
so Semanal en Comercio y Oficinas y 126 so
bre el Alojamiento de la Tripulación. El Tribu
nal deja a salvo que dicha interpretación, no 
compromete su opinión acerca de la jerarquía 
constitucional de los tratados sobre derechos 
fundam entales ratificados antes de la Consti
tución de 1988.

6 Colofón: la burbuja de cristal o la Torre 
de Babel \.

La tarea  de aplicar el derecho, tál como 
hemos resenado más arriba, constituye una ac-" 
tividad retórica, que por lo general es adoptada 
luego de formada la convicción dei juez, acerca 
dei modo como resolverá el asunto traído a su 
conocimiento. Esa convicción será determ inan
te, al momento de interpretar el derecho, sea
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15 ADIn/MC 1675/DF, Diário Judicial Úa União 9/09/20031, . 

J t  '  • 1

http://www.ilo.org/public/en-glish/protection/trav/aids/publ/judgesglsp.pdf
http://www.ilo.org/public/en-glish/protection/trav/aids/publ/judgesglsp.pdf
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en su conjunto, sea  en reláción con la norma 
específicam ente aplicable al caso.

Un juez argentino, Rodolfo Capón Filas, 
explicaba en sus sentencias que en ese pro- 
ceso, dado por el conocimiento, intepretación 
dei dereeho y aplicación o decisión, los'jueces  ̂
podían ser clasificados en dos categorias, de- 
pendiendo dei lugar desde donde miren el di- 
ferendo: la dei juez eri la burbuja de cristal, o la 
dei juez en la Torre de Babel.

El juez en la burbuja de cristal, resuelve 
los dilemas estando muy alejado de la réalidad. 
Es el juez de la imagen de la justicia: una mu- 
jer, con los ojos y oídos vendados, portando en 
una mano una espada y en la otra una balanza.

Nada más ridículo, ya que ningún ser hu
mano, sea  hombre o mujer, puede manejar los 
dos elementos bien al mismo tíempo, menos 
con los ojos y oídos tapados.

El juez:de la Torre de Babel, es el juez que 
se acerca al conflicto, pero no logra entender 
con facilidad, el lenguaje de los interlocutores. 
Aún así, su grado de percepçión será mucho 
mejor que el dei juez de la burbuja de Cristal. 
La solución que adopte, se acercará más a la 
gente y a la solución de sus problemas, que si 
lo hubiera resuelto desde una burbuja d istan
te, intentando manejar bien, al mismo tiempo, 
una espada y una balanza, con los ojos y oídos 
tapados.

Es que los jueces que h asta  ahora hemos 
tenido, son seres humanos, no son máquinas. 
Tampoco hèroes o dioses.

Gracias a su humanidad, gracias a la cer
cania de algunos de ellos con la Torre de Babel, 
es que el dereeho se ha ido transformando y 
mejorando con el tiempo. El dereeho así ela
borado, así transformado, ha logrado incluso, 
grandes .avances y mejoras en la organización 
de nuestras sociedades.

Aquellos planteos fundados en ley qúe 
en algún momento parecieron justos, como el 
reclamo acerca de la propiedad de los escla-

vos dei buque “La Am istadVhoy a nadie se le 
.ocurre plantear. Eso gracias ã los jueces huma
nos, a los jueces de la Torre de Babel.

Son numerosos los ejemplos de las leyes 
injustas, que fueron objeto de transformación, 
en gran m edida gracias a la actividad de los 
jueces humanos.

También de sentencias que, dictadas 
desde la burbuja de cristal, mantuvieron leyes 
injustas. Recordemos que a comienzos dei si- 
glo XX, en la era “Lochner”, la Corte Suprema 

vde los Estados Unidos, declaraba la incons- 
titucionalidad de las leyes que lim itaban la 
jornada de trabajo a las 8 horas diarias o 48 
sem anales, porque las entendían contrarias a 
las libertades de contratación y de industria16. 
Ni que hablar de las sentencias que en  algún 
m om ento justificaron la discriminación de la 
mujer, en la adm inistraçión de los b ienes.de 
la sociedad conyugal, en la posibilidad de tra- 
bajar sin autorización dei marido, o en  el voto. 
También m erecen recordarse las leyes de los 
jueces dei nazismo, quienes en Núremberg 
trataron de defenderse alegando que se limi- 
taron a aplicar la ley vigente y ta l argumento 
no fue aceptado.

Y si volvemos a los clásicos, Polinice, her- 
mano de Antigona todavia estaria insepulto, 
porque Creonte decidió que debía cumplirse 
con la ley, esa que castigaba a las personas aún 
después de muertas. Gracias a los jueces de 
la Torre de Babel, es que el dereeho se ha ido 
transformando. Ha superado todos esos males. 
Superará pronto, lo anticipo, los males de la glo- 
balización y logrará universalizar, la posibilidad 
de un trabajo decente y suficiente para todos.

MANSUETI, H.R. The application of labor nor- 
ms on light of the  strategic goals defined by 
the  ILO. Rev. Justitia (São Paulo), v. 200, p. 475- 
488, jan./jun. 2009.

16 '‘Lochner Vs. N ew  York”; 198 US 45; 1905.
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Os Crimes Ambientais: As Problemáticas Emersas 
Recentemente em Matéria de Sequestro

(Corte Suprema de Cassação, Seção 
Penal Primeira, Sentença n° 29.855, de 
8 de setembro de 2006; Seção Penal 
Terceira, Sentença n° 22.826, de 12-de 
junho de 2007)

SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Sequestro de áre
as poluídas. 3 Responsabilidade do Estado 
Italiano perante a União Européia pelo des- 
cumprimento da obrigação de saneamento. 
4 Prescrição do direito ao ressarcimento do 
dano ambiental. 5 Conclusão.

RESUMO: Na recente jurisprudência da Cor
te  de Cassação em m atéria de crimes am
bientais, estão sendo enfrentadas diversas 
problemáticas ligadas ao sequestro de áreas 
poluídas.
Analisando algumas das mais im portantes 
decisões acerca do assunto, evidencia-se 
como o sequestro não elimina a permanência 
do crime de falta de saneamento, visto que 
ele não comporta a impossibilidade de pôr 
fim à situação antijurídica, podendo a autori
dade judiciária “autorizar o acesso ao local". 
Do mesmo modo, o sequestro não pode ser 
considerado um elemento eximente nos con
frontos da UE pelo descumprimento do Es
tado Italiano das obrigações de saneam ento 
da área poluída, oriundas da Diretiva 75/442 
(Diretiva do Conselho relativa à sujeira).
Por fim, salientam-se os efeitos que o se
questro da área contam inada produz sobre o 
decurso da prescrição do direito ao, ressarci
mento do dano ambiental, sobretudo quanda

Flavia PIQUÉ*

isso se apresenta como "dano a longo pra
zo".

• PALAVRAS-CHAVE: Sequestro de áreas po
luídas. Decreto Legislativo 22 de 1997 (De- 

'  ereto Ronchi). Decreto Legislativo 152/2006. 
Responsabilidade da União Européia por fal
ta  de saneamento. Ressarcimento de danos 
•ambientais.

Introdução
Com o presente artigo pretende-se abor

dar algumas problemáticas oriundas da figura 
do sequestro dás áreas poluídas, em particular 
daquelas originadas pela incidência do seques
tro, em suas variadas formas, sobre a cessação 
da perm anência do crime de falta de sanea
mento, analisando, ainda, eventual exoneração 
de^responsabilidade do Estado italiano frente à 
Comunidade Européia, em razão de não haver 
saneado a área durante os efeitos do seques
tro, e finalmente sobre os efeitos que o seques
tro de uma área produz em relação ao decurso 
da prescrição do direito do Estado e dos entes 
locais a indenização do dano aihbiental,

No que tange à primeira questão, esta  
deu lugar a uma divergência jurisprudencial.

Com a  sentença 29.855 de 20Ô61 a Supre
ma Corte pronunciou-se.a respeito da questão 
da eventual cessação da permanência da con
travenção prevista no art. 51 bis do Decreto Le
gislativo 22 de 1997 (Decreto Ronchi), que san-

* D outora em  Jurisprudência, adm itida  à  p rá tica  forense 
jun to  à  A dvocacia do Estado.
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ciona que não provê a sanear um a área poluída, 
caso sobrevenha o sequestro da mesma área.

A Corte de Cassação negou que o se
questro faz cessar a  perm anência do crime 
enquanto a perm anência persiste até que não 
sejam eliminadas as consequências danosas> 
ou perigosas do delito, ou com a sentença de 
condenação ainda que não irrevogável1 2 3.

O sequestro é uma m edida preordenada 
à eliminação do dano e não impede o sanea
mento da área, sendo possível uma autorização 
judicial, nos termos do artigo 17 parágrafo 11 
bis do Decreto Legislativo 22 de 19972. .

Segundo a Corte de Cassação, seria, por
tanto, um despropósito se o sequestro, desti
nado a impedir que do crime derivem danos

1 C ass. Peti., Seçao I, 8 d e  se tem bro  d e  2006, n.0 29.855, 
em  Rifíuti; Bollettino di Inform azione N orm ativa, 139., 
2007. p. 26-29.

2 C onsideram -se perm an en te s  os crim es p a ra  cu ja su b 
sis tênc ia  é  necessário  que. a  o fensa penalm en te  rele
v an te  ao bem  jurídico tu te lado  p e la  norm a incrimina- 
do ra  te n h a  um a ce rta  duração. Trata-se d a  protração no 
tem po  d e  u m a situação  an tiju ríd ica devido à  condu ta 
voluntária do sujeito ativo, o q u àl deve e s ta r  em  con
dições d e  fazer ce ssa r a  qualquer m om ento a  situação 
con tínua d e  ag ressão  ao bem  protegido. Veja em  ta l 
sen tido  BERNASCONI, Del reato  perm anen te , em  Stu- 
dium  Juris, 1998, vol. 6, p. 668-677. São, portan to , dois 
os requisitos que constituem  os crim es perm anen tes: a  
p ro tração  d a  o fensa p rovenien te d a  condu ta  do agen te  
e  um a condu ta  voluntária duradoura  q u e  perm ite  que 
o ag en te  p onha  fim à  situação  ofensiva a  qualquer m o
m ento. Veja Hampioni, Reato perm anen te , em  Enciclo
p é d ia  de i diritto, v. XXXVIII, 1987.'p. 856 ss.

3 Tal princípio, segundo  a  Corte, perm anece firm e m esm o 
depois d a  en trad a  em  vigor do art. 247 do D ecreto Le
gislativo 152 d e  2006, o qual ab-rogou o en tão  v igen te 
art. 17, parágrafo  1,1 bis  do D ecreto Ronchi, e e s tab e lece  
que a  au toridade judiciária que determ inou  o sequestro
pode au torizar o acesso  ao local p a ra  a  execução das 
referidas in tervenções.

ulteriores, pudesse determ inar a cessação da 
permanência, ou seja, d á  antijuridicidade de 
um a conduta cujo responsável é obrigado a re
parar. Somente a eliminação do dano pode fa
zer cessar a permanência.

Tal situação se reproduz no Código Am
biental cujo art. 257 é correspondente.ao pre
cedente 51 bis do Decreto Ronchi, visto que 
continua a prever a punibilidade da poluição se 
o autor “não providencia ao saneamento". Por 
conseguinte, somente o saneamento, se inte
gralm ente cumprido, excluía e exclui a punibi
lidade do fato criminoso4.

Em suma, o Supremo Colégio afirma que 
a perm anência do crime persiste até que haja o 
saneam ento ou a sentença condenatória. A pu-

4 N a v erdade, o artigo  257 do D ecreto Lei 152/2006 con
té m  algum as novidades em  respe ito  ao 51 sup lem entar 
do Decreto Ronchi. Em prim eiro lugar, o 51 sup lem entar 
prev ia um  crim e d e  perigo, n a  m ed ida em  que a  p en a  
era  p rev is ta  p a ra  qualquer um  que ca u sa sse  poluição 
ou um  perigo concreto, e  a tual de poluição,, ao p asso  que 
o 257 é exclusivam ente um  crim e d e  dano, v isto  que 
p ressupõe  o acertam en to  d a  efetiva poluição do solo, 
do subsolo e  d as  águas, com o exceder d as  concen tra
ções m ínim as d e  risco. A lém  do m ais, d esap a receu  a  
p revisão  d e  p en a  conjunta (prisão de se is  m eses a  um  
ano e  m ulta  d e  5.000.000 a  50.000.000 liras), prevendo- 
se  ago ra  um a p e n a  alternativa  (prisão de 6 m ese a  1 
ano ou m ulta  d e  2.600 a  26.000, euros). Tal '‘ab ran d a
m en to ’'' d as sanções, p en a is  resu lta  em  con traste  com 

' a  lei d e legada  308, d e  2004, que prescrev ia ao artio  I o 
"lim itação provisória d a  liberdade pérm anecendo  os 
lim ites d a  pena.;, já  es tabe lec idos pe la  le i”, conforme 
GIORGÍO FREGNI, Bonifica d e i siti contam inati, in Am
b ie n te  -N o v ità  e  applicazioni delD .Lgs. 152/2006 e  nor
m ativa collegata, a  cu ra di G. L". R ota e  G. Rusconi, 2007. 
p. 642; STEFANO MARGOTTA, La riforma delia  legisla- 
zione am bientale , 2006. p. 362 (Saneam ento dos locais 
contam inados, em  A m biente -  N ovidades e aplicações 
do Decreto Lei 152/2006 e norm ativa concordata, a  
cu ra  d e  G. L. R ota e  G, Rustíoni, 2007. p . 642; STEFANO
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nibilidade do crime pode ser extinta por meio 
da conduta reparatória.

Posteriorm ente, a Corte de Cassação, 
com a  sen tença  22.826 de junho de 2007 tor
nou a enfrentar e s ta  tem ática. A Corte, recor
dando a sen tença  29.855 de 2006, ressaltou  a 
p resença  de um risco originado da in terpre
tação que atribui ao sequestro  a  capacidade 
de fazer cessaria  perm anência do,crime, ou 
seja, o risco que a conduta inerte  dos respon
sáveis, constrangendo a autoridade a um a in
tervenção cautelar, term ine por transform ar- 
se em um a vantagem  ao final do decurso dos 
prazos prescricionais. Em particular a Cas
sação de 2007 afirmou: "Em sum a, aqueles 
que se dispusessem a remediar a situação de 
perigo veríam perm anecer o crime até o m o
m ento  em que as atividades positivas fizes
sem  cessar o perigo em si, enquanto aqueles 
que omitissem cada intervenção veríam cessar 
a permanência em momento potencialmente 
antecipado, graças à necessária intervenção 
das autoridades".

A Corte rechaça a possível crítica fundada 
no risco de incerteza que recairía sobre.o inves
tigado ou sobre o acusado, enquanto o decurso 
do prazo prescricional dependeria de circuns
tância a ele alheia, ou seja, da adoção, ao me-

MARGOTTA, A  Reform a d a  L eg islação  A m biental, 
(2006, p. 362). A  ab so lu ta  nov idade do  a rtigo  257 é  o 
parágrafo  4, a  no rm a do q u al “a  o bservância  dos p ro 
je to s  aprovados seg u n d o  os a rtig o s 242 e  segu in tes, 
constitu i condição  d e  não  im pu tab ilidade pelos crim es 
am b ien ta is  con tem plados pór o u tras  le is p a ra  o m em o 
even to  e  p e la  m esm a co n d u ta  d e  poluição d e  q u e  t ra ta  
o parágrafo  I o”. Conform e GIANFRANCO AMENDO- 
LA, Violazioni e  sanzion i in  te m a  di rifiuti n e l nuovo 
te s to  unico am bien tale , 2006. p. 106 (Violações e  sa n 
ções em  te m a  d e  lixo no novo tex to  único am biental,
2006, p . 106).

nos, de medidas cautelares por parte da autori
dade. Tais medidas são, de fato, voltadas à tu te
la dos‘interesses lesados ou colocados em peri
go em razão da  conduta do responsável e, se se 
transformam em uma vantagem  ao responsável 
mesmo em relação à extinção da infração devido 
à prescrição, não lhes ó alguma consequência 
prejudicial à posição jurídica do investigado ou 
do acusado.

Todavia, a Corte afirma que no,-caso em 
tela  "“‘o ato de sequestro preventivo adotado 
pelo ju iz das investigações preliminares, em 12 
de janeiro de 2002, nos confrontos de G., C., A. e 
outros, não prevê de forma alguma a continua
ção das atividades ou de qualquer modo a possi
bilidade dos investigados de acessara área e os 
imóveis, fazendo, deste modo, cessar, definitiva
mente, a disponibilidade.dos bens".

Deve-se reter, em conclusão, que "as con
dutas penalmente relevantes encontram no se
questro preventivo um momento final e deve
ríam considerar-se exauridas".

A  Corte, portanto, sustenta, de um lado, 
que os investigados bem  poderíam te r se.mo
bilizado para requerer as devidas modificações 
da m edida judicial mesmo ao fim de pôr em 
prática novas condutas ativas, mas acrescen
ta  que tais elementos não possuíam  valor no 
ordenamento anteriormente em vigor, enquan
to que, hoje, provavelmente, seriam relevantes 
nos term os do Decreto Legislativo n° 152, arti
gos 242 e ss., de 3 de abril de 2006.

Segundo Cass. 22.826/^007, q  sequestro 
preventivo do local contaminado na nova norma
tiva de 2006 seria, por conseguinte, vencível com 
uma solicitação do investigado, enquanto tal pos
sibilidade não era possível durante a vigência do 
Decreto Ronchi, aplicável ao caso em tela.
1 Esta conclusão causa um a certa  perple
xidade sobretudo se confrontada com a opinião 
precedente da Suprema Corte' ■
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A Corte tem  em am bas as sentenças apli
cado a normativa do Decreto Ronchi, mas não é 
explicado no julgamento de 2007 por. qual mo
tivo somente o advento do Código Ambiental 
possa te r atribuído relevância às eventuais so
licitações das partes ao juiz criminal, para aú- ' 
torizá-las a ingressar na área sequestrada para 
saneá-la, ao passo que na vigência do Decreto 
Ronchi, isto não teria tido qualquer relevância.

Pode-se realçar que no art. 247 do Código 
Ambiental não é mais previsto que “a autori
dade judiciária...autoriza o acesso ao local" mas 
sim que “a autoridade judiciária...pode autori
zar o acesso ao local" a fim de realizar as inter
venções de saneam ento (colocação em segu
rança, reparação e restauração am biental das 
áreas). Parece, por derradeiro, que foi atribuída 
uma certa  discricionariedade à autoridade ju
diciária. :

A questão da possibilidade de autorizar 
ou não o saneam ento da área sequestrada inci
de diretam ente no ponto nodal da questão en
frentada em am bas as sentenças: a identifica
ção do momento em que cessa a permanência 
da transgressão.

Em linhas gerais, a cessação da perm a
nência de um crime se situa no momento-em 
que cessa a conduta voluntária do sujeito, isto 
é, via de regra, com a consumação da ação que 
põe fim à situação antijurídica. Mas a perm a
nência term ina tam bém  quando é impossível 
cumprir a ação que põe fim à situação antiju
rídica. Em particular, pode-se dizer que um 
comportamento ofensivo perm anece até que o 
agente possua a capacidade para fazer cessar 
a lesão do bem  protegido. Quando o sujeito ati
vo não possui a capacidade pára fazer cessar a 
lesão do bem protegido, ele não tem  senhoria

5RAMPIONI, Reato permanente,' em  Enciclopédia dei di- 
ritto, vol. XXXVIII, 1987. p. 862.

da vontade. Portanto falta o mesmo elemento 
psicológico do ilícito e a perm anência deve ser 
considerada cessada no momento em que a 
falta da capacidade de pôr fim à  situação an- 
tijurídica evidencia a ausência da componente 
psíquica5.

Pode-se concluir, portanto, que o critério 
para compreender se foi verificada a cessação 
da perm anência da infração seria aquele da 
exigibilidade de comportamento do réu que 
põe fim .à lesão do bem  juridicamente prote
gido, em relação a todas as circunstâncias do 
casos concreto.

‘ A primeira sentença não se afasta de tal 
princípio. Na verdade, enfatiza que o seques
tro, nos termos do artigo 17 parágrafo 11 bis do 
D. Legs. 22 de 1997, não impede intervenções 
de saneamento, colocação em segurança, re
paração e restauração ambiental de áreas com 
a finalidade de impedir ulteriores contamina
ções. Logo, o investigado tem  a possibilidade 
de fazer cessar a lesão do bem protegido. Ob
viamente, esta  possibilidade depende da auto
rização do juiz de acessar às áreas: mas a pos
sibilidade existe indiscutivelmente.

A segunda sentença evidencia, por outro 
lado, que, no caso, o ato de sequestro preven
tivo adotado pelo Juiz das Investigações Pre
liminares não previa de modo algum a possi
bilidade dos investigados de acessar as áreas 
contam inadas, fazendo, desta  maneira, cessar, 
a eles, a disponibilidade dos bens, e com esta  
a perm anência do crime por impossibilidade 
superveniente de concluir a conduta que põe 
fim à situação antijurídica. Tal solução causa 
perplexidade, porque não se reencontra, no 
caso sob análise, a impossibilidade de pôr 
fim à  situação antijurídica a partir do momen
to que o acusado podia, nos term os do artigo 
17 parágrafo 1-1 bis, requerer autorização para 
acessar a área.
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Pode-se dizer, ao contrário, que já no p as
sado a dicção do art. 17 parágrafo 11 bis do De
creto Ronchi ("a autoridade... autoriza"), atri
buía ao responsável a possibilidade de acessar 
o local para sanear e que, por tal motivo, não se 
poderia dizer exaurida a perm anência da infra
ção diante de um sequestro.

A solução mais plausível é que a novida
de a que faz referência a Suprema Corte esteja 
exatam ente naquele “pode autorizar" do arti
go 247 dó Código Ambiental, que abre, até, a 
possibilidade que a autoridade recusa o aces
so. É possível dizer que hoje seja relevante o 
fato que os investigados tenham  solicitado as 
m udanças oportunas do provimento judicial. 
Se, de fato, o responsável pela contaminação 
não se ative para obter a autorização, ou se, 
não obstante a autorização do juiz ao acesso, 
não proceda o saneamento, não poderá ser 
invocada a  cessação da permanência. Se, ao 
invés, houvesse sido requerido o acesso, mas 
este  tivesse sido negado, pode-se dizer que a 
perm anência do crime foi exaurida, em razão 
da impossibilidade de pôr fim à lesão do bem  
protegido pela norma.

Tbdavia, parece razoável sustentar que. 
mesmo durante a  vigência do Decreto Ronchi, 
o quadro normativo não era totalmente diferen
te. A diferença entre as duas fórmulas utilizadas 
nos dois textos normativos sucedidos no tempo 
{"autoriza" e "pode autorizar"), provavelmente 
foi uma mudança de mero estilo legislativo.

Permanece firme que a  sentença 22826 de 
junho de 2007 aplicou a normativa precedente, 
aquela do Decreto Ronchi, e, portanto, não se 
compreende como a Cassação de 2007 não seja 
juntada à m esm a solução daquela dada na sen
tença n° 29,855 de 2006.

Um problema que não é enfrentado nas 
sentenças em exame é aquele relativo à diferen
te  incidência dos diferentes tipos de sequestro

penal (preventivo, probatório e conservativo) 
sobre a cessação da perm anência do crime, ou 
sobre a avaliação a que é chamado o juiz a fim 
de autorizar, ao menos, o acesso ao local para 
efetuar o saneamento.

As duas sentenças em comento, na re
alidade, examinaram somente casos em que 
havia ocorrido sequestro preventivo, que nos 
termos do art. 321 do Código de Processo Pe
nal vem disposto quando “é perigo que a livre 
disponibilidade de determinada coisa pertinen
te ao crime possa agravar ou protrair as conse
quências disso, ou seja, favorecer a comissão de 
outros crimes".

Ora, é indubitável que, tendo o sequestro 
preventivo a finalidade de evitar o agravamen
to dos efeitos do crime, isso não obsta uma au
torização derrogatória voltada exatam ente ao 
saneam ento da área.

O sequestro probatório, regulado entre os 
artigos 253 e seguintes do Código de Processo 
Penal, é previsto com o único propósito de ga
rantir a integridade da prova.

Pode-se questionar se mesmo neste  caso 
seja possível configurar uma autorização ao 
acesso para sanear.

Nas normas de referência, isto é, o artigo 
17 parágrafo 11 bis do Decreto Ronchi, e agora 
o artigo 247 do Código Ambiental, o acesso ao 
local é autorizado com genérico resguardo ao 
“sequestro”, sem  lhe especificar o tipo.

Ambas as normas pareceriam aplicáveis 
até mesmo ao sequestro probatório,4e, portanto, 
este  ultimo tam bém  não deveria fazer cessar a 
perm anência do crime, a partir do momento em 
que a autoridade judiciária pode, mesmo neste 
caso, dispor o acesso para sanear.

Contudo, não se pode olvidar que a Corte 
de Cassação, com a sentença 29.855 de 2006, 
negou que o sequestro preventivo fizesse ces
sar a  permanência, porque rfão seria razoável
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que o sequestro, destinado exatamente a im
pedir que da infração, derivem danos ulteriores, 
pudesse determinar a cessação da permanên
cia, ou seja, da antijuridicidade de uma conduta 
cujo responsável é obrigado a reparar. A Corte, 
portanto, deu importância a respeito do esòopò ' 
do sequestro preventivo, aquele que busca evi
tar que se agravem ou protraiam as consequên
cias do crime (ou seja, facilitado a comissão de 
outros crimes) e concluiu que seria inconcebível 
que a presença dele pudesse de algum modCK 
perdoar o. responsável pela contaminação por 
não ter providenciado o saneamento, enquanto 
tal solução voltaria o sequestro preventivo con
tra  os objetivos que lhe são próprios.

7 A finalidade do sequestro probatório ó, 
ao contrário, garantir ao Juízo um meio de pro
va, trâm ite ê  apreensão de um a coisa determi
nada, móvel ou imóvel, que constitui o corpo do 
crime ou coisa a ele relacionada.

Dada a diversidade do escopo do se
questro probatório em relação ao preventi
vo, ó possível dizer que a solução em relação 
à cessação da perm anência do crime poderia 
te r sido diversa se nos dois casos examinados 
a Corte tivesse estado diante do primeiro e 
não do segundo? É claro que o acesso ao lo-' 
cal contaminado para saneá-lo lhe modificaria 
o estadõ da mesma área e não seria possível 
garantir ao Juízo o meio de prova. Todavia, re
ferida exigência poderia sucumbir frente àque
la de tutelar o ambiente com o saneam ento de 
uma área contaminada. Portanto, no caso que 
um sequestro probatório deveria ser mantido 
com  a finalidade de prova, a autoridade judi
ciária deveria consentir o acesso na área para 
que seja saneada. É verdade que o art. 247 do 
Código Ambiental não prevê que “a autoridade 
judiciária...autoriza o acesso ao local", mas sim 
que “a autoridade judiciária...pode autorizar o 
acesso áo local" atribuindo ao Juiz o poder de

fazer umá escolha. Portanto a autoridade judi
ciária fará um balanceam ento entre o interesse 
de garantir ao Juízo um meio de prova e aque
le de salvaguardar o ambiente, para decidir 
se conceder ou não ao responsável pela con
tam inação o acesso ao local para sanear. Se a 
autoridade faz prevalecer o primeiro interesse 
e decide, portanto, negar o acesso, cessará a 
perm anência do crime de falta de saneamento, 
porque, a  partir do momento da recusa ao aces
so, não compete mais ao réu a m anutenção vo
luntária do estado antijurídico.

A solução é idêntica em caso de seques
tro conservativo que, nos termos dcf art. 316 do 
Código de Processo Penal, é ordenado quando 
“ houver fundada razão em reter que faltem ou 
se dispersem  as garantias para o pagamento da 
pena pecuniária, das despesas de procedimento 
e de qualquer outra quantia devida ao erário", 
ou "se houver fundada razão para reter que fal
tem ou se dispersem as garantias das obriga
ções civis derivadas do crime".

Efetivamenté, a finalidade de garantir um 
crédito e assegurar-lhe a realização parece des
tinada a sucumbir frente à  exigência de tutelar 
o ambiente. Ademais, pode-se acrescentar que 
a  bonificação de uni local contaminado permite 
a manutenção ou o aumento do valor do referido 
local. Quando, portanto, a  autoridade judiciária 
deveria negar o acesso para sanear um locaí 
contaminado enquanto submetido ao seques
tro conservativo, operaria uma escolha que se 
voltaria contra as exigências que embasam  tal 
sequestro, isto é, aquelas de reintegração patri
monial.

A prescindir das implicações penais ob
tidas com a falta de saneam ento de um a área 
contam inada e que resguardam  o próprio indi
víduo, cumpre salientar que o Estado italiano, 
se  não fosse saneada uma área contaminada, 
poderia incorrer em um a infração comunitária.

De fato, o art. 4o da diretiva 75/442 estatui: “Os 
Estados-membros adotam as medidas necessá
rias a assegurar que a sujeira (lixo) seja recupe
rada ou destruída sem perigo à saúde do homem  
e sem a utilização, de procedimentos ou métodos 
que poderíam gerar prejuízo ao ambiente e em 
particular:
- sem criar riscos à água, ar, solo e à fauna e

flora; '
- sem causar rumores ou odores inconvenientes;
- sem danificar a paisagem e os locais particu

lares.
Os Estados-membros adotam, ademais, as 

medidas necessárias a vedar o abandono, des
carte e destruição descontrolados da sujeira".

O art. 8o da m esm a diretiva dispõe:
‘ "Os Estados-membros adotam as dispo

sições necessárias para que cada detentor de 
sujeira:

-  entregue-ã a um recolhedor privado ou 
público, ou a uma empresa que efetue as opera
ções previstas no anexo IIA  ou IIB, ou

-  proveja ele próprio a recuperação ou a 
destruição, em conformidade com as disposi
ções da presente diretiva".

Se a Itália não sanasse uma área conta
minada, poderia ser responsabilizada em nível 
comunitário.

Agora, pode-se questionar se o Estado, 
pode invocar como eximente da falta de sane
amento a presença de um sequestro ordena
do pela autoridade judiciária, a qual impeça o 
acesso ao local para Saneá-lo.

Ora, antes de mais nada, é m ister ressal
ta r que o art. 250, do D. Lgs, 152/2006 prevê o 
saneam ento de ofício por fparte da adm inistra
ção pública.

Em primeiro lugar questiona-se se o se 
questro pode representar um obstáculo ou até 
mesmo um limite para a  administração pública 
que queira realizar o saneam ento de ofício.

Internacional

Em segundo lugar, pode-se questionar 
se,„caso não fosse autorizado pelo juiz o acesso 
aolocal para sanear, o Estado italiano poderia 
justificar-de perante a Comunidade Européia.

Ora, a Corte de Justiça da Comunidade 
Européia, com a sentença de 25 de novembro de 
2004, condenou a Itália porque não tinha “ado
tado as medidas necessárias a assegurar que a 
sujeira depositada em descarga.v fosse recupe
rada ou destruída sem perigo à saúde do homem  
é  sem a utilização de procedimentos ou métodos 
que pudessem gerar prejuízo ao ambiente".

No caso em tela, o Estado italiano afir
mou que “os trabalhos de colocação em segu
rança de tais descargas eram impedidos pelo 
sequestro ordenado pela autoridade judiciária". 
A  Corte condenou a Itália sem  expressam ente 
referir-se ao perfil da relevância eventualmente 
eximente do sequestro, deixado ao intérprete a 
tarefa de solucionar a questão.

Pode-se partir de um simples dado de 
fato: a Itália havia se declarado impossibilita
da de efetuar os trabalhos de colocação em-se
gurança de em ergência de algumas descargas 
por causa de um sequestro, mas foi condenada 
da mesma forma.

Pode-se concluir que a presença de um 
sequestro não isenta o Estado inadimplente 
às obrigações impostas pela diretiva 75/442. É 
claro que o art. 17 parágrafo 11 bis do Decreto 
Ronchi, e agora o art. 247 do Código Ambiental, 
que estabelecem  que "caso esteja o local conta
minado sujeito ao sequestro”, a autoridade judi
ciária que o ordenou autoriza (no novo Código 
"'pode autorizar”) o acesso ao local, podem ser 
aplicados não somente quando é  o particular 

' que pretende sanear, mas tam bém  quando é a 
Administração a promover a intervenção. Por
tanto, a Itália não podia ser justificada, visto 
que a autoridade tinha a possibilidade de pres
crever o acesso ao local. '
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A norma do novo Código Ambiental pode, 
porém, acontecer que a  autoridade negue o 
acesso e aí se pergunta se o Estado italiano 
pode ser justificado perante a Comunidade 
Européia por não te r efetuado as intervenções 
prescritas. Provavelmente, o Estado italiano v 
seria, de qualquer modo, condenado na base 
do princípio, afirmado agora por uma jurispru
dência constante, segundo a  quàl um EstacTo- 
membro da Comunidade Européia não pode 
invocar normas, práticas ou situação do seu 
ordenamento jurídico interno para justificar 
a  inobservância das obrigações e dos térm os 
derivados das normas do direito comunitário 
(a esse respeito, confira-se a sentença de 8 de 
junho de 1993, causa C-52/91, Comissione/Paí- 
ses Baixos, Bacc., 1-3069, ponto 36). Contudo, o 
Estado italiano podería evitar um a condenação 
indagando-se as razões que tinham  induzido a 
autoridade judiciária a negar o acesso ao local 
para sanear eram  justas.

■ Coloca-se, finalmente, o problema de in
dividualizar os efeitos que o sequestro de um 
local contaminado produz sobre o decurso da 
prescrição do direito ao ressarcimento do dano 
ambiental, indenizável ao Estado, a  teor do art. 
311 do Código Ambiental ou aos entes locais, ao 
teor do art. 9o do Decreto legislativo 267/2000.

A responsabilidade civil em matéria de 
dano ambiental é um instrumento introduzido 
em nível nacional (art. 18 da Lei 349/86, hoje ab- 
rogado) e comunitário (art. 174 do Tratado que 
instituiu a CE, Roma, 1957; Livro Branco sobre 
a responsabilidade por danos ambientais, Bru- 
xelles, 2000; Proposta de Diretiva em matéria de 
prevenção e de reparação do dano ambiental, 
Bruxelles, 2002) para a  proteção do ambiente, 
conforme ao princípio fundamental do direito 
internacional tradicionalmente conhecido como 
“quem  contamina p aga”. A ação de  ressarci
mento é finalizada com a recuperação econômi

ca dos danos ambientais ou-com a eliminação 
dos mesmos. O ressarcimento pode, portanto, 
ser realizado de modo específico (recuperação 
do estado dos lugares às custas do responsá
vel) ou de forma equivalente (por meio de uma 
determinada quantificação econômica/monetá- 
ria-do dano ou através uma valoração equitati- 
va realizada pelo Juiz, com base na gravidade 
da culpa, proveito obtido'pelo transgressor e do 
custo necessário para à recuperação dos locais).

■ Quando o dano ambiental deriva de um 
crime, aplica-se o art. 2.947 parágrafo 3, do Có
digo Civil, segundo o qual, se o fato é consi
derado pela lei como crime e para a infração 
é estabelecida uma prescrição maior, esta  será 
aplicada inclusive na ação civil. O art. 157 do 
Código Penal estabelece no primeiro parágrafo 
que “a prescrição extingue o crime, decorrido o 
tempo correspondente ao máximo, da pena pre
vista pela lei e de qualquer modo por um tempo 
não inferior a seis anos se se tra ta  de delito e 
quatro anos se se trata de contravenção, ainda 
que punida exclusivamente com pena pecuniá
ria", e no quarto que "quando a lei estabelece 
para o crime cumulativamente ou alternativa
m ente a pena de detenção e a pena pecuniária, 
para se determinar o tempo necessário de pres
crição, atenta-se somente à pena de detenção".

As contravenções de que tra ta  o art; 51 
bis'do Decreto Ronchi e 257 do Código Ambien
ta l estabelecem, o primeiro, “pena de detenção 
de seis meses a um ano, e multa de cinco milhões 
a cinquenta milhões de liras" e a segunda “de
tenção de seis m eses a um ano e multa de dois 
mil e seiscentos a vinte e seis mil euros". Sendo 
a pena de detenção máxima correspondente a 
um ano, deve-se aplicar a regra segundo a qual, 
de qualquer modo, a contravenção' não pres
creve em tempo inferior a quatro anos. Toda
via, esta  prescrição é menor que a quinquenal 
estabelecida pelo parágrafo I o do artigo 2.947.
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Disso resulta que o direito ao ressarcimento do 
dano ambiental prescreve em cinco anos.

Segundo a doutrina e a jurisprudência, o 
início do decurso do termo prescricional ocor
re com a  cessação da  permanência. Logo, se 
fosse considerado que o sequestro faz cessar a 
perm anência do crime, dever-se-ia fazer decor
rer daquele momento o termo quinquenal de 
prescrição do direito ao ressarcimento do dano 
ambiental.

Contudo, são evidentes os problemas 
que se colocam quando o dano ao ambiente 
configura-se como aquele tipo de dano cham a
do dano “lungolatente’’ (a longo prazo), dano 
que m anifesta seus efeitos após muito tem po 
em relação ao .mornento em que foi completada 
a conduta ilícita que o determinou.

Segundo interpretação rigorosa do art. 
2.947 c.c. o dies a quo do termo prescricional 
seria o momento em  que é  tid a  a  conduta ilíci
ta, mesmo no caso em que o dano tenha sido 
descoberto pelo danificado em momento pos
terior de modo inculpável, como ocorre, por 
exemplo, na hipótese de danos “lungolatenti”.

Segundo posicionamento hoje majoritá
rio, o art. 2.947 do Código Civil seria interpreta
do de modo garantista  em face do danificado, 
decodificando o inciso “do dia em que o fato é 
verificado", no sentido de percepção da lesivi- 
dade do fato antijurídico alheio.6

Portanto, no caso de danos “lungolaten
ti”, o dies a quo relevante ao fim da decorrência 
da prescrição seria referente não ao momento 
da ocorrência do dano ab origine, mas sim ao 
verificarem-se os efeitos danosos perceptíveis.

A sustento de tal tese, tem -se uma inter
pretação sistem ática do instituto da prescri
ção, relacionando o art. 2.947 Código Civil com 
os arts. 2.043 e 2.935 do Código Civil.

6 VIOLA, Luigi, La prescrizione nei danni lungolatenti, em  
www.dirxtto.it

O art. 2.935 do Código Civil, ao estabe
lecer que a  prescrição começa a correr do dia 
em que o direito pode ser feito valer, parece 
impor ao intérprete um caminho bem  preciso, 
visto que o Direito pode ser feito valer somente 
no caso em que se teria consciência do Direi
to nascido do ilícito danoso. Logo, o dies a  quo 
é aquele da percepção do dano, enquanto é a 
partir, desse momento que se pode fazer valer 
o Direito. Uma solução herm enêutica diversa ia 
ser a favor do causador do dano, que podería 
não ser mais chamado a responder pelo fato ilí
cito, exclusivamente porque aquele que sofreu 
o dano.estava impossibilitado (devido à essên
cia de certos danos, como os “lungolatenti”) de 
percebê-lo. Pode-se realçar que o art, 2.043 do 
Código Civil se refere ao dano injusto, e não à 
conduta" Portanto a prescrição começa a cor
rer do dia em que aquele que sofreu o dano foi 
posto em condições tais para poder perceber a 
lesividade da  conduta.

Pode-se inferir que se o art. 2.947 Código 
Civil se relaciona ao art. 2.935 Código Civil, e ao 
art. 2.043 Código Civil, emerge não só que o dies 
a quo do termo prescricional deve ser individu
alizado no momento da percepção do dano, mas 
tam bém  de sua injustiça, do nexo etiológico, e 
da conduta dolosa ou culposa do responsável. 
Somente quando aquele que sofreu o dano tiver, 
conhecido todos esses elem entos poderá deci
dir livremente se empreenderá a vida judiciária 
em plena consonância com o art. 24' da Cons
tituição Italiana. Diversamente argumentando, 
nos danos “lungolatenti", aquele êjue sofreu o 
dano fixaria desprovido de tutela, em contraste 
com a letra da lei e com seu espírito garantista. 
A m esm a ratio justificadora do art. 2.043 Códi
go Civil, parece impressa é plena tutela daque
le que sofreu o dano, motivo pelo qual, mesmo 
nà hipótese de dúvida interpretativa atinente 
ao dies a quó; necessitaria tender para a tese 
mais favorável àquele que sofreu o dano.

M
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Com relação ao dano ao meio ambiente, 
quando este se configurar como dano “lungola- 
tente" (e, portanto, o dies a quo do termo pres- 
cricional coloca-se no momento da percepção 
do dano, de sua injustiça, do nexo etiológico, e 
da conduta dolosa ou culposa do responsável)-,v- 
pode-se questionar qual seria o momento em 
que se pode dizer que o Estado (que sofreu o 
dano) viesse tom ar ciência de sua ocorrência.

A notícia de crime obtida da autoridade 
judiciária, ou mesmo o sequestro, poderiam, 
ém abstrato, integrar uma forma de presunção 
de conhecimento por parte  do aparelho,estatal.

Porém, é dito que quando o art. 3Í1 do 
Decreto Legislativo 152/2006 fala em "Estado" 
parece referir-se não ao Estado-coletividade, 
mas ao Estado-pessoa, ou seja, somente à ad
ministração publica,

Ademais, o órgão que pode acionar a pre
tensão ressarcitória é individualizado somente 
no Ministério do Meio Ambiente.

E agora, seria, talvez, mais correto consi
derar que o Estado Italiano teve conhecimento 
da existência do dano ambiental no momento 
em que a  notícia chegou ao Ministério do Meio 
Ambiente, por exemplo quando foi efetuada, a 
este  último, a comunicação da designação da 
audiência de instrução ,no processo penal a. 
cargo dos responsáveis pela contaminação, por 
eventual constituição de parte- civil em nome 
e por conta do Estado (nos' termos dos artigos 
419, 429 e 456 Código de Processo Penal).

Conclusão
Pode-se inferir que o sequestro não é idô

neo a cessar â perm anência do crime de falta 
de saneamento, podendo a autoridade judiciá-r 
ria permitir o acesso à área contaminada.

E, enfim, claro que a  recusa do acesso ao 
local não poderá justificar o Estado Italiano pe
rante a Comunidade Européia, por não te r pro
cedido a recuperação dos locais poluídos.

O Estado poderá obter o ressarcim ento 
dos danos am bientais, considerando que a 
decorrência da prescrição iniciar-se-á som en
te  a partir do momento em que a notícia da 
existência do dano am biental seja relatada 

"ao Ministério do Ambiente, ou de qualquer 
modo, em cada caso, quando seja efetuada a 
este  último a comunicação da fixação da au
diência de debates no processo penal a cargo 
dos responsáveis pela poluição, pelas eventu
ais constituições da  parte  civil em nome e por 
conta do Estado.

PIQUE, F. Environmental Crime: Recently Ari- 
sen  Problems Çoncerning Seizure. Revista1 Jus
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• ABSTRACT: In recent cases dealing w ith en
vironmental crimes, the Court of Cassazione 
has been debating several issues concer- 
ning the  seizure of polluted sites.
Analyzing some of the  m ost im portant de- 
cisions on the  m atter, the  author explains 
why a seizure does not exclude the  persis- 
tence of the  crime of failure to sanitize, once 
such seizure would not prevent the  polluter 
from putting an  end to the  unlawful situa- 
tion, since a Judge may “authorize th e  ac- 
cess to the site". Likewise, this seizure can- 
not be usect as an elem ent of exemption in 
confrontations before the  European Union 
for the  Italian S tate’s failure in fulfilling its 
duties to sanitize a polluted site under the 
Directive 75/442 {Waste Disposal Council 
Directive). .
Finally the Author highlights the  effects of 
the seizure of a polluted site on the  limita- 
tion of the right to compensation for environ
m ental dam a^es, particularly in the  event of 
a “long-lasting damage".
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• SUMÁRIO: Introdução. 1 O cidadão e o Ou
tro. 2 A cultura do racismo. 3 Racializacão da 
política criminal. Reflexões finais: O Outro 
sou eu. Referências bibliográficas. Anexo.

• . RESUMO: Este trabalho apresenta, de algu
ma forma, a m aneira como a política crimi
nal do Estado equatoriano é projetada para 
m anter a distância do Outro, isto é, os imi
grantes colombianos, que, por sua vez, so
frem discriminação em uma palpável racis
ta  penal. Aqui é parte  de um trabalho que 
eu estou fazendo em nível nacional, que se 
torna visível em causa à utilização do direito 
penal nacional contra as pessoas de outras 
nacionalidades, tanto no plano m aterial e  ad- 
jetivo em mão e executivo. Sem dúvida, este 
é um chamado à atenção para a aplicação do 
senso comum em Direitos Humanos.

• PALAVRAS-CHAVE: Política criminal e dis
criminação racial.

Quando a sociedade sofre, experimenta 
a necessidade de encontrar alguém 

a quem im putar o mal, e sobre 
ele vinga-se de sua decepção.

Emile Durkheim

ra político-administrativa, desde .o rio Mataje 
na província de Esmeraldas até o rio San Mi
guel na província de Sucumbíos; as fronteiras 
que m aterialmente provocam mais danos são 
as que surgem dos planos culturais e raciais 
(Wieviorka," 1992:54).

Entrelaçar a discriminação com políticas 
públicas penais não impede um a mudança de 
direção na análise do racismo; é um a aborda
gem  desde outra perspectiva que conduzirá a 
denunciar um racismo muito mais complexo: 
o institucional (Balibar, 1991:66). A pesar de 
que, detfás da questão intercultural na mobi
lidade migratória acontece o problema da apa
rente falta de conciliação dos povos enquanto 
sua origem como nação (Zambrano, 2003:90), 
se racializam as relações com a imigração co
lombiana no Equador, que ocultariam, possi
velmente, cruas formas de violência -  não só 
simbólica -  mas do próprio Estado.

A través'das linhas seguintes tratarei de 
questionar a relação proveniente da articula
ção entre imigração e a criminalidade, sobre
tudo no momento que o Estado estrutura po
líticas públicas ao teor de féitos delitivos de
nunciados pela imprensa; e de semear, a partir 
da mencionada articulação, o debaté de como

&

Introdução
> Até onde se estende o (território da iden

tidade, e onde começa o da diferença? Todo- 
rov dizia isto precisam ente para questionar as 
fronteiras que a hum anidade traçou para expli
car certas m udanças estru turais (2000:115). 
Na Colômbia o único que nos divide é a frontei-

* Professor d e  Criminologia Crítica e  Política Criminal d a  
U niversidade A ndina “Simón Bolívar1’ sed e  Equador. 
M áster no Direito C onstitucional UASB e M áster (c) em  
C iência Política pe la  Faculdade Latinoam ericana de Ci
ências Sociais FLACSO-Equador. A tualm ente, in teg ran 
te  d a  S ubsecretária  d e  Desenvolvim ento Norm ativo do 
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a identidade nacional pode esta r 'desenhada  
para precaver a distância penal com o Outro 
(Balibar, 1991:79). Ttata-se de estudar o ra
cismo não só como a estigm atização do Outro 
por razões biológicas como a cor da pele, mas 
também, de descobrir sè o seu conteúdo ontò- 
lógico vive no entramado da Política Criminal 
do Equador com formas que reproduzem sua 
essência por outros meios.

1 O cidadão e  o Outro
T. H. Marshall dividiu o tíonceito de cida

dania em civil, política e social (2007:22),opre- 
cisam ente para aludir ao conteúdo de direitos 
de que uma pessoa pode ser sujeito -  como á  li
berdade pessoal, a participação política e a  se
gurança social. Aquela divisão tam bém  operou 
na estrutura do Estado através de instituições 
existentes pela mesma separação de poderes. 
Desta maneira, para dinamizar os direitos civis 
necessitava-se de um parlamento que os con
sagrasse, de tribunais de justiça que os decla
rassem  aplicáveis e de aparatos coercitivos ou 
executivos que os tornassem  efetivos.

Os direitos civis pareciam  se consolidar 
com maior força que os direitos políticos e so
ciais, sobretudo no debate da aparente trans
formação do Estado Legal de.Direito ao Social 
de Direitos, desenvolvido na segundá m etade 
do século passado a partir da "segunda caldei
rada de democratização”. Os direitos sociais 
seriam considerados como o último escalão da 
cadeia n a  construção da cidadania frente aos 
direitos civis, que aparecem estimulados nas 
democracias m odernas1. Não obstante, admi
tir-lo a priori poderia cegar a ontologia destes, 
pois sua efetividade todavia e stá  à prova, dal 
que Przeworsky susten ta que o Estado tem,

1 Por ele se denominam os direitos sociais como de se
gunda geração frente aos direitos civis.

necessariam ente, de cumprir- três condições 
para fazer da cidadania um a realidade:

1 Atuar de acordo com á Constituição,
‘ 2 Resolver os conflitos sociais de forma

prognostica e universal; e,
3 Garantir a  não violência arbitrária
(Przeworsky et sã., 1998:62).

Num regime democrático estas condi
ções acontecem em pactos de não agressão à 
Cidadania. O Estado começa a vislumbrar uma 
fronteira com a  sociedade, mas também, o ve
ículo que evita transbordar seu próprio poder. 
Para Constant, estes são os benefícios d a. liber
dade dos modernos que implicaria na aplicação 
de um conceito de cidadania onde não poderá 
ser detido sem  antes estar submetido às leis 
(1998:138)2. A construção da cidadania resulta 
dos acontecimentos que o liberalismo inventou 
para vislumbrar um a nova comunidade políti
ca, baseada agora em term os de direitos indi
viduais, m ediante um sujeito político que pro
gressivam ente assum a suas liberdades civis, 
políticas e sociais.

Talvez seja um a forma totalizante de ver 
e pensar a política desde o Estado, cuja luta 
de classes se transform a em dem andas oú pe
tições de direitos. Por esta  razão, Lefort defen
de que desde, o momento que se reclamam di
reitos se faz tam bém  política (2004:184-186). 
O direito aparece então como constitutivo da 
política, instaurando o liberalismo de Estado 
nas relações individuais ao teor de um a nova

2 O marxismo ortodoxo nunca esteve de acordo com a. 
construção da cidadania pelo Estado. Pelo contrário, 
pleiteava a abolição dele a partir da d itadura  do p ro 
letariado. Com ele se altera a dominação, de burguesa 
a proletária, e se concebe a cidadania finalmente como 
resultado do proletariado organizado como classe domi
nante (Lenin, 1986:22).
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cidadania. Trata-se dè fazer cidadãos mais vi
síveis frente às instituições do Estado, as que 
deverão gerar resultados para proteger não só 
suas liberdades senão tam bém  seu  bem -estar 
material (Przeworsky e t al., 1998:71)..

O vínculo da cidadania com o Estado não 
poderá negar o reconhecimento das minorias 
nacionais que abandonaram  sua sociedade 
para  incorporar-se a  um a nova: “novos movi
m entos sociais" (ICymlicka, 1996:37)3. A úova 
forma de inscrever o Estado nas sociedades 
modernas se dá no marco da multiculturalida- 
de. Assim se incorporou na legislação equato
riana o s tatus de cidadania universal para reco
nhecer constitucionalmente a diferença com o 
Outro (Art. 416.6 CR), eliminando sua condição 
de estrangeiro e garantindo sua livre mobilida
de pelo território nacional. A cidadania moder
na aparece como um discurso de igualdade. Nò 
entanto, Sartori objeta esta  posição como uma 
“cegueira” do Estado-nação ao sustentar que o 
reconhecimento da multiculturalidade geraria 
a crise do mesmo conceito de cidadania (2001: 
100). A posição do estudioso italiano manifes
ta  o repúdio ao conceito amplo de cidadania, 
pois se nega a aceitar o estrangeiro ou imigra- 
do como cidadão. Basta recordarmos quando 
se diz:

3 Os vínculos jurídicos tradicionais de nacionalidade en
tre pessoas e Estado são a iu s  so le  e a iu s  sangu in is , isto 

. é, de nascimento e filiação familiar respectivamente.
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centes de rios bebendo água?...Não. Pois 
da mesma maneira o aumento dos imi- 
grados não se pode remediar deixando- 
se entrar" (Sartori, 200.1:112).

Aquela impressão é a negação do Outro 
por representar o "alheio” e o “diferente". Pelo 
contrário, Kymlickã assinala que uma das fon
tes do pluralismo cultural -  como categoria das 
democracias^ modernas -  é a imigração, como 
um  ponto de vista positivo para as democra
cias, ainda que denuncia que no processo de 
“assimilação" se trate  tam bém  de negar sua 
origem (Kymlickã, 1996:43). As m esm as insti
tuições do Estado configuram este  atuar ao so
licitar do estrangeiro ou imigrante uma padro- 
nização~dos costumes e cultura dos nacionais 
em feitos como aprender o hino nacional ou 
memorizar as leis do ordenamento jurídico in
terno -  cultura oficial ou cívica -, fazendo com 
que o estrangeiro assum a uma forma que lhes 
é alheia. Por esta  razão, a assimilação diante 
destas condições é um falso reconhecimento, 
em que as relações internacionais operariam 
para diferenciá-lo do Outro e não para realizar- 
se em sua cohdição hum ana (Taylor, 2001:54). 
Não existe então uma conexão entre a igualda
de social e os direitos dos imigrantes, por isso, 
a igualdade cidadã ainda é um produto áo tra 
ta r de homogeneizar a  diferença devido a que:

“A política da diferença está  cheia de de
núncias de discriminação e de repúdios 
à cidadania de segunda classe, o que ou
torga ao principio de igualdade universal 
um ponto-chave n a  política da dignida
de" (Taylor, 2001:61). - - , ‘

Se o processo de aceitação do Outro so
fre um maior revés na hora de exigir seus direi
tos sociais como saúde, educação ou trabalho, 
a prática dos Estados modernos tampouco é 
positiva em respeito aos direitos civis como! a 

M !

“Não devemos pois nos iludir. O proble
ma não se pode resolver, nem sequer a te
nuar, acolhendo mais imigrantes. Porque 
sua pressão não é nem  conjuntural nem 
cíclica. Os que entraram  não servem para 
reduzir o número dos que podem entrar: 
em todo caso, servem para chamar os ou
tros de novos...poderia remediar as cres-
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mobilidade, liberdade pessoal ou presunção da 
inocência. O estrangeiro sofre a discriminação 
do Estado para ser tratado como cidadão. O 
Outro deve provar que não é mau -  hostis -  por 
meio de uma série de requisitos que vão desde 
certificados de salubridade até antecedentes 
criminais. Isto acontece porque o Estado ainda 
é o único ente por meio do qual o estrangei
ro pode legalizar sua presença física e jurídica 
dentro de um país e, em consequência, existir 
como sujeito de direitos. Dele depende o grau \ 
de reconhecimento estatal e a disciplina na as- ~ 
similação do imigrado4.

A assimilação do estrangeiro dentro do 
Estado-nação tem  que sortear as travas cultu
rais dos membros do endogrupo (Schutz, 2002: 
146). Surge a noção de nacionalismo como de
fesa do sentido de pertencim ento nacional so
bre as demais nações, revelando-se o debate 
entre o universal e o particular no momento de 
aceitar a  diferença. Os nacionais repulsam a 
universalidade por ser incompatível com sua 
semelhança, causada em grande m edida pela 
educação formal cívica que impregna um na
cionalismo antiuniversalista e de superiorida
de com os Outros, como uma forma institucio
nal de autodefesa do Estado-nação. Sobre isto 
Constant disse que:

“É necessário que as instituições fina
lizem a educação moral dos cidadãos”
(Constant, 1998:141).

Ássim, o Outro deve situar-se num mundo 
previamente construido no qual as instituições 
"cívicas se percebem  objetivadas como feitos . 
externos e subjetivos. Para o Outro ser cidadão 
passa  necessariam ente pela cultura Nossa, por
que através do processo de cidadania a cultura

nacional lhe fará um salto~adiante, a indução 
de Nossos “bons costum es” e normas urbanas. 
Ao mesmo tempo observa-se nos Outros a pos
sibilidade de ruptura da ordem será necessá
rio “am ansá-lós” e educá-los para que possam  
'Conviver Conosco. O repúdio será constante e 
a possibilidade de assimilação cada vez mais 
violenta, pois:

“ [se obriga] mediante imersão, a  um a mi
noria étnica, cultural ou linguística, que 
abandone sua especificidade e sua iden
tidade e se misture com o resto da socie
dade" (Kymlicka, 1996:90).

, As instituições do Estado terão muito o 
que fazer quando. a falta de efetividade da ci
dadania puder atentar contra seu mesmo nú
cleo (Przeworsky of al, 1998:64). Por agora, o 
compromisso constitucional do Equador tem  
sido receber e aceitar o imigrante diante de 
um conceito de cidadania cosmopolita, diante 
de um mesmo conjunto de direitos que não os 
distingam  e que, pelo contrário, o integrem Co
nosco.

2 A cultura do racism o
A história da hum anidade advém tam 

bém  dos movimentos migratórios, tanto de 
nações reduzidas a colônias, como de colônias 
que emigraram a suas metrópoles. Neste cená
rio, a construção de novas sociedades esteve 
im pregnada pela reprodução de uma ordem à 
imagem e sem elhança de um "modelo" uni
versal de instituições hegemônicas culturais e 
estruturais.5 Encontramos desta  forma o perfil 
de nações que levaram consigo a religião e a 
língua de seus colonizadores; de governos que

4 Para H egel o reconhecim ento  é  um a lu ta  q ue define seu  
chegar a  ser (1984:178),

5 A  hegem onia é  a  m anifestação  do poder d e  c lasse  n a  
su p e restru tu ra  econôm ica d a  sociedade por m eios mui-

1 to  su tis  (Gramsci, 1999:36).
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reivindicaram a estrutura política e adm inistra
tiva do mundo não ocidental; e, de sociedades 
que mantiveram diferenças em sua convivên
cia ao preferir um a ordem social de classe.

A “raça” é um a forma de reproduzir a or
dem  da diferença e de gerar políticas de eti- 
quetam ento social por razões de inferioridade. 
Nele o papel da cultura é determ inante, sobre
tudo por significar as práticas mais comuns da 
vida social (Baud et. al, 1996:23). A cultura he
gemônica imprime uma sociedade de normais, 
mas tam bém  de anormais, tratando novamen
te  de diferenciar e diferenciar-se ao ser as es
pécies mais débeis isoladas das mais fortes. O 
denominado darwinismo social se internaliza 
nas instituições do Estado como uma forma de 
ordem, é nele que a  lei assum e a função de as
segurar a  normalidade sobre os que nasceram  
moralmente tendendo ao desvio. Com ele, o ra
cismo se estrutura essencialm ente mais como 
uma política de diferenciação moral que como 
um a política de discriminação biológica, pois, 
no fundo, o ser afrodescendente ou indígena 
andino não faz mais que exteriorizar fisicamen
te  a essência de um ser social pertencente aos 
setores postergados economicamente.

Os mais fortes -  os grupos de poder -  
nunca aceitaram  a convivência num só cená
rio social com os débeis, ou seja, num mesmo 
espaço público. Pelo contrário, se  negaram  a 
aceitar um pacto social de igualdade com os 
"socialmente desiguais", resistindo à m udan
ça da ordem social (Wieviorka, 1992:55). A mo
dernidade simbolizou pela m etade a inscrição 
do homem novo no mundo, pois o menosprezo 
ou repúdio ao Outro assegurou o apartheid das 
fronteiras nacionais como expressão de cons
truções e guias como a soberania. Vão se es
truturando sentidos de pertencimento, ao que 
Weber chamava de consciência racial, cuja raiz 
se encontra ancorada na comunidade que a

conduz ao desprezo ou segregação (Wieviorka, 
1992:40). Assim, os valores morais e cívicos, 
chamados também cultura, se impõem através 
da lei para representar o ideal de uma civiliza
ção ordenada.

A consciência racial w eberiana é uma for
ma soterrada de impor o racismo por vias cultu
rais; e de adeqúar a conduta dos estrangeiros 
aos prazeres e protocolos da aristocracia para 
assegurar a perduração dos costumes da sua 
Classe. Isto não faz mais que reprimir os instin
tos, o desejo ou a lihido que todas as pessoas 
levam dentro. A ordem, rodeada pela cultura, 
gera-basicamente dois efeitos de culpabilidade 
no indivíduo: a) O medo da autoridade; e, b) O 
temor ao super-eu -  em ambos os casos pelo 
surgimento de um ambiente repressivo externo 
(Freud, 2000:87).

Estes sentidos de pertencim ento -  que 
estruturam  os sentidos de diferenciação -  co
locam na lei, como manifestação formal da 
autoridade, a linha divisória entre" o “bem" e 
o “m al”. O racismo se internaliza nas normas 
penais para reproduzir uma ordem individual 
e individualizante, isto é, de etiqueta ao anor
mal. Já  na segunda m etade do século XIX, Ce- 
sáre Lombroso relacionava ao crime a persona
lidade do delinquente1 6, dividindo a sociedade 
em indivíduos que encarnavam a ética pura é 
aqueles -  os Outros -  predispostos ao delito. 
Neste sentido, Del Olmo dizia que:

“Começa-se a vislumbrar dois concei
tos diferentes do homem^o "normal” e o
“anormal". O primeiro, como aceitava a or

6 Para C esare Lombroso o delinquente se classificava em: 
a) delinquen te  passional; b) delinquen te  ocasional; c) 
delinquen te  louco; d) delinquen te  epiléptico; e) delin
q u en te  louco-moral; f) delinquente n a to  -  por tendênc ia  
congênita . '

X
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dem, era vinculado ao livre arbítrio. O se
gundo estava sujeito ao determinismo. É 
dizer, o "anormal” se submetia à  “ordem" 
e delinquia porque era constitucional e 
psiquicamente inferior por razões alheias 
a sua "vontade” (Del Olmo, 1999:31).

Se se segue esta  linha, o delito vem da 
própria inferioridade moral, biológica e psico
lógica das pessoas. Os genótipos e fenótipos 
buscavam  explicar no Estado a  raiz individual 
do delito e da pena, e as pessoas que  não se  
parecessem  por sua ancestralidade e por sua 
classe aos setores homogeneizantes -  domi
nantes -  seriam sensivelmente delinquentes. 
Trata-se da questão de ser e parecêr delinquen
te  ante a sociedade; por ela os sentidos de per- 
tencimento tam bém  colocam um espantalho 
cultural contra os imigrados, que não deixarão 
de ser considerados anormais. Neste sentido 
Foucaült afirmava que:

"A norma pode aplicar-se tanto ao corpo 
que se quer disciplinar, como à popula
ção que se quer regularizar" (1992:262).

Trata-se, sem dúvida, da separação bio
lógica de seres humanos como entes sujeitos 
a classificações raciais. A classificação ou eti- 
quetamento, produto da etiologia criminológica 
italiana de Lombroso, se complementa na fase 
penitenciária com a adoção ' da clínica como 
método para aplacar a periculosidade do delin
quente7 *. A prática da clínica penitenciária se  ve
rifica com maior ênfase nas etapas “curativas” 
de diagnóstico, prognóstico e tratamento, que 
estruturam institucionalmente regimes de se
gurança m ínima-m édia-alta ou aberto-semia-

7 Carlos de La Torre tam bém  o bserva como se estru turam
os critérios d e  periculosidade n a  sociedade equatoriana, 
sobretudo no afrodescendente (De la  Tbrre, 2002:33). .

berto-fechado. Aquelas instâncias não fazem 
mais que “humanizar” o suavizamento da pena 
à imagem e semelhança da ordem social dos 
normais, como homogeneização da sociedade 
mais “civilizada" (Díaz-Polanco, 1998:11).

O sistem a penal do Equador não superou 
este darwinismo sociopenal, como quando no 
artigo 13 do seu vigente Código de Execução 
de Penas associa o regime progressivo com 
a classificação biotipológica do delinquente, 
^.inda mais, quando em seu artigo 41 sustenta 
que a cada um dos internos se aplicará o expe
diente estandardizado, em nivel nacional, que 
conterá os seguintes apartados:

a) Dados estatísticos; b) Resumo proces
sual; c) Investigação sócio-familiar; d) 
Estudo somatométrico e antropólógico; 
e) Estudo do meio; f) Estudo psicológico 
e psiquiátrico; g) Estudo do delito; e, h) 
índice de periculosidade.
O sistem a penal equatoriano considera o 

delinquente como determinado moral, biológi
ca e psicologicamente ao delito. Criminaliza- 
ção exan te  crime? Criminalização expost coisa 
julgada?. TVata-se da aplicação de um aberto 
direito penal de autor, como prática subjetiva 
e discreciorial que aplicam os operadores da 
justiça penal -  juizes, fiscais, policiais e admi
nistradores penitenciários -  para discriminar 
“legalmente" o Outro. A cultura da lei, como 
expressão da cultura do poder, traduz a violên
cia como controle da moralidade ou compor
tam ento da vida social cotidiana, isto é,"como 
uma organização de controle de comportamen
to do indivíduo" (Elias, 1994:456). O racismo se 
esconde então na ideia de superioridade moral 
(Rivera, 1999:29), dentro de uma cultura legal 
de respeito aos valores cívicos Jm pregnados 
nas políticas de “urbanidade” e no etiqueta- 
mento  de seres humanos, que Robèrt Park de
finia como:
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“a  essência m esm a do sistem a de castas, 
um conjunto de rituais, uma espécie de 
comportamento social em que cada um 
atua como se espera, a inda,que salva
guardando a própria liberdade interior" 
(Wieviorka, 1992:51).

3 R acialização da política crim inal
É difícil provar que o racismo seja um a 

realidade nas instituições penais, que se colo
cam  em posição de garantir a cidadania, mais 
ainda, quando estas impõem sua visão de 
mundo através de leis cujo objetivo principal é 
impedir o abuso de poder. Estabelecer a exis
tência de um a doutrina legal de discriminação 
pode desm antelar as atitudes e tolerâncias dos 
Estados modernos na nova construção -  ou 
destruição -  da cidadania. Para ele é necessá
rio compreender o racismo como o menosprezo 
às pessoas que possuem  características físi
cas distintas; e, ao racialismo como a ideologia 
do menosprezo ao Outro (Rivera, 1999:26). O 
racialismo então será a  categoria por meio da 
qual se  pode desvelar e interpelar formas de 
discriminação que não só acontecem  com a cor 
da pele, senão tam bém  para o caso da origem 
nacional, como:

“uma doutrina de psicologia coletiva e, 
que por natureza, é hostil à ideologia in
dividual” (Todorov, 2000:118).

A adoção de um a estru tura legal, como 
reprodução da ordem estatal -  de valores e in
teresses compartilhados por uma comunidade 
delimitada através das fronteiras nacionais 
é veiculada por meio dos encarregados de efe
tivar as normas; de forma tal, a ideia de que o 
Outro deve assimilar-se por meio de um a clara 
identificação de suas diferenças é ,potenciada 
no próprio cenário do conflito social, e dizer 
que sem anticam ente se define como delito! A

noção de conflito se manifesta pelos altos ín
dices de criminalidade construídos e .também 
estabelecidos -  e aprofundar ainda mais a di
ferença entre quem  são cidadãos e quem são 
delinquentes. A imprensa tem  induzido a  per
cepção pública de segurança cidadã, em que 
o público-vítima -  que geralmente é o conna- 
cional -  aparece domo rival das pessoas espe- 
tacularizadas ém suas reportagens. A lógica 
informativa gera sua própria racionalidade, 
que, estendida a todas as pessoas, impregna 
um a disciplina centrífuga aos aparatos do Es
tado em sua missão de sancionar ao culpado. 
Desenvolve-se Uma real presunção de culpabi
lidade, m ediante a estimulação de m ensagens 
de ódio aos usuários da imprensa, isto é, de ra
cismo, enviado agora através de uma estrutura 
emocional (Wieviorka, 1992:58).

A pesar de o poder punitivo não ter se 
ativado formalmente, as ações de investiga
ção e acusação penal revelarão o menosprezo 
à cultura dos Outros. A racialização do pro
cesso penal conduz os operadores da justiça 
a agravar a  situação do imputado quando,se- 
manejam etiquetas e classificações na forma 
de “tipologias" de sujeitos que praticaram  de
litos. Os operadores da justiça penal se apre
sentam  como “m ediadores” entre a realidade 
social e as experiências individuais e coletivas, 
construindo um a nova clientela para o sistem a 
penal, a que é conduzida através dos sentidos 
de pertencim ento comum oü de orientação na
cional, fazendo com que os sentim entos indi- 
viduais se convertam em sentimentos coleti
vos para logo se transformarem em estruturas 
institucionais no momento de se resolver ou 
sentenciar um caso. Neste sentido -  ainda que 
faltem dados empíricos que sustentem  isso -  
se um imputado por narcotráfico é de nacio
nalidade colombiana, os operadores da justiça 
nacional dificilmente deixarão de estigmalfizá-

x
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lo e prejulgá-lo como delinquente, mesmo sem 
haver uma sentença judicial condenatória exe
cutada que o confirme8.

O nacional se apresenta como o integra
dor, e o normal, um a vez que se põe como obje
tivo o problema de convivência em comum conr 
os Outros: os indesejáveis, os estrangeiros, os 
migrantes (Rivera, 1999:20). O racismo moder
no se diferencia do racismo tradicional porque 
encarna na sociedade o sentimento naciona
lista (Rivera, 1999:22). Desta forma, a Política v 
Criminal -  preventiva e repressiva -  injeta na 
comunidade o medo dos imigrantes corno uma 
forma de repulsão para aceitar suas diferenças. 
A racialização das políticas públicas de segu
rança -  Política Criminal -  não significa o des
conhecimento das diferenças dos estranhos, 
senão, o repúdio a sua aceitação. Assim, o sen
tido de pertencim ento nacional se constrói por 
meio da classificação e separação com o Outro 
através da forma de relações de raça entendi
das como:

; “...aquelas que existem entre povos com 
marcas distintivas de origem racial, par
ticularmente quando ta is diferenças ra
ciais penetram  na  consciência dos indi
víduos e dos grupos assim  identificados, 
determinando desse modo a concepcão 
que cada indivíduo tem  tanto de si m es
mo como de seu estatuto dentro da co
m unidade” (Wievíorka, 1992:52).

pois esta  variedade de racismo se apresenta 
tam bém  como um supernacionalismo (Balibar, 
1991:96); como um sentimento de autoprote- 
ção frente a quem nos podería causar dano; e 
também, como a negação do estrangeiro para a 

'-integração legal na nossa sociedade. No Equa
dor se relacionam as pessoas de nacionalidade 
colombiana ao aumento dos “índices” de cri
minalidade, paradoxalmente, no momento em 
que as relações diplomáticas com a Colômbia 
se encontram suspensàs.9 Nossa Política Cri
minal tem  encontrado nas pessoas de nacio
nalidade colombiana o "sujeito ativo determi
nado” dos delitos suscitados dentro do país, 
sem julgar-se proporcionalmente ao momento 
de publicar seus nomes, imagens ou nacionali
dade, em quem inclusive os coloca apelativos, 
injuriosos ou insultantes.

Exacerba-se duplam ente a passionali- 
dade das possíveis vítimas, aparecendo uma 
nova percepção cidadã de proteção aonacional 
para restringir a presença do Outro em nosso 
espaço público. Por ele, a partir das contínu
as cam panhas midiáticas de estigmatização 
das pessoas de nacionalidade colombiana, tem  
aumentado -  como políticas de segurança -  
as restrições para seu ingresso ao país, resti- 
tuindo o discriminador e constitucionalmente 
aberrante Passado Judicial.10 Exigir o Passado 
Judicial seria como presumir que todas as pes

A associação da criminalidade com a imi
gração incentiva os membros da comunidade 
nacional à aprovação de mec,anismos que ge
ram a expulsão do Outro por qualquer meio,

N a atua lidade  m e encontro realizando a  m encionada 
investigação  em pírica a través d e  es tu d o s d e  caso  de 
p esso as  p rivadas d a  liberdade d e  nacionalidade colom
biana. '

9 A  su sp en são  d as  relações d iplom áticas com  a Colôm
b ia  em ergiram  quando  o E stado  colom biano adentrou  
ao território  equatoriano  sem  su a  autorização em  m arço 
de 2008.

10 O 11 d e  dezem bro d e  2008 m ed ian te  D ecreto P residen
cial n° 1.471, restitu iu  o P assado  Judicial, figura poli- 
c íaca  colom biana p a ra  exigir os an teced en tes  penais. 
R estitu i-se porque an tes  já  se  hav ia aplicado contra os 
cidadãos d e  nacionalidade colom biana m ed ian te  as 
ex igências d a  au todenom inada "Junta Cívica" d a  cida
d e  d e  Guayaquil.

Internacional /  International 509

soas de nacionalidade colombiana são delin
quentes, exceto as que ingressem  legalmente 
no país. Isto operaria como uma espécie de in
criminação coletiva por nascer e .viver na Co
lômbia (Pécaut, 2003:95).

A criação de uma Política -Criminal racia- 
lista, promovida pelos mass media, condiciona 
o desenho das políticas públicas dentro de \im 
marco de estigmatização do Outro? As m ensa
gens de ódio sobre o Outro têm  engendrado em 
todos. Nos prejuízos que toleram denegrantes 
formas de justiça contra o “eles". A violência 
clandestina exercida contra cidadãos colom
bianos -  vingança pública -  tem  sido avaliada 
institucionalmente. Sem dúvida, trata-se de ra
cismo institucional expressado tanto na forma 
de racismo interior -  dirigido a uma população 
minoritária -, como na forma de racismo exterior
-  apresentado como xenofobia dirigida ao imi
grantes colombianos (Balibar, 1991:65). O mesmo 
Fiscal Geral da Nação reforçou a necessidade de 
impor mais restrições ao ingresso de cidadãos 
colombianos no como resposta à  abominá
vel flagelação pública dos cidadãos colombia
nos apreendidos na comunidade de San Vicente
-  província de Manabí -  em 2008. Essa é sem 
dúvida uma forma de governamentalização da 
política do Estado para a administração das po
pulações, isto é, de aplicação de uma descarada 
biopolítica (Foucault, 2007:212).

R eflexões finais: O Outro sou  eu
Por que a cidadania colombiana tem  de 

ser um obstáculo para nosso projeto de vida 
nacional? Á diferença se apresenta coerciti
vam ente no sistem a penal e nas políticas pú
blicas nacionais, que reproduzem a lógica que 
desenhou Carl Schmitt para entender que a po
lítica -  e tam bém  a Política Criminal -  se cons
trói sobre a base  de amigos e inimigos (1985: 
23), em que imigrante significa o "inimigo” a

quem se de ve. expulsar, a qual já repercutiu na 
Segunda Guerra Mundial através de políticas 
públicas de extermínio de judeus, semijudeus, 
ciganos, russos, etc.

Há m uitos anos os setores dom inantes
-  para o caso biocracia (Esposito, 2006:11)- tê m  
tratado de construir um “eles" no Equador no 
discurso da luta contra a delinquência. Os au
mentos dos “índices" de criminalidade culpa- 
bilizam q Outro, buscando na  nacionalidade
-  por agora colombiana -  a  etiologia do delito no 
país. As representações político-criminais têm 
fabricado um novo inimigo para excepcionar a 
cidadania mediante a aplicação de um Direito 
Penal do Inimigon . Instala-se um regime de não 
pessoas, ou dizer, de não cidadãos para aqueles 
que desobedecem ou descumprem a cultura da 
lei penal, racializando a  aplicação dos Direitos 
Humanos, pois a mesma estrutura da lei possui 
um manejo discrecional para o tratamento dos 
considerados simplesmente "perigosos".

O tratam ento migratório das pessoas de 
nacionalidade colombiana pór meio do Passa
do Judicial goza de ilegitimidade prima facie. 
Além de ser inconstitucional, lesiona também 
os Direitos Humanos consagrados nos instru
m entos internacionais, sobretudo naquele que

11 O Direito Penal do Inimigo foi a  te se  do professor Gün- 
th e r  Jakobs p a ra  a  adequação  m áxim a de um  sis tem a 
p en a l em  defesa  d a  racionalidade do Estado, Pleiteia- 
se  a  elim inação d a  ca tegoria  d e  pessç>a os sujeitos que 
desrespe ita rem  as  norm as jurídicas, portanto , se  in s ta 
la  um  regim e d e  não  p esso as  p a ra  os que deso b ed e
çam  ou descum prám  a  razão do Estado, negando-lhes 
inclusive a  possib ilidade d e  serem  sujeitos d e  Direitos 
H um anos. Se querem os qualificar “teo ricam en te1’ às 
políticas d e  exterm inio d e  povos como do A feganistão 

' e  do Iraque ou sim plesm ente acusar as políticas m igra
tó rias dos E stados Unidos e  d a  Europa, devem os fazê-lo 
pelo do nom e d e  Direito Penal do Inimigo.
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reza a proibição da discriminação. A presunção 
de inocência, o direito a contar com um bom 
nome, o direito à honra, ou simplesmente a dig
nidade hum ana dos imigrantes, são excepcio
nados no momento de se cometer um delito: É 
o preço que tem  de pagar os cidadãos colom
bianos por habitarem  no Equador? São as po^ 
líticas de “assimilação” que lhes são impostas 
em razão de serem estrangeiros? Ou isso não 
é mais que a internalização "jurídica" de um 
Direito Penal do Inimigo? \

Não há nenhum a diferença física entre o 
povo colombiano e o equatoriano. Não há  moral, 
nem psicologia que pretenda “justificar” políti
cas públicas de estigm atização do Outro, pois 
a batalha pela vida e a segurança dos equato
rianos não se deve praticar por meio da morte 
e a prisão dos colombianos. A tarefa é árdua, 
tanto  para' romper os esquem as culturais de 
um a sociedade midiatizada que se nega a abrir 
suas portas -  e que paradoxalm ente repudia 
o padecimento de sua própria discriminação 
vivida como imigrante na Espanha ou Itália -, 
como para derrotar as m ensagens, normas, de
cretos e políticas públicas que professam uma 
descarada biologização da Política Criminal no 
Equador. Ainda estam os a tempo, pois, se que
remos abolir os resquícios de racialismo ao imi
grante colombiano, comecemos então por nos 
colocarmos em seu lugar.

PALADINES, J.V. The õthers and our criminal 
policy. Revista Justitia  (São Paulo), v. 200, p. 
501-511, jan./jun. 2009. *

* ABSTRACT: This work somehow presents 
the  w ay the  criminal policy of the Ecuadorian 
State is devised in order to maintain the  dis- 
tancé from the  Other, i.e., Colombian immi- 

- grants, who suffer a  palpable-criminal racist 
discrimination. This is part of a work tha t I

have been carrying out-within the national 
scope, which reveals the use of National cri
minal law  against people of other nationali- 
ties a t the material, adjective and executi-. 
ve leveis. Without a doubt, this is a  call for 
attention to the application of the common 
sense in Human Rights.

• KEY-WORDS: Criminal policy and racial dis
crimination.
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