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APRESENTAÇÃO
Este livro é resultado do encontro de estudos promovido pela Universidade de Santa Cruz
do Sul (UNISC), a Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) e a Universidade do Vale do
Itajaí (UNIVALI), denominado I Encontro Interinstitucional de Grupos de Pesquisa sobre Estado,
Mercado e Sociedade: perspectivas e prospectivas (ENIGP - Estado, Mercado e Sociedade:
perspectivas e prospectivas), realizado no dia 02 de dezembro de 2016 na Universidade do Vale do
Itajaí.
O evento foi coordenado pelos Professores Dr. Clóvis Demarchi (UNIVALI), Dr. Rafael Padilha
dos Santos (UNIVALI) e Dr. Rogério Gesta Leal (UNISC e FMP), sendo que os debates foram
desenvolvidos a partir de dois eixos temáticos:
a)

Políticas Públicas em Direitos Fundamentais e Jurisdição: interconexões cambiantes,

em que foram discutidos os temas das políticas públicas em direitos humanos, o ativismo judicial e
a jurisdição constitucional, sempre avaliando casos concretos – inclusive internacionais – para fins
de troca de experiências e estudos de direito comparado.
b)

Estado, Mercado e Sociedade: equações de equilíbrios, em que foram trabalhados

temas que envolvem a os problemas complexos que afligem a atual sociedade de risco,
notadamente enfrentando problemas que atingem direitos difusos e coletivos, locais, regionais,
nacionais e internacionais, alguns deles intensamente interconectados, e as soluções que o Direito
tem a propor.
Cada Professor doutor e acadêmicos de pós-graduação participantes tiveram a oportunidade
de expor suas pesquisas junto aos respectivos Programas de Pós-Graduação em Direito, destacando
as perspectivas que as informam e as propostas que daí decorrem, com interlocução entre os
participantes.
Deste modo, foi criado um espaço para compartilhar as experiências de estudo de cada
instituição de ensino, como se fosse um vaso comunicante para a transmissão enriquecedora do
saber em ciência jurídica, com subsídios teóricos para se enfrentar os novos desafios do tempo
presente. Houve uma aproximação entre os pesquisadores pela construção de uma arena
cooperativa de diálogo, debate de ideias e troca de conhecimento. Este livro representa a
divulgação das pesquisas conduzidas pelas instituições de ensino envolvidas neste evento,
orbitando em torno da temática Estado, Mercado e Sociedade: perspectivas e prospectivas.
6

Entendendo-se que a sociedade civil, como concebe Bobbio, na obra Estado, governo,
sociedade, é o lugar em que nascem e evoluem os conflitos econômicos, sociais, ideológicos,
religiosos, deve o Estado buscar resolver ou pela mediação ou pela repressão tais conflitos, mas
dentro do interesse público. Soma-se a essa ideia a denúncia de Habermas, em sua obra Teoria do
agir comunicativo, da presença do mercado como uma variável capaz de influenciar com sua razão
instrumental a produção de eficácia de interesses privados no confronto com interesses públicos
mediante um emprego não comunicativo do saber em ações orientadas a finalidades, no caso,
finalidades econômicas.
Max Weber, ao tratar da ação social na sua obra Economia e sociedade, já a classificava à luz
dos mecanismos de coordenação da ação, em duas: uma relação social baseada em interesses,
como se identifica na ordem econômica, que exige uma complementariedade fática de interesses;
uma relação social baseada em consenso normativo, como se identifica na ordem jurídica, que
depende da sua validez social mediante o reconhecimento de pretensões normativas de validade.
Já partindo de Max Weber é possível inferir a importância da economia não ser insulada da política
e da regulação jurídica, para que a sociedade não seja submetida a condições de exploração, ou o
indivíduo ser encerrado no que ele chamava de uma “jaula de ferro”.
Karl Polanyi, em 1944, na obra A grande transformação, apresenta o risco dos agentes
políticos ordenadores enfraquecerem-se diante de uma economia de mercado autorregulatória,
suscetibilizando a sociedade civil e reduzindo o ser humano a meios para a realização de finalidades,
invertendo a proposição humanista kantiana do imperativo categórico que exorta que o ser humano
é um fim em si mesmo, e não um mero meio.
Com a globalização acelerada o Estado Constitucional Moderno transforma-se pela alteração
do modelo de soberania assentada sobre um território, em que o direito era um ponto de partida e
chegada. A transformação da soberania ocorre pela atuação de forças corrosivas como o pluralismo
político e social, a formação de vários centros de poder concorrentes ao Estado, a maior
institucionalização de contextos que formam os poderes estatais em dimensões supraestatais, e a
possibilidade do exercício de direitos subjetivos de indivíduos em jurisdições internacionais. Nessa
ordem de ideias, é preciso refletir, como exorta Zagrebelsky, na obra O direito dúctil, dentro do atual
cenário de globalização em uma sociedade do consumo e em um ambiente pós-moderno, sobre as
forças reais, os grupos de poder, as classes políticas ou sociais ou econômicas, e sua relação com o
Estado.

7

Há muitos desafios para a leitura completa do contexto jurídico, exigindo reflexões
avançadas e altos estudos para colher da ciência jurídica contributos e novas tecnologias na
condução da vida social. Exerce a Academia, mediante o encontro de Grupos de Pesquisa, a
contribuição para cumprir o que enuncia o art. 6, alínea “d” da Declaração Mundial sobre a
Educação Superior no século XXI: visão e ação da UNESCO, ao preceituar que a educação superior
exerce uma importante missão para orientar uma nova sociedade não violenta, excluída da
exploração, com pessoas cultas, motivadas e integradas, impulsionadas pelo amor à humanidade.
Assim, esta obra apresenta perspectivas contemporâneas do Estado, do mercado e da sociedade
junto com a formulação de responsáveis prospectos para solução dos desafios presentes.

Prof. Dr. Rafael Padilha dos Santos
Prof. Dr. Rogério Gesta Leal
Prof. Dr. Clovis Demarchi
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A PROTEÇÃO INTEGRAL AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE JUVENTUDE NO BRASIL

André Viana Custódio1

INTRODUÇÃO
Este estudo trata do contexto histórico dos direitos de juventude no Brasil e sua articulação
para a afirmação de novos direitos fundamentais e de políticas públicas de juventude. Tem por
objetivo sintetizar algumas reflexões sobre o processo histórico de exclusão/inclusão de jovens
brasileiros; descrever as perspectivas contemporâneas relativas ao reconhecimento dos direitos
juvenis na Constituição da República Federativa do Brasil e seus reflexos decorrentes, tais como a
organização das políticas públicas no marco do Estatuto da Juventude visando a proteção integral
dos direitos fundamentais.
O método de abordagem é dedutivo e o método de procedimento monográfico, com
técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. O problema latente diz respeito ao modo de
incorporação desses novos direitos no texto constitucional, uma vez que incluídos pela via de
alteração do art. 227 que prevê os direitos da criança e do adolescente, oportuniza a ampliação do
campo de incidência dessas normas para o universo de jovens com idades até 29 anos, submetendoos indistintamente aos princípios e regras da teoria da proteção integral.
A integração dos direitos de juventude no campo da teoria da proteção integral tem
relevantes consequências, pois se localizaria num campo de abertura epistêmica radicalmente
emancipatório, possibilitando a constituição de um sistema de garantias de direitos e um profundo
reordenamento nas práticas, conteúdos, métodos e gestão das políticas públicas de juventude no
Brasil. No entanto, o atual patamar de articulação das políticas públicas de juventude requer o
aprimoramento da legislação na concepção do papel dos Conselhos de Juventude e suas respectivas
atribuições.

1

Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado e Doutorado da Universidade de Santa Cruz do Sul
(PPGD/UNISC), Coordenador do Grupo de Estudos em Direitos Humanos de Crianças, Adolescentes e Jovens (GRUPECA/UNISC) e
integrante do Grupo de Pesquisa Políticas Públicas de Inclusão Social (PPIS/UNISC), Doutor em Direito pela Universidade Federal
de Santa Catarina, Pós-Doutor em Direito pela Universidade de Sevilha/Espanha.
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1. ASPECTOS CONTEXTUAIS SOBRE JUVENTUDE
O contexto contemporâneo da juventude brasileira é, sem dúvida, o ambiente das
desigualdades profundas, que transcende a notável e a violenta exclusão econômica e alcança faces
perversas nas profundas desigualdades étnico-raciais, de gênero e condição sexual, constituídas por
um bricolage de significantes2 sociais. Esse contexto de significados produz e reproduz processos
regulatórios alicerçados no paradigma da modernidade.
O paradigma da modernidade comporta duas formas principais de conhecimento: o conhecimentoemancipação e o conhecimento-regulação. O conhecimento emancipação é uma trajectória entre um
estado de ignorância que designo por colonialismo e um estado de saber que designo por
solidariedade. O conhecimento-regulação é uma trajectória entre um estado de ignorância que
designo por caos e um estado de saber que designo por ordem. Se o primeiro modelo de conhecimento
progride do colonialismo para a solidariedade, o segundo progride do caos para a ordem. Nos termos
do paradigma da modernidade, a vinculação recíproca entre o pilar da regulação e o pilar da
emancipação implica que estes dois modelos de conhecimento se articulem em equilíbrio dinâmico.
Isto significa que o poder cognitivo da ordem alimenta o poder cognitivo da solidariedade, e viceversa.3

Sob esta perspectiva agem sobre a juventude brasileira práticas históricas e políticas de
centralização do poder pela via da vigilância, controle e repressão, constituindo algo de autoritário,
historicamente afirmado, mas nem sempre declarado. Embora às vezes percebido nas suas
consequências simbólicas, e em regra são significados mascarados pelo mito jurídico da igualdade
formal reproduzido pelos juristas e ocultam as relações de luta e poder estabelecidos no campo da
política e do conhecimento.
A tentativa de contraponto ao domínio e colonização do conhecimento sobre juventude, e a
exclusão correspondente a ela; produziu, nos últimos anos uma concepção multidimensional de
juventude, por muito tempo restrito aos subterrâneos da utopia, mas apontando processos
emancipatórios forjado no seio dos movimentos sociais brasileiros, significando a percepção de
juventude e indicando inovadoras perspectivas éticas, culturais, políticas; interferindo no mundo da
economia, da política fundado sobre a ação coletiva nos movimentos juvenis. Isso, por que:
Do reconhecimento dos pares ao reconhecimento de sua cidadania, os jovens são particularmente
sensíveis à ação coletiva e afirmativa. Os desejos de inserção, visibilidade e participação incluem a
ação na esfera pública como espaço de afirmação do jovem e ao mesmo tempo, rito importante de
passagem para a vida adulta. A potência da ação e de participação da juventude encontra nesta
geração um contexto de recepção atravessado por novas configurações da ação política e também
seus novos limites.4
2

ROSA, Alexandre Morais da. Decisão no processo penal como bricolage de significantes. Tese (Doutorado em Direito). Curso de
Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2004, p. 381.

3

SANTOS, Boaventura de Souza. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição paradigmática, v. 1, a crítica
da razão indolente: contra o desperdício da experiência. São Paulo: Cortez, 2000, p. 78.

4

CARVALHO, Isabel Cristina Moura, O sujeito ecológico e identidade social: a juventude nas trilhas da reinvenção de si e da política.
In: BRASIL, Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. Juventude, cidadania e meio ambiente: subsídios para
elaboração de políticas públicas. Brasília: UNESCO, 2006, p. 61.
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Não se trata de adentrar ao ilusório discurso do protagonismo juvenil 5 e nem atribuir à
juventude a responsabilidade pela ação política diante das mudanças globais necessárias, mas é
preciso reconhecer que a categoria “juventude ativa” encerra em si potencialidades emancipatórias,
seja pelo caráter intergeracional ou ainda pela força da iniciativa política.
A categoria ‘juventude’ apresenta uma especificidade. Talvez, de todos os grupos mobilizáveis, seja
aquele identificado pela característica (a idade) mais transitória. As pessoas são de determinado
gênero ou etnia virtualmente por toda a vida. Muito dificilmente mudam de classe ou de
nacionalidade. Mesmo o local de moradia pode permanecer estável, para grandes grupos humanos,
por longo tempo. Mas a juventude tem prazo inexorável e relativamente curto para acabar.6

No entanto, a categoria juventude não está vinculada apenas um período específico da vida,
mas sem dúvida coloca em discussão uma dimensão temporal de desenvolvimento humano. Nas
sociedades contemporâneas “A juventude deixa de ser uma condição biológica e se torna uma
definição simbólica. As pessoas não são jovens apenas pela idade, mas porque assumem
culturalmente a característica juvenil através da mudança e da transitoriedade.”7
A compreensão do tema juventude já ultrapassou os limites das concepções essencialistas
fundadas numa idealização burguesa de juventude, da qual Rousseau é um dos legítimos
representantes, quando sonha com as atitudes de Emílio:
Ele fará tudo que sabe ser útil e bom. Não fará nada demais e ele sabe que nada é útil e bom para ele
se não convém a sua idade; sabe que seu primeiro dever é para consigo mesmo; que os jovens devem
desconfiar de si, ser circunspectos em sua conduta, respeitosos com as pessoas mais idosas, sóbrios e
discretos ao falarem em assunto, modestos nas coisas indiferentes, mas ousados em fazerem o bem
e corajosos em dizerem a verdade.8

Com a devida ressalva ao romantismo literário, a imagem do jovem no Brasil esteve mais
associada aos seus aspectos negativos ou a ideia de jovem-problema. O jovem-burguês sempre
ocupou um lugar muito periférico e restrito às classes dominantes que idealizavam um sujeito
inexistente na realidade concreta desde o Brasil imperial. Para as classes populares a juventude
inexistiu, pois em regra foi suprimida pela inserção da criança, desde muito pequena, no mundo
trabalho produzindo a criança-adulto, sem juventude, sem intermédios, sem possibilidade do
reconhecimento da própria identidade como sujeito histórico.
E, contraditoriamente, prevaleceu ao longo da história uma imagem do jovem no seu
aspecto negativo, para inclusive abarcar àquele não-trabalhador, porque incapaz de ser incorporado

5

SOUZA, Regina Magalhães de. O discurso do protagonismo juvenil. Tese (Doutorado em Sociologia) – Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

6

RABAT, Márcio Nuno. A participação da juventude em movimentos sociais no Brasil. Consultoria Legislativa da Câmara dos
Deputados Estudo, Brasília, ago. 2002, p. 3.

7

MELUCCI, Alberto. Juventude, tempo e movimentos sociais, Revista Brasileira de Educação, São Paulo: ANPED, n. 5, 6, 1997, p. 13.

8

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emílio ou da Educação. Tradução de Sérgio Miliet. 3 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, p. 285.

11

ao restrito mundo do trabalho. Era considerado como vadio ou delinquente, sintetizado na figura
simbólica da menoridade. Essa concepção ganhou força no final do século XIX, produzido por uma
concepção autoritária de ciência, na qual os juristas e os higienistas eram apenas alguns de seus
operadores teóricos.
Essa condição assumiu um traço verdadeiramente marcante logo após a abolição da
escravidão, quando os debates sobre o tema adentram a Câmara dos Deputados. Por exemplo, “Em
20 de junho de 1888, passados pouco mais de um mês da abolição, começou a ser debatido na
Câmara um projeto de lei que punia com mais rigor a permanência na ociosidade.”9 Para o relator
do projeto Ferreira Viana:
Os menores encontrados na vadiagem deviam ser encaminhados o mais cedo possível para os
institutos disciplinares para corrigir seu potencial delinquente e impedir que viessem a pertencer ao
mundo da criminalidade. Nos institutos disciplinares receberiam a correção adequada para
aprenderem ‘a arte de bem viver’.10

Iniciativas como estas seriam articuladas com maior coerência pelo pensamento autoritário
produzido no início do século XX, com ênfase na década de 1930, por autores como Francisco
Campos, Azevedo do Amaral, Oliveira Viana, Alceu Amoroso Lima e Plínio Salgado, que embasados
nos princípios gerais do positivismo e do naturalismo sociológico, tentavam aplicar às ciências
sociais os mesmos modelos das ciências naturais.11
Como consequência dessa operação ideológica produziam-se ideias como as de situação
irregular e de patologia social 12 submetendo à juventude ao controle repressivo do poder
institucionalizado ao longo da história brasileira13. O pensamento autoritário produziu um modo
particular e perverso de abordagem às condições de desigualdade e pobreza atreladas às
concepções do determinismo biológico. Essa concepção seria tecnicamente articulada nos
subterrâneos do poder a partir do golpe militar em 1964 com a incorporação jurídica dos princípios
da ideologia da segurança nacional.
Do ponto de vista da reprodução e manipulação ideológica, o modelo autoritário centrou-se na
monopolização, pelo Executivo, das funções tipicamente legiferantes, pela via estreita dos decretos.
Tal modelo vertical de poder materializou-se não apenas pela força coercitiva dos Aparelhos de
Estado, mas trouxe, no plano da difusão ideológica, a denominada ‘doutrina da segurança nacional’,
como ponto-chave do discurso calcado na legitimação da força para manter a ‘ordem’ e a ‘paz’.14

9

MARTINS, Silvia Helena Zanirato. Artífices do Ócio. Londrina: UEL, 1997, p. 61.

10

MARTINS, Silvia Helena Zanirato. Artífices do Ócio. Londrina: UEL, 1997, p. 63.

11

MEDEIROS, Jarbas. Ideologia autoritária no Brasil 1930-1945. Rio de Janeiro: FGV, 1978, p. 199-200.

12

CANGUILHEM, Georges. O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1978.

13

CUSTÓDIO, André Viana. Os novos direitos da criança e do adolescente, Espaço Jurídico, Joaçaba: Unoesc, v. 7, n. 1, jan/jul, 2006,
p. 7-27.

14
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No ambiente da ideologia da segurança nacional, oriunda da Escola Superior de Guerra
Americana, plantaram-se as sementes da Política Nacional do Bem-Estar do Menor e da doutrina da
situação irregular como seus correspondentes teóricos mais precisos destinados ao universo da
infância e da juventude brasileira. A centralização política na Fundação Nacional do Bem-Estar do
Menor (FUNABEM) e das respectivas Fundações Estaduais (FEBENS) foram os instrumentos técnicos
e operacionais da repressão e violência contra a infância e juventude no Brasil.
A instituição de órgãos de controle teria como finalidade desenvolver todas as técnicas possíveis, para
evitar a contradição entre a sociedade e o Estado se agudizasse. Assim, a criança e o adolescente,
considerados como problema, acionados os mecanismos de prevenção e controle, sejam eles de
natureza preventiva, [...] punitiva ou repressiva, passariam por um processo de ajustamento.15

Foi somente em 1988 com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil,
que essas concepções foram superadas, principalmente pela incorporação da teoria da proteção
integral no ordenamento jurídico brasileiro, reforçada pela ratificação da Convenção Internacional
dos Direitos da Criança. Por isso, pode-se apontar que o reconhecimento jurídico dos direitos da
criança e do adolescente surgiu já em um novo patamar, mais ligado aos processos emancipatórios
e constituído por uma concepção de direitos humanos. Lamentavelmente, as condições históricas
restringiram a concepção de juventude ao período da adolescência.
Por outro lado, o deslocamento temporal na discussão sobre os direitos de juventude no
Brasil para o início do século XXI proporciona a reflexão desses novos direitos a partir de variados
pressupostos, talvez mais amplos e provavelmente mais justos. Um dos pressupostos mais
evidentes refere-se ao reconhecimento de uma dimensão de pluralidade das juventudes, pois
Uma abordagem dessa natureza permite identificar não uma única juventude, homogênea, mas
juventudes no plural, além de possibilitar uma discussão a respeito das representações sociais a
respeito dos jovens nestes tempos. Afinal, é preciso considerar que há diferentes formas de considerar
os jovens, assim como há diferentes maneiras de eles se afirmarem como sujeitos, considerando,
historicamente, a dependência à organização social e a instituições vigentes [...].16

São também as juventudes brasileiras com suas culturas da diversidade articuladas em
complexas redes socioambientais que propõem uma nova dimensão compreensiva do ecológico, do
político, do social e, porque não, do ambiente jurídico para afirmação histórica de novos direitos
humanos. Desafio colocado, mas frequentemente reprimido na tradição histórica brasileira.
É preciso registrar que a Constituição Federal, na sua versão promulgada em 05 de outubro
de 1988, negligenciou a declaração dos direitos de juventude como forma de reconhecer nessa
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etapa da vida uma condição especial, transitória e diferenciada de desenvolvimento humano. A
única referência ao termo juventude no texto original da Constituição da República Federativa do
Brasil encontra-se no art. 24, XV ao estabelecer na legislação concorrente da União, Estados e
Distrito Federal a proteção à infância e à juventude.
Embora o termo juventude não seja de uso corrente na Constituição de 1988, é preciso
contextualizar as transformações relativas à matéria neste período. A década de 1980 foi intensa no
debate e reflexão sobre os direitos da criança e do adolescente. No campo normativo internacional
houve a discussão da Convenção Internacional dos Direitos da Criança da Organização das Nações
Unidas, editada no ano de 1989, que propunha o reconhecimento de um conjunto de direitos à
infância e como compromisso decorrente a implantação de políticas públicas.
Foi exatamente nesse contexto, que no Brasil, por ocasião dos debates na Assembleia
Nacional Constituinte e, inclusive no Movimento Criança Constituinte, que se propôs a partição do
conceito internacional de criança, reconhecido nas convenções e recomendações internacionais da
Organização das Nações Unidas como pessoa com idade até 18 anos, para incluir a expressão
adolescente como forma de reconhecer um momento diferenciado de desenvolvimento humano.
É claro, que o assunto mais relevante naquele momento histórico, de fins da ditatura e de
seu aparato ideológico, era a substituição do conceito de “menor” adotado na legislação brasileira,
no Código Criminal do Império em 1830 e depois alçado ao status de verdadeiro objetivo de
repressão desde a edição do Decreto nº 17.943-A, de 12 de outubro de 1927, o Código de Menores,
que produziu políticas e práticas discriminatórias por muito tempo.
No contexto de debates e reflexões da década de 1980, as propostas de extinção do conceito
de “menor” na legislação brasileira era apontado em todos os documentos referentes à matéria. Na
maior parte dos documentos surgia além do conceito de criança, a proposta de inclusão do termo
adolescente. É preciso ainda ressaltar que a expressão adolescente para representar uma etapa
particular de desenvolvimento não foi uma invenção do legislador constituinte. Há históricas
referências ao termo para representar um período que já não é mais infância, mas também não é
juventude.
Adolescência, portanto, representaria um período intermediário de desenvolvimento
humano compreendido entre o final da infância e o início da juventude, embora muitas vezes seja
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confundido com esta. A ideia de adolescência está relacionada a muitas concepções, que envolvem
especialmente uma dimensão de transformação e outra de desenvolvimento humano.17
ARIÈS em seu estudo sobre a descoberta da infância demonstra que a definição do período
da adolescência só foi reconhecida graças “[...] ao estabelecimento progressivo e tardio entre uma
relação entre a idade e classe escolar.” Contudo essa relação sempre foi variável, de acordo com as
condições econômicas, políticas e sociais de cada país.18
Ainda hoje, o período considerado como adolescência é muito flexível, dependendo dos
contextos e conceitos culturais produzidos em cada realidade. No campo da medicina, da psicologia
e da educação existem diferenças profundas. Até mesmo nas normativas internacionais não há um
conceito unívoco sobre o tema, como no caso da Organização Mundial de Saúde que considera a
adolescência o período compreendido entre 10 aos 19 anos.19
No Brasil, a aprovação da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do
Adolescente, resolveu parcialmente este problema, pois o mesmo define como criança a pessoa
com idade até 12 anos e adolescente àquele com idades entre 12 e 18 anos. No plano internacional,
a Convenção Internacional dos Direitos da Criança manteve a definição de criança como a pessoa
com idade até 18 anos.
Por isso, desde a Constituição Federal de 1988 a compreensão jurídica de juventude restou
limitada à adolescência e, portanto, as pessoas com idades até 18 anos de idade. É interessante
notar, que o uso do termo juventude, mesmo no art. 24, XV da Constituição Federal e até no
Estatuto da Criança e do Adolescente nos arts. 4º e 59 estão fazendo referência indireta ao termo
adolescente.20 De igual modo o Estatuto da Criança e do Adolescente quando trata do tema justiça
nos arts. 140, 141, 145 e, também nos artigos seguintes, denomina de Justiça da Infância e da
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BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente:
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Art. 59. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para
programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude.
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Juventude 21 e, portanto, mais uma vez, correlaciona os termos adolescência e juventude como
idênticos.
De todo modo, é preciso reconhecer que o tema juventude extrapola os limites dos variados
conceitos sobre adolescência, pois a concepção de juventude é mais ampla. Desde a elaboração da
Política Nacional de Juventude em 2006, o Conselho Nacional de Juventude já propunha uma
medida consensual sobre a matéria baseado em alguns padrões internacionais reconhecendo que
a juventude envolve pessoas com idades até 29 anos, nos seguintes termos: “Nesse caso, podem
ser considerados jovens os adolescentes-jovens. (cidadãos e cidadãs com idade entre os 15 e 17
anos), os .jovens-jovens. (com idade entre os 18 e 24 anos) e os .jovens adultos. (cidadãos e cidadãs
que se encontram na faixa-etária dos 25 aos 29 anos).” 22 Esta foi a concepção adotada com a
aprovação do Estatuto da Juventude pela Lei n. 12.852, de 05 de agosto de 2013.

2. O RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DE JUVENTUDE NO BRASIL
A reflexão sobre o reconhecimento dos direitos de juventude no ordenamento jurídico
brasileiro é recente e encontram-se ainda em fase de concepção sobre seus valores, princípios e
regras. Submete-se ainda ao risco da tradução normativa pelo viés autoritário produzido nos
processos de apropriação institucional dos significados que reduz necessidades e reivindicações
através da cristalização jurídica dos conceitos, produzindo um discurso competente e reprodutor da
alienação na medida em que carece de maior discussão e reflexão sobre suas nuances nos
movimentos sociais ligados aos direitos de crianças, adolescentes e jovens brasileiros.
Contudo, nos últimos anos há um processo, lento, mas intenso, de reflexão sobre a
ampliação da perspectiva dos direitos juvenis para além dos direitos do adolescente.
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Particularmente, isso pode ser atribuído a um reordenamento institucional que afirmam novos
espaços na estrutura de Estado e também no campo de formulação de políticas públicas, das quais
o Conselho Nacional de Juventude e a Secretaria Nacional de Juventude do governo federal
brasileiro são indubitavelmente as mais representativas, senão decisivas na mobilização para o
reconhecimento dos direitos fundamentais de juventude e sua regulamentação.
Embora se reconheça a limitada capacidade de pressão e articulação dos movimentos sociais
juvenis no Brasil, nos últimos anos algumas alternativas de reordenamento jurídico e político na
área que merecem atenção uma vez que apontam inovadoras diretrizes e perspectivas para as
reflexões sobre o reconhecimento direitos humanos de juventude.
Talvez, essa nova concepção represente alguns avanços na medida em que estende a
compreensão da juventude para além do restrito conceito de adolescência. Do ponto de vista dos
avanços no campo jurídico, essa radical transformação envolveu nos últimos anos pelo menos três
processos fundamentais: a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional reconhecendo a
fundamentalidade dos direitos juvenis; a aprovação do Estatuto da Juventude e a implantação do
Sistema Nacional de Juventude. Além disso, os avanços nesses campos têm outros reflexos, pois
As representações normativas, embora focadas nos jovens, não incidem apenas sobre eles,
isoladamente. Elas tratam, sobretudo de universos relacionais: jovens e mundo adulto, este último
marcado pelo poder exercido nas instituições, nas quais as possibilidades de interação, de conflito e
de solidariedade também se destacam. É preciso considerar que a disputa em torno das concepções
ocorre, ainda hoje, na arena pública, protagonizada pelos vários atores, tanto jovens como adultos,
que desenvolvem ações nesse segmento, incluindo nessa diversidade não só a sociedade civil como a
própria composição dos aparatos do Estado.23 (SPOSITO, CARRANO, 2003, p. 18)

Os direitos juvenis não estão dissociados da compreensão abrangente de direitos humanos
e sua correspondente concretização histórica como direitos fundamentais. Apresenta alcance bem
maior, pois ilumina o próprio caminho de ampliação e fortalecimento desses direitos sustentados
por princípios ainda pouco valorizados, tais como, os princípios da diversidade e da igualdade
material.
Além disso, é preciso reconhecer que os direitos previstos no catálogo constitucional são ao
mesmo tempo formal e materialmente constitucionais. 24 Deste modo, a inscrição dos direitos
fundamentais tem o papel indispensável no próprio reconhecimento das necessidades juvenis,
sendo imprescindível que as mudanças no campo normativo venham acompanhadas de sistemas
jurídicos capazes de concretizar os direitos declarados, determinando responsabilidades
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compartilhadas para sua efetivação. Ainda, é preciso afirmar que a garantia e concretização dos
direitos de juventude depende necessariamente da consideração dos contextos históricos, políticos,
sociais e culturais da juventude brasileira.
A garantia de direitos de juventude não decorre de mera concessão estatal ou da própria
expectativa de tutela dessa parcela da população. Antes disso, os direitos juvenis são decorrentes
lutas e conflitos produzidos pelos movimentos sociais, em especial àqueles constituídos por jovens,
no lento processo de tentativa de emancipação brasileira.
Um aspecto diferencial que merece referência diz respeito à constituição de redes de
juventude, facilitadas pelo uso da tecnologia, que ressignificam a realidade juvenil brasileira
conjugando novas metodologias e estratégias de articulação juvenil.

De outro modo, os

movimentos juvenis sofrem todas as consequências dos processos de fragilização da sua condição
política, especialmente àquelas decorrentes de condições estruturais, tais como os fenômenos da
globalização, do acirramento da exclusão econômica capitalista, da redução do cidadão ao
consumidor, do apartheid não declarado - mas real - que convivem na sociedade brasileira e fundam
bases complexas na manutenção de um quase-fascismo ainda pouco reconhecido.
Neste contexto, a proteção constitucional aos direitos de juventude surge como uma
tentativa de resistência à opressão na medida em que propõe possibilidades de garantias de direitos
fundamentais à juventude brasileira. A incorporação constitucional dos direitos de juventude se fez
com a aprovação da Emenda Constitucional n. 65, de 13 de julho de 2010, que modificou o art. 277,
que passou a vigorar com a seguinte redação:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.

A opção pela inclusão da expressão jovem na nova redação ao art. 227 da Constituição
provocou a introdução dos direitos de juventude no quadro principiológico e normativo da teoria
da proteção integral, com amplos reflexos em termos de conteúdo, método e gestão das políticas
públicas para o setor.
Além disso, a referida proposta prevê a inclusão de outros direitos pontuais, tais como a
previsão de que a lei estabelecera o Estatuto da Juventude e a elaboração do Plano Nacional de
Juventude com duração decenal, visando a articulação das esferas do poder público para a execução
de políticas públicas. Assim, este processo acabou por desencadear a perspectiva de afirmação dos
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direitos de juventude como um novo campo jurídico, com certo grau de autonomia, mas
interdependente dos direitos da criança e do adolescente e, portanto, com potencial estruturante
das suas bases, princípios e regras normativas consolidadas ao longo da história brasileira. Isso
implica em reconhecer que os direitos de juventude integram o campo mais abrangente dos direitos
humanos e insere-se no campo valorativo da teoria da proteção integral já consagrada à infância
brasileira desde 1988. Além disso, os direitos de juventude, uma vez incorporados ao texto
constitucional oferecem um novo olhar valorativo para a esses direitos fundamentais na medida em
que integram na teoria os princípios da diversidade.
O princípio da diversidade tem profunda influência das teorias ecossistêmicas e está
associado à ideia de redes complexas.
Nas comunidades humanas, a diversidade étnica e cultural pode desempenhar o mesmo papel.
Diversidade significa muitas relações diferentes, muitas abordagens diferentes do mesmo problema.
Uma comunidade diversificada é uma comunidade elástica, capaz de se adaptar a situações mutáveis.
No entanto, a diversidade só será uma vantagem estratégica se houver uma comunidade realmente
vibrante, sustentada por uma teia de relações. Se a comunidade estiver fragmentada em grupos e em
indivíduos isolados, a diversidade poderá, facilmente, tornar-se uma fonte de preconceitos e de atrito.
Porém, se a comunidade estiver ciente da interdependência de todos os seus membros, a diversidade
enriquecerá todas as relações e, desse modo, enriquecerá a comunidade como um todo, bem como
cada um dos seus membros. Nesta comunidade, as informações e as ideias fluem livremente por toda
a rede, e a diversidade de interpretações e de estilos de aprendizagem – até mesmo a diversidade de
erros – enriquecerá toda a comunidade.25

Reconhecer que os direitos da juventude integram uma perspectiva mais abrangente dos
direitos humanos significa admitir a aplicação dos seus princípios gerais tais como universalidade,
indivisibilidade, interdependência, inter-relação e inalienabilidade dos direitos.
Admitir a extensão do campo valorativo da teoria da proteção integral aos direitos de
juventude implica, de igual modo, integrar os princípios do reconhecimento da condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento, o reconhecimento do status de sujeito de direitos, a vinculação da
concretização destes direitos ao princípio da prioridade absoluta, o estabelecimento da tríplice
responsabilidade compartilhada entre a família, a sociedade e ao Estado no dever de concretização
dos direitos declarados e a garantia de proteção integral especializada ao universo de jovens
brasileiros.
A consequência mais imediata do reconhecimento constitucional dos direitos de juventude
importa no compromisso com a construção de um sistema de garantias para a efetivação dos
direitos juvenis, sob o risco de reduzir estes direitos à mera declaração formal e programática, que
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do ponto de vista imediato, pouco ou nenhum resultado se pode esperar. Se, pelo menos no plano
das expectativas, pretende-se incorporar os direitos da juventude à teoria da proteção integral, a
consequência mais imediata seria a regulamentação e instituição de um sistema de garantias de
direitos de juventude através das normas regulamentadoras. No entanto, a aprovação do Estatuto
da Juventude, embora represente um avanço ficou aquém desta necessidade, priorizando a
regulamentação dispersa de direitos fundamentais, sem instituir um sistema de garantias de
direitos minimamente estruturado.

3. OS DESAFIOS DO ESTATUTO DA JUVENTUDE PARA ESTRUTURAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
DE PROTEÇÃO INTEGRAL AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
O Estatuto da Juventude foi aprovado pela Lei n. 12.853, de 05 de agosto de 2013, conforme
determinou a Emenda Constitucional 65/2010. O primeiro aspecto a ser ressaltado refere-se a
dissonância entre os direitos fundamentais previstos no art. 227 e os direitos regulamentados no
Estatuto da Juventude que não apresentam coerência estrutural entre os dois textos, há direitos
previstos no art. 227 que não foram regulamentados e direitos previstos no Estatuto da Juventude
que não constam na sua matriz constitucional.
Como era esperado, o Estatuto da Juventude estabeleceu no art. 1º que o conceito de jovem
envolve toda pessoa com idade entre 15 e 29 anos, referendando a concepção já defendida pelo
Conselho Nacional de Juventude antes da aprovação da Emenda Constitucional n. 65/2010.
Considerando, que o conceito de adolescente, segundo a Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990,
considera adolescente a pessoa com idades entre 12 e 18 anos, ocorreu a sobreposição normativa.
Para resolver este aspecto, o Estatuto da Juventude, em seu art. 1º, § 2º, tratou de esclarecer nas
situações excepcionais de conflito entre normas referentes à adolescentes com idades entre 15 e
18 anos, prevalecerão as disposições contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, amparando
os princípios da progressividade e da proibição do retrocesso em matérias de direitos humanos.
O texto e a estrutura do Estatuto da Juventude são extremamente simplificados quando
comparados com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Basicamente envolve um título sobre
direitos e políticas públicas de juventude e outro sobre o Sistema Nacional de Juventude.
A regulamentação dos direitos e políticas de juventude basicamente descreve alguns
princípios e diretrizes para as políticas de juventude e regulamenta os direitos à cidadania,
participação social e à representação juvenil; o direito à educação, o direito à profissionalização, ao
20

trabalho e à renda; o direito à diversidade e à igualdade; o direito à saúde; o direito à cultura; o
direito à comunicação e à liberdade de expressão; o direito ao desporto e ao lazer; o direito ao
território e à mobilidade; o direito à sustentabilidade e ao meio ambiente; o direito à segurança
pública e o acesso à justiça. Por outro lado, institui o Sistema Nacional de Juventude, definindo
competências e a criação dos Conselhos de Juventude.
Provavelmente como resultado da participação dos movimentos juvenis na proposta, tanto
os princípios estatutários, quanto a previsão dos direitos de juventude apresentam-se com caráter
eminentemente programático em sua maior parte, deixando-se muitos dos aspectos previstos
pendentes de regulamentação posterior.
Lamentavelmente, perdeu-se a oportunidade de instituir um sistema de garantias de direitos
de juventude, mas o Estatuto da Juventude instituiu somente algumas regras sobre o Sistema
Nacional de Juventude, estabelecendo que sua composição, organização, competência,
funcionamento e financiamento depende de regulamentação.
No Estatuto da Juventude foram definidas apenas as competências dos entes federativos,
nos arts. 41, 42 e 43, referentes a formulação das políticas de juventude; coordenação e formulação
de diretrizes do sistema; elaboração dos planos de políticas públicas; convocação das conferências,
assistência técnica e suplementação financeira; qualificação; formas de colaboração e publicidade
das informações.
No entanto, a maior fragilidade do Estatuto de Juventude ficou por conta da concepção dos
Conselhos de Juventude. O papel essencial que deveria ser de típico conselho gestor de políticas
públicas de caráter deliberativo, responsável pelo controle das políticas públicas de atendimento
aos jovens não foi adotado na lei. Pela redação do texto, nota-se que o conceito de Conselhos de
Juventude, previsto no art. 45, foi cópia do texto que define Conselho Tutelar no Estatuto da Criança
e do Adolescente, sendo este órgão da política de proteção que não se confunde com as atribuições
de um Conselho Gestor.
O esvaziamento do papel de conselho gestor dos Conselhos de Juventude fica claro quando
o art. 45, I, coloca como objetivo auxiliar na elaboração de políticas públicas de juventude, retirando
a centralidade do sistema o caráter deliberativo dos conselhos, como ocorre com os Conselhos de
Direitos da Criança e do Adolescente, reduzindo os Conselhos de Juventude como mero auxiliar do
Poder Executivo, na formulação das políticas públicas. Ou ainda, no art. 45, III, que o coloca no papel
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de colaborador com os órgãos da administração no planejamento e implementação das políticas de
juventude.
Quando se refere às atribuições dos Conselhos de Juventude ocorre problema de igual
gravidade. Ao invés de definir as atribuições típicas de conselhos gestores, o Estatuto da Juventude
repete as atribuições do Conselho Tutelar, colocando como atribuições:
Art. 46. São atribuições dos conselhos de juventude:
I - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal
contra os direitos do jovem garantidos na legislação;
II - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;
III - expedir notificações;
IV - solicitar informações das autoridades públicas;
V - assessorar o Poder Executivo local na elaboração dos planos, programas, projetos, ações e
proposta orçamentária das políticas públicas de juventude.

A consequência necessária é que os Conselhos de Juventude precisarão adaptar e aprimorar
o sistema de modo que possam restituir a concepção original dos Conselhos de Juventude
reconhecendo seu caráter deliberativo e controlador das políticas públicas como única possibilidade
de assegurar a efetivação dos direitos fundamentais. É indispensável correlacionar os direitos de
juventude com a implantação de um sistema de políticas públicas capazes de concretizar e garantir
os direitos declarados.
Em sua acepção mais genérica, a ideia de políticas públicas está associada a um conjunto de
ações articuladas com recursos próprios (financeiros e humanos), envolve uma dimensão temporal
(duração) e alguma capacidade de impacto. Ela não se reduz à implantação de serviços, pois engloba
projetos de natureza ético-política e compreende níveis diversos de relações entre o Estado e a
sociedade civil na sua constituição. Situa-se também no campo de conflitos entre atores que
disputam orientações na esfera pública e os recursos destinados à sua implantação. É preciso não
confundir políticas públicas com políticas governamentais. Órgãos legislativos e judiciários também
são responsáveis por desenhar políticas públicas. De toda a forma, um traço definidor característico
é a presença do aparelho público-estatal na definição de políticas, no acompanhamento e na
avaliação, assegurando seu caráter público, mesmo que em sua realização ocorram algumas
parcerias.26
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Da forma como foi instituído no Estatuto da Juventude, a regulamentação dos Conselhos de
Juventude está mais associada a atuação histórica do Conselho Nacional de Juventude, como já se
advertia anteriormente:
O Conjuve tem como fundamento o caráter consultivo, mas não possui governabilidade sobre a
execução e o planejamento de políticas públicas voltadas para à juventude. Está direcionado a avaliar
e propor políticas públicas à juventude, especialmente às voltadas para a esfera federal. Objetiva criar
um novo paradigma que encontre ressonância diante da opinião pública e dos governos.27

Além disso, destaca-se que a efetividade das políticas públicas de juventude requer um
compromisso com a descentralização política, daí a necessidade de fortalecimento da participação
juvenil também nos espaços locais e a garantia de uma política nacional de juventude que assegure
os direitos fundamentais e àqueles protegidos pelo Estatuto de Juventude.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1998,
negligenciou a declaração dos direitos de juventude como forma de reconhecer nessa etapa da vida
uma condição especial, transitória e diferenciada de desenvolvimento humano. A reflexão sobre o
reconhecimento dos direitos de juventude no ordenamento jurídico brasileiro é recente e
encontram-se ainda em fase de concepção sobre seus valores, princípios e regras.
O reconhecimento dos direitos fundamentais de juventude aponta para uma oportunidade
histórica reivindicada pelos movimentos sociais juvenis no Brasil, na medida em que oportunizam o
reordenamento jurídico e político apontando diretrizes e perspectivas para a juventude brasileira.
Essa nova concepção pode representar, pelo menos, três avanços significativos que envolvem: o
reconhecimento de direitos fundamentais geracionais da juventude; a instituição do Estatuto da
Juventude capaz de realizar o disciplinamento desses direitos e a implantação de um sistema de
garantias de direitos e políticas públicas e, por fim, a proposição de diretrizes para uma política
nacional de juventude.
Além disso, o desafio colocado indica uma preocupação sobre as possibilidades concretas
dos agentes públicos em reconhecerem as necessidades e os interesses do novo modelo,
incorporando os princípios e diretrizes da teoria da proteção integral; já adotado na Constituição
Federal em seu art. 227 para o universo de crianças e adolescentes brasileiros; e agora, com a
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possibilidade de ampliação do seu espectro de incidência incluindo também os direitos da
juventude.
Os direitos juvenis não estão dissociados da compreensão abrangente de direitos humanos
e sua correspondente concretização histórica como direitos fundamentais. Mas iluminam o próprio
caminho de ampliação e fortalecimento desses direitos considerando princípios ainda pouco
conhecidos no direito brasileiro, tais como, os princípios da diversidade e da igualdade material. Isso
porque, não se mostra mais suficiente na realidade brasileira a mera declaração formal de direitos.
Destacou-se que embora a inscrição dos direitos fundamentais tenha o papel indispensável
do próprio reconhecimento das necessidades juvenis é necessário que as mudanças no campo
normativo venham acompanhadas de sistemas jurídicos capazes de concretizar os direitos
declarados determinando responsabilidades compartilhadas para sua efetivação. Por fim, é preciso
afirmar que a concretização dos direitos de juventude depende necessariamente da consideração
dos contextos históricos, políticos, sociais e culturais da juventude brasileira.
A juventude no Brasil contemporâneo convive em contexto de profundas desigualdades, das
quais as econômicas, sociais, educacionais refletem exclusões muito mais profundas que envolvem
questões complexas como as desigualdades de gênero, étnicas, raciais, regionais e até àquelas
decorrentes da condição sexual.
Atualmente o tema juventude não mais é possível de se realizar no singular, mas
inevitavelmente no plural, o que leva a acepção do tema como juventudes que fundada no princípio
basilar da diversidade compõe um panorama ético-político de concepção radicalizadora da
democracia e no reconhecimento da multidimensionalidade das juventudes brasileiras.
O reconhecimento do papel histórico das juventudes brasileiras se fez pela expressão juvenil
através dos movimentos sociais, seja pelo papel de agente coletivo em ação ou, até mesmo, pela
condição de objeto de repressão como se pode observar por variadas décadas durante o século XX.
Essa juventude pouco silenciosa, mesmo nos momentos de maior violência e repressão por parte
do Estado autoritário, conseguiu manter latente um conjunto de reivindicações em torno de seus
direitos. Contudo, nem mesmo a “Constituição Cidadã” de 1998 foi capaz de amparar seus anseios
reconhecendo seus direitos humanos e inscrevendo no texto constitucional seus de direitos
fundamentais.
Sem desconsiderar a importância histórica de movimentos sociais relevantes, tais como o
movimento estudantil, os movimentos da igreja católica, os movimentos dos trabalhadores rurais
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sem-terra e o próprio sindical; não se pode deixar de reconhecer a ampliação da representação e
da participação juvenil, na década de 1990, como resultado, ao mesmo tempo, da ausência do
reconhecimento de direitos fundamentais juvenis, mas também, da ampliação do ativismo juvenil
nas organizações não-governamentais e nos movimentos de juventude constituídos a partir desta
época.
O atual desafio está na necessidade urgente da organização estrutural das políticas públicas
com a participação de representantes da sociedade civil nos Conselhos de Juventude, com o
respectivo reconhecimento do caráter deliberativo e controlador das políticas públicas e o
aprimoramento da legislação nacional para a correção de equívocos de ordem técnica na definição
do conceito e atribuições dos conselhos de juventude.
Por fim, salienta-se que os direitos de juventude integram o contexto mais amplo dos
direitos humanos e, por isso, são aplicáveis seus princípios fundamentais da universalidade,
indivisibilidade, interdependência, inter-relação e inalienabilidade. Estando amparados pela teoria
da proteção integral, os direitos da juventude também se submetem aos princípios gerais desta
teoria, tais como o reconhecimento da condição peculiar de pessoas em processo de
desenvolvimento, o reconhecimento do status de sujeitos de direitos fundamentais, a prioridade
absoluta, a tríplice responsabilidade compartilhada e a proteção integral especializada
representando a configuração de um ramo jurídico inovador do ponto de vista da potencialidade de
concretização real dos novos direitos de juventude.
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LIMITES À JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA?

Anizio Pires Gavião Filho1
INTRODUÇÃO
A presente investigação pretende tratar das discussões em torno da judicialização da
política.
Essa temática pode ser examinada a partir de vários aspectos e enfoques, mas o que se
pretende aqui responder é se o constitucionalismo de direitos leva à judicialização dos direitos e,
com isso, desemboca na judicialização da política, cujo resultado final é o Estado de Direito judicial
ou dos juízes.
Essa investigação se justifica tanto pelo enfoque científico como sobre a perspectiva da
aplicação do Direito na prática judicial.
Não são poucas as pesquisas destinadas a alcançar cientificidade às discussões sobre a
judicialização da política.
Igualmente não são poucas as decisões dos juízes e tribunais que podem ser inseridas no
contexto da discussão sobre judicialização da política ou politização da jurisdição.
Nos dois planos, as divergências são intensas. No âmbito da prática judicial dos tribunais, um
número expressivo de decisões diz que a implementação de políticas públicas é uma atividade de
competência do Poder Executivo. Por outro lado, igualmente, muitas decisões reconhecem à
atividade jurisdicional a competência e legitimidade para a concretização de políticas públicas. Cada
uma dessas posições se acha acompanhada por razões e argumentos.
Diante desse quadro, então, o que segue tem a pretensão de discutir essas razões e o
objetivo de responder, ainda que parcialmente, questões como as seguintes. O que se quer dizer
com limites à judicialização da política? A política pode ser judicializada? O que é apenas e tão
somente execução de política pública? Esse é o caso quando da não execução de uma política
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pública resulta violação a direitos fundamentais? Ações materiais de concretização dos direitos
fundamentais a prestações (direitos fundamentais sociais) se acham integralmente inseridas no
âmbito do que se costuma designar como espaço de discricionariedade administrativa para a
realização de políticas públicas? Os casos de omissões do Poder Executivo nas áreas da saúde,
educação, habitação, segurança e meio ambiente, que configuram violação de direitos
fundamentais, devem ser ainda tratados como assunto de política pública? A omissão estatal
consistente em não recuperar uma estrada que se acha perigosa pelas péssimas condições de
trafegabilidade? A omissão estatal consistente em não fornecer medicamentos, internações ou
procedimentos cirúrgicos ou não recuperar uma área ambiental degradada pelo depósito de lixos
configura violação de direitos fundamentais?
A fim de que essas questões possam ser enfrentadas, a presente discussão se acha
desenvolvida tomando como ponto de partida a distinção entre política e políticas públicas. Nesse
ponto, pretende-se justificar a formulação de que política não se identifica com ações concretas ou
medidas objetivas de execução de políticas públicas estatais. No ponto seguinte, a presente
investigação destaca o específico assunto da judicialização dos direitos fundamentais sociais, assim
entendida a submissão ao Poder Judiciário de questões que dizem com a necessidade de
implementação de ações materiais concretas por parte do Poder Executivo. Como ponto de
chegada, esta investigação trata da ponderação como modelo correto de interpretação e aplicação
das normas constitucionais dos direitos fundamentais sociais, sob a base de que essas normas são
princípios e a forma de aplicação dos princípios é a ponderação mesma.

1. POLÍTICA E POLÍTICAS PÚBLICAS
A questão central a ser respondida sobre os questionamentos propostos remete para o
sentido ou significado atribuído aos signos linguísticos judicialização e política. O que significa
judicialização e o que significa política? O que se quer dizer quando se emprega a formulação
judicialização da política? Somente a partir daí, então, é que se pode falar em judicialização da
política e em limites da judicialização da política.
Essa questão coloca no centro o significado atribuído às palavras política e judicialização.
Em uma primeira aproximação, pode-se tomar judicialização da política como o levar à
apreciação dos juízes e tribunais as escolhas políticas que se acham inseridas no espaço de
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discricionariedade da administração. Nesse caso, pode-se afirmar que as decisões dos juízes e
tribunais são decisões de políticas.
Algo diferente é dizer que as decisões judiciais são decisões políticas. Em sentido amplo do
que é político, os juízes e tribunais são políticos e tomam decisões políticas. Isso, contudo, difere do
afirmar que os juízes decidem questões de política.
Questões de política são questões da administração e não da jurisdição, mesmo da
constitucional. Decisões sobre políticas públicas são decisões de política. As políticas públicas são
atividades estatais de elaboração, planejamento, execução e financiamento de ações voltadas à
consolidação do Estado Democrático de Direito e promoção e proteção dos direitos fundamentais.
A proteção e o cumprimento dos direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal são
realizados pelo Estado, mediante a execução de políticas públicas em diversas áreas: segurança
pública, saúde, educação, meio ambiente, lazer, etc.
Se uma questão se acha inserida no âmbito da implementação de políticas públicas, então,
não deve haver dúvida. Cuida-se de competência da administração. Essa questão se acha inserida
no espaço liberado da discricionariedade do administrador público. O juiz não detém legitimidade
e competência institucional para decidir como devem ser conduzidas as políticas públicas de
promoção dos objetivos estatais estabelecidos na Constituição Federal.
Efetivamente, no marco do sistema jurídico de um Estado de Direito constitucional
democrático, o espaço do liberado pela constituição ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo não
pode ser invadido pela atuação da jurisdição constitucional ou infraconstitucional.
O espaço do político e do jurídico, quando definidos pela constituição, determinados estão.
O contrário disso é a politização da jurisdição e a judicialização da política com sérios prejuízos para
a democracia e, até mesmo, para os direitos fundamentais. A jurisdição detém um papel político,
mas sua atuação política se dá nos limites da interpretação judicial constitucional e
infraconstitucional.
Então, a definição, o planejamento e a execução das políticas públicas, nisso inserida a
determinação das ações materiais concretas a serem executadas e a destinação dos recursos
públicos, previstas na lei orçamentária para a concretização dessas ações, compete ao
administrador público, no marco do espaço liberado pelo legislador constitucional e
infraconstitucional.
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Então, a judicialização da política não se acha justificada no marco do ordenamento do
Estado de Direito constitucional democrático.

2. A JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS
O problema é que a judicialização dos direitos às fundamentações sociais, que são direitos a
prestações estatais, pode ser identificada com a implementação de políticas públicas e, com isso,
com a judicialização da política. O resultado é a concretização de políticas pela jurisdição e não pela
administração.
Os argumentos apresentados em desfavor ou como limites à judicialização dos direitos
fundamentais sociais se acham assentados no princípio formal da divisão das funções estatais.
Argumenta-se que a concretização material dos direitos fundamentais sociais a prestações
depende, primeiro, da iniciativa do Poder Legislativo, colmatando a normalização constitucional e,
segundo, da atuação do Poder Executivo. Os direitos fundamentais sociais, como são entendidos os
direitos a prestações materiais, são direitos cuja exigibilidade judicial somente pode realizada após
a atuação do legislador infraconstitucional2.
O argumento central é o de que cabe ao legislador e ao executivo administrador determinar
quais são as ações materiais definitivamente devidas. Nesse contexto, os direitos fundamentais
sociais são identificados com políticas públicas. A determinação e a execução de políticas públicas,
em qualquer área da atuação estatal, estão inseridas no espaço livre da discricionariedade
administrativa3.
Então, cabe ao legislador e à administração escolher, conforme seus critérios de
conveniência e de oportunidade, nisso considerada a disponibilidade de recursos orçamentários,
quais devem ser as ações de implementação das políticas públicas.
Esse processo de tomada de decisões é político e não jurídico.
Essa formulação implica que o espaço de competência reservado constitucionalmente às
decisões políticas do administrador público se acha excluído da interferência do jurídico e do
controle judicial.
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A intervenção judicial nesse espaço de discricionariedade política conduz à judicialização da
política e à hipertrofia da atuação judicial, abarcando a jurisdição a própria função administrativa.
Essa hipertrofia configuraria um caso de ativismo judicial não juridicamente autorizado. É que a
jurisdição se transforma em administração, com mais prejuízos do que benefícios para a própria
concretização dos direitos fundamentais sociais no sentido de sua universalidade.
Além disso, os recursos estatais são escassos ou, mais corretamente, limitados. A União,
cada Estado e cada Município, anualmente, dispõem orçamentariamente de um valor determinado
para atender as prestações materiais exigidas à concretização dos mais diversos direitos
fundamentais sociais. Cada administrador, então, deve planejar a execução de ações materiais ao
longo de cada ano, conforme essa disponibilidade orçamentária, aliás, como determinada na lei
orçamentária de cada ente estatal.
Então, a gestão dos recursos e das ações executadas deve seguir o curso normal do
planejado, conforme as diretrizes e os problemas como um todo. Essa gestão é política, mas
também técnica, o que exige certas competências e habilidades.
O problema é que a imposição judicial de obrigações materiais, consistentes no
fornecimento de medicamentos, procedimentos cirúrgicos, internações e assistência médica,
reparação de estradas, reformas de presídios e recuperação de áreas ambientais degradadas, para
além do já determinado pela administração pública, no marco da legislação infraconstitucional,
pode representar um grave comprometimento da gestão total dos recursos públicos.
Nas demandas levadas do Poder Judiciário, o juiz e os tribunais se ocupam de uma situação
individual e o seu objetivo é aplicar o Direito de modo a realizar a justiça do caso.
Se, conforme a interpretação judicial, a justiça do caso é o fornecimento de uma prestação
material qualquer, isso é o definitivamente determinado e deve ser obrigatoriamente cumprido
pelo ente estatal.
O que a experiência da prática jurídica revela é que são centenas de milhares de casos em
que são demandados, em face dos entes estatais, os mais variados tipos de prestações materiais,
principalmente as prestações do direito fundamental à saúde, e não são poucos os casos em que o
resultado é reconhecimento de direitos definitivos a essas prestações materiais. A consequência é
incapacidade de uma adequada gestão administrativa e financeira dos recursos públicos destinados
à execução das suas próprias escolhas.
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No ponto, o argumento da reserva do possível tem sido oferecido para justificar o não
reconhecimento de prestações materiais dos direitos fundamentais sociais.
O argumento da reserva do possível tem origem na cláusula da reserva do possível,
formulada originariamente na jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão4. Ele diz
que as prestações materiais devidas pelo Estado somente podem ser exigidas na medida do que for
possível sob o ponto de vista da disponibilidade dos recursos estatais para atendimento das
demandas sociais de toda a coletividade. Isso significa que as posições fundamentais jurídicas
individuais não são ilimitadas à custa da sociedade como um todo. Os limites estão exatamente
naquilo que uma pessoa pode razoavelmente exigir da coletividade5.
A cláusula da reserva do possível tem sido apresentada como barreira ao reconhecimento
de prestações materiais cuja realização implica custo para o erário. Como os recursos públicos são
escassos, a realização das prestações estatais materiais de saúde está condicionada à
disponibilidade orçamentária. Assim, por exemplo, a determinação judicial de que um determinado
procedimento cirúrgico seja realizado ou de que um determinado medicamento seja fornecido está
condicionada a aquilo que pode ser faticamente realizado, conforme os recursos públicos
disponíveis.
O argumento da reserva do possível coloca a questão do custo dos direitos. Daí, então, podese formular isto. Como resolver a questão em que a jurisdição se vê diante de um caso em que são
deduzidas judicialmente prestações estatais materiais, com base em normas de direitos
fundamentais sociais da Constituição Federal?
Por um lado, essas prestações materiais se identificam com a implementação de políticas
públicas, cuja competência institucional é da administração. Por outro lado, são apresentadas aos
juízes e tribunais pretensões de prestações materiais com fundamento em interpretação de normas
constitucionais que, como tais, vinculam juridicamente a todos.
O que segue tem a pretensão de justificar que os casos de omissões estatais que resultam
em violação de posições fundamentais jurídicas definitivas do feixe de posições fundamentais
4

5

A expressão reserva do possível foi utilizada pela primeira vez pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão (TCF), em 18/07/72.
Trata-se da decisão BVerfGE 33, 303 (numerus clausus), na qual se analisou a constitucionalidade, em controle concreto, de normas
de direito estadual que regulamentavam a admissão aos cursos superiores de medicina nas universidades de Hamburgo e da
Baviera nos anos de 1969 e 1970. Em razão do exaurimento da capacidade de ensino dos cursos de medicina, foram estabelecidas
limitações absolutas de admissão. Essas restrições de acesso ao ensino superior foram questionadas perante o Tribunal
Constitucional Federal Alemão (Cf. SCHWABE, Jürgen. Cinquenta Anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão.
Organização e introdução por Leonardo Martins. Montevidéu: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2005, p. 656-667).
Cf. BVerfGE 33, 303, in SCHWABE, Cinquenta Anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão.., p. 664-666.
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jurídicas de direitos fundamentais sociais encontram justificação racional no marco do
ordenamento jurídico.
Essa justificação pressupõe uma teoria dos princípios e uma teoria dos direitos
fundamentais. Elas dizem que os direitos fundamentais são princípios e que os princípios se aplicam
mediante ponderação. A ponderação, por seu lado, exige uma teoria da argumentação racional.

3. A PONDERAÇÃO
O decisivo para a judicialização dos direitos fundamentais sociais é determinar exatamente
quais são aqueles que alguém pode exigir definitivamente. Esse ponto leva à ponderação de
princípios6.
O reconhecimento definitivo de direitos fundamentais a prestações fáticas concretas coloca
em colisão o princípio da liberdade jurídica das pessoas, sobretudo o princípio da liberdade de fato,
com outros princípios como o princípio da competência para a tomada de decisões políticas do
legislador democraticamente escolhido e o princípio da divisão dos poderes, além de outros
princípios, como outros direitos fundamentais sociais e bens coletivos7.
Com isso, fica colocado que a judicialização dos direitos fundamentais sociais requer uma
teoria dos princípios.
A teoria dos princípios diz que o sistema jurídico é um sistema de normas jurídicas que são
regras e princípios.
As regras são normas que ordenam definitivamente e, por isso mesmo, mandamentos
definitivos, que devem ser cumpridos exatamente conforme o determinado8. Se uma regra vale,
então, está ordenado fazer exatamente o fixado no espaço do fático e do juridicamente possível.
Por isso mesmo, é correto dizer que as regras são normas que ordenam, proíbem ou permitem algo
definitivamente ou autorizam algo definitivamente.
O dever estabelecido pelas regras é sempre definitivo. A maioria das regras ordena algo para
o caso de que determinadas condições sejam satisfeitas, de tal sorte que são normas condicionadas.
Quando os pressupostos da regra estão cumpridos, produz-se a consequência jurídica estabelecida.

6

Cf. ALEXY, Robert. Dignidade humana, direitos sociais e não positivismo inclusivo. Org. Robert Alexy, Narciso Leandro Xavier Baez,
Rogério Luiz Nery da Silva. Florianopolis: Qualis, 2015, p. 173.

7

Cf. ALEXY, Dignidade humana, direitos sociais e não positivismo inclusivo..., p. 173.

8

Cf. ALEXY, Robert. On the Structure of Legal Principles. Ratio Juris, v. 13, n. 3. Sept. 2000, p. 295.
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Assim, quando uma regra vale e é aplicável, é ordenado fazer rigorosamente aquilo que ela
determina.
Os princípios são normas que ordenam que algo seja realizado em uma medida tão alta
quanto possível relativamente às possibilidades fáticas e jurídicas. Os princípios são mandamentos
a serem otimizados, de tal sorte que admitem cumprimento em diferentes graus, conforme as
possibilidades fáticas e jurídicas – as possibilidades jurídicas são exatamente os princípios em
sentido contrário9. Os princípios contêm um dever ideal e, por isso mesmo, não contêm um dever
definitivo, mas um dever prima-facie. Como mandamentos ideais, exigem mais do que é possível
realmente10.
Princípios colidem com outros princípios e, por isso, a forma típica de aplicação dos
princípios é a ponderação.
Somente a ponderação leva do dever-prima-facie ideal ao dever real e definitivo11. Por isso
mesmo, essas normas estabelecem posições fundamentais jurídicas e deveres jurídicos primafacie12. Somente após a ponderação é que será possível a configuração de posições fundamentais
jurídicas e de deveres definitivos, passíveis de exigibilidade judicial.
A compreensão do sistema de normas jurídicas como um modelo de regras e de princípios
permite a identificação das normas de direitos fundamentais como princípios. A teoria dos
princípios propõe o enunciado de que os direitos fundamentais são princípios.
Então, as normas de direitos fundamentais são mandamentos a serem otimizados,
cumprindo-se em diferentes graus, conforme as possibilidades fáticas e jurídicas. As possibilidades
jurídicas são outros direitos fundamentais que entram em jogo na ponderação, disso resultando o
grau de realização dos direitos fundamentais. Os princípios e, assim, os direitos fundamentais, são
ponderados, pois esta é sua forma de aplicação.

9

Cf. ALEXY, On the Structure of Legal Principles..., p. 295.

10

Cf. ALEXY, Robert. A institucionalização da razão. In: ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Trad. Luis Afonso Heck. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, p. 19-40, 2007, p. 37. Sem embargo disso, Alexy sugere que se preserve a caracterização dos
princípios como mandamentos de otimização por expressar de forma mais simples do que tratam os princípios [Cf. HECK, Luís
Afonso. Regras, princípios jurídicos e sua estrutura no pensamento de Robert Alexy. In: LEITE, George Salomão (Org.). Dos
princípios constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 82-83].

11

Cf. ALEXY, Robert. Direitos fundamentais no estado constitucional democrático..., p. 64.

12

Cf. ALEXY, Robert. Teoria discursiva do direito. Trad. Org. Alexandre Travessoni Gomes Trivosonno. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2015, p. 187.
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É daí que resulta a relação de implicação recíproca entre o caráter de princípio de uma norma
de direito fundamental e o princípio da proporcionalidade em sentido amplo: “o caráter de princípio
implica o princípio da proporcionalidade e vice-versa”13.
A ponderação está dentro do princípio da proporcionalidade. É que o princípio da
proporcionalidade se compõe de três princípios parciais: a) idoneidade; b) necessidade; c)
proporcionalidade em sentido restrito. A ponderação é o princípio da proporcionalidade em sentido
restrito. Os três princípios parciais expressam uma ideia de otimização.
O princípio parcial da proporcionalidade em sentido restrito é o lugar da ponderação e diz
com cumprimento do mandamento de otimização conforme as possibilidades jurídicas14.
Este princípio parcial se deixa formular como a primeira lei da ponderação ou lei da
ponderação material e que diz: quanto mais alto é o grau de não cumprimento ou prejuízo de um
princípio, tanto maior deve ser a importância do cumprimento do outro15. Essa formulação pode
ser dada igualmente deste modo: quanto maior o grau de intensidade da intervenção em um
princípio P, maior deve ser o grau de importância da realização de outro princípio fundamental P.
A verificação desses graus deve ser realizada em três passos: a) deve ser comprovado o grau
de não cumprimento ou prejuízo de um princípio – ou o grau de intensidade da intervenção ou
restrição nas posições fundamentais jurídicas prima facie de um direito fundamental ou nas
dimensões do bem jurídico coletivo constitucionalmente protegido; b) deve ser comprovada a
importância do cumprimento do princípio em sentido contrário – ou o grau de importância dos
fundamentos que justificam a intervenção nas posições fundamentais jurídicas prima facie de um
direito fundamental ou nas dimensões do bem jurídico coletivo constitucionalmente protegido; c)
deve ser comprovado se a importância do cumprimento do princípio em sentido contrário justifica
o prejuízo ou não cumprimento do outro princípio – ou se a importância da realização das posições
fundamentais jurídicas prima facie de um direito fundamental justifica a restrição das posições
fundamentais jurídicas prima facie de outro direito fundamental16.
O resultado dessa operação é o estabelecimento de uma relação de precedência
condicionada entre os direitos fundamentais ou os bens jurídicos coletivos constitucionalmente
protegidos.

13

Cf. ALEXY, A fórmula peso..., p. 132; BOROWSKI, La estrutura de los derechos fundamentales..., p. 50.

14

Cf. ALEXY, Theorie der Grundrechte..., S. 146.

15

Cf. ALEXY, Theorie der Grundrechte..., S. 146.

16

Cf. ALEXY, A fórmula peso..., p. 133.
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Uma questão central é que os princípios da divisão dos poderes e o da disponibilidade
orçamentária não detém primazia ou precedência absoluta sobre todos os outros princípios
constitucionais, notadamente sobre as normas de direitos fundamentais. A precedência deve ser
sempre condicionada às circunstâncias da situação concreta tomada, e não incondicionada, pois
todos os princípios constitucionais, em abstrato, encontram-se no mesmo nível – não existem
direitos absolutos.
Assim, um caso de exigibilidade judicial de uma prestação material do direito fundamental
deve ser resolvido pela ponderação, porque se cuida de um caso que coloca uma colisão de
princípios. A determinação da relação de precedência de um princípio sobre o outro ou os outros é
sempre condicionada às circunstâncias do caso concreto. Portanto, a correta interpretação do caso
e suas particularidades, bem como a segurança das afirmações empíricas, são decisivas para a
ponderação.
A lei da ponderação diz que o grau de intensidade de intervenção em um princípio deve estar
justificado pelo grau de importância da realização do outro princípio.
Nos casos de demandas judiciais em que são deduzidas prestações materiais dos direitos
fundamentais sociais, deve-se investigar o grau de importância da realização da prestação material
pretendida. Esse grau pode ser medido também pelo prejuízo que a não realização da prestação
material pode implicar.
Se alguém deduz um pedido de internação hospital ou realização de algum procedimento
cirúrgico, o que deve ser verificado, no caso concreto, é qual o grau de importância disso para quem
formula essa pretensão ou qual é grau de prejuízo que pode resultar para a saúde dessa pessoa a
negativa da internação hospital ou da realização do procedimento.
Um grau alto de importância ou um grau alto de prejuízo joga pesadamente em favor da
precedência condicionada do direito fundamental à saúde em relação aos princípios formais da
divisão dos poderes e da disponibilidade administrativa.
Assim, por exemplo, o argumento de que a negativa de internação ou de realização de um
procedimento cirúrgico vai implicar a morte da pessoa ou que vai comprometer e agravar
severamente suas condições de saúde.
Um grau baixo de importância ou um grau baixo de prejuízo já coloca dificuldade para a
precedência condicionada do direito fundamental à saúde sobre os outros princípios.
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Assim, por exemplo, o argumento de que a negativa da prestação material de um
medicamento configura um passageiro desconforto ou que o ente estatal disponibiliza outros
medicamentos com aproximado grau de eficácia.
O grau atribuído à importância de satisfação do direito fundamental à saúde ou o grau
atribuído ao prejuízo pela não satisfação da prestação material deve ser comparado com o grau de
intensidade de intervenção ou prejuízo que a satisfação da prestação material deduzida faz sentir
no princípio formal da divisão dos poderes e da disponibilidade orçamentária.
Na verdade, a satisfação de uma prestação material deduzida por alguém pode afetar não
apenas o espaço da discricionariedade da administração estatal e os recursos públicos destinados à
área de saúde, mas também posições fundamentais jurídicas de outras pessoas, também titulares
de posições fundamentais jurídicas do direito fundamental à saúde. Esse é o caso quando a
satisfação da prestação material deduzida por uma pessoa representar impacto de significativa
repercussão na disponibilidade dos recursos públicos.
Assim, por exemplo, quando uma pessoa deduz pedido para fornecimento de um
medicamento importado ou a realização de algum tratamento no exterior, com custo bastante
elevado, comparado ao custo dos medicamentos e dos tratamentos normalmente disponibilizados
no mercado interno. É que direitos fundamentais sociais são, em boa medida, financeiramente
significativos17.
Nesse caso, a satisfação da prestação material deduzida configura alto grau de intensidade
de intervenção ou de prejuízo no espaço de atuação da gestão administrativa dos recursos públicos
e, também, de outras pessoas, que igualmente são titulares do direito fundamental à saúde. Não
por outra razão, segundo Alexy, o princípio das disponibilidades financeiras é o argumento mais
importante para a limitação aos direitos fundamentais sociais18.
A atribuição desses graus deve ser seguida pelo estabelecimento de uma relação entre eles.
Um alto grau de importância de satisfação ou de prejuízo pela não satisfação do direito
fundamental saúde justifica a sua precedência sobre os outros princípios, desde que o grau de
intensidade de intervenção ou de prejuízo destes seja médio ou baixo. Se for igualmente alto, então,
tem-se um empate.

17

Cf. ALEXY, Dignidade humana, direitos sociais e não positivismo inclusivo..., p. 175.

18

Cf. ALEXY, Dignidade humana, direitos sociais e não positivismo inclusivo..., p. 176.
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Em qualquer caso de empates, deve prevalecer o decidido pela administração estatal, o que
significa a inexigibilidade judicial. Nesse caso, não se tem configurada uma precedência de um
princípio sobre o outro e, portanto, não pode ser justificada a exigibilidade judicial da prestação
material deduzida.
Um médio grau de importância de satisfação ou de prejuízo pela não satisfação do direito
fundamental social justifica a sua precedência sobre os outros princípios, desde que o grau de
intensidade de intervenção ou de prejuízo destes seja baixo.
Se igualmente médio, então, há empate, caso que a prestação material não pode ser
alcançada judicialmente porque não estabelecida a relação de precedência.
Um baixo grau de importância de satisfação ou de prejuízo pela não satisfação do direito
fundamental saúde não pode justificar qualquer relação de precedência sobre os outros princípios,
pois o grau de intensidade de intervenção ou de prejuízo destes não pode ser menor do que baixo.
Tem-se, igualmente, um empate, o que implica inexistência de relação de precedência para
justificar a exigibilidade judicial da prestação material.
A atribuição desses graus não pode ser arbitrária e desacompanhada de premissas empíricas
seguras. Essa formulação destaca duas questões. Primeiro, que a atribuição de graus deve ser
fundamentada. O intérprete judicial não se desincumbe devidamente do dever de ônus
argumentativo quando apenas atribui graus e não apresenta razões para justificar os graus
atribuídos. Segundo, essa atribuição de graus deve se achar acompanhada de evidências empíricas.
O afirmado em relação ao estado das coisas deve ser justificado por meio de premissas empíricas
seguras.
A lei epistêmica da ponderação diz que quanto maior o grau de intervenção em um princípio,
tanto maior deve ser a segurança das premissas empíricas justificadoras dessa intervenção. Então,
não basta afirmar que a realização de uma prestação material como um procedimento cirúrgico é
de grande importância para a saúde da pessoa ou que o prejuízo da negativa de realização do
procedimento é extremo. O que for afirmado deve ser acompanhado de razões e evidências
objetivas.
Quando se afirma que o medicamento x não produz os efeitos pretendidos ou que existem
outros medicamentos já disponibilizados pelo ente estatal com a mesma eficácia, devem ser
apresentados provas objetivas a fim de que possa ser verificada a verdade do afirmado. Quando se
afirma que a realização de uma medida de internação hospitalar ou a de um procedimento cirúrgico
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deve ser imediatamente alcançada, igualmente, esse deve ser o caso e evidências concretas devem
ser apresentadas.
O resultado da ponderação é o estabelecimento de uma relação de precedência
condicionada de um princípio sobre o outro ou os outros em colisão.
Trata-se, sempre, de relação de precedência condicionada porque estabelecida em atenção
às circunstâncias do caso concreto, que dizem exatamente com a determinação dos graus de
intensidade de intervenção em um princípio e o de importância de realização de outro princípio, a
partir das evidências empíricas apresentadas e disponíveis.
Com isso, então, a ponderação leva à regra que diz que está ordenada definitivamente a
consequência jurídica do princípio que detém a precedência. Tem-se, então, uma posição
fundamental jurídica definitiva, o que significa um direito subjetivo definitivo passível de
exigibilidade judicial.
A normalmente designada judicialização da política ou politização da justiça não é outra
coisa de que não casos em que são apresentados aos juízes e tribunais colisões entre princípios,
passíveis de resolução mediante a ponderação. As normas dos direitos fundamentais sociais são
princípios que colidem com os princípios formais da divisão dos poderes e da disponibilidade
orçamentária. Conforme a circunstância da situação concreta considerada, cabe aos juízes e
tribunais estabelecer a relação de precedência entre esses princípios. O resultado será tornar
definitivo o dever jurídico de realizar a prestação material estatal concreta ou reconhecer que esse
não é o caso.
Por último, uma observação sobre o mínimo existencial, que é entendido como o direito
fundamental social mais importante. Poderia se objetar que se trata de um direito definitivo e,
portanto, de uma regra aplicável mediante subsunção e não pela ponderação. Segundo Alexy,
efetivamente, nos casos fáceis de análise do mínimo existencial, a questão pode ser resolvida pela
subsunção. Contudo, nos casos difíceis, quando são colocadas questões sobre o alto custo das
prestações fáticas, a solução não pode ser alcançada com simples referência ao mínimo existencial.
Deve-se, antes de tudo, recorrer-se à ponderação entre a dignidade humana e disponibilidade
orçamentária19.

19

Cf. ALEXY, Dignidade humana, direitos sociais e não positivismo inclusivo..., p. 178.
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Sobre o tema, uma decisão do Supremo Tribunal Federal merece ser destacada porque
reconhece a configuração de posição fundamental jurídica definitiva de direito fundamental social
a partir da colisão desse direito fundamental com os princípios da divisão de poderes, da
disponibilidade orçamentária e com outros bens e interesses coletivos constitucionalmente
protegidos. Nessa decisão, importante destacar-se exatamente o entendimento de que os
princípios formais da divisão dos poderes e da disponibilidade orçamentária não são absolutos e,
no caso, cedem precedência aos princípios da dignidade humana e do direito fundamental ao
mínimo existencial. No caso, o Supremo Tribunal Federal, reformando decisão de tribunal estadual,
que reconheceu como inserida no contexto do espaço da discricionariedade administrativa a
realização de obras materiais de reparação e reforma de presídio, entendeu ser “lícito ao Judiciário
impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na
execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado
da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral,
nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão
o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes”20.
Essa decisão não se socorreu nos elementos estruturais da ponderação, mas deixa claro que
o reconhecimento de direitos fundamentais sociais a prestações encontra justificação
jusfundamental, no caso a dignidade humana e o mínimo existencial, não devendo ser considerado,
sempre e de modo absoluto, acima de qualquer discussão concreta, como uma questão de
discricionariedade administrativa ou de política pública. Ela deixa saber que em determinados casos
de colisão de princípios, conforme as circunstâncias concretas, podem restar definitivamente
reconhecidas posições fundamentais jurídicas definitivas de direitos fundamentais sociais, passíveis
de exigibilidade judicial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir disso, então, pode ser formulado o que segue.
1. Os juízes e tribunais detêm legitimidade e competência para impor à administração a
realização de prestações fáticas ou materiais, quando violadas posições fundamentais jurídicas
definitivas do direito fundamental à saúde.

20

Cf. STF, RExt. 592581, j. 13/08/2015, DJU. 01/02/2016.
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2. Quando a omissão estatal que configura ofensa a uma posição fundamental jurídica
definitiva, a questão ultrapassa os limites da chamada concretização de políticas públicas. Nesse
caso, não há apenas uma questão de realização de política pública, mas também de violação de uma
posição jurídica definitiva de uma disposição jurídica de direito fundamental.
3. A teoria dos princípios, a teoria da argumentação e a ponderação mostram que as
objeções ao reconhecimento de posições fundamentais jurídicas definitivas podem ser superadas.
4. A configuração de uma posição fundamental jurídica definitiva a uma prestação material
de direito fundamental social depende da ponderação de princípios.
5. As normas de direitos fundamentais são princípios, que se cumprem em graus, conforme
as possibilidades fáticas e jurídicas.
6. Os princípios são aplicados mediante ponderação, que o é o terceiro princípio parcial do
princípio da proporcionalidade.
7. Somente depois da ponderação de princípios é possível se falar de posições fundamentais
jurídicas definitivas. Antes, apenas de posições fundamentais jurídicas prima-facie.
8. Essa formulação pressupõe exatamente a ausência de princípios absolutos.
9. Os princípios da divisão dos poderes e da disponibilidade financeira, que abrigam as
principais objeções aos direitos fundamentais a prestações materiais, como o argumento da
discricionariedade administrativa e o argumento da reserva do possível, são princípios e, como tais,
ponderáveis e superáveis.
10. O caso não é de limites à judicialização da política.
Essas formulações respondem suficientemente aos questionamentos inicialmente
propostos.
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TUTELA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE CRÉDITO

Cristina Stringari Pasqual1

INTRODUÇÃO
Na sociedade de consumo em que vivemos a busca pelo crédito é vista como conduta
corriqueira dos consumidores. A contratação do crédito proporciona aos consumidores a aquisição
de produtos e obtenção de prestação de serviços de forma célere e facilitada. Crédito e consumo
são expressões distintas mas que se vinculam de forma muito estreita, servindo um ao outro. E esta
não é uma realidade nacional ou de um país emergente como o Brasil, mas sim uma realidade
mundial.
Nesse sentido, uma atenção especial aos contratos de crédito ao consumidor é
imprescindível, pois apesar de o crédito ao consumidor assumir no mercado uma posição
fundamental, viabilizando o desenvolvimento da economia e facilitando o acesso aos bens de
consumo, necessário se faz que o Estado estabeleça limites para que os seus efeitos negativos não
se tornem uma realidade largamente difundida.
É indiscutível a vinculação da oferta de crédito à economia, ciência dinâmica que por
natureza está em constante mutação em decorrência de fatores internos e externos2, sendo que
apesar disso, identificam-se facilmente pontos de controvérsias. Tem-se de um lado a necessidade
de o Estado promover o desenvolvimento econômico3 de um país, mas também de proporcionar
segurança jurídica às relações contratuais.
Mediante a contratação do crédito, o consumidor obtém de imediato o bem ou serviço que
deseja, sem ter que efetuar o pagamento à vista, mas cumprindo com sua contraprestação de forma
diferida no tempo. Nesse sentido duas expressões ocupam o papel central neste tipo de
contratação: tempo e confiança. O tempo retrata que a relação que se estabelece entre o
fornecedor e o consumidor não se extinguirá rapidamente, mas se desenvolverá durante um
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período pré-estabelecido, dentro do qual o consumidor deverá honrar com a prestação assumida.
Já a confiança é compreendida como a crença depositada pelas as partes, uma confiança bilateral4,
retratando que o fornecedor acredita que receberá sua contraprestação futura e que o consumidor
crê que frente a sua vulnerabilidade o Estado lhe proporcionará a tutela devida.
Com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor a tutela a este vulnerável nos
mais diversos âmbitos foi tipificada, surgindo entretanto no decorrer dos anos, o questionamento
quanto a se continua ele respondendo as necessidades da sociedade de consumo, ou se atualmente
exige-se uma tutela complementar quanto a certos temas, entre eles o relativo aos contratos de
crédito.
Após mais de vinte e cinco anos de vigência do Código é compreensível que este
questionamento surja, principalmente em um país como Brasil, marcado por um número de leis
considerável e por decisões judiciais que constantemente deixam de refletir o apregoado pela
legislação especial. Agregada a tal característica tem-se o fato de que as novas tecnologias e as
técnicas publicitárias cada vez mais agressivas têm acelerado a busca pelo crédito. O ter o novo a
todo custo, e inclusive de um individamento total. Tem-se a face positiva da oferta do crédito, a
qual se mostra importante para facilitar a obtenção de bens e serviços à população em geral,
gerando um maior desenvolvimento econômico e social, como também seus perigos,
principalmente em razão da posição de debilidade ocupada pelos consumidores frente aos
fornecedores.5
A fim de buscar uma maior discussão sobre a matéria e consequentemente um maior
aprofundamento jurídico sobre o tema, relevante o estudo d os denominados contratos de crédito
ao consumidor, no intuito de identificar o posicionamento atual no Brasil sobre as mais diversas
questões envolvendo tais negócios, seja na sua fase pré-contratual, como na contratual, tendo-se
por objetivo identificar se a disciplina legal atual é suficiente ou se há a necessidade de uma maior
atenção pelo legislador, estabelecendo regras pontuais a semelhança do que se identifica em outros
países.
É indiscutível que frente a expansão do uso do crédito ao consumidor se faz necessário uma
atuação mais forte do Estado no intuito de evitar abusos dos fornecedores de crédito e assim
relações desiquilibradas e o excessivo inadimplemento. A questão que surge e merece ser
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respondida é se basta a tutela jurídica hoje existente advinda do Código de Defesa do Consumidor,
ou se é necessário uma disciplina legislativa mais específica e apronfundada para os denominados
contratos de crédito ao consumidor.

1. OS CONTRATOS DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR NA ATUALIDADE
Há muito tempo reconhece-se que os contratos são negócios essenciais à vida em sociedade.
Não se pode imaginar o cotidiano social sem a realização de negócios, sem a transferência de
riquezas, sejam eles de pequena, média ou grande monta, abrangendo, portanto, todas as classes
sociais.

6

Nesse sentido, é possível afirmar que os contratos são negócios necessários 7 ,

indispensáveis ao convívio social, ao estabelecimento de trocas, a convenções, à estabilização de
relações e à obtenção do indispensável a uma vida digna.
Incluem-se nesta realidade os denominados contratos de crédito aos consumidores,
negócios que compõem a democracia econômica e permitem o combate à pobreza

8

,

proporcionando, desde que se desenvolvam de forma justa e equilibrada, o crescimento da
economia e o bem-estar da população.
Ocorre que o bem-estar traz em seu contexto ser imprescindível a satisfação de necessidades
básicas, que no decorrer dos anos parece ter sido modificada, identificando-se no ato de consumir
a busca pela “autorrealização” e pela “felicidade”9 decorrentes principalmente do desenvolvimento
tecnológico e científico. A massificação trouxe a subversão do significado da felicidade, e o “ser feliz
deixou de representar um meio como se vai e passou a ser percebido como um fim a que se chega”.
Segundo Alexandre Volpi o bem-estar, a felicidade, o conforto e o sucesso passaram a estar nos
objetos e projetos de consumo.10
Em uma sociedade na qual as classes baixa e média são a maioria, a fim de ser possível o
acesso a todos os bens considerados necessários, as operações de crédito tornaram-se cada vez

6
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mais frequentes, sendo possível se observar a existência de contratos de crédito para a aquisição
de um bem de pequeno valor e para a aquisição de produtos de valor expressivo.11
Em um contexto histórico pode-se afirmar que o oferecimento do crédito massivo foi
despertado principalmente no século XX nos Estados Unidos da América12, na busca de promover a
melhoria da qualidade de vida da população, mediante a antecipação dos rendimentos futuros e,
assim, um maior desenvolvimento no plano macroeconômico.13 Passou então o contrato de crédito
a ser visto como um contrato necessário, indispensável à vida em sociedade, servindo tanto para
financiar a produção, como o consumo.
Foi em 1984 que nos Estados Unidos da América atingiu-se o pico da atenção pública acerca
do crédito, mediante a revisão das leis que regulavam a falência pessoal. Na Europa, passaram a ser
tecidos debates sobre o crédito ao consumo, os quais atingiram a França, com a criação da Lei
Neiertz, de 31 de dezembro de 1989 e, também, a Grã-Bretanha na década de 90.14
No dizer de Maria Manoel Leitão Marques15, o crédito democratizou-se, tornando-se um
componente normal da vida das famílias, possibilitando-lhes antecipar regularmente uma parte
variável do seu orçamento futuro; deixou o crédito de estar vinculado tão somente ao exercício de
atividades profissionais ou para cobrir a falta de liquidez. Em síntese, crédito e endividamento
deixaram de estar associados, servindo aquele de mecanismo de acessibilidade rápida a produtos e
serviços.
Visto por um prisma positivo, portanto, pode-se dizer que o crédito ao consumidor propicia
uma maior qualidade de vida aos cidadãos. E uma realidade que não se pode negar é que ele
estimula o consumo, sendo um elemento da dinamização da produção capitalista, um instrumento
de criação da moeda.16 Entretanto, esta feição positiva não é a única que se vislumbra na atual
sociedade de consumo. O crescimento da oferta de crédito trouxe também um aumento no
inadimplemento, seja em razão dos altos custos que vão sendo identificados pelos consumidores

11
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no decorrer do tempo, seja em razão de fatores externos inevitáveis, por vezes não previstos pelas
partes e que geram a impossibilidade de cumprimento.
O que não se pode negar, entretanto, é que hoje os contratos de crédito tornaram-se peça
fundamental da sociedade de consumo, como exemplificativamente os contratos de mútuo, cartão
de crédito e leasing.17 Muitas vezes, graças à oferta de crédito e só mediante sua utilização, tornase possível o acesso a produtos e serviços, afinal, ele permite que o consumidor possa adquirir hoje
o que necessita, sem pagar de forma simultânea, mas sim diferida no tempo, constituindo-se em
instrumento fundamental da vida econômica.
O crédito não pode ser visto como um mal em si mesmo, o qual somente acarreta prejuízos
ou danos a alguma das partes, pois já há muito deixou de ser visto como sinônimo de pobreza ou
prodigalidade. O crédito na atualidade é visto como meio propulsor da aquisição de bens e serviços
e, assim, de crescimento econômico do país, apesar de jamais poder-se olvidar da posição de
debilidade ocupada pelo consumidor frente ao fornecedor de crédito (principalmente bancos).
A contratação do crédito muitas vezes mostra-se indispensável, outras, importante, mas
apesar de proporcionar realizações de sonhos, pode acabar sendo geradora de frustrações em razão
de futura impossibilidade de seu perfeito cumprimento por parte do consumidor.
É necessário, portanto, uma cautela por parte dos consumidores ao estabelecerem este tipo
de contratação, pois na sociedade atual, principalmente em razão do marketing agressivo, veem-se
os consumidores diariamente bombardeados por novos produtos e serviços que são anunciados
como indispensáveis e, até mesmo, mediante métodos não aceitos pelo ordenamento jurídico,
como através de publicidades enganosas ou abusivas.
Mais, não se pode esquecer que o crédito proporciona o desenvolvimento do mercado. A
grande parcela dos consumidores somente consome se tiver crédito. 18 Com a passagem do
capitalismo de produção para o capitalismo de consumo, passou-se a verificar uma maior
preocupação com o indivíduo, com seus interesses, a fim de promover-se uma maior aquisição dos
produtos e serviços.

17
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CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli (Coord.). Direitos do consumidor endividado: superendividamento e crédito. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2006, p. 256.

49

O consumo é essencial ao mercado. Não há mercado que sobreviva sem consumidores
ativos, que busquem a cada dia novos bens. A expansão da força do trabalho e da produção de bens
e serviços e, consequentemente, o crescimento econômico da sociedade industrial e pós-industrial
dependem em larga escala do crescimento do consumo privado.19 Assim, o mercado precisa utilizarse não só de mecanismos que despertem estas novas necessidades, como também que facilitem a
aquisição junto aos fornecedores, o que se proporciona mediante a oferta de crédito.
Nesse sentido a fim de harmonizar os interesses, ou seja, viabilizar que o crédito seja
utilizado, mas ao mesmo tempo, que exista uma tutela especial ao consumidor para que não surjam
danos aos mesmos no mercado de consumo, há nos mais diversos países, não só a positivação de
uma disciplina própria para regular as relações de consumo, mas muitas vezes além disso, uma
tutela própria aos contratos de crédito dirigidos aos consumidores.
A preocupação com a tutela do consumidor há muito tempo tem sido retratada, seja no
âmbito interno, como a legislação de Quebéc20, a Lei francesa n. 78-22, de 10 de janeiro de 1978; o
Consumer Credit Protection Act americano, de 1968; o Decreto alemão sobre estabelecimento de
preços (Verordnung Über Preisangaben), de 10 de maio de 1973; a Lei alemã sobre regulamento de
preços (Gesetz zur Regelung der Preisangaben), de 3 de dezembro de 1984,21 como no externo.
Exemplo claro disso pode-se verificar no direito europeu, tendo em vista que desde a década de
1970 vem surgindo trabalhos preparatórios 22 na busca de harmonização legislativa em diversos
aspectos da tutela do consumidor.
Em 1973 foi apresentada a denominada Carta europeia dos consumidores, aprovada pelo
Conselho da Europa com a Resolução n. 543 de 197323. Já em 1975 foi aprovada Resolução sobre a
proteção dos consumidores24, sendo sugeridas propostas de regulamentação comunitária, na busca

19

Assim refere PROSPERI, Francesco. Il credito al consumo. Revista Trimestral de Direito Civil, São Paulo, v. 20, out./dez. 2004, p.
153.
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21

NERY JÚNIOR, Nelson et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 9. ed. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 538.

22

MORAIS, Fernando de Gravato. Contratos de crédito ao consumo. Coimbra: Almedina, 2007.p. 25.

23

Guido Alpa destaca como resoluções que antecederam a de 1973 a Resolução n. 29 de 1971 sobre a educação e instrução do
consumidor no período escolástico e a Resolução n. 8 de 1972 sobre a proteção dos consumidores contra publicidade falsa. ALPA,
Guido. Introduzione al diritto di consumatori. Roma: Laterza, 2006, p. 45-46.

24

Resolução do Conselho de 14 de abril de 1975 (DOCE C 92, de 25 de abril de 1975) a qual identificou a adoção pelo Conselho de
um programa preliminar da CEE para uma política de proteção e de informação do consumidor, fundada nos seguintes direitos
fundamentais: o direito à proteção da saúde e segurança, o direito à proteção dos interesses econômicos, o direito à reparação
dos danos, o direito à informação e o direito à representação e a ser ouvido. CORDEIRO, António Menezes. Tratado de direito civil
português. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2005. v.1 : Parte geral, p. 204.

50

de favorecer o progresso econômico e social, mediante regras uniformes em matéria
consumerista.25 Algumas de tais propostas tornaram-se realidade, criando-se tratamento específico
a tutelar o consumidor e proporcionando-se a harmonização das disposições legislativas nos
Estados-membros.26
Sabe-se que as diretivas são tidas como principal instrumento utilizado pela União Europeia
no desenvolvimento do direito do consumidor, buscando-se através delas a harmonização da
matéria no âmbito interno, afinal elas requerem um ato de cada Estado membro a fim de
transformá-las em norma aplicável pela legislação interna 27 . Fica bastante evidente esta
preocupação na matéria contratual, pois não cria o legislador comunitário regras sobre os contratos
em geral, mas dirige seu trabalho legislativo à proteção da parte mais fraca nas relações negociais28,
como são exemplos a Diretiva n. 85/577/CEE do Conselho, de 10 de dezembro de 1985, relativa à
proteção dos consumidores no caso de contratos negociados fora dos estabelecimentos comerciais;
a Diretiva n. 87/102/CEE do Conselho, de 22 de dezembro de 1986, que propôs a aproximação de
disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados membros, relativas ao
crédito de consumo e a Diretiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 de abril de 1993, relativa a cláusulas
abusivas nos contratos celebrados com os consumidores. Pode-se inclusive verificar que entre 1985
e 1999 foram aprovadas sete Diretivas relacionadas ao direito do consumidor, existindo
constantemente novas propostas de criação de Diretivas ou aperfeiçoamento das já existentes29.
Especificamente quanto ao tema do contrato de crédito ao consumidor, foi aprovada no ano
de 1987 a Diretiva 87/102/CEE, a qual foi alterada em 1990 e 1998, pelas Diretivas 90/88/CEE e
98/7/CE, respectivamente. O objetivo de tal Diretiva foi bem claro: contribuir para criação de um
mercado comum em matéria de crédito assim como instituir regras mínimas de proteção ao
consumidor nos países membros da União Europeia. Entretanto, em 23 de abril de 2008 foi
publicada a Diretiva 2008/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, a qual buscou
implementar aperfeiçoamentos tidos por indispensáveis para a uma maior tutela do consumidor.
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Nos mais diversos sistemas jurídicos a utilização dos contratos de crédito acabou exigindo
uma regulamentação específica sobre o tema a fim de atingir-se um grau de segurança capaz de
não restringir a oferta de crédito, mas ao mesmo tempo permitir que aqueles os quais necessitam
de sua concessão, estejam assegurados contra abusos e desequilíbrios.
A matéria já se encontrava regulamentada no âmbito interno em diversos países da Europa,
como Inglaterra e França, no Consomer Credit Act de 1974 e na Loi Scrivener de 1978, da mesma
forma também ao Code de Consommation de 1993, sendo que por isso a Diretiva não gerou grandes
mudanças no âmbito interno de tais países.
Na realidade foi a partir da identificação de que as legislações internas dos países
componentes da União Europeia em matéria de crédito eram muito distintas e que isso poderia
tornar-se um futuro problema ao desenvolvimento de um mercado comum europeu e até mesmo
gerar discussões indesejadas, que decidiu o Conselho da União Europeia aprovar o texto normativo
criando regras direcionadas a permitir um desenvolvimento equilibrado do crédito.30
Buscou-se com a Diretiva aumentar a possibilidade do consumidor obter crédito em outro
Estado-membro, mediante a redução de diferenças legislativas, tanto que aos poucos os países
componentes da União Europeia, como Alemanha e Espanha passaram a incorporar em sua
legislação interna a tutela dos contratos de crédito.
A Diretiva 87/102/CEE, composta por 18 artigos, proporcionou um avanço na matéria,
havendo uma clara preocupação em tutelar o consumidor, parte mais fraca na relação negocial,
buscando-se a circulação segura do crédito, determinando deveres de informação, transparência e
certos direitos especiais ao contratante vulnerável.
É evidente que há de ser examinada a regulamentação pelo prisma da realidade europeia,
que muito se diferencia da brasileira, seja por questões culturais, econômicas e sociais, mas fica
clarividente que a preocupação com o tema não se restringe a países em desenvolvimento, como o
Brasil. A preocupação mundial sobre o tema é notória, buscando-se sempre um aperfeiçoamento
legislativo, com intuito de obter-se uma tutela equânime às tais relações entre desiguais.
Passados alguns anos das alterações realizadas em 1990 e 1998 verificou-se a necessidade
de novas mudanças na Diretiva, as quais decorreram da análise de casos concretos, de situações
postas que trouxeram a identificação da necessidade de complementações para melhor tutela do

30

Assim refere PROSPERI, Francesco. Il credito al consumo. Revista Trimestral de Direito Civil, v. 20. São Paulo, out./dez. 2004, p.
153.
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consumidor de crédito. Tais alterações foram aprovadas e retratam o dinamismo deste tipo de
contratação que exige uma atenção constante, a fim de proporcionar uma verdadeira tutela às
partes que compõem o negócio. O reflexo do tempo neste tipo de relação negocial trouxe no âmbito
comunitário pleitos de alterações em seu conteúdo no intuito de permitir uma harmonização capaz
de satisfazer os anseios da sociedade europeia. Passou a se identificar algumas lacunas que
precisavam ser preenchidas e algumas arestas que necessitavam ser aparadas.
Assim, em 2002, foi apresentada a proposta 443 31 advinda de uma série de estudos
realizados pela Comissão a qual procedeu a uma análise detalhada e comparativa das legislações
nacionais de transposição. Como os próprios Estados-Membros comunicaram que estavam
considerando importante proceder a uma revisão de suas legislações internas, entendeu-se
interessante já partir da União Europeia uma modificação em sua Diretiva, incluindo-se e alterandose alguns pontos significativos, a fim de permitir um quadro comunitário harmonizado.
Os principais pontos colocados em destaque pelo projeto referido são a constante evolução
das formas de crédito ao consumo, o aumento de sua utilização e o risco que traz de uma sobrecarga
de insolvência para um número cada vez maior de consumidores.
A partir da identificação dos pontos referidos, o projeto de 2002 trouxe seis orientações
básicas que delimitaram seus objetivos: a busca pela adaptação da legislação à nova realidade do
mercado; a inclusão do intermediário do crédito como participante da relação negocial; a criação
de mecanismos de informação para o fornecedor avaliar melhor os seus riscos; a definição do
conteúdo de uma informação completa para o consumidor e seus garantidores, incluindo este
também na posição de consumidor, esteja oferecendo uma garantia pessoal ou real; a fixação de
forma equilibrada das responsabilidades de cada um dos contratantes e a melhoria do
desenvolvimento do contrato.
Agregou-se à proposta de 2002 uma nova, apresentada em 2005, mais especificamente em
23 de novembro de 2005, com novas sugestões de alterações e, após longas discussões, o
Parlamento Europeu aprovou em segunda leitura a Diretiva 2008/48/CE, de 23 de abril de 2008,
revogando a Diretiva 87/102/CEE do Conselho32, sendo que sua entrada em vigor somente seu deu
vinte dias após sua publicação no Jornal Oficial n° L133 de 22.05.2008.33
31

Com (2002) 443 – Diário Oficial C 331 E de 31.12.2002.

32

Ver <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:31987L0102>, sobre tramitação legislativa (Acesso em: 16 maio
2015).

33

Encontra-se a publicação da íntegra da Diretiva em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32008L0048>
Acesso em 16 maio 2015.
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Diversos elementos constantes da Diretiva do Conselho da União Europeia 87/102/CEE
continuam idênticos, mas não resta dúvida que muitas mudanças foram agregadas com a nova
regulamentação. Mantém-se a ideia central de contrato de crédito como “o contrato por meio do
qual um credor concede ou promete conceder a um consumidor um crédito sob a forma de
pagamento diferido, empréstimo ou qualquer outro acordo semelhante.”
Desta conceituação pode-se verificar que se o fornecedor comprometer-se a conceder
crédito a um determinado consumidor seja através de um contrato preliminar ou definitivo, mas
mediante contraprestação diferida, ter-se-á a presença do contrato de crédito. O objetivo, portanto,
é adiantar ao consumidor a quantia necessária, seja em espécie (mediante um mútuo), seja pela
simples entrega do bem ou serviço com pagamento parcelado. Busca-se conceder ao consumidor a
possibilidade de satisfazer hoje o que talvez somente poderia no futuro, frente à ausência do
suficiente para adimplir o preço exigido.
A mencionada Diretiva trouxe a voga questões que resultaram do avanço econômico e social
dos países, como a nova realidade dos contratos conexos, triangulares, relacionados, ligados; a
celeridade dos negócios em razão da publicidade; a fórmula de cálculo dos custos do contrato, assim
como a questão da cessão da posição contratual. Também destacou a intensa preocupação com a
tutela da vontade do consumidor na formação do contrato, determinando deveres de informação
e aconselhamento. Da mesma forma trouxe disciplina específica para a fase contratual, trazendo
regras de controle do contrato; possibilidade de desistência não caracterizadora de inadimplemento
imputável, entre tantos outros pontos destacados em seus dispositivos.
Também apresentou uma regulamentação que buscou tutelar o vulnerável pelo prisma da
isonomia, não se admitindo situações que possam gerar um tratamento privilegiado do consumidor,
capaz de contrariar a proibição do enriquecimento sem causa.
Todos estes aspectos foram mantidos no novo texto, agregando-se algumas mudanças que
permitem um significativo avanço na legislação e que também trazem elementos capazes de facilitar
a harmonização das legislações internas dos países membros da União Europeia. Verifica-se que o
preâmbulo da Diretiva já destaca sua função de uniformizar a disciplina nos Estados membros,
tendo em vista que o tratamento diferenciado traz dificuldade à circulação de crédito no mercado,
sendo para isso de grande importância que seja assegurado ao contratante um maior número de
informações sobre o tipo de operação creditícia que será perfectibilizada.
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Importa ressaltar que, assim como as demais matérias disciplinadas por Diretivas da União
Europeia, em matéria de crédito ao consumidor prevalece a ideia de que os Estados Membros
podem estabelecer medidas de proteção mais estritas aos consumidores no que diz respeito ao
apoio, complementos e acompanhamento da política seguida por cada um deles, mas não se
permite que os Estados Membros adotem autonomamente medidas que contrariem o direito
comunitário, sob pena de infração ao Tratado referido.
Tal diretiva retrata inegavelmente um grande avanço na proteção dos consumidores de
crédito, devendo indiscutivelmente servir de modelo em âmbito mundial, e assim também para o
Brasil.34
No Brasil, como já referido, tem-se o Código de Defesa do Consumidor como a lei especial
que regula as relações de consumo, estando a disciplina aplicável aos contratos de crédito inseridas
neste diploma. Traz o Código de Defesa do Consumidor regras mais gerais, como os princípios que
exigem equidade, transparência, tutela da confiança; e outras específicas, como as constantes do
artigo 54.
No momento da apresentação do contrato, o princípio da transparência vem determinar o
dever de clareza e completude nas informações, o que como consequência, permitirá tutelar com
segurança, a confiança despertada no consumidor e assim poderá ele manifestar sua vontade com
segurança, conhecedor das repercussões da contratação.
Já no que diz respeito ao momento do exame do conteúdo do contrato e sua interpretação,
pode-se identificar que a disciplina consumerista exige a utilização de termos claros e ostensivos,
assim como também que as cláusulas limitativas de direitos sejam redigidas em destaque.
Se a análise do tema for direcionada aos contratos de crédito, não serão encontradas regras
específicas de interpretação, mas além do artigo 54, tem-se a regulamentação do artigo 47,
estabelecendo o dever de interpretar as cláusulas de um contrato de consumo de forma mais
favorável ao consumidor35.

34

Inclusive refere Luiz Gastão Paes de Barros Leães: “Na medida em que a Lei 8.078/90, reflete a preocupação generalizada com a
situação do consumidor numa economia de massa, não há como não recorrer ao Direito Comparado, que por certo serviu de
subsídio para a sua redação. E em todos os países, os serviços abrangidos pela lei, na área financeira, bancária, creditícia e
securitária, seriam sempre aqueles acessórios à venda a consumidores, ou a utilização de bens por eles contratados “no mercado
de consumo”. LEÃES, Luiz Gastão Paes. As relações de consumo e o crédito ao consumidor. Revista de Direito Mercantil, Industrial,
Econômico e Financeiro, São Paulo, n. 82, abr./jun. 1991, p. 21.
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NERY JUNIOR, Nelson. In: GRINOVER [et al] Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado pelos autores do anteprojeto.
9 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 2007, p. 556.
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Para o contrato desenvolver-se equilibradamente, indiscutível a necessidade da presença de
condições equânimes. Os contratantes devem estar em posição de total equilíbrio, afastando-se
assim qualquer abusividade que venha a atingir o negócio.
O dever de cooperação indispensável nas relações contratuais não admite a inserção de
cláusulas consideradas iníquas, que gerem desequilíbrio. Nesse sentido, devem tais cláusulas ser
consideradas nulas de pleno direito ou modificadas, dependendo da posição que ocupam no
contrato.
O Código de Defesa do Consumidor também preocupado em vedar a incidência de cláusulas
abusivas nos contratos de consumo trouxe no artigo 51 um elenco exemplificativo de cláusulas as
quais devem ser tidas por abusivas. A referência a tantos exemplos talvez sequer fosse necessária,
afinal, no inciso IV de tal artigo, o legislador faz a menção que permite abranger toda e qualquer
situação de cláusula abusiva ao afirmar como aquelas que “IV - estabeleçam obrigações
consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
Traz o legislador uma cláusula geral definidora do significado da cláusula abusiva e como
deve se analisar o negócio para verificar sua presença. São a boa-fé objetiva e a equidade os
fundamentos essenciais.
Além destas regras vistas como aplicáveis de forma inequívoca aos contratos de crédito, há
outras de aplicação relevante, mas que nem sempre são analisadas com a atenção que merecem.
Um exemplo é a disciplina quanto ao direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de
Defesa do Consumidor. Se é admissível o exercício do arrependimento nos negócios
perfectibilizados fora do estabelecimento comercial do fornecedor, é inegável que na contratação
de mútuos bancários quando feita em ambiente distinto da própria agencia bancária vai permitir o
exercício do arrependimento. Tome-se por exemplo os contratos de compra e venda de imóveis ou
veículos financiados nos quais a instituição financeira oferece a contratação de crédito fora de seu
estabelecimento. Não se pode negar em tais casos, que o consumidor poderá no prazo de sete dias
exercer seu arrependimento sem que isso caracterize inadimplemento contratual.
E mais, a identificação de que uma tutela ao consumidor mais pontual se faz necessário nas
contratações de crédito acabou por originar um projeto de lei que visa alterar o Código de Defesa
do Consumidor. Trata-se do projeto 3515/2015 e que se encontra em tramitação perante a Câmara
dos Deputados.
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Mediante a aprovação de tal projeto alterações significativas vinculadas às contratação de
crédito passarão a ser aplicadas, requisitos bastante específicos deverão ser obedecidos pelo
fornecedor ao apresentar um contrato de crédito ao consumidor, tudo com vistas a evitar o
superendividamento.
Não se sabe ao bem o futuro de tal projeto, se será efetivamente aprovado ou se ficará
juntamente com outros tantos, a espera de que entendam os legisladores ser sua aprovação
importante para a tutela dos consumidores.
A questão que resta pairando, entretanto, é se efetivamente tais regras se fazem necessárias
ou se o que hoje se tem no Código de Defesa do Consumidor é suficiente par a proteção integral do
consumidor de crédito. E mais, se tais regras serão o suficiente, ou ainda existirão temas que
demandarão uma regulamentação para a efetiva proteção do consumidor, afinal o Código de Defesa
do Consumidor é um diploma que traz princípios bem delineados e que se bem aplicados são
capazes de solucionar muito litígios envolvendo a questão do crédito ao consumidor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tema aqui tratado é de suma importância e por isso exige muito debate para seu maior
aprofundamento.
O que se buscou com este ensaio foi ressaltar o papel que o crédito ao consumidor ocupa
atualmente no mercado de consumo, destacando o trabalho que o direito comparado já realizou,
proporcionando aos mais diversos países europeus a inclusão, em seus sistemas jurídicos, de
normas bastante claras e objetivas à tutela do consumidor de crédito.
Os contratos de crédito ao consumidor tendem a cada vez surgirem em maior quantidade,
seja para satisfação de necessidades básicas ou supérfluas dos consumidores, cabendo ao Estado
proporcionar uma maior segurança nas relações, trazendo aos vulneráveis a confiança que esperam
ao contratar.
Se uma tipificação mais específica será ou não uma solução necessária é algo que precisa ser
refletivo. O que não há dúvida, entretanto, é que o legislador e o intérprete brasileiro devem ter
atenção aos mais diversos aspectos que envolvem este tipo de contratação, apresentando respostas
que estejam coadunadas com a tutela do contratante mais fraco, estabelecendo um maior
equilíbrio, impondo deveres de cooperação contínua entre os contratantes.
57

REFERÊNCIAS DAS FONTES CITADAS
ALPA, Guido. Introduzione al diritto di consumatori. Roma: Laterza, 2006.
______. Les nouvelles frontières du droit des contrats. Revue internationale de droit compare, v.
4, n. 1, oct./dec. 1998, p. 1015-1029.
CALAIS-AULOY, Jean; STEINMETZ, Frank. Droit de la consommation. 7. éd. Paris: Dalloz. 2006.
CALDER, Lendol. Financing the american dream: a cultural history of consumer credit. New Jersey:
Princeton University, 1999.
CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli. Perfil do superendividado: referências no Brasil. In: MARQUES,
Cláudia Lima; CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli (Coord.). Direitos do Consumidor Endividado –
superendividamento e crédito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 384 – 398.
CORCHERO, Miguel; MURILLO, Ana Grande. La protección de los consumidores. Navarra: Aranzadi,
2007.
CORDEIRO, Ántonio Menezes. Tratado de direito civil português. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2005.
v.1 : Parte geral.
FERRANDO, Gilda. Credito al consumo: operazione econômica unitária e pluralità di contratti.
Rivista di Diritto Commerciale, set./ott. 1991, p. 591-649.
FRANCA FILHO, Marcílio Toscano. As diretivas da Comunidade Europeia. Revista de Direito
Constitucional e Internacional. São Paulo, n. 37, out./dez. 2001, p. 7-26.
GELPI, Rosa-Maria; JULIEN-LABRUYÈRE, François. História do crédito ao consumo. Coimbra:
Principia, 2000.
GOMES, Orlando. Novos temas de direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 1983.
LEÃES, Luiz Gastão Paes. As relações de consumo e o crédito ao consumidor. Revista de Direito
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 82, p. 13-23, abr./jun. 1991
LEITÃO MARQUES, Maria Manoel et al. O endividamento dos consumidores. Lisboa: Almedina,
2000.
______. Prefácio a obra de GELPI, Rosa-Maria, JULIEN-LABRUYÈRE, François. História do Crédito ao
Consumo. Coimbra: Princípia, 2000, p. 11 – 14.
58

L´Heureux, Nicole. Droit de la consommation, 5 ed. Canada: Québec, 2000.
LOPES. José Reinaldo de Lima. Crédito ao consumidor e superendividamento: uma problemática
geral. Revista de Direito do Consumidor, n. 17. São Paulo, jan./mar. 1996, p. 57-64.
MARQUES, Claudia Lima. Os contratos de crédito na legislação brasileira de proteção do consumidor.
Revista de Direito do Consumidor, n. 18. São Paulo, abr./jun. 1996, p. 53-76.
MASSE, Claude. Loi sur la protection du consommateur: analyse et commentaires. Quebec: Yvon
Blais, 1999.
MORAIS, Fernando de Gravato. Contratos de crédito ao consumo. Coimbra: Almedina, 2007.
NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
NERY JUNIOR, Nelson et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores
do anteprojeto. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.
PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional, 3. ed.
Tradução Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar. 2007.
PROSPERI, Francesco. Il credito al consumo. Revista Trimestral de Direito Civil, v. 20. São Paulo,
out./dez. 2004, p. 153-173.
SADDI, Jairo. Crédito e judiciário no Brasil: uma análise de direito e economia. São Paulo: Quartier
Latin, 2007.
SEVERIANO, Maria de Fátima Vieira. Narcisismo e publicidade: uma análise psicossocial dos ideais
do consumo na contemporaneidade. São Paulo: Annablume, 2001.
SOUSA, Luis Filipe. Breve itinerário pelo direito comunitário do consumo. Sub Judice, n. 36. Coimbra,
jul./set. 2006, p. 57-66.
WALD, Arnold, WAISBERG, Ivo. Legislação, jurisprudência e contratos bancários. In: WAISBERG, Ivo;
FONTES, Marcos Rolim Fernandes (Coord.). Contratos bancários. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p.
37-56.
ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJAN, Rachel. Análise econômica do direito e das organizações. In:
ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJAN, Rachel (Org.). Direito & economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
p. 1-15.

59

O CONTROLE SOCIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS: CONSTRUINDO RELAÇÕES ENTRE
POLÍTICA PÚBLICA, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OS ARGUMENTOS QUE OS
INTERLIGAM COMO MESMO PROCESSO DE DECISÃO1

Caroline Müller Bitencourt2
Janriê Rodriguês Reck3

INTRODUÇÃO
O presente artigo busca abordar as relações existentes entre o conceito de política pública,
participação e controle social. Partindo-se do seguinte questionamento: seria o conceito de política
pública indissociável do conceito de participação e controle social? Seriam tais conceitos diferentes
faces de um mesmo processo de decisão no que se refere as demandas sociais? Quais seriam os
principais argumentos a interligais tais conceitos?
O objetivo é demonstrar como o conceito complexo de política pública traz ínsito a figura a
participação, que em uma democracia, pressupõe a existência de canais institucionalizados de
controle. Assim, a hipótese parte do pressuposto que se o conceito de política pública pressupõe a
atuação da sociedade sobre ela mesma, não há como se fala em política pública sem abertura à
participação popular. Se o conceito de participação popular está relacionado a figura da democracia
como governo do povo e para o povo, não há democracia sem elementos de controle,
especialmente como forma elemento fundamente ou mesmo como forma de combater o abuso de
poder. Assim, o objetivo deste trabalho é eminentemente metodológico, isto é, de fundamentação
de processos epistemológicos que serão difundidos na comunidade preocupada com o fenômeno
da corrupção e, com isto, analisar nos casos concretos o fenômeno.
Para chegar-se a tal objetivo, optou-se primeiramente em abordar o conceito de política
pública, sendo de fundamental importância para o deslinde do presente artigo. Posteriormente,
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O presente artigo é fruto das pesquisas desenvolvidas no projeto de pesquisa de “controle social e administrativo de políticas
públicas” e do projeto de pesquisa “Rede interinstitucional de estudos sobre patologias corruptivas”, e apresentado na conferência
do evento internacional sobre ética pública e combate à corrupção em Dezembro de 2015 na cidade de Corrientes, Argentina.
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Santa Cruz do Sul e da Graduação em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul. Procurador Federal.
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busca-se traçar pontos de convergência e de divergência entre as figuras de participação e controle
social; para, ao final, explicitar quais os principais argumentos capazes de interligar o processo de
decisão em se tratando de política pública, participação e controle social.

1. DEFININDO O CONCEITO DE POLÍTICA PÚBLICA
Entende-se que a análise do conceito política pública não pode ser feita de forma
fragmentada e não de modo a tomá-la isoladamente dos objetivos do Estado e da sociedade, uma
vez que é a partir desses campos que as políticas públicas adquirem “vida”, como resultado da
própria política, do exercício do dever Estatal, e somente podem ser compreendidas à luz das
instituições e dos processos políticos que estão diretamente ligados com os interesses sociais.
Em se tratando de política pública não se cuidaria de o direito ordenar o já estabelecido, mas
de um direito voltado à ordenação do presente em relação a um futuro almejado4 e, por que não
dizer, com base na experiência das conquistas e dos insucessos passados? Uma dimensão
operacional do direito e da própria política em que passado, presente e futuro devem ser
contemplados em suas ações. É nesse sentido que a caracterização das políticas públicas como um
conceito aberto, seria composta por um conjunto de ações e programas continuados no tempo, que
afetam simultaneamente várias dimensões básicas da vida de uma população, devendo ser
organizadas em uma determinada área de implementação, numa busca concretizada pelo
procedimento explicitando diretrizes e objetivos numa sucessão de atos que se desenvolvem na
busca de um fim determinado, posto5.
Conceituando políticas públicas, diz-se que é a coordenação dos meios à disposição do
Estado, harmonizando as atividades estatais e privadas para a realização de objetivos socialmente
relevantes e politicamente determinados. É uma caracterização bem ampla, pois envolve inclusive
a atuação normativa, reguladora e de fomento em áreas diversificadas, mas a plena execução desses
itens somada às ações concretas do Poder Público é o que possibilitará os fins almejados, tanto pela
Constituição quanto pela sociedade6. Logo, pode-se dizer que o conceito de política pública7 é um
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ARZABE, Patrícia Helena Massa. Dimensão Jurídica das Políticas Públicas. In: BUCCI, M. P. D. (Org.) Políticas públicas: reflexões sobre
o conceito jurídico. Saraiva: São Paulo, 2006. p. 54-56.
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7 Pode-se entender política pública como um “caminho do fazer estatal”, isto é, o modo de operar do Estado. Essa produção de
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identificação das características das agências e instituições “fazedoras de políticas públicas”, incluindo os mecanismos, os critérios,
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conceito que é construído discursivamente pelos atores sociais, isso porque, a Constituição não
estabeleceu juridicamente um conceito de política pública e sequer definiu exaustivamente um rol
de políticas públicas de ação governamental, e nem o poderia fazer, tendo em vista que uma política
pública visa justamente atender a uma necessidade a partir de uma realidade histórica, social e
cultural dentro de determinado espaço de tempo.
O processo de constituição, formulação de uma política pública, pode ser descrito como um
processo de negociação, de troca e de concessão, processos esses que podem se realizar de forma
imediata, como podem ser lentos e recorrentes, seja através de trocas de favores, de votos e de
apoio político para ações futuras. O tipo de ação dependerá dos atores políticos envolvidos e das
possibilidades e oportunidades propiciadas pelo ambiente institucional. Diga-se que também a
credibilidade e a capacidade de garantir o cumprimento das promessas e acordos futuros serão
definidores para que os atores políticos se engajem ou não em determinadas ações8. Esse, por sua
vez, é abstrato, sem que ninguém possa defini-lo, senão em termos que nada acrescentem. O
problema do interesse público e do interesse geral é a sua “incognoscibilidade a priori.” Ou seja,
não se nega que possa ser identificado um interesse público, o problema é a sua identificação antes
de um procedimento democrático de sua definição e identificação9.
Note-se que o conceito de política pública deve encontrar respaldo em uma “ação conjunta”,
no sentido de que não se pode delegar a difícil tarefa de formulação das prioridades em um único
gestor, como se o mesmo tivesse o dom de solipsisticamente compreender o “interesse público”.
Por isso, entende-se que as políticas públicas devem ser um espaço de constante interlocução, de
formulação conjunta através de uma ação comunicativa que envolva e privilegie o maior número
de atores, buscando uma construção comunicativa da coletividade voltada ao interesse público.
A própria construção da ideia de interesse público necessita de uma ação coletiva entre os
diversos setores e atores sociais, tornando o processo de formulação de uma política pública um
verdadeiro espaço para a deliberação entre a ação estatal e sociedade civil, no qual as trocas entre
ações, interesses e prioridades deverão se dar em uma esfera acessível a todos os interessados, que
poderão atuar como interlocutores dessa ação. É desse debate aberto, com argumentos voltados
ao interesse público, o qual leve em conta o maior número de possibilidades, que se deve pensar a

dos estilos decisórios utilizados por essas instituições. VIANA, Ana Luiza. Abordagem metodológica em políticas públicas. Revista
de Administração Pública. Rio de Janeiro, v.302, n. p. 6-26, mar/abr 1996.
8
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formulação de uma “boa política pública”. No debate público, os argumentos individuais tendem a
não ser expostos por seu caráter parcial, ou, se expostos, tendem a ser refutados pelo público.
O procedimento ideal para a formulação de uma política pública deve atender aos critérios
de uma boa ação comunicativa. Um procedimento que se pretende inclusivo na pluralidade regulase, a partir do princípio do discurso, por uma ideia de que os: a) procedimentos são argumentativos;
b) inclusivos e públicos; c) necessidade de não-coação externa; d) internas, ou seja, igual chance de
contribuição; e) a possibilidade de revisitar as opiniões, mas, por outro lado, concluídas, de modo a
possibilitar a ação pelo Direito; f) contribuições não estão circunscritas; e, g) as deliberações
políticas permitem as contribuições variadas10.
A elaboração de políticas públicas é uma tarefa complexa. Levar até o fim uma determinada “reforma
política” é um processo que envolve muitos atores ao longo de várias fases do processo de formulação
de políticas públicas. A tarefa requer ações específicas de parte dos agentes econômicos e sociais e,
portanto, exige diversas formas de cooperação, além de expectativas positivas quanto à durabilidade
e a outros aspectos da política. Ou seja, para que seus resultados sejam eficazes, as políticas públicas
requerem muito mais do que um momento mágico na política que gere “a política pública correta”.
Não existe uma lista universal de políticas públicas “corretas”. As políticas são respostas contingentes
à situação de um país. O que pode funcionar em um dado momento da história, em um determinado
país, pode não dar certo em outro lugar, ou no mesmo lugar em outro momento11.

Acerca desse entendimento, importa destacar que é característica da política pública a
transitoriedade do seu conteúdo, haja vista servirá para um dado momento em face de determinada
situação. Muito embora, é claro, exigirá um mínimo de continuidade a fim de atingir seus objetivos,
que nem sempre se darão de forma imediata, por mais contraditório que isso possa parecer. É por
esse motivo que não cabe ao conteúdo definir o conceito.
Contudo, até agora só se evoluiu no sentido de dizer que o conceito de política pública é um
conceito que requer abertura à participação, uma vez que é um conceito em que há indicativos
constitucionais, mas supõe e necessita de escolhas, e escolhas que, como visto, serão provisórias,
mas que necessitam continuidade no tempo.
Buscando-se conceituar, a primeira premissa a que se chega, então, é que o termo “políticas
públicas” é conceito polissêmico em termos jurídicos e doutrinários, porque, em sentido amplo,
compreenderia todos os instrumentos de ação de um governo, através dos quais haverá a realização
de direitos e os preceitos constitucionais transformar-se-ão em utilidades para os governados. São
programas, meios, pelos quais haverá a atuação política para a realização dos objetivos socialmente
relevantes, com a participação dos agentes públicos e privados, o que por si, não nos diz muito, pois
como se verá adiante, outras formas de ação estatal também o são.
O que de fato não se pode negar, é que por mais que as políticas públicas não se confundam
10
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com o orçamento público, a sua relação é indissociável, na medida que é o orçamento que prevê,
autoriza e possibilita a implementação de uma política pública, que passa a estar restrita pelos
valores e princípios orçamentários12.
Dentre as diversas formas de definições e modelos existentes de políticas públicas, algumas
características podem ser extraídas quase como regra geral, dentre as quais se destacam: em geral,
uma política pública permite distinguir o que o governo pretende fazer e o que de fato realmente
realiza; uma política pública envolve vários níveis de decisão não se restringindo apenas aos atores
formais, embora seja materializada através dos governos; uma política pública tende a abranger as
leis e regras, mas não se limita a elas; uma política pública é uma ação intencional com objetivos a
serem alcançados; e, embora possua resultados a curto prazo, em regra seu gozo é a longo prazo13.
Como dito, a dimensão das políticas públicas é distinta da categoria normativa, por estarem
mais atreladas a opções políticas, escolhas que devem sempre que possível ser construídas
democraticamente, justamente por constituírem verdadeiras opções, meios, diferentes formas de
concretização dos direitos, sempre atreladas aos recursos orçamentários que determinam a sua
implementação. Logo, em se tratando de Estado Democrático e de um plano constitucionalizado,
pode-se dizer que as políticas públicas aparecem como verdadeiras exigências dos cidadãos à
efetivação dos direitos elevados a categorias fundamentais para a construção dos objetivos
estabelecidos pelo constituinte, não podendo ser compreendidas como práticas isoladas de um
governo desvinculando-se desse fim.
Ao buscar uma conceituação jurídica de políticas públicas a partir das várias premissas já
apontadas por este trabalho, evidenciam-se os diversos elementos característicos da própria
política e que são propriamente estranhos ao operador jurídico em face da sua realidade multiforme
como os econômicos, históricos e sociais. Por outro lado, em termos de políticas públicas há sempre
repercussões jurídicas, para além do conceito. Em verdade, a questão do controle jurisdicional de
políticas públicas continuaria sendo um problema, ainda que houvesse um conceito jurídico ou
legal.
A existência de uma conceituação jurídico-formal aplicável ao trabalho com políticas públicas
justificar-se-ia do ponto de vista da funcionalidade do direito, isto é, das condições de atuação dos
vários agentes, públicos e privados, envolvidos na concretização dos direitos sociais e, mais que isso,
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em toda a gama de intervenções do Estado sobre o âmbito privado. Embora se esteja raciocinando
há algum tempo sobre a hipótese de um conceito de políticas públicas em direito, é plausível
considerar que não haja um conceito jurídico de políticas públicas. Há apenas um conceito que sirva
aos juristas (e os não juristas) como o guia para o entendimento das políticas públicas e o trabalho
nesse campo. Não há propriamente um conceito jurídico, uma vez que as categorias que estruturam
o conceito são próprias ou da política ou da administração pública14.
Conceito mais específico e de grande valia a esse estudo encontra-se em Reck15, que passa
a apresentar critérios para uma possível identificação de uma política pública, ou seja, estabelece
parâmetros para sua conceituação, passando por uma análise mais complexa da questão. Segundo
o autor, uma primeira hipótese para a definição do conceito de política pública pode passar pela
perspectiva jurídica, pelo fato de a mesma seguir o que intitula de “engajamento comunicativo, que
serve às demandas sociais”, mas de imediato aponta que tal premissa enfrenta problemas como,
por exemplo, de uma mera alteração de uma lei ordinária receber a denominação de política
pública; logo, sozinha é um critério insatisfatório, pois irá contra a noção socialmente partilhada da
construção desse conceito. Assim, conclui que “toda política pública vai passar pelo Direito; no
entanto, nem todo Direito é o que se pode chamar de política16”.
Uma segunda hipótese por ele apresentada, é a de dizer que são as organizações
governamentais que fazem as políticas públicas, uma vez que a política pública, por estar ligada ao
Direito, também estará ligada aos procedimentos autorizados, consequentemente, às Organizações
Governamentais. Entretanto, logo apresenta o problema, exemplificando que uma sentença judicial
é emanada de uma Organização Governamental e não pode por isso ser considerada uma política
pública. Ainda, entende que se poderia invocar o que ele denomina de um critério político, no
sentido de ser o modo como uma sociedade atua sobre ela mesma, o que já denuncia ser de ampla
vagueza. Assim, conclui seu raciocínio, buscando a sua resposta na pragmática do discurso, que
apresenta uma combinação entre os diversos elementos, que, juntos, comporão um conceito mais
complexo17.
Dizer que uma política pública é um discurso organizado e coerente também é dizer nada, pois, além
da dificuldade de ser necessário dizer porque é organizado e coerente, outros discursos também o
são. Isto, todavia, pode ser traduzido de maneira não-metafísica, e é o que será feito mais adiante.
Que uma política pública sucede uma demanda social, não há dúvidas, e este é um dado a ser levado
em conta. Que uma política pública necessita de engajamentos na ação para materializar-se também
é verdade; mas todo o Direito precisa. A diferença é que as políticas públicas necessitam de
14
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engajamentos em nível de poder administrativo, e esta é uma pista a ser seguida. Dizer que as políticas
públicas estabelecem programas que se protraem no tempo é correto, mas também uma série de
outros fenômenos também fazem isso, como os princípios. Que exista tentativa de mudança
consciente da sociedade, também todo o resto do ordenamento busca fazê-lo. Que nas políticas
públicas predomina argumentos pragmáticos, isto ocorre em toda a Administração Pública. O que vai
realmente diferenciar a política pública de todos os outros fenômenos é, além da confluência dos
dados acima, a possibilidade de identificação de um discurso que se auto-referencia enquanto fim
e enquanto meio. Isto é, as políticas públicas formam um todo orgânico especializado em algo, cujo
discurso traz dentro de si uma coerência narrativa entre fins e os atos de fala necessários em sede
de poder administrativo, isto é, faz uma ligação causaliforme e comunicativa entre as medidas e os
valores a serem alcançados (grifo nosso)18.

Discorridos alguns conceitos pode-se observar que a abordagem de Reck contempla as
premissas expostas pelos demais autores; contudo, agrega uma maior complexidade, na medida
que não se pode resumir o conceito de política pública como toda a ação legislativa ou
administrativa praticada pela Administração em benefício aos direitos sociais, porquanto, ter-se-á
que analisar as demais funções estatais, a exemplo do próprio serviço público que apesar de
concretizar direitos sociais, não é denominado como política pública.
Assim, para fins desse estudo, adota-se a ideia que para se estar diante de uma política
pública necessita-se estar frente a um discurso que segue as demandas sociais; que encontra no
direito o meio de organização dos engajamentos para ação; que possui uma ligação com as
Organizações Governamentais; que possui influência da sociedade por ela mesma ou parte dela em
uma tentativa de modificação consciente da sociedade, utilizando-se do poder administrativo para
isso e onde preponderam os discursos pragmáticos, motivados ainda por outras espécies de
discursos. Logo, entenda-se política pública com um conceito complexo, que engloba desde o
conteúdo, o nível de engajamento a fim de dar legitimidade à escolha, à competência de quem o
pratica, à necessária provisoriedade, à abertura democrática que interliga uma série de discursos.

2. INTER-RELAÇÕES ENTRE O CONCEITO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE
SOCIAL.
Buscou-se no tópico acima definir o conceito de política pública para defender a ideia de que
o mesmo é indissossível do conceito de democracia/participação popular. Enquanto forma de
atuação da sociedade sobre ela mesma, quanto mais o conceito de polítuca pública voltar-se a
esfera pública, melhor será o atendimento de suas demandas sociais. Sendo assim, a abertura
democrática pressupõe a necessidade de participação, e tal participação integra o conceito de
política pública. São diferentes faces de uma mesma moeda.
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Nas últimas décadas, muito tem sido debatido a importância da participação popular, bem
como o papel do controle social tem se acentuado por inúmeros motivos. Dentre eles, podem-se
destacar os altos índices de insatisfação popular com a democracia representativa na condução e
destinação dos interesses públicos, a crise de legitimidade presente em todos os setores do
aparelhamento Estatal, a sobrecarga do Poder Judiciário no controle da administração pública como
última “ratio” e os inúmeros escândalos de corrupção que envolvem os mais variados setores
públicos e privados, que vêm gerando um desperdício de valores monetários aos cofres públicos,
resultando, muitas vezes, na inviabilidade dos direitos fundamentais e fundamentais sociais, sem
falar no sentimento de desconfiança, frustração e descrédito em relação aos poderes estatais; todos
estes, se constituem, indiscutivelmente, em fatores preponderantes do debate crescente acerca da
necessidade de se criarem canais, fortalecer e tornar efetivos os meios já existentes de controle
social da função pública. Ademais, inconcebível pensar atualmente uma organização que envolva
interesses públicos sem abertura a esfera popular, haja vista que exerce um papel não apenas de
fundamentos, mas também de legitimidade da tomada de decisões.
Por outro lado, não há como se falar em democracia sem que se aborde a questão do
controle, pois é ínsita do próprio conceito. O papel do controle no constitucionalismo democrático
é definido a partir de diretrizes também democráticas, afinal, a atividade de controle em princípio
é uma atividade neutra, ou seja, não tem um conteúdo a priori, pois sua função se justifica na
medida em que adéqua, redireciona e se condicionada a partir do contexto em que se insere, e em
consonância com as diretrizes estabelecidas por um marco de referência. No seguinte sentido:
existe um momento constitucional no qual a pretensão é controlar as possibilidades de existência
normativa de uma determinada comunidade política, aqui se trata do controle da qualidade de
razão de ser enquanto discurso constitucional; por outro lado, o controle atua como um momento
reformador, ou seja, como técnica da dogmática o controle busca o desempenho da atuação jurídica
da ordem social e política preestabelecida na ordem constitucional. Contudo, em ambos os casos,
depende de um modus operandi19.
Note-se que, no primeiro caso, trata-se de um controle que permite a formação democrática
das normas que instituíram as condutas, os padrões normativos que irão reger a sociedade,
enquanto que, posteriormente, passam a ser controladas pela técnica dogmática que se refere à
adequação desses conteúdos que passam a ser aplicados, um verdadeiro controle de
comportamento em relação à norma constitucional estabelecida. Disso se destaca que a
19
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modalidade do controle depende mais uma vez do tipo de discurso, e o conteúdo desses controles
não é preestabelecido, devendo ser preenchido de acordo com as exigências do que será
controlado.
Não obstante, toda a forma de instituição do próprio controle, ou seja, do preenchimento
de seus conteúdos bem como seu campo de incidência e limites de atuação deverá ser democrática,
haja vista que a democracia é o único método admitido pela teoria contemporânea como método
de gestão do poder, que por sua vez, através da ordem constitucional realiza duas de suas principais
funções.
A primeira relaciona-se à função de legitimidade que decorre da soberania popular20, como
o princípio que se responsabiliza pela tomada de decisão no que se trata de interesse público.
Lembrando que para Habermas as questões de interesse público remetem à questão da esfera
pública, na medida em que é dali que se pode extrair o conceito de interesse público, pois não há
nenhum órgãos ou poder com capacidade de reproduzir os interesses que surgem na esfera pública.
Quanto aos atores da sociedade civil, da opinião pública e o poder comunicativo, tratou-se como a
esfera pública como uma estrutura comunicacional que está vinculada ao mundo da vida, em face
da sociedade civil – tratando desse espaço como um caixa de ressonância onde os problemas do
sistema político encontram espaço – em que em uma teoria da democracia os problemas devem
ser tematizados, não bastando apenas a percepção- a esfera pública tem o dever de pressionar,
tensionar, a ponte desses problemas serem assumidos e elaborados parlamentarmente. E, essa
capacidade de elaboração dos próprios problemas tende ser utilizada para um controle posterior
do tratamento dado a esses problemas no sistema político. Buscando conceituar a esfera pública,
impende discorrer nas palavras do autor:
A esfera pública não pode ser entendida como uma instituição, nem como uma organização, pois ela
não constitui uma estrutura normativa capaz de diferenciar entre competências e papéis, nem regula
o modo de pertença de uma organização social. Tampouco ela constitui um sistema, pois mesmo que
seja possível delinear seus limites internos, exteriormente ela se caracteriza através de horizontes
abertos, permeáveis e deslocáveis. A Esfera pública pode ser descrita como a rede adequada para a
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comunicação dos conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os fluxos comunicacionais são
filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões públicas enfaixadas em temas
específicos. Do mesmo modo que o mundo da vida tomado globalmente, a esfera pública se reproduz
através do agir comunicativo, implicando apenas o domínio de uma linguagem natural; ela está em
sintonia com a compreensibilidade geral da prática comunicativa cotidiana (...) A esfera pública
constitui principalmente uma estrutura comunicacional do agir orientado pelo entendimento, a qual
tem haver com o espaço social gerado no agir comunicativo, não com as funções e nem com o
conteúdo da comunicação cotidiana. .21

A segunda função, refere-se à função de controle, em que se procura criar práticas que
tentem obstaculizar os desvios desse poder, buscando seu uso adequado. Assim, a função de
legitimidade estaria no elemento fundante, enquanto a função de controle estaria no elemento de
garantia. No entanto, ambas na verdade lidam com o problema de seu modo de operar, sendo que
a diferença está que no primeiro trata-se de controle de formação da vontade política, e, no
segundo a questão relaciona-se ao controle de adequação desse poder, muito embora, essa
diferenciação não se dê de forma estanque, antes pelo contrário, pois tanto os elementos de
legitimação como de correção encontram-se presente em cada uma das dimensões. Por exemplo,
a regulação das condições habilitadoras de legitimação, como no caso de processos eleitorais,
institutos da democracia direta não se pode abandonar o critério de adequação da formação da
vontade política às normas reguladoras (exigências materiais ou mesmo procedimentos), da mesma
forma que, a correção da inércia do desvio de poder, não deixa de implicar no resgate da
compatibilidade entre a manifestação do poder e a vontade política densificada na norma
constitucional, o que implica em uma nova legitimação desse poder, através da afirmação do
mesmo a partir da correção. Assim, a variação está no nível de intensidade e prioridade22:
Na primeira dimensão (controle enquanto elemento-fundante, apesar da democracia servir imediatamente ao
propósito legitimador, percebe-se incidência direta da finalidade controladora [...]. Por outro lado, muito embora
a função democrática correspondente a segunda dimensão (controle enquanto elemento-garantia) se refira
propriamente ao ajuste e à correção da adequação do exercício do poder, nota-se igualmente a finalidade
legitimadora faz-se atuar também de modo indireto. O resgate da adequabilidade político-constitucional do uso
desviante do poder através da função de controle strictu sensu implica, necessariamente a reposição da
legitimidade original perdida. O controle funciona, nesse caso como um mecanismo indireto de relegitimação do
poder, já que, ao corrigir a sua situação de desconformidade, põe-no novamente em sintonia com procedimentos
e regras que lhe deram origem23.

Retomando então a relação entre controle e participação: participação social consiste,
portanto, em canais institucionais de participação na gestão governamental, com a presença de
novos sujeitos coletivos nos processos decisórios. Nestes termos, apesar de a participação social ser
praticamente inseparável do chamado controle social, não se pode dizer que possuem

21

HABERMAS, op. cit., 2003, p. 94.

22

PEREIRA, op. cit., 2010, p. 32-34.

23

PEREIRA, op. cit., 2010, p. 34-35.
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absolutamente o mesmo sentido. Destaca-se que há pontos importantes na distinção dessas
modalidades, sendo talvez, o principal ponto o momento da tomada de decisão.
A participação popular ocorre no momento da tomada de decisão pela Administração
Pública, que interage com a esfera pública; já o controle social ocorre após esse processo, com
intuito de verificar se as decisões tomadas seguiram seu curso e foram concretizadas pela
administração pública da forma estabelecida em lei. Assim sendo, todo controle pressupõe a
participação, mas nem toda participação social é uma forma de controle social. O fato é que para o
exercício de ambos, a transparência sobre as ações governamentais é fundamental.
O controle social e a participação popular são irmãos siameses. Entretanto, o controle social
é distinto da participação popular. A participação popular ocorre no momento da tomada de
decisões, antes ou concomitante à elaboração do ato da Administração, é um poder político
de elaboração de normas jurídicas. O controle social pode se concretizar em dois momentos:
1 – análise jurídica da norma estabelecida pela Administração Pública, como a relação de
compatibilidade com outras normas de hierarquia superior; 2 – fiscalização da execução ou
aplicação destas normas jurídicas ao caso concreto (grifos originais).24

Sendo assim, o momento da ação, da participação dos cidadãos após a tomada de decisão,
realizando a fiscalização, o acompanhamento e o zelo sobre a realização é o chamado controle
social. Entende-se que ele tem o poder de aproximar as pessoas da Administração Pública, pois
possibilita que os administrados participem de uma forma mais próxima da esfera pública. Pois, se
por um lado a cada quatriênio deve votar em representantes que, na grande maioria, não executam
os projetos apresentados durante a corrida eleitoral, o cidadão sente-se peça relevante na seara
administrativa por intermédio das faculdades introduzidas pelo controle social. Ainda, conforme
Juarez Freitas (Publicado na Interesse Público nº 11, p. 13): “O controle da sociedade emerge, pois,
como um imperativo de estatura constitucional, partícipe do esforço mais ou menos universalizado
de democratizar o poder, tornando-o visível e, por assim dizer, mais confiável e limitado em suas
tentações de arbítrio ou de conformista omissão”.
Toda vez que se propicia um cenário de informação25, uma arena pública e se reconhece
como integrante da tomada de decisão está se criando um ambiente favorável ao controle social.
Sendo assim, todos os orçamentos participativos, as audiências públicas, os conselhos municipais e
outros, são formas de criar ambientes propícios tanto a participação popular como ao controle
social, haja vista ser canais de comunicação com a sociedade e o interesse público e com a tomada
de decisões por parte da administração pública.
24
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No que toca os entraves a realização do controle social, não restam dúvidas, que perpassam
por todas as questões sociais e democráticas já dispostas, bem como pela institucionalização de
alguns fatores objetivos, bem como por critérios subjetivos, como o sentimento de pertencimento,
de integração com o ambiente, interesse na esfera pública. Pode-se citar alguns dos quais se
entende como “importantes óbices” ao controle social na atualidade, tais como: a crise ideológica
e a falta de confiança nas instituições (o que tem sido fortemente vivenciado no Brasil nos últimos
anos); o clientelismo e a corrupção (que sempre existiram mas que tem sido mais midiático ou
mesmo mais divulgado face aos próprio aprimoramento de mecanismos de controle; o tráfico de
influências e o individualismo no trato dos interesses públicos; o assistencialismo e o paternalismo:
a cultura não participação (que por sua vez anda na direção oposto ao controle social e, por último,
mas não menos importante, a falta de informação e a manipulação midiática.

3. ARGUMENTOS QUE INTERLIGAM POLÍTICA PÚBLICA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL EM
UM MESMO PROCESSO DE DECISÃO
Nesse ponto da investigação, questiona-se como os conceitos de política pública,
participação e controle social são capazes de dialogar em entre si, através da identificação de alguns
argumentos que estarão presentes quando se justifica a existência de qualquer um dos referidos
conceitos. Assim, quer-se apenas de modo exemplificativo, reconhecendo que ainda há muitas
possibilidades, apontar alguns argumentos comuns. Resumidamente : ao significar as políticas
públicas e compreender que essas necessitam da participação popular, mas que a participação
popular para ter a eficácia pretendida de representar e fiscalizar os interesses públicos necessita se
transformar em controle social, os argumentos que os legitimam guardam estrita relação!
O primeiro argumento trata-se do bom governo. O argumento do bom governo (ou boa
administração)

26

, pode-se dizer ser relativamente novo na seara doutrinária do direito

administrativo, muito embora uma investigação mais profunda, mostrará que suas origens são
estão na ideia de bem comum e viver bem, por exemplo, podendo remontar a pensadores como
Aristóteles e Thomás de Aquino Na verdade, dos gregos ao Estado Contemporâneo, da sua maneira
(ou seja, em consonância com sua realidade histórica) o fim que justifica a existência de uma

26

Vale ler a distinção sobre direito ao bom governo e à boa administração pública, em que basicamente trata o bom governo como
as aspirações da sociedade, enquanto o direito à boa administração pública está, de certa forma, está delimitado pelo dever de
realização das políticas públicas e guarda submissão ao direito, às determinações legais no qual está vinculado. GIL, José Luis
Meilán. Intereses Generales e Interés Público desde la perspectiva del Derecho Público Español. In: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe;
HACHEM, Daniel Wunder. Direito administrativo e interesse público. Belo Horizonte: Fórum, 2010.p.18-19
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organização política em sociedade é o chamado bem comum27. Ocorre que, conforme nos ensina
Arana Muñoz 28 , o direito ao bom governo assume novos e importantes contornos com sua
configuração jurídica no art. 41 da Carta de direitos fundamentais da União Européia, porque passa
de uma aspiração meramente programática para converter-se em um direito fundamental.
Identifica ainda o autor, uma série de princípios e posições jurídicas-subjetivas dedutíveis do direito
fundamental à boa administração pública, bem como, a vinculação estatal a uma ordem objetiva de
valores, implicando uma teoria de deveres estatais à realização da boa administração, podendo ser
plenamente invocáveis pelos cidadãos frente à administração e mesmo à jurisdição.
Por tais motivos, não restam dúvidas que o direito à boa administração ou ao bom governo
é um argumento que envolve as escolas das políticas públicas, a participação popular e o controle
social porque está conectado ao direito fundamental de um cidadão em obter a realização do
interesse público.
O argumento democrático. Ao tratar da interligação dos conceitos, destacou-se justamente
o quão é indissociável tais conceitos da ideia de democracia. 1) se a política pública é um agir da
sociedade sobre ela mesma, somente tal feito é possível através do exercício da democracia, que
prevê possibilidades e decisão; quanto mais democracia, certamente maior a possibilidade de
participação popular, na verdade, não há o que se falar em participação popular em regimes
antidemocráticos; assim como, o controle social enquanto atividade fiscalizatória de
acompanhamento da gestão das escolhas públicas, inclusive das políticas públicas, necessita a
democracia como pressuposto aos ser exercício. Assim, quanto maior for a defesa dos argumentos
democráticos, maior a possibilidade de concretização dos referidos institutos.
Outro argumento é o argumento dos direitos fundamentais, haja vista que pela teoria dos
direitos fundamentais largamente difundida e contemplada nas Constituições ocidentais, os
poderes estatais encontram-se vinculados á sua realização. Ao tratar da realização de direitos
fundamentais é concretizar c a democracia, pois não se concebe hoje forma Estatal que não seja
destinada a plena realização desses direitos. Logo, caso qualquer processo de decisão, ainda que
munido com participação e aderência social estiver desrespeitando ou não atuado no sentido de
máxima efetivação dos direitos fundamentais, pode-se estar diante de uma causa passível de
questionamento, seja sobre os aspectos formais, quanto pela própria legitimidade decisória.
27GIL,
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O argumento da eficiência que aparece numa série de dispositivos infranconstitucionais e
também como princípio constitucional da administração pública, guarda relação com o dever de
otimização dos serviços, numa relação de quantidade/qualidade dessa prestação, a fim de obter
melhores resultados com menores esforços. Toda política pública, todo o gasto e estrutura pública
que é requerida para propiciar a participação e controle social, guarda em certa medida relação com
a eficiência que se espera do processo de decisão e consequentemte de concretização. Contudo,
em se tratando de eficiência, seu conteúdo não é menos polêmico:
Sobre eficiência, o método que gera o melhor resultado é considerado o mais eficiente, mas não é
uma tese suficiente, pois alguns elementos podem ser parâmetros de avaliação, mesmo que os
objetivos iguais sejam atingidos. A execução de um empreendimento para usar a mão de obra
desocupada pode ter maior eficiência que outra, .se, por exemplo, não for poluente.; porém, os dois
métodos podem gerar o pleno emprego. Então, a avaliação de eficiência vai depender, em algumas
situações, dos recursos que não estejam retamente ligados às expectativas sobre os meios de
realização de determinado dado e, sim, das questões que eventualmente nem foram analisadas ou
mesmo apenas marginais. Por fim, o que dificulta o conceito de eficiência é a definição da relação
baseada em termos econômicos entre investimentos e resultados. boa parte da doutrina trata da
relação da eficiência sob o aspecto da economicidade; o problema é que os conceitos de .custo. não
podem ser tomados em sentido absoluto, pois não se trata só de verificar a proporcionalidade de
determinada política em termos de custo\benefício, mas, sim de estabelecer parâmetros
comparativos entre diferentes medidas, todas proporcionais .mais ou menos uma avaliação do velho
“o barato que sai caro”29.

O argumento do interesse público30 é um argumento debatido à exaustão no campo do
Direito Administrativo. Se é bem verdade que as políticas públicas devem estar vinculadas às
decisões legislativas e administrativas, sendo estas, em um primeiro momento, a representação do
interesse público, nem sempre isto vai ser verdade, posto que é necessário estabelecer um
parâmetro de crítica destas mesmas decisões. Não mais se admite uma administração pública
enclausura e distante do que a sociedade compreende por interesse público, assim, não há interesse
público que não conte com a noção de gestão compartida, propiciado pela maior participação
possível no processo de decisão. Eis o argumento também legitimador da atuação do controle
social, ou seja, o controle se exerce não apenas por interesse própria, mas em nome da proteção
dos interesses de uma coletividade democrática. Assim, mesmo diante da vagueza dos termos
interesse público, é evidente que este vai estar oposto a utilidade individual, da mesma forma que
participação social, controle social e política pública opõem-se a tal perspectiva meramente
individualista.

29

BITENCOURT, Caroline Müller. Controle Jurisdicional de políticas públicas. Porto Alegre: Editora Fabris, 2013. P.323-324.
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A legalidade como traduz-se em uma das conquistas civilizatórias das mais importantes.
Representa a ideia de uma comunidade que atua sobre ela mesma de forma igualitária, uma vez
que se obedece à vontade da lei – criada mediante a atuação de representantes e, portanto, sendo
fruto da autonomia – e não à vontade impessoal de um agente administrativo e com base na lei e
nas ações autorizados por ela exerça o controle das próprias ações. A legalidade é observada
modernamente como sendo uma rede de diversos programas normativos, os quais incluem tanto
os princípios como as regras. Não se trata mais apenas de obedecer a lei, mas sim de verificar o
sentido formado pela reunião em rede das diversas referências legais e diretrizes principiológicas.
Espera-se que as políticas públicas, bem como a participação social e o controle social utilizem o
direito como forma de instrumentalizar-se e de legitimar suas condutas, do contrário, uma política
pública contrária ao direito, ou uma participação popular que não cumpra os requisitos
constitucionais ou o controle social exercido por meio da força ilegítima, não terá respaldo ao seu
exercício, tornando ilícita sua conduta e mesmo sua pretensão.
Tais argumentos serão evidenciados individualmente e coletivamente quando tratamos de
políticas públicas, participação social e controle social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Respondendo o questionamento inicial que instigou a presente pesquisa, restou evidenciado
às intrínsecas relações existentes entre os conceitos de política pública, participação social e
controle social como interligados em um processo de decisão. Defendeu-se que há uma série de
distinções possíveis, mas que também são institutos que guardam relações umbilicais, dentre elas,
alguns argumentos que os interligam nesse processo de decisão. Se o conceito de política pública
pressupõe a atuação da sociedade sobre ela mesma, sobre questões que emergem no seio da
própria sociedade, ele parte necessariamente da existência de uma participação social, acerca das
prioridades da esfera pública. Uma sociedade que permite a participação da própria sociedade
como forma de governo do povo e para o povo, permite-nos dizer que é uma sociedade
democrática, em que o papel do controle não é apenas de refrear o poder, mas sim de frear um
poder democraticamente (daí o controle social), bem como constitui em elemento fundante dessa
própria opção de Estado, daí tratamos de sua relação com o controle social. São diferentes faces
interligadas de processos de decisão que em todos pressupõem a atuação da sociedade sobre ela
mesma, através da institucionalização de instâncias de formação e controle das demandas sociais,
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utilizando argumentos como o bom governo, os direitos fundamentais, a democracia, o interesse
público como forma de legitimaram suas ações.
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POLÍTICAS DE CONTROLE DO CRIME E DIREITOS FUNDAMENTAIS

Davi do Espírito Santo1
Marilene do Espírito Santo2

INTRODUÇÃO
Neste artigo apresenta-se uma reflexão sobre as Políticas de Controle do Crime, como
Políticas Públicas de Segurança, e Direitos Fundamentais, destacando-se na abordagem a
preservação das garantias de liberdade da pessoa como fator determinante de tais políticas em um
Estado Constitucional Democrático.
A exposição divide-se em três partes.
Na primeira (correspondente ao item 1) estabelece-se, como referente, a noção de Políticas
de Controle do Crime (ou “Políticas Criminais”) como Políticas Públicas de Segurança, buscando-se
trazer uma conceituação mais precisa acerca desta categoria.
A segunda parte (composta pelos itens 2 e 3) sintetiza uma pesquisa sobre a etimologia da
palavra segurança, com especial ênfase ao estudo da palavra latina Securitas e seus diversos
significados históricos (item 1) e uma reflexão, a partir da novela “A Construção” de Kafka, sobre a
fragilidade da segurança do ser no mundo durante a totalidade de sua existência.
A terceira parte (item 4) ingressa no cerne da reflexão, uma vez que cruza as noções expostas
anteriormente com a ideia de Segurança em seu sentido constitucional e a necessidade da busca de
um sentido não reducionista às Políticas de Controle do Crime.
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1. A NOÇÃO DE POLÍTICAS DE CONTROLE DO CRIME
Os sistemas penais contemporâneos constituem realidades sociais complexas que reúnem
práticas sociais de múltiplos agentes nos diversos setores da Sociedade e não somente na esfera da
atividade jurídica.
As práticas sociais pertinentes ao controle jurídico-penal vibram segundo os pensamentos
políticos e jurídicos predominantes nos vários Sistemas Penais, nos seus contextos históricos
respectivos, variando conforme as forças sociais em interação, em diferentes graus de
autoritarismo3e de garantias às liberdades públicas4.
E é no espaço de interações sociais que devem ser compreendidas as Políticas Públicas de
Controle do Crime e o peso destas nas Políticas de Segurança do Estado.
A expressão “Políticas Públicas”, aqui empregada, se refere ao “[...]conjunto de normas
(Poder Legislativo), atos administrativos (Poder Executivo) e decisões (Poder Judiciário) tendentes à
realização dos fins primordiais do Estado”. 5 Já por “Controle do Crime” compreende-se toda
atividade realizada através de instituições estatais ou por elas coordenadas voltadas
declaradamente à prevenção ou à repressão de condutas criminosas.
Este constitui o controle exercido por agentes individuais ou coletivos (órgãos públicos) que
compõem um dado Sistema Penal, que atuam mediante estratégias (Políticas Criminais) que vão
desde as atinentes ao tratamento penal de condutas humanas (criminalização primária,
descriminalização, agravamento e abrandamento das penas e despenalização) àquelas

3

O substantivo “autoritarismo” é adotado aqui como referencia às “disposições psicológicas a respeito do poder” e não alude
diretamente às estruturas dos sistemas políticos ou às ideologias políticas. Autoritarismo, no presente texto, é expressão alusiva
às “atitudes autoritárias” que se incorporam em diferentes graus às personalidades dos agentes sociais. Stoppino lembra que, na
pesquisa de Theodor W, Adorno e seus colaboradores, designada “A Personalidade Autoritária”, editada em 1950, “[...] a
personalidade autoritária é descrita como um conjunto de traços característicos inter-relacionados. Cruciais são as assim chamadas
‘submissão’ e ‘agressão’ autoritárias: de uma parte a crença cega na autoridade e a obediência voltada para os superiores e, de
outra, o desprezo pelos inferiores e a disposição em atacar as pessoas débeis e que socialmente são aceitáveis como vítimas.
Outros traços relevantes são a aguda sensibilidade pelo poder, a rigidez e o conformismo. A personalidade autoritária tende a
pensar em termos de poder, a reagir com grande intensidade a todos os aspectos da realidade que tocam, efetivamente ou na
imaginação das relações de domínio. É intolerante com a ambiguidade, refugia-se numa ordem estruturada de modo elementar e
inflexível e faz um uso marcado de estereótipos tanto no pensamento como no comportamento. É particularmente sensível em
relação à influência de forças externas e tende a aceitar supinamente todos os valores convencionais do grupo social a que
pertence” (Autoritarismo. STOPPINO, Mario. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco (Orgs.). Dicionário
de Ciência Política – Volume 1. Tradução de Carmen C. Varriale et. ai. 13. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2010. p.
98).

4

Por “liberdades públicas devem ser entendidas como “[...]o conjunto de poderes de autodeterminação (negativos e positivos),
reconhecidos e garantidos pelo iuspositum, que tornam o indivíduo um ser capaz de ter e exigir a concretização de seus direitos
frente ao Estado” (MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis; MORAES, Maurício Zanoide de. Direito ao silêncio no
interrogatório. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 6, n. 2, p.133-147, abr. 1994. Bimestral).

5

CANELA JUNIOR, Osvaldo. A efetivação dos Direitos Fundamentais através do Processo Coletivo: o âmbito de cognição das Políticas
Públicas pelo Poder Judiciário. 2009. 151 f. Tese (Doutorado) - Curso de Doutorado em Direito, Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: <http://www.teses.usp.br>. Acesso em: 10 nov. 2016. p. 69.
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concernentes à aplicação do direito penal (criminalização secundária), destinadas à promoção da
submissão de indivíduos e grupos a determinadas normas de comportamento (biopolíticas). 6
Trata-se, pois, de um exercício de poder, no sentido social do termo, cujo monopólio é do
Estado e que se apresenta de modo institucionalizado e formalizado, pois está mediado por um
sistema de garantias historicamente sedimentado na cultura jurídica ocidental, de forma que ele
subsiste de modo bifronte: ele é poder de controle tanto dos comportamentos na Sociedade quanto
da atuação dos agentes estatais que o exercem (constituindo, neste aspecto, também o controle do
controle).
O Sistema Penal de um Estado pode historicamente conformar-se a um modelo
preponderantemente “garantidor” ou, ao contrário, ajustar-se a uma forma predominantemente
“autoritária” de exercício de poder punitivo, na medida em que as forças sociais internas indicarem
um ou outro caminho.
Uma perspectiva que enfatiza as garantias e o respeito aos direitos humanos pode ceder
lugar a outra, que realça a redução das liberdades individuais, desde que se façam presentes
determinadas condições históricas para esta eclosão.7
O que vai, porém, determinar o sentido correto dessas Políticas Públicas em um Estado
Constitucional Democrático, é a capacidade de amoldar as práticas sociais8ao conjunto normativo
constitucionalmente estabelecido.9
6

Criminalização primária é o processo de criação de tipos penais, a produção de atos legislativos que definem a possibilidade e os
limites da aplicação do direito penal. criminalização secundária é a atuação concreta dos atores individuais ou coletivos no sentido
da Aplicação do Direto Penal, isto é, que leva à incidência da lei penal sobre alguém. Vide: BARATTA, Alessandro. Criminologia
Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do direito penal. Tradução Juarez Cirino dos Santos. 3. ed. Rio de Janeiro:
Editora Revan, 2002. p. 161. Título original: Criminologia critica e critica deldirittopenale.

7

Ferrajoli nota que o pensamento penal moderno evoluiu a partir de pensamentos muito variados e de filões filosóficos
heterogêneos e, muitas vezes, antagônicos. A tradição iluminista e liberal reuniu postulados oriundos de doutrinas distintas
(jusnaturalismo, contratualismo, racionalismo, empiricismo, juspositivismo) os quais foram incorporados em forma de princípios
às constituições e codificações modernas, passando a constituir, em seu conjunto, um sistema coerente e unitário de princípios:
da retributividade, da legalidade, da necessidade, da lesividade, da materialidade da ação, da culpabilidade, da jurisdicionariedade,
da acusação, do ônus da prova e do contraditório. Para este autor, a negação de um ou mais destes princípios, resultaria em dez
modelos teóricos de sistema, cada um dos quais representaria distintos graus de “garantismo” e de “autoritarismo”. O sistema
perfeito de garantias (para o autor, um Sistema Garantista pleno e jamais existente) teria o máximo garantismo e nenhum
autoritarismo. Os outros nove estariam caracterizados pela falta debilidade um ou mais dos princípios anteriormente mencionados
(vide FERRAJOLI, Luigi. Diritto e Ragione: Teoria del garantismo penale. 9. ed. Torino: Laterza, 2008. p. 5, 69 e 74, passim).

8

Conforme RECKWITZ, Andreas. Toward a Theory of Social Practices: A Development in Culturalist Theorizing. European Journal Of
Social Theory, Sussex (uk), v. 5, n. 2, p.243-263, maio 2002.Trimestral. Disponível em: <http://est.sagepub.com>. Acesso em: 10
nov. 2016. p. 249-250. Vide: RP, p. 96, práticas sociais são tipos rotinizados de comportamentos em Sociedade que consistem em
vários elementos interconectados uns com os outros, que podem vir representados por formas de atividades corporais ou mentais,
pela destinação e utilização das coisas, pelos modos como se adquire conhecimento prévio, habilidade ou capacidade, bem como
pelo trato das emoções e pelos estados motivacionais.

9

Toda Política Pública, em um Estado Constitucional Democrático, está sujeita ao juízo quanto à sua constitucionalidade. Como bem
destaca Comparato (inCOMPARATO, Fabio Konder. Ensaio sobre juízo de constitucionalidade de políticas públicas. Revista dos
Tribunais, São Paulo, ano 86, n. 737, p. 11-22, mar. 1997. p. 18-19, apud CANELA JUNIOR, Osvaldo. A efetivação dos Direitos
Fundamentais através do Processo Coletivo: o âmbito de cognição das Políticas Públicas pelo Poder Judiciário. 2009. 151 f. Tese
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Neste passo, propõem-se que por Políticas de Controle do Crime (também denominadas de
Políticas Criminais) sejam entendidas as modalidades particulares de Políticas Públicas (ou Políticas
de Estado) orientadas ao enfrentamento dos problemas criminais ou potencialmente criminais na
Sociedade.
As Políticas Criminais são diretivas estabelecidas pelo quadro político geral de Poder para
tomada das mais variadas decisões que signifiquem respostas institucionais ao Crime, podendo-se
falar, segundo o campo de concentração de cada atividade estatal, destacadamente nas seguintes
áreas: a) da prática legislativa penal (relevo nas decisões políticas sobre o que deve e o que não
deve ser crime e quais as reações estatais programadas em cada caso); b) da segurança pública
(ênfase no papel das instituições policiais); c) da acusação (realce às funções institucionais do
Ministério Público); d) da atividade judiciária (destaque ao papel das instituições judiciais); e) da
administração penitenciária (evidência à organização e atuação das instituições prisionais); e f) das
ações privadas (sublinhando os mecanismos particulares de Controle do Crime (como a
regulamentação de atividades de empresas especializadas em segurança, além de medidas
facilitadoras de denúncias anônimas ou mesmo de organização de “policiamento comunitário”).
Assim sendo, consideram-se guiadas por Políticas Criminais todas as ações estatais (legislativas,
judiciais ou administrativas) voltadas ao Controle do Crime.10
Sob esta perspectiva, ressalte-se, que nem toda prática social de Controle do Crime, integra
uma Política Criminal, mas há práticas sociais que, inegavelmente, têm relação direta com Políticas
determinadas pelo Poder Público. Quando alguém põe trancas nas janelas e portas de sua residência
está, com efeito, tomando intencionalmente medida de precaução contra possíveis invasores e

(Doutorado) - Curso de Doutorado em Direito, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em:
<http://www.teses.usp.br>. Acesso em: 10 jul. 2014. p. 69): “Uma lei, editada no quadro de determinada política pública, por
exemplo, pode ser inconstitucional, sem que esta última o seja. Inversamente, determinada política governamental, em razão da
finalidade por ela perseguida, pode ser julgada incompatível com os objetivos constitucionais que vinculam a ação do Estado, sem
que nenhum dos atos administrativos, ou nenhuma das normas que a regem, sejam, em si mesmos, inconstitucionais.”
10

A expressão Política Criminal é, também, empregada frequentemente para designar o conjunto de Políticas Públicas no âmbito do
Sistema Penal brasileiro. Cite-se, como exemplo, o Plano nacional de Política Criminal e Penitenciária, aprovado na 372ª reunião
ordinária do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), que estabelece um conjunto de “opções políticas” ou
“medidas” prioritárias destinadas, segundo nele está declarado, a “[...] fortalecer o Estado na gestão do sistema penal, combater
todos os níveis de corrupção, enfrentar a questão das drogas nas suas múltiplas dimensões (social, econômica, de saúde, criminal),
fortalecer o controle social sobre o sistema penal e ter política, método e gestão específica para o sistema prisional” (BRASIL.
Governo Federal, Ministério da Justiça. Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Aprovado na 372ª reunião ordinária
do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) de 26 de abril de 2011. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br>.
Acesso em: 14 nov. 2016). Muitas vezes as Instituições Públicas editam diretrizes políticas específicas para os seus órgãos,
consolidadas em Planos Estratégicos, como, v.g., o Plano Estratégico Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, no qual
estão previstas medidas a serem tomadas pelo Ministério Público da União e dos Estados de “Indução de Políticas Públicas” e
execução de ações voltadas à “Diminuição da Criminalidade e da Corrupção”, com prioridade na prevenção e na repressão: a) do
trabalho escravo e do tráfico de pessoas; b) da criminalidade organizada, do tráfico de drogas e dos crimes de fronteira; e c) de
crimes graves, tanto comuns como militares (vide: BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Planejamento
Estratégico: Mapa Estratégico Nacional. Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br>. Acesso em: 14 nov. 2016).
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agindo, preventivamente, contra o Crime. Neste caso, se esta pessoa atua sem que a sua conduta
integre um plano ou estratégia de governo da cidade, a providência adotada não constitui uma
Política Criminal. Entretanto, se o procedimento de cautela é realizado segundo orientações dadas
pelo Poder administrativo local, como uma medida integrante de certos comandos implícitos ou
explícitos (como um “toque de recolher”, por exemplo) ele terá respondido, com sua Prática, a uma
Política Pública de Controle do Crime. Esta noção encontra respaldo no conceito proposto por
Feuerbach, de Política Criminal como o “[...] conjunto dos procedimentos repressivos por meio dos
quais o Estado reage contra o crime”.11
Em uma perspectiva “ampliada” desta definição, podem ser consideradas Políticas de
Controle do Crime não somente os procedimentos repressivos (o policiamento, a investigação, a
acusação, o processo e o julgamento) de condutas humanas, mas também outras medidas que, de
uma forma ou de outra, representam atuações do Estado tanto para prevenir a prática de crimes
ou obstaculizar as ações criminosas, quanto para promover alternativas punitivas menos gravosas
ou, ainda, evitar a imposição de pena a certos infratores da lei penal.
Políticas de Controle do Crime são, desta maneira, respostas reacionais (a posteriori) ou
ações preventivas (a priori) do Estado em face do “fenômeno criminal”, constituindo o núcleo da
noção de Política de Segurança Pública.12
Em síntese, na presente abordagem, Políticas de Controle do Crime são Políticas de
Segurança Pública voltadas para as atividades de criminalização primária e secundária.
Torna-se necessária, nesse ponto, uma digressão acerca dos usos históricos da palavra
Segurança, o que será feito nos dois tópicos que seguem.

2. AETIMOLOGIA DA PALAVRA “SEGURANÇA”
Segurança – ao lado de soberania, liberdade, justiça, democracia, progresso, ordem social e
direitos humanos – é, sem dúvida, uma palavra que se encontra no cerne da maioria das questões
políticas e práticas da modernidade. Entretanto, ainda que pretenda constituir um ponto cardeal da
11

DELMAS-MARTY, Mirelle. Os Grandes Sistemas de Política Criminal. Tradução de Denise Radanivic Vieira. Barueri: Manole, 2004.
p. 3. Título original: Les grands systèmes de politique criminelle.

12

No sítio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, órgão vinculado ao Ministério da Justiça brasileiro (Segurança Pública. BRASIL.
Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Conceitos Básicos (Glossário). Disponível em:
<http://portal.mj.gov.br> Acesso em 14 nov. 2016) encontra-se a seguinte definição: “A Segurança Pública é uma atividade
pertinente aos órgãos estatais e à comunidade como um todo, realizada com o fito de proteger a cidadania, prevenindo e
controlando manifestações da criminalidade e da violência, efetivas ou potenciais, garantindo o exercício pleno da cidadania nos
limites da lei”.
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vida em Sociedade, a ambivalência de seus empregos históricos exige, em qualquer estudo, que se
mantenha o seu significado às claras, a fim de que os interlocutores possam ter certeza de qual
Segurança se está falando.13 Ainda assim, qualquer acordo prévio possuirá muitos pontos cegos e,
por isso, aquilo que aparece como significado é apenas uma pequena parte dos conceitos
compartilhados para o mesmo signo.
Neste tópico, serão destacados alguns usos históricos da palavra latina Securitas, que
originou o vocábulo “Segurança” na Língua Portuguesa.
Segundo o Dicionário Houaiss, o termo Segurança se formou etimologicamente do termo
“seguro” (o qual, por sua vez, derivou do vocábulo latino “securus”) e tem os seus significados
associados às ideias de estabilidade, firmeza, liberdade de perigos ou incertezas e serve para indicar,
com frequência, aquelas situações em que o ser humano está livre de riscos ou nas quais não tem
nada a temer.14
Em Latim, “securus” exprime a qualidade do que é plácido, tranquilo, que está “livre de” algo
ou alguém, ou que “mata os cuidados”, enquanto que “Securitas”representa um estado de
tranquilidade de espírito, de paz ou sossego ou, até mesmo, negligência e desleixo.15
Semanticamente Securitas (Segurança), conforme já destacado, é uma palavra ambivalente.
Na sua formação ela combina o prefixo latino se- (que indica “remoção de”) e o substantivo “cura”
(preocupação, ansiedade, cuidado) e, por fim, o sufixo tas- (que denota “modo de ser”). Estas
combinações resultam, para Securitas, um significado primário de “condição de ser removido do
cuidado”.
Securitas revela, assim, um certo descuido, um não-cuidado, um relaxamento das
inquietações.
Entre centenas de fábulas coletadas e revisadas pelo gramático romano Higino (17 a.C.), uma
se destaca por ter sido particularmente relevante para os poetas e filósofos posteriores.
Higino, lembra Heidegger, conta que Cura, ao atravessar um rio se deparou com um monte
de argila e decidiu usá-la para modelar uma figura. Enquanto contemplava seu trabalho apareceu
no local Júpiter, para quem Cura pediu que desse à sua figura o sopro da vida, no que foi atendida.

13

Sobre a essencialidade dos conceitos compartilhados vide PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática.
12. ed. São Paulo: Conceito Editorial, 2011. p. 23.

14

Cf. Segurança. In: HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles; FRANCO, Francisco Manoel de Mello. Dicionário Houaiss da língua
portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. p. 1722.

15

Securus/Securitas (átis). In:KOEHLER, H.. Pequeno Dicionário Escolar Latino-Português. 11. ed. São Paulo: Globo, 1952. p. 291.
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Como Cura decidiu dar seu próprio nome à figura, Júpiter se opôs alegando que o justo seria que a
figura levasse o seu nome, porquanto ele lhe havia dado a alma. Neste ponto, surge no
cenárioTellusque também reivindicou o direito de dar seu nome à figura, uma vez que a matéria da
qual ela fora feita era Terra. Instalada a disputa, os protagonistas decidirampedir a Saturno que
julgasse quem tinha razão. Analisados os argumentos, Saturno decidiu nos seguintes termos: Júpiter
que lhe deu a alma, deverá recebe-la depois de sua morte. Tellus, que lhe deu o corpo, o receberá
quando da morte. À Cura, por que foi quem a modelou, caberá conservar a sua criatura, acompanhála enquanto ela viver. Quanto ao nome, ela se chamará Homem, porque foi feita do Humus.16
Deste modo, na perspectiva da Fábula acima narrada, o destino do homem, enquanto viver
é estar, sempre, sob contínua preocupação e cuidado, ou seja é a vida cum-Cura. Seu tempo terreno
será um tempo de preocupação, de inquietude. Ele é um ser para a Cura e também um ser para a
morte (Heidegger), na medida que somente se verá livre do cuidado (Cura) ao morrer (secura/Securitas).
Todavia, como o próprio termo “cura” é ambivalente, podendo expressar tanto um estado
de perturbação (de ansiedade, preocupação, nervosismo ou aflição) quanto algo benéfico (cuidado
atencioso, diligência amorosa, administração bem-intencionada), a palavra “Securitas”, no seu
sentido básico de remoção de “cura”, pode significar um estado tanto positivo (a eliminação de um
estado de ansiedade ou preocupação) quanto negativo (o abandono da atenção: a negligência, o
descuido). Esta ambivalência perpassou os usos históricos de Securitas.17
Os estudos filológicos de Hamilton sobre Securitas indicam que o emprego desta palavra
emerge no contexto filosófico em meados do primeiro século a.C., nos escritos de Cícero. Em Cícero,
a cura, cancelada implicitamente por Securitas tinha o sentido de preocupação e ansiedade; logo
Securitas designava um alívio das pressões psicológicas, representando, portanto, a trasladação
para o Latim de várias noções oriundas da filosofia moral do Helenismo, a saber: a ataraxia
(ἀταραξία) epicuriana (o estar livre de preocupações), a apathéia (ἀπάθεια) estoica (o estar livre de
paixões ou sofrimentos incômodos) e a euthymia (ευθυμία) celebrada por Demócrito como uma
das metas fundamentais da vida (alegria, bom humor, serenidade). Mais tarde, em Sêneca esta
16

HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Tradução de Marcia Sá Cavalcante Schuback. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 265-268. Título
original: SeinundZeit.

17

Cf. Securitas. HAMILTON, John T.In:CASSIN, Barbara (Ed.). Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon. Tradução de
Steven Rendall et al. New Jersey: Princeton University Press, 2014. p. 936. Título original: Vocabulaireeuropéendesphilosophies:
Dictionnairedesintraduisibles. Com razão Cassin (op. cit. p. 936) relaciona “Securitas” entre os termos filosóficos “intraduzíveis”
(Untranslatables), ressaltando que os seus sentidos podem abarcar ideias dificilmente exprimíveis por outros vocábulos, como
security, tranquility, carelessness (do inglês), sécurité, sûreté, incurie (do francês), Sicherheit, Sorglosigkeit (do alemão), asphaleia,
ataraxia, akêdeia (do grego), sicurezza, trascuratezza (do italiano).
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tendência assumirá a conotação de beata vita (vida feliz, bem-aventurada, agraciada) do filósofo.
Ambos os autores, em resumo, entenderam Securitas como paz de alma (tranquilitas animi)
associada com a vida privada, vivida longe dos cuidados e preocupações da esfera política. Deste
modo, a remoção de cura corresponde ao afastamento do filósofo do fórum (da vida pública).18
Com o colapso da República Romana, segundo o mesmo estudo, Securitas começou a ser
empregada com uma conotação decididamente política. Predominou, desde o começo do Período
Imperial o uso da palavra como uma referência à proteção militar ou governamental. Securitas
passou a ser entendida como uma condição a ser desfrutada coletivamente (dentro dos muros
protetores da cidade) e não no âmbito privado (longe da cidade). É importante sublinhar que o uso
republicano para a defesa civil era expresso por salus (proteção, salvação). A ascensão de Augustus
determina uma divisão semântica entre um interior (um subjetivo sentimento de calma e
compostura) e um exterior (um objetivo sentido de proteção e de defesa, blindagem).19
Hamilton enfatiza, também, que o sentido imperial se afastou daqueles que provinham da
tradição filosófica (ἀταραξία e ἀπάθεια). Em vez disso, estendeu-se outro termo grego – asphaleia
(ἀσφάλεια) –, que significava firmeza, estabilidade ou, literalmente, prevenção (a partícula “a-”
indica negação e “sphalein” tropeço ou queda). Ἀσφάλεια tinha uma conotação claramente
conservadora e seu uso retratava uma aspiração de que as instituições não viessem a se desagregar:
elas deveriam permanecer eternamente firmes (asphales) como as moradas dos deuses referida
por Homero na Odisséia ou infalíveis (asphalê) como os estatutos dos deuses invocados por Sófocles
nas Antígonas. Paterculus, na Historiaeromanae, mais tarde, empregaria Securitas com uma
conotação de segurança interna, ao descrever o sucesso do Imperador na remoção da ameaça de
guerra civil. Na época posterior a Augustus, opera-se uma fusão semântica entre Securitas e Salus.
Permanece o vínculo com ἀσφάλεια, mas já com uma disposição que supera a tranquilidade
emocional e física e absorve disposições cognitivas como “certeza” e “convicção intelectual”.
Securitas, entretanto, manteve latente o seu uso negativo, de“descuido” (Quintiliano recorreu ao
termo para se referir ao desleixo dos seus alunos).20

18

Cf. Securitas. HAMILTON, John T. In: CASSIN, Barbara (Ed.). Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon. Tradução de
Steven Rendall et al. New Jersey: Princeton University Press, 2014. p. 936. Título original: Vocabulaire européen des philosophies:
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No discurso do cristianismo Securitas é introduzida por Agostinho, que enfatizou que a
verdadeira segurança (firma Securitas) somente é possível depois da morte, quando o homem
ingressa no estado de eterna bem-aventurança. A ansiedade é removida quando encerra o domínio
da vida terrena e o homem se encontra com Deus. Sentir-se seguro, segundo Agostinho, seria
enganoso, uma vez que isso ofereceria um descanso que somente seria válido quando dado pela
graça divina. Falhar em reconhecer a sua própria vulnerabilidade é sofrer de uma falta de segurança
que leva alguém a um estado ainda mais vulnerável. O cristianismo imprime uma associação
pejorativa a Securitas, entendendo-a como um retrato do epicurismo, não no sentido de ataraxia
(ἀταραξία), já mencionado, mas como akêdia (ακηδία: indiferença, torpor; literalmente, a negação
do cuidado “a-kêdos”), como ociosidade, indolência, preguiça (um dos pecados capitais), decorrente
do orgulho que desencadeia a melancolia (um estado em que toda ocupação física é suplantada
pelo tédio, pela letargia e pela completa despreocupação). Somente mais tarde, com a reforma,
Securitas ressurge novamente com alguma conotação positiva, mantendo, todavia, a sua
ambivalência. Lutero distingue segurança pública (um bem que provém de um governo secular
através de seus magistrados) e segurança individual (um mal que provém de uma atitude de
indolência e orgulho, de quem descuida do exame das escrituras sagradas ou está confiante na sua
salvação eterna).21
Na filosofia política moderna Securitas aparece com um marcado sentido positivo, como se
vê em Maquiavel (em Tito Lívio), Hobbes (na discussão do pacto de soberania) e Locke (ao fixar a
liberdade mediante os laços da Sociedade Civil). As teorias econômicas do século XVIII,
posteriormente, empregaram o conceito de Securitas para manter a rentabilidade de mercados
abertos. Com o alvorecer do nacionalismo do século XIX, o Estado de Segurança é levado à
proeminência, pavimentando o caminho para os abusos dos aparelhos de Estado no século que se
seguiu.22
A palavra Segurança possui um complexo significado histórico que possibilita a aglutinação
de inúmeras tendências de pensamento, especialmente nas áreas de estudo das Relações
Internacionais, da Ciência Política e do Direito. Questões concernentes à defesa nacional
diplomacia, governança, estado de exceção e normatividade reclamam a atenção (cura) de todos
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estes domínios disciplinares. Baratta destaca que o substantivo Segurança vem seguido
normalmente de adjetivos como “nacional” (defesa do território interna e externamente), “pública”
(defesa da ordem) e “urbana” (defesa da urbe). Tais usos possuem conotação coletiva: a Segurança
da nação, da comunidade estatal e da cidade e não remetem, propriamente, à segurança dos
direitos das pessoas individualmente consideradas, nem dos grupos sociais a que elas pertencem.23

3. INTERLÚDIO: SE-CURITAS NA NOVELA “A CONSTRUÇÃO”, DE KAFKA
Neste contexto e sob esta constelação de significados, insere-se neste artigo, como
interlúdio, uma breve análise da novela “A Construção” 24 , de Franz Kafka, a fim de ampliar a
compreensão25 do tema proposto.
“A Construção” integra um volume composto por 4 contos e uma novela, escritos entre 1922
e 1924. Faz parte deste volume, além de “A Construção”, “Um Artista da Fome” (este dividido em 4
contos: “Primeira Dor”, “Uma Mulher Pequena”, “ Um Artista da Fome” e “Josefina"). De acordo
com Carone26, “A Construção”, assim como o restante do volume, foi escrita no período em que
Kafka sofria com a tuberculose e atravessava a fase mais devastadora da doença, que havia tomado
a laringe, impedindo-o de comer. Vivia o autor em contexto histórico-social crítico e sombrio de
ascensão do nazismo na Alemanha e deixa transparecer enfaticamente no escrito, o seu estado
pessoal de dor e incertezas.
A narrativa de “A Construção” retrata a vida de um pequeno (mas extremamente habilidoso
e ágil) animal que constrói para si uma espécie de toca, planejada nas suas minúcias de forma a
resultar num ambiente indevassável e proporcionar ao seu morador dias de total tranquilidade. Sua
arquitetura é complexa e conta com uma grande praça principal, na qual são reunidas todas as
provisões que o animalzinho se empenhava em caçar e arrastar para dentro de seu refúgio. Cercada
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de diversos cômodos a praça é o coração da toca. É nela que o pequeno animal se regozija com sua
obra e dela tem uma visão exata dos víveres que dispõe e acessa os demais compartimentos que
formam a construção, em constante averiguação acerca da eficiência de sua obra.
É, pois, assim que o animal protagonista passa seus dias, ora a desfrutar da sensação de
Segurança que sua construção lhe proporciona, ora a modificar esta mesma construção, na tentativa
de eliminar um sentimento que lhe corrói por dentro, que lhe chega de mansinho e coloca em
dúvida a sua tranquilidade. Isso porque, mesmo nos momentos de maior bem estar, de pleno sono,
de deslumbramento diante da quantidade de comida que ele mantém na toca, ele se sobressalta,
assombrado por um pequeno ruído ou por um silêncio enganoso.
Por conta desta (In)Segurança o pequeno animal criado por Kafka vive momentos que
oscilam entre a paz e o medo pois, como ele mesmo afirma, “(...) regularmente me assusto e saio
do sono profundo e fico escutando, escutando no silêncio que aqui reina inalterado dia e noite,
sorrio tranquilizado e mergulho com os membros relaxados num sono mais profundo ainda”27. As
vezes o temor lhe invade e ele se lança em frenéticas reformas da toca, ávido pelo retorno da
sensação de paz: “Pior é quando, geralmente ao acordar assustado, me parece às vezes que a atual
distribuição é completamente falha, que ela pode provocar grandes perigos e precisa ser corrigida
o mais rápido possível, sem consideração por sonolência e cansaço (...).”28
Local importante na construção é o seu acesso ao mundo exterior: a saída da toca. Não está
de todo exposta. Ao contrário, este ponto só é alcançado (vindo do interior da toca) através de um
intrincado labirinto formado por vários corredores. Sua arquitetura foi feita para ludibriar o inimigo,
para afastá-lo da parte central da construção. Porém, sempre será uma porta. É o local onde a
fragilidade é real, onde a Segurança está relativizada pela necessidade de entrar e sair, e o dono da
construção tem plena consciência disto.
A fragilidade da entrada da toca é a sua própria fragilidade e ele deixa claro a premência de
estar sempre alerta, quando declara: “estou bem ciente disso, e mesmo agora, no auge da vida, não
tenho uma hora de completa tranquilidade, pois naquele ponto escuro do musgo eu sou mortal e
nos meus sonhos muitas vezes ali fareja, sem parar, um focinho lúbrico.”29.
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Assim, a paz e o desassossego na vida deste animalzinho caminham juntos, frequentam o
imaginário dele quase que ao mesmo tempo. Sua separação se dá apenas pelos breves momentos
deillusio em que o pequeno animal busca na sua construção elementos de tranquilidade, os quais
logo se esvanecem diante de pequenos ruídos, trazendo para muito próximo do sentimento de paz,
as raízes nodosas do medo.
Seu cuidado é constante. A inquietude é o que o move, o que impulsiona a sua vida. Ele diz,
a certa altura: “Em todos esses anos tive muita sorte, a sorte me estragou, estive intranquilo, mas a
intranquilidade dentro da sorte não leva a nada”. E planeja novas ações, novas estratégias diante
de um sinal de perigo: “O que teria que ser feito agora, na verdade, seria vistoriar a construção em
detalhe no que concerne à defesa e todas as suas possibilidades imagináveis; elaborar um plano de
defesa e de construção correspondente e, logo em seguida, iniciar o trabalho (...)”30.
Não há, pois, descanso para ele. Enquanto vivo ele está entregue à Cura. Sua vida transcorre
cum-Cura epor conta disso a vigilância e o cuidado lhe serão exigidos o tempo todo. Somente com
sua morte o estado de vigilância cessa, o trabalho se apresenta inútil, sua Construção perde o
sentido e ele se liberta da Cura.
“A Construção”, de Kafka, é uma alegoria que pode ser empregada para compreender o “Ser
da Presença” sob a governança da Securitas do Estado Moderno. Conforme Heidegger, “Cura prima
finxit: esse ente possui a ‘origem’ de seu ser na cura. Cura teneat, quamdiuvixerit: esse ente não é
abandonado por sua origem, mas, ao contrário, por ela é mantido e dominado enquanto ‘for e
estiver no mundo’”.31

4. SEGURANÇA PÚBLICA E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Feitas essas considerações pode-se voltar ao campo da Segurança Pública e do peso ou força
que nas Políticas de Controle do Crime ganham as garantias constitucionais individuais e coletivas.
No campo público a ausência da consciência acerca das ilusões de segurança socialmente
compartilhadas, pode conduzir ao estabelecimento de ordens sociais político-sociais marcadamente
autoritárias. Tais ordens se valem, com frequência, mesmo em Estados como o brasileiro regido por
uma Carta Constitucional fundada nos ideais de justiça e harmonia social, liberdade, segurança, bem
30
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estar geral, desenvolvimento e de igualdade (conforme está declarado em seu Preâmbulo), de
discursos e ações (práticas sociais) fragmentadas, muitas vezes apartadas das orientações maiores
e cogentes, como as estabelecidas na Constituição, voltadas à satisfação de interesses de
determinados segmentos sociais em detrimento de outros.
Trata-se de uma ilusão compartilhada na medida em que os destinatários da Segurança
recebem tais ações como solução, como fórmulas de tranquilidade, engajando-se num projeto que
não faz mais do que oferecer uma “sensação” de Segurança.
Não há algo real. As ações feitas nesta inconsciência são paliativas, feitas para agradar. O
trabalho não está na busca de um ambiente de favorável convivência social (com ações
transformadoras, como o investimento na educação, na cultura e na justiça social), mas no
reaparelhamento de um estado de violência sob a roupagem de aumento da “sensação” de
Segurança. Éplacere. É illusio.
Nesse passo, certas propostas de ações de aperfeiçoamento da Segurança promovidas pelo
Estado podem, num primeiro momento, ser formuladas como correções de rumo necessárias e
úteis, mas ao cabo ferem de morte certos direitos e garantias que pareciam estar há muito
consolidadas. Muitas vezes são preconizadas correções que privilegiam formalmente a liberdade, a
democracia ou qualquer outro bem à nação, aos quais, todavia, põem em movimento forças
destrutivas capazes de levar ao colapso aquilo que discursivamente pareciam priorizar.
No Brasil, por exemplo, a chamada Doutrina de Segurança Nacional32, ao longo das décadas
de 1970 e 1980, se amparou no apelo ao desenvolvimento (outra noção ambivalente) para sustentar
o seu conceito de Segurança Pública.33 Este mesmo conjunto de ideias, entrementes, desencadeou,
tristemente, naquelas décadas, não só no Brasil mas em toda América Latina, o acolhimento do
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pensamento de Schmitt sobre a luta existencial entre “amigos” e “inimigos”34, que serviu tanto para
orientar e legitimar um Direito Penal voltado ao combate do inimigo, quanto para abrigar um
Sistema Penal subterrâneo35, sanguinário e desumano que ainda hoje opera no interior do Estado
Constitucional Democrático brasileiro: um sistema propenso ao que Zaffaroni denomina
“autoritarismo cool”, que junta de uma só vez: “[...] a opacidade, a tristeza, a depressão, a
mediocridade, a falta de criatividade, a superficialidade, o desrespeito para com o cidadão”.36
Deste modo, quando Segurança é considerada ampla e historicamente, através de seus
sentidos gerais de defesa da coletividade administrada, atinentes aos processos de manutenção da
ordem civil e contenção de ameaças, chega-se a um conjunto semântico em que, pela complexidade
e diversidade das muitas orientações, será praticamente impossível obter univocidade a respeito de
seu conteúdo. Se isso ocorre do ponto de vista disciplinar ou político, o uso corriqueiro do vocábulo
não enseja menores controvérsias. Uma disparidade de conceitos e ações se confundem, sendo
frequentes as aglutinações no pensamento comum à palavra como salvação, cálculo, probabilidade,
certificação, validação, acordo, ligação, privacidade e confidencialidade.37
Observe-se, por exemplo, as tendências do pensamento de Segurança no âmbito de estudo
das relações internacionais.
Tradicionalmente, como destaca Hamilton, os estudiosos das relações internacionais têm se
reunido em torno de duas orientações maiores em seus estudos sobre a Segurança no seu sentido
público: o realismo e o liberalismo.
O realismo abraça uma postura mais estatista, pretendendo o aperfeiçoamento da
Segurança Pública mediante o desenvolvimento de políticas mais efetivas, programas e legislação.
Os teóricos realistas buscam apoio, com frequência, na noção de Estado Soberano (Hobbes) e
34
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procuram pontuar as vulnerabilidades e fraquezas nacionais para, então, com base nisso, sugerirem
medidas de fortalecimento do Estado destinadas à proteção dos territórios, do regime ou das
populações. Eles se valem fundamentalmente de métodos quantitativos de análise de riscos e
trabalham com probabilidades estatísticas, as quais, visam, basicamente, reduzir as contingências e
manter a previsibilidade de certas ocorrências. No sentido oposto, aparecem as críticas de
inspiração liberal ao realismo (apoiados na tradição de Locke e Mill), os quais, empregando métodos
qualitativos, renunciam a abstrações e lamentam os sacrifícios que os indivíduos tem de fazer,
quanto à sua liberdade, diante do altar do Estado. Estes teóricos redirecionam o estudo de
Segurança para linhas mais humanitárias, como direitos humanos, saúde, meio ambiente, ou seja,
batalhando por necessidades humanas básicas mediante estratégias de suporte em vez de trabalhar
para aperfeiçoar as políticas de violência. Para Hamilton, contudo, apesar das diferenças apontadas,
as duas orientações compartilham dos principais pressupostos. Ambas assumem que o significado
de Segurança é fixo: concordam em uníssono que ela deve ser entendida como proteção (do Estado,
no caso dos realistas e da liberdade, para os liberais). As políticas realistas são “geopolíticas”
enquanto as políticas liberais são “biopolíticas”, entretanto o desenho político que ambas protegem
é o mesmo: a segurança geopolítica deve se posicionar contra as ameaças ao território, enquanto a
biopolítica deve proteger contra as ameaças à vida. As duas orientações, assim, concordam que o
objetivo da Segurança implica separação e isolamento, para proteger algo ou alguém do que foi
interpretado como uma fonte de insegurança.38
Desde meados do século XX, conforme enfatiza Hamilton, várias posturas teóricas
procuraram confrontar as assertivas realista e liberal sob vários enfoques. Teóricos, com aportes
marcadamente construtivistas, elaboraram críticas a tais correntes de pensamento da Segurança
atacando justamente a questão dos determinantes históricos que contribuem para a conceituação
dos problemas de Segurança. Críticas dos estudiosos da Escola de Frankfurt de teoria social
(fundados sobretudo na obra “Dialética do Esclarecimento” de Horkheimer e Adorno) asseveraram
que as formulações realista e liberal jaziam sobre uma clássica e essencializante concepção de
subjetividade. De maneira geral, os teóricos críticos da Segurança puseram em dúvida os
procedimentos de validação das ideias do realismo e do liberalismo quanto à problematização do
sujeito nas duas perspectivas, as quais transcendentalizavam um sujeito seguro, seja o Estado, o
território, o regime ou a população, seja o indivíduo. Os críticos destacaram a imanência,
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enfatizando a fragmentação e constituição processual inerentes do sujeito, a sua dependência e
vulnerabilidade, a sua inserção no mundo. O sujeito, sob este ponto de vista, não está
predeterminado, como um ente pré-construído: ele é alguém que se acha continuamente em
formação. Assim sendo, em vez de situar previamente um sujeito estável (a ser guardado e
protegido), a teoria crítica sustentou que o sujeito/objeto da proteção passa a existir somente
quando são criadas pelas medidas de Segurança, em vez de estar já constituído aguardando a
iniciativa de proteção subsequente.39
Também sob viés crítico, algumas abordagens filosóficas levantaram suspeitas sobre a
idealização de Segurança, especialmente acerca da sua conotação de “eliminação do cuidado”.
Kierkegaard (ao tratar da ansiedade), Nietzsche (em suas genealogias) e Heidegger (em sua
ontologia fundamental) criticaram-nas por representarem uma atitude metafísica, uma
transformação da falsa tranquilidade em objetividade. Neste mesmo diapasão Plessner concebeu
uma filosofia crítica como um modo de, “de-segurança” (Entsicherung) que vividamente remove a
trava de segurança (Sicherung) dos modelos convencionais de pensamento da Segurança, a fim de
preparar o terreno para uma Segurança mais segura.40
Para Plessner a vida humana constitui um risco, ela é aberta e insegura. Não existe tal coisa
como a completa Segurança. No entanto, a falta de Segurança e certeza na vida humana, que é o
preço que se deve pagar para estar vivo, é garantia de uma heterogeneidade inevitável do mundo
humano que leva a vida em comunidade.41
Constitui uma negação do tempo e da própria mortalidade do homem qualquer promessa
de perfeita Segurança. As tradições críticas lockeanas à Segurança com frequência lastimam que se
tenha que trocar proteção ao sacrifício de algumas liberdades. Todavia, o sonho da Segurança
absoluta parece guardar em si algo mais insidioso que que esta troca: a remoção do tempo-limite
da mortalidade que caracteriza a existência humana. Em “L’Échangesymbolique et lamort” (“A troca

39

Cf. HAMILTON, John T..Security: Politics, Humanity, and the Philology of Care. New Jersey: Princeton University Press, 2013. p. 1516. Vale salientar que autores vinculados à Escola de Copenhagen focaram suas análises nas as condições intersubjetivas que
identificam ameaças à segurança em relação a alguma ideia de normalidade estabelecida, isto é, definiram como objeto de estudo
o processo dinâmico de “securitização” e “descecuritização” que ocorre nos planos institucional e pessoal. Neste sentido caminham
os estudos de autores como Buzan e Hansen (BUZAN, Barry; HANSEN, Lene. The Evolution of International Security
Studies.Cambridge: Cambridge University Press, 2009) e BOER, Monica Den; WILDE, Jaap de.The Viability of Human
Security.Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008.
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Cf. Securitas. HAMILTON, John T.In:CASSIN, Barbara (Ed.). Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon. Tradução de
Steven Rendall et al. New Jersey: Princeton University Press, 2014. p. 937. Título original: Vocabulaire européen des philosophies:
Dictionnaire des intraduisibles.
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CICHOCKI, Marek. HelmuthPlessner and Carl Schmitt: Closeness and Distance. Disponível em: <http://www.omp.org.pl>. Acesso
em: 23 jun. 2014.
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simbólica e a morte”), Baudrillard denunciou a expansão da indústria da Segurança como um
“estado de chantagem”, o qual converte todos os acidentes, males e ameaças ao homem em
“superávit” (mais valia), em lucro, afirmando ainda que a pior forma de repressão consistiria em
desapossar alguém de sua própria morte. Para Baudrillard, para viver deve-se estar preparado para
morrer, por isso todos os aparatos de Segurança e tecnologias destinadas a prevenir este fim,
adiando as futuras contingências pela antecipação, impede a vida de, em si mesma, viver. Ponderase, em contrapartida, que seria impossível não querer se proteger e evitar ou adiar os males
potenciais da existência. Colhe-se, contudo, do julgamento radical de Baudrillard que a preocupação
com Segurança é sempre uma preocupação em não querer ter preocupação, revelada pelo desejo
de proteger-se a si e aos outros, pela necessidade de autopreservação que leva a antecipar os
perigos e tomar as medidas necessárias para remediar as vulnerabilidades.42
Contemporaneamente, com diferentes pendências nos discursos constitucionais para o lado
da geopolítica ou da biopolítica, variando ainda conforme o conteúdo e abrangência das proteções,
é possível identificar uma fusão dos sentidos históricos de Securitas quando o tema é Segurança
promovida pelo Estado.
Este sentido de Segurança pretende corresponder aos “três tipos de medo” que afligem o
homem na atualidade, às suas inseguranças. O comprometimento do Estado envolve, como destaca
Bauman, três esferas de proteção (ou de Securitas): a) a do corpo e das propriedades; b) a da ordem
social e da confiabilidade nesta ordem; c) a dos espaços dos sujeitos.43
Pode-se inferir que, semanticamente, o Poder do Estado reúne de uma vez as Securitas, Salus
romanas e também o sentido de asphaleia(ἀσφάλεια), abandonando o seu peso semântico
negativo.
O Estado deve resguardar não somente a Segurança nos aspectos corporais e patrimoniais
de seus súditos, mas também ele precisa manter a estabilidade e credibilidade das suas instituições
(o que envolve uma trama intrincada de direitos, rendas, empregos, e sistemas de proteção aos
vulneráveis). Além disso, cabe-lhe resguardar os lugares da pessoa no seu âmbito, protegendo-a
contra abusos que possam ocorrer nos encontros sociais (nas interações entre classes, etnias,
gêneros ou religiões), bem como contra qualquer tipo de exclusão social.
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Securitas. HAMILTON, John T. In: CASSIN, Barbara (Ed.). Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon. New Jersey:
Princeton UniversityPress, 2014. p. 937-938 Título original: Vocabulaire européen des philosophies: Dictionnaire des intraduisibles.
Tradução de Steven Rendall et al.
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VideBAUMAN, Zygmunt. Medo Líquido. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. Kindle Edition, pos. 87.
Título original: LiquidFear).
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No texto da Constituição da República Federativa do Brasil, a palavra “segurança”, como
direto do cidadão, aparece cinco vezes, podendo constituir tanto um direito individual quanto social
e envolvendo, no seu conjunto ou isoladamente, algum dos âmbitos de proteção
constitucional.

44

Todavia, Deve observar que “ideia” de Segurança permeia todo texto

constitucional, pois este assegura garantias que buscam assegurar ao cidadão tranquilidade no que
concerne à sua integridade física, ao seu patrimônio, à firmeza da ordem social e solidez das
instituições políticas e a possibilidade de exercício de cidadania de maneira igualitária e justa.
Do ponto de vista semântico, então, o sentido de Securitas deve ser procurado no texto da
Constituição Federal e na tradição em que ela expressamente se inscreve (uma tradição jurídica
constitucional e democrática).
Dito de outro modo: o universo linguístico que define Securitas não é o das políticas, das
correntes de pensamento ou das doutrinas de segurança e sim, o estabelecido pela ordem
Constitucional, que condiciona, assujeita e dirige todos aqueles.
Esta ordem privilegia o respeito aos direitos fundamentais, que é um aspecto primordial para
exercício de uma cidadania plena. A Securitas simbólica que provém do Sistema Penal não deve, por
isso, prevalecer sobre as garantias de liberdade.
As ideias de segurança pública que se fundam na ampliação do Sistema Penal como
estratégia de superação dos “medos” da população, embora divergindo quanto aos métodos de
análise de riscos e quanto ao objeto jurídico de proteção, concordam em um aspecto: para ambas
o Estado deve promover, através de certas medidas políticas de contenção, políticas criminais,
fundadas na separação e no isolamento da ameaça ou do risco que os crimes representam.
Entrementes, qualquer medida de caráter penal, quer se trade de providência relativa à
criminalização primária quer diga respeito à criminalização secundária, para ganhar suporte
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A palavra segurança aparece na Constituição vinte e seis vezes, mas com diversos sentidos. As cinco as ocorrências são as seguintes:
a) no Preâmbulo, na afirmação de que o Estado brasileiro é instituído como Estado Democrático (“destinado a assegurar o direito
o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos”); b) no art. 5º, “caput”, na declaração de que a
segurança é uma garantia a brasileiros e estrangeiros residentes no País, juntamente com o direito à vida, à liberdade e à igualdade;
c) no art. 6º, “caput”, como direito social, ao lado de outros direitos (educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer,
previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados); d) no art. 7º, XXII, como um direito dos
trabalhadores relativamente aos riscos do trabalho; e e) na epígrafe do Capítulo III (“Da Segurança Pública”) do Título V (“do Estado
e Das Instituições Democráticas” e no art. 144, “caput”, que ali está inserido, o qual declara que a “A segurança pública, dever do
Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através [...]” das polícias federal (incluindo a rodoviária e a ferroviária), civis e militares (incluindo os corpos de
bombeiros militares). Destas ocorrências somente a da letra “e” se refere diretamente ao Controle Jurídico-Penal (epígrafe e art.
144, “caput”), visto que define as competências das polícias no âmbito federal e nos estados para apuração e/ou repressão de
infrações penais (§§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º).
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constitucional, precisa vir sempre acompanhada de políticas públicas assecuratórias das garantidas
constitucionais.
Isso porque, a força e de violência do Estado para fazer valer as leis penais, em uma ordem
jurídica como a brasileira, jamais podem vir desacompanhados de medidas de contenção do
autoritarismo.
No Brasil, entretanto, a realidade tem demonstrado exatamente o inverso:
As prisões brasileiras são inseguras, insalubres e superlotadas. A maioria dos presos não tem
assistência jurídica adequada, nem durante os processos nem no curso da execução da pena. Centenas
de condenados cumprem pena em locais impróprios (em celas nas delegacias de polícia ou em
estabelecimentos destinados a presos provisórios). São relatados, em todo o País, problemas com a
alimentação e alojamento. Além disso, de um modo geral, não há formação do preso para o trabalho
e os projetos que investem em instrução escolar são incipientes e isolados. E mais, as regras
elementares dos regimes prisionais não são cumpridas. Somem-se a isto as rebeliões, as fugas em
massa, os estupros e a indefectível corrupção dos agentes prisionais. Fora da prisão, aqueles que saem
não encontram colocação no mercado de trabalho e acabam retornando às prisões, como
reincidentes. Relativamente aos que não chegam a ser presos, os que cometeram delitos menores (de
menor potencial ofensivo), passíveis de transação penal, ou que tenham sido beneficiados por sursis
processual (suspensão condicional do processo), ou, ainda, os “favorecidos” com penas alternativas e
os do regime aberto, o Estado se contenta com a manutenção da vigilância sobre a população
criminalizada.45

A resposta estatal tem sido o estímulo à criminalização como estratégia de promoção de
estatísticas capazes de transferir à população em geral alguma sensação de segurança. Nesse passo,
põe-se em movimento uma colossal linha de produção de processos criminais, de prisões e
condenações. Paralelamente a essa máquina, outra de complexidade diabólica também trabalha
em ritmo descontrolado: há, paralelamente ao Sistema Penal oficial, outro sistema penal
“subterrâneo” que mantém práticas irracionais (como torturas, extermínios, humilhações a presos
e acusados e a seus familiares, violações de domicílio etc.) inconcebíveis em qualquer Estado de
Direito.
Em oposição a tais políticas criminais é preciso erguer, com a efetiva aplicação das garantias
constitucionais e das regras e princípios de garantia consolidados nas leis penais e processuais pelos
agentes do sistema penal, uma barreira de contenção às formas descontroladas poder punitivo.
Tanto a Constituição quanto as leis de cunho material e processual em matéria penal buscam conter
as formas mais irracionais de poder punitivo; elas propõem “a administração otimizada do poder de
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Dissertação (Mestrado) - Curso de Curso de Mestrado em Ciência Jurídica, Departamento de Centro de Educação de Ciências
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contenção reduzido, de forma que permita apenas a passagem do Poder Punitivo menos irracional,
erigindo-se em barreira para o de maior irracionalidade.”46

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O reconhecimento da estreita relação existente entre a consciência da fragilidade e a
obtenção de Segurança (mesmo que não no sentido pleno) não só põe nos trilhos da Constituição
as PolíticasPúblicas de Controle do Crime, mas também coloca a questão da Segurança como ponto
prioritário do Estado, exigindo deste e de seus agentes atenção constante e integral visando a
promoção de cidadania.
No campo privado, individual, a consciência da limitação da Segurança (Securitas) vem pelo
desvelamento (alethea), pelo conhecimento do próprio estado de insegurança que é capaz de
promover uma fragilidade geradora de força. Na consciência do risco é que reside Securitas, não
como força paralisante, mas como como elemento de lucidez, de responsabilidade, pois a
consciência de que, como asseverou Kafka através de seu personagem: “(...) naquele ponto escuro
do musgo eu sou mortal (...)” longe de retirar a força do homem social, é o que lhe sustém.
No campo das relações públicas em um Estado Constitucional de Direito, viver cum curatem
o sentido de desfazimento das ilusões de Segurança que advém dos investimentos públicos no
controle penal e no aniquilamento das garantias penais.
A Constituição, sintetizou Zagrebelsky, compreendida em seu sentido mais profundo, deve
promover a restauração de sua legitimidade no Direito junto à sua legalidade. Todavia, a ação de
restauração não deve ocorrer como a de quem constrói um “paraíso artificial”, mas sim através da
“ação pela Constituição” que a converte em verdadeira força cultural.47
Para que isto aconteça, a Securitas legítima deve ser construída na/segundo a normatividade
constitucional48, devendo ser repudiada toda dicotomia estrita e isolante (que é metafísica) entre
algum sujeito integral e as ameaças e riscos construídos e autenticados por Politicas de Controle do
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ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal. p. 170.
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Cf. ZAGREBELSKY, Gustavo. Intorno alla legge: Il diritto come dimensione del vivere comune. Torino: Einaudi, 2009. p. 21.
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Crime que investem no autoritarismo e não enfatizam, pelo contrário repudiam direta ou
veladamente, as garantias de liberdade.
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ERCEPÇÃO DE RISCO NO ESTADO DE CRISE, BUROCRACIA E ACESSO À JUSTIÇA

Gilson Jacobsen1

INTRODUÇÃO
Neste exato momento há muitos cientistas empenhados em estudar uma ideia no mínimo
intrigante nas fronteiras da física teórica: o multiverso. O multiverso, enquanto extensão das atuais
teorias da cosmologia, corresponde a uma coleção de um enorme número de universos, “cada qual
com suas próprias leis da Natureza”2.
Nosso Universo conhecido - com suas leis que permitem às estrelas se formar e viver por
longos períodos de tempo, até que surjam planetas e, em pelo menos um deles, também criaturas
vivas - seria apenas um dentre tantos outros hipotéticos universos3.
Aliás, se nosso Universo tem data de nascimento calculada em aproximadamente 13,8
bilhões anos - o que se estima levando em conta a velocidade da luz e nos impõe um horizonte
(limite) cósmico -, e se outros universos realmente existirem “lá do lado de fora”, é possível que
outros universos se choquem ou até já tenham se chocado com nosso Universo4.
Trata-se de um risco, ainda que hipotético ou distante no tempo; mas é claro que os riscos
que mais nos afligem, e que realmente nos afetam ou ameaçam, são aqueles muito mais próximos
de nossa realidade cotidiana. Um sem-número de situações, a maioria criada por nosso próprio
estilo de vida, social e política, que realmente põem em risco nossa existência, ou das gerações
futuras, neste planeta.
Os problemas que a sociedade enfrenta hoje são tão complexos e urgentes que não se
submetem a apenas uma disciplina ou profissão5. Do ponto de vista dos riscos e das catástrofes, a
dura experiência revela que “uma catástrofe nuclear em qualquer lugar pode ser uma catástrofe
1

Doutor e Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí - Univali; Dottore di Ricerca in Diritto pubblico presso
Università Degli Studi di Perugia/Italia; Juiz Federal integrante da 3ª Turma Recursal dos JEFs em Florianópolis/SC; Professor do
Mestrado em Ciência Jurídica da Univali e Professor de Direito Processual Civil dessa mesma universidade, Campus Kobrasol (São
José/SC).
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nuclear em todos os lugares”6. O pior dos exemplos da história nesse sentido está completando 30
anos; é o de Chernobyl, hoje uma cidade fantasma, porque abandona às pressas e para sempre.
O objetivo científico desta pesquisa é justamente aumentar a percepção de alguns riscos
havidos ou agravados nestes tempos em que a própria ideia de Estado – ou sua continuidade como
o concebemos - é posta em xeque. Tanto que já se fala em um “estatismo sem Estado”. É que o
Estado já não consegue levar coisas a cabo, porque alijado de uma parcela grande – cada vez maior
– do antigo poder que sempre deteve7. Isso porque parece haver uma separação entre poder e
política, que já não o permitem fazer escolhas apropriadas. Se e quando ainda dá conta do
meramente rotineiro no âmbito local, mostra-se – o Estado – totalmente incapaz de resolver
problemas mais complexos que lhe surgem com freqüência no âmbito global8.
A própria ideia de governança, mergulhada na burocracia, parece ter tomado o lugar o
daquele governo funcional outrora baseado na relação de confiança com o público. Na prática, o
poder é administrado pelo mercado, com seus grupos financeiros ou por forças supranacionais,
enquanto a política tornou-se assunto controverso e contencioso9.
E o Estado assim de crise tornou-se como que um parasito da população, pois, preocupado
com seu futuro e com sua própria sobrevivência, exige cada vez mais e dá cada vez menos
contrapartidas10.
Para Bauman fica “a impressão de que nenhuma ‘escolha’ é feita nem certamente decisões
são tomadas hoje pelos governos dos Estados, [...]. Indecisão, prevaricação e procrastinação são
hoje os nomes do jogo [...]”11.
Importa, então, nos lindes restritos deste breve estudo, perceber e distinguir de qual risco,
ou de quais riscos, está-se verdadeiramente tratando quando se aborda essa intrigante temática; e,
finalmente, buscar eleger aquele que possivelmente seja o risco mais presente no dia-a-dia do
mercado, do Estado e de cada cidadão em particular, ainda que não seja enxergado,
conscientemente, como um risco. Existe, afinal, um risco que afeta a todos em praticamente todos
os momentos da vida em sociedade?

6

VICENTE, Kim. Homens e máquinas. p. 23.

7

BAUMAN, Zygmunt; BORDONI, Carlo. Estado de crise. Tradução de Renato Aguiar. 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2016. p. 21.

8

BAUMAN, Zygmunt; BORDONI, Carlo. Estado de crise. p. 22-23.

9

BAUMAN, Zygmunt; BORDONI, Carlo. Estado de crise. p. 25-26.

10

BAUMAN, Zygmunt; BORDONI, Carlo. Estado de crise. p. 28.

11

BAUMAN, Zygmunt; BORDONI, Carlo. Estado de crise. p. 29.

102

A investigação, o tratamento dos dados e a elaboração do relato desta pesquisa são
realizados com base no método dedutivo.

1. RISCOS DE TODA ORDEM
O primeiro grande risco que corremos é o de fecharmos os olhos para muitas questões
científicas que afetam a sociedade atual, pagando um alto preço no futuro - nós ou nossas crianças,
ou, ainda, aqueles a quem a Constituição de 1988 chama de “gerações futuras”. Questões como:
fontes de energia; aquecimento global; acesso à água; pesquisas genéticas, com seu entorno ético;
ampliação de armamentos nucleares, com seus inerentes perigos; e, a própria utilização – ou hiperutilização – das tecnologias digitais12.
Afinal, só uma sociedade educada cientificamente será capaz de dirigir os caminhos de seu
próprio futuro13. Isso, porém, envolve assumir alguns riscos inerentes à nossa condição humana,
curiosa e criativa. É que, diferente dos outros animais, que só almejam segurança, nós nos
arriscamos enquanto indivíduos e nos arriscamos coletivamente, sempre no afã de expandir as
fronteiras do conhecido14.
Então, parece fundamental distinguir os riscos decorrentes de nossa condição humana,
inquieta e criativa, daqueles outros riscos causados por nossa incúria ao tratar das grandes questões
sociais, políticas e ambientais que nos cercam.
Nem toda tecnologia que nos rodeia hoje tem sido capaz de evitar as catástrofes naturais. A
lição, a duras penas aprendida, é que a natureza não se deixa dobrar. Contudo, as piores catástrofes
são as morais, causadas pelo próprio homem e, muitas das vezes, mais sérias que as naturais, “numa
espécie de competição de quem é mais qualificado no campo da destruição”15.
Como pano de fundo de tudo isso está aquilo que Bauman chama de “crise de agências e de
instrumentos de ação efetiva”, o que gera a terrível sensação “de termos sido sentenciados à solidão
diante dos perigos compartilhados”16. E o resultado é uma indignação que leva as pessoas a sair às
ruas e ocupá-las, procurando modos alternativos de alcançar as coisas certas17.
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Segundo Hobsbawn, “A Agência Central de Inteligência (CIA) identificou, em 2004, cinqüenta
regiões do mundo sobre as quais os governos nacionais exercem pouco ou nenhum controle”18.
Como bem observado por Beck, os riscos e ameaças atuais, por conta da globalidade de seu
alcance, ameaçam a vida no planeta e, além disso, “esquivam-se à estrutura de competência do
Estado Nacional”19.
Não é de se estranhar, então, que, diante da crescente ausência do Estado-nação, aliás, de
todas as formas e manifestações estatais, haja um retorno ou uma (re)valorização dos espaços
urbanos, e surja com força a ideia de que é na cidade que a cidadania pode ser realizada20. Contudo,
os que vão para as praças e para as ruas, em sua angústia, “sabem o que os enraivece e do que
querem se livrar, mas só têm uma vaga noção, se é que a têm, do que gostariam de pôr em seu
lugar”21.
E como parece ser mesmo verdade que rumamos para uma sociedade de riscos mundiais,
na medida em que mesmo os países ricos não estão imunes à poluição industrial, às mudanças
climáticas e à deterioração da camada de ozônio, gerenciar riscos tornar-se-á o aspecto
proeminente da nova ordem mundial. Contudo, parece muito evidente que os Estados-nação,
sozinhos, não conseguirão triunfar “em um mundo de riscos globais”22.
Se descermos ao extremo individual e privado, mais especificamente ao ambiente de
trabalho de cada um, também nos depararemos com riscos. É que, segundo Porath, ficar exposto
ao comportamento grosseiro de outras pessoas no local de trabalho pode ser visto ou pensado
“como um patógeno infeccioso, uma espécie de vírus”23, na medida em que faz aumentar os casos
de adoecimento, ansiedade e depressão.
Então, até aqui partimos juntos da ideia de multiverso, passamos pelas inércias e omissões
do Estado – um Estado de crise -, e chegamos a um ambiente de trabalho, por exemplo, com bullying
ou com comportamentos grosseiros. Sempre lembrando ou pontuando alguns riscos inerentes a
cada situação.
18
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Haveria até mesmo, se fizéssemos um levantamento de todos os riscos que nos cercam, um
risco relacionado aos próprios riscos, pois “quando tudo se converte em ameaça, de certa forma
nada mais é perigoso”24. Há risco, ademais, na própria percepção que temos de uma dada realidade,
na medida em que as percepções, ao contrário da realidade, podem ser direcionadas; sobretudo
em tempos de pós-verdade, “quando convicções se sobrepõem aos fatos”25.
Mas daí estar-se-ia elevando os possíveis riscos à enésima potência, o que foge aos objetivos
deste estudo, pois a rigor “até mesmo decisões aparentemente simples quanto ao que comer agora
são tomadas no contexto de informações e opiniões conflitantes sobre as vantagens e desvantagens
de determinado alimento”26.
Fato é que se faz necessário redimensionar a percepção dos riscos diante de um Estado cada
vez mais de crise e ausente, pois talvez tenhamos que assumir - ou correr - novos e necessários
riscos para suplantar, em um novo ambiente social e político, esse vácuo.
Um bom começo parece ser aprofundar a investigação sobre aquele risco que nos toca a
todos, todos os dias, ainda que não nos apercebamos, qual seja o da burocracia.
É que mais do que nunca parece haver um questionar e um desconforto generalizado com
a excessiva burocracia que nos cerca, em todos os meios, sobretudo em nossa relação diária com o
Estado, com o mercado e com a própria Justiça, braço imparcial daquele e de quem menos se espera
vezos burocráticos, na medida em que podem descambar para negação de direitos ou perpetuação
de situações injustas.
Curioso constatar, então, um contraste: ou o Estado não consegue se fazer presente, ou
ainda se faz presente, mas daí exacerba em seu viés burocrático.
Michel Temer, Presidente da República Federativa do Brasil, que já foi Vice-presidente
(governo Dilma) e ocupou três vezes a Presidência da Câmara dos Deputados, assinou artigo
externando sua opinião, no último dia 10 de março de 2017, em jornal de grande circulação nacional,
sobre assunto que toca de perto na temática dos riscos e da burocracia:
[...]
Muito se diz acerca do impacto de medidas de austeridade fiscal sobre os direitos humanos. No
entanto, pouco se comenta que o custo de economias desorganizadas recai desproporcionalmente
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sobre os mais pobres. Sabemos, e no Brasil muito agudamente, que a irresponsabilidade no manejo
das contas públicas e o populismo fiscal trazem consigo elevado risco.
A situação que vivemos no Brasil é sintomática do impacto da irresponsabilidade fiscal sobre o
exercício dos direitos humanos. A crise econômica que agora começamos a superar tem origem
sobretudo fiscal.
O desarranjo das contas públicas nos últimos anos levou à maior recessão de nossa história, ao
desemprego de cerca de 12 milhões de pessoas. Pôs em sério risco a sobrevivência de programas
sociais. Pôs em sério risco a viabilidade de nossos sistemas de educação e saúde.
Essa crise autoinfligida pôs em sério risco, em suma, direitos humanos que são conquistas dos
brasileiros, alcançadas pelo esforço de gerações.
A verdadeira responsabilidade social pressupõe responsabilidade fiscal. Compromisso efetivo com os
direitos humanos requer planejamento, progressos sustentáveis, cuidado com a coisa pública27.
[...]

É de burocracia, pois, que vamos cuidar no próximo item.

2. BUROCRACIA EM DEMASIA
A palavra “burocracia” foi cunhada em 1745 e provém da combinação da palavra francesa
“bureau” e da palavra grega “kratos”, é dizer, escritório ou escrivaninha + comandar = a lei dos
escritórios28.
Tentemos compreender, mais e melhor, a ideia de burocracia, lembrando que
“compreender é operar uma mediação entre o presente e o passado, é desenvolver em si mesmo
toda a série contínua de perspectivas na qual o passado se apresenta e se dirige a nós”29. E é nessa
medida que a tomada de consciência histórica se apresenta como “a via que nos foi dada para
chegarmos à verdade sempre buscada”30.
Faz-se referência à consciência histórica porque, como já percebido no item anterior, e como
se verá adiante, recorrer à história para contextualizar risco(s) e burocracia, por exemplo, é
essencial.
Em relação ao espaço público propriamente, a partir do final da década de setenta a assim
chamada Crise do Estado passou a dar claros sinais de esgotamento do modelo Estadocêntrico. E
como resposta a essa crise de legitimidade e de confiança, “o espaço público passa a identificar-se
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mais com a sociedade, e menos com o Estado”31.
A tal ponto que, com as rápidas mudanças desencadeadas pela globalização e pelos avanços
na tecnologia da informação, ocorridos, sobretudo, a partir dos anos oitenta, surge o que se passou
chamar de matriz sociocêntrica32. A sociedade volta a fazer-se presente e revitaliza antigos valores
que pareciam adormecidos, tais como engajamento voluntário, vida comunitária, associativa e até
mesmo espiritual33.
É preciso retroceder ainda mais na história para entender melhor a evolução do cenário no
ambiente público.
A administração pública burocrática, segundo Bresser-Pereira34, foi adotada para substituir a
administração patrimonialista das monarquias absolutas, na qual o patrimônio público e o privado
eram confundidos. Afinal, o Estado era visto como propriedade do rei, estabelecendo o nepotismo
e o empreguismo, além da corrupção, como regra; mas esse tipo de administração viria a se mostrar
incompatível com o capitalismo industrial e as democracias parlamentares surgidos no século XIX. É
que, de um lado, é essencial para o capitalismo a separação clara entre o Estado e o mercado; de
outro, a democracia só pode existir quando a sociedade civil, composta por cidadãos, distingue-se
do Estado e ao mesmo tempo o controla. Daí por que foi necessário estabelecer um tipo de
administração que, além da clara separação entre o público e o privado, contasse também com a
separação entre o político e o administrador público. E isso faz surgir a administração burocrática
moderna, de base racional-legal.
Contudo, a propalada eficiência na qual se baseava não se revelou real. Isso porque, quando
o pequeno Estado liberal do século XIX deu definitivamente lugar ao grande Estado social e
econômico do século XX, constatou-se que a administração burocrática não garantia rapidez, nem
boa qualidade, nem, tampouco, custo baixo para os serviços prestados ao público. “Ao contrário, a
administração burocrática é lenta, cara, autorreferida, pouco ou nada orientada para o atendimento
das demandas dos cidadãos”35.
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Isso não era um grande problema para o Estado liberal, que contava com apenas quatro
ministérios - o da Justiça, responsável pela polícia; o da Defesa, incluindo o Exército e a Marinha; o
da Fazenda; e, o das Relações Exteriores – e cujo serviço público mais importante era o da
administração da justiça, desempenhado pelo Poder Judiciário. Mas a partir do momento em que o
Estado se transformou no grande Estado social e econômico do século XX, o problema da eficiência
tornou-se relevante36.
Claro que não parece possível nem desejável eliminar todas as facetas ou institutos
burocráticos. Concursos ou processos seletivos públicos, sistema universal de remuneração,
carreiras formalmente estruturadas e um sistema de treinamento devem ser conservadas e
aperfeiçoadas, ou até mesmo implantadas onde eventualmente até hoje não tenham sido37.
Vale observar que em determinado momento da evolução das teorias da administração
pública, “aos interesses tradicionais pela eficiência e pela economia, a nova administração pública
acrescenta o interesse pela equidade”38. E a equidade, no âmbito da administração pública, envolve
um senso de fairness ou justiça, que se traduz na correção de desequilíbrios verificados na
distribuição de valores sociais e políticos39.
Assim, contrastando com o tratamento sempre igual para todos, a equidade propõe maiores
benefícios para os mais desfavorecidos. E contrastando com a ideia de eficiência tão-somente, a
equidade enfatiza a responsividade e o envolvimento. E isso no âmbito também das repartições
administrativas, não apenas nas atividades dos órgãos legislativos, executivos e judiciários40.
E quando isso não é observado a burocracia passa a representar verdadeiro risco para todos.
Aliás, mais recentemente também surgiram as teorias da nova gestão pública e do novo
serviço público. Enquanto a primeira se baseia em conceitos econômicos como maximização do
auto-interesse, a segunda se constrói sobre a ideia do interesse público e de administradores
públicos a serviço de cidadãos, e totalmente envolvidos com eles41.
O que importa perceber é que “uma nova maneira de se pensar a administração pública e a
burocracia pode servir para transcender os limites do pensamento atual e abrir novas possibilidades
36
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para um serviço público de nível mais avançado”42.
Isso também deve valer para a função judiciária do Estado, sempre observadas suas sensíveis
peculiaridades, como se passa a ver no próximo item.

3. RISCOS DA BUROCRACIA PARA O ACESSO À JUSTIÇA
A Justiça não restou infensa a um novo modelo de gestão pública, tanto que conceitos como
o de produtividade dos serviços judiciais, controle de qualidade, planejamento estratégico, dentre
outros, “somaram-se aos antigos apelos de acessibilidade à Justiça e tempestividade da resposta
jurisdicional”43.
A prestação jurisdicional integra, sob certa perspectiva, o gênero da categoria de serviços
públicos essenciais a serem fornecidos pelo Estado. Por isso mesmo, o conjunto de atos praticados,
no âmbito do processo, no afã de gerar a sentença e o exaurimento de seus comandos, deve
orientar-se por técnicas eficientes, racionais, sem apego à burocracia desnecessária44.
Contudo, o Judiciário, visto como um todo, ainda “apresenta uma estrutura piramidal e uma
forma burocrática de administração instalada com todos os seus paradigmas”45.
A atividade dos juízes individualmente considerados, como se sabe ou se intui, não se resume
a julgar ou a despachar processos. Para além da atividade jurisdicional propriamente dita, também
chamada de atividade-fim, há um suporte humano e de material que precisa ser administrado. A
isso também se chama de atividade-meio46.
Percuciente é a ponderação de Ataide Junior:
A Teoria Geral do Processo sempre pecou por deixar de relacionar a jurisdição com a administração
da justiça, optando por analisar o fenômeno jurisdicional como algo abstrato, fecundo apenas no
campo das ideias. Mas, contemporaneamente, percebe-se que o sucesso da jurisdição não
corresponde, apenas, ao avanço da técnica processual, mas, sobretudo, à operacionalização do poder
jurisdicional, via mecanismos de gestão administrativa47.
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Tanto isso é verdade que hoje já se fala em juízes administradores. E os juízes
administradores, segundo Andrews 48 , precisam ter certas qualidades, quais sejam paciência,
autoridade, bom senso e poder de decisão.
Os grandes estudiosos de processo, ainda segundo Andrews, devem manter suas mentes
abertas para duas possibilidades: “a de que existem caminhos melhores para realizar coisas
semelhantes e a de que, de tempos em tempos, maneiras interessantes e criativas de fazer novas
coisas surgirão”49.
Certos problemas atinentes à Justiça, aliás, são comuns a praticamente todos os sistemas do
mundo, mas o que se percebe, por vezes, é que um sistema é superior a outro em alguns aspectos.
Eis alguns problemas: juízes que não têm compreensão suficiente para lidar com questões
complexas; processos que demoram muitos anos, mesmo em relação a casos relativamente simples;
recursos que demoram anos; regras de execução totalmente ineficientes50.
Como pano de fundo da maioria dos problemas que envolvem a Justiça encontra-se o apego
ou o excesso de burocracia, com riscos evidentes para cada cidadão em particular e para a sociedade
como um todo.
Em relação à morosidade da Justiça, além da necessidade premente de ampla atualização
legislativa, resumindo os ritos e encurtando procedimentos desnecessários – e o novo CPC (Lei
13.105/2015) foi um importante, mas ainda tímido passo -, cabe ao próprio Judiciário, em suas
práticas cotidianas, criar mecanismos, independentemente de qualquer modificação legislativa,
para o equacionamento dos problemas decorrentes da morosidade51.
Importa também buscar identificar, externamente, as causas da litigiosidade exagerada no
Brasil ou, como pondera Aragão52, averiguar quem é o “produtor” da sequência de demandas.
De fato, “não se pode perder de vista que a presença do Poder Público ante os tribunais é
uma clara expressão da natureza burocrática e regulamentar do Estado contemporâneo”53.
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Assim, a discussão e eventuais soluções passam pelas seguintes causas da litigiosidade, ainda
segundo Aragão 54 : alta litigiosidade social; o próprio Estado como descumpridor contumaz de
direitos assegurados na legislação; elevada densidade de demandas de massa, em razão do baixo
custo de rolagem de dívidas no âmbito do Poder Judiciário; e, pouca efetividade normativa e
prospectiva dos precedentes jurisprudenciais no Brasil.
E sob uma análise de maior espectro, as pressões decorrentes das inovações tecnológicas,
dos novos paradigmas industriais, com desterritorialização da produção e transnacionalização dos
mercados, e com uma nova divisão mundial do trabalho, tudo faz com que o Judiciário - com sua
tradicional estrutura organizacional hierarquizada e fechada, e que sempre seguiu uma lógica de
rígida e linear submissão à lei - tenha “de enfrentar o desafio de alargar os limites de sua jurisdição,
de modernizar suas estruturas administrativas e de rever seus padrões funcionais, para tentar
conseguir sobreviver como um poder autônomo e independente”55.
É que, do ponto de vista organizacional, o Judiciário sempre foi estruturado para funcionar
sob o pálio de códigos e leis processuais de caráter civil, penal e trabalhista, com seus prazos e ritos
que se mostram incompatíveis com a multiplicidade de lógicas, de valores, de procedimentos
decisórios e de perspectivas temporais hoje presentes na economia globalizada56.
Historicamente, lembra Faria 57 , desde a época colonial até os dias de hoje, o Judiciário
brasileiro sempre foi organizado como um burocratizado sistema de procedimentos escritos, graças
ao seu intrincado sistema de prazos, instâncias e recursos. E sempre foi concebido para exercer suas
funções no âmbito de uma sociedade basicamente estável, com níveis minimamente equitativos de
distribuição de renda, e com um sistema legal composto por normas padronizadoras e
hierarquizadas em termos lógico-formais. De tal modo que a intervenção judicial somente viesse a
ocorrer em caso de violação a um direito, com iniciativa a cargo da pessoa lesada. É dizer, o Judiciário
agiria somente quando provocado, em um horizonte essencialmente retrospectivo, a tratar de
eventos passados. Contudo, lembra aquele autor, a realidade brasileira é instável, contraditória e
conflitiva, repleta, enfim, de enormes desigualdades sociais e regionais58.
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Por isso mesmo, com os movimentos das décadas de 70 e 80 de acesso ao Judiciário para as
pessoas mais pobres e com a Constituição de 1988 os tribunais brasileiros se viram abarrotados por
milhões de demandas visando ao reconhecimento de novos direitos. Mas, apesar dessa litigiosidade,
ou exatamente por causa dela, esses tribunais jamais conseguiram entregar soluções definitivas em
prazos minimante razoáveis59.
Os juizados especiais vieram justamente para buscar reverter essa situação, mas por conta
da grande demanda e de seu rito próprio, a necessidade de gestão faz-se sentir de modo muito
destacado. Tanto que Ataide Junior pondera: “O caso dos Juizados Especiais é a prova mais
contundente de que o direito processual, para se efetivar, depende da gestão judiciária. Sem
iniciativa e criatividade judiciárias, o direito processual raramente acontece”60.
De outro lado, como alertam Cademartori, Rosa e Borba, “o discurso eficientista aplicado ao
Judiciário dissimula questões sensíveis, como o viés garantidor que essa instituição exerce no
contexto de uma democracia substancial”61.
De fato, talvez ainda se tenha que construir a noção exata do que significa - ou deva significar
- o princípio da eficiência para o Judiciário, porque a mera importação de práticas administrativas de
eficiência para o âmbito do Direito, sobretudo para a atividade-fim do Judiciário, que é julgar, pode
dissimular mais um efeito da globalização hegemônica e cobrar um preço democrático que não
costuma ser percebido62. É dizer, o princípio da eficiência bem pode ser aplicado ao Judiciário, nos
termos descritos pela nova redação do artigo 37, caput, da Constituição de 1988 em sua função de
administrar os seus próprios órgãos (atividade-meio), mas em relação ao julgamento de cada
processo a eficiência merece ser repensada, “porque demanda rapidez em detrimento da qualidade
que se espera do processo que, um dia, foi sinônimo de construção de verdades”63.
Vaz concorda: “[...], não se pode confundir sumarização com pressa e açodamento”64. É que
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no afã de impulsionar os processos para uma solução tão rápida quanto possível, alguns juízes, por
vezes, descuidam da instrução do processo ou conduzem o processo para “uma decisão que apenas
reprisa signos do texto sem fechar o círculo hermenêutico”65.
Acesso à justiça pode ser entendido como o modo pelo qual os direitos – abstratamente
previstos – se tornam efetivos. Mas por acesso à justiça não se deve entender somente a
possibilidade de se recorrer ao Poder Judiciário diante de eventual lesão ou ameaça de lesão a
direito, já que isso corresponde ao acesso à justiça em seu sentido formal. O acesso deve ser efetivo,
é dizer, apto a proporcionar disputa, debate, efetiva luta por direitos, e é nesse senso que fala em
acesso à justiça em sentido material. Por isso, o direito fundamental de acesso à justiça precisa ser,
a um só tempo, formal e material, abrangendo não só o direito de recorrer ao Judiciário, mas
também igualdade entre as partes, direito ao contraditório e à ampla defesa 66 . O art. 20 da
Constituição portuguesa, a propósito, “dispõe sobre ‘o acesso ao direito e tutela jurisdicional
efetiva’”67.
Na Itália, Zan 68 também não poupa críticas à disfunção organizacional que caracteriza o
processo civil na sua atual configuração normativa e estrutural. Afinal, segundo observa, o sistema
organizacional dos tribunais, que é onde os processos acontecem, não é regido nem no centro nem
na periferia, mas fica abandonado a um acúmulo de normas genéricas e abstratas responsáveis por
garantir eficiência e eficácia. Para agravar a situação, ocorre sistematicamente uma subutilização das
capacidades dos juízes, que empenham uma parte significativa do seu tempo em atividades de
baixíssimo valor agregado, envoltos pelo movimento contínuo e repetitivo dos autos de processos,
numa extenuante manipulação de documentos de papel. Em outras palavras, impera um único e
primitivo sistema de comunicação, que prevê que todas as informações necessárias ao juiz e aos
advogados estejam contidas somente nos autos de cada processo. Sem contar a disposição pouco
ou nada racional dos espaços físicos dos tribunais em relação aos respectivos usuários. Tudo sob
uma total ausência de controle dos diversos tempos do processo.
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Por tudo isso, ainda na ótica de Zan 69 , a introdução das tecnologias de informática e
telemática no mundo da justiça representa uma ocasião extraordinária para se repensar o papel de
cada tribunal e/ou o próprio processo civil em termos organizacionais. E ainda que as novas
tecnologias, por si só, não venham a resolver todos os males que afligem a justiça, são ocasião e
instrumento para se repensar o próprio processo, em busca de mais coerência, eficiência e eficácia
para que se possa dar respostas adequadas à demanda por justiça. Daí por que é tão importante
uma interação entre saberes e culturas diversas no âmbito jurídico, processual, informático e
organizacional para se poder pensar em enfrentar uma mudança da justiça civil com alguma
esperança de sucesso.
No Brasil, Theodoro Júnior também percebe a destacada importância da gestão para os
futuros rumos da Justiça, ainda que sob o manto de um novo Código de Processo Civil no país:
O certo, porém, é que os desvios e deficiências no exercício da jurisdição não se eliminam com leis,
mas com aprimoramento da gestão do Poder Judiciário. De nada vale criar-se legislativamente um
procedimento democrático e justo, se os encarregados de sua aplicação não são preparados para sua
adequada aplicação e se os organismos de atuação não são equipados com os recursos humanos e
tecnológicos indispensáveis.
Portanto, é importante ressaltar que, a par do novo Código, haverá de ser incrementada uma política
de gestão da justiça voltada para o aprimoramento tanto dos serviços judiciais como dos agentes
responsáveis pela efetivação do processo justo70.

Para Nunes71, as concepções liberais e sociais e o binômio segurança/celeridade, se antes
eram excludentes, agora devem ser complementares. Além do que, “a legislação representa apenas
um capítulo da discussão, ao lado de questões bem mais complexas acerca dos já indicados novos
papéis assumidos pelo Judiciário e da decorrente necessidade de repensar seu modo de
funcionamento e gerenciamento”72.
Desde o surgimento de um ancestral universal, qual seja a primeira célula bacteriana da qual
descende toda a vida subsequente que surgiu na Terra, a teia da vida planetária, segundo Capra73,
tem sido movida pela criatividade intrínseca de todos os sistemas vivos, através de mutações, troca
de genes e processos simbióticos.
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De fato, quem olha para o ambiente ao redor de si contempla a mudança, a adaptabilidade
e a criatividade contínuas. Apesar disso, nossas organizações não parecem capazes de lidar com a
mudança 74 ; devendo ser lembrado, por outro lado, que “está surgindo agora uma concepção
unificada da vida, da mente e da consciência, uma concepção na qual a consciência humana
encontra-se inextricavelmente ligada ao mundo social da cultura e dos relacionamentos
interpessoais”75.
E hoje tanto a administração quanto a tecnologia estão ligadas à criação do conhecimento,
de modo que o aumento de produtividade não decorre mais necessariamente do trabalho, mas da
capacidade de munir o trabalho com novas habilidades, hauridas de um conhecimento novo76.
Contudo, para levar ao máximo o potencial criativo e a capacidade de aprendizagem de
qualquer organização, é essencial que chefes e administradores compreendam que existe uma
interação contínua entre suas estruturas formais e explícitas e suas redes informais e autogeradoras.
Formais são as regras e os regulamentos que definem a relação das pessoas com suas tarefas; os
estatutos e os contratos; os departamentos e a divisão de funções; os documentos oficiais; os
organogramas, os manuais e os orçamentos. Informais, por outro lado, são as redes de
comunicações, tantas vezes fluidas e que podem ser não-verbais, mas que acabam gerando um
conhecimento tácito, muitas vezes fruto de uma troca de pequenos conhecimentos. Conhecimentos
e informações que estão nas pessoas mesmas, razão pela qual, quando chega alguém novo no grupo
ou quando sai alguém da equipe, toda a rede pode ser reconfigurada77.
Isso é extremante importante e sensível no mundo da Justiça, porque tanto juízes quanto
servidores, com razoável frequência, removem-se, mudam de função, ainda que temporariamente,
aposentam-se. Os próprios estagiários, que cada vez mais ocupam um importante espaço no âmbito
judiciário, chegam, passam a integrar as equipes por um ou dois anos, mas depois se afastam por
força de previsão contratual ou com o fim de um ciclo acadêmico.
Capra revela outro importante desafio que toca na questão da criatividade:
[...] é fato bem conhecido que as pessoas inteligentes e atentas quase nunca executam ao pé da letra
as instruções que recebem. Sempre as modificam e reinterpretam, ignoram algumas partes e
acrescentam outras da sua própria criação. Às vezes, tudo se resume a uma mudança de ênfase; mas
o fato é que as pessoas sempre respondem com novas versões das instruções recebidas.
Esse ato costuma ser interpretado como uma resistência, até mesmo como um ato de sabotagem.
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Porém, podemos dar-lhe uma interpretação muito diferente. Os sistemas vivos sempre escolhem a
que prestar atenção e como reagir, ou “responder”. Quando as pessoas modificam as instruções que
recebem, estão respondendo criativamente a uma perturbação, pois é nisso que reside a essência da
vida. Com suas respostas criativas, as redes vivas dentro da organização geram e comunicam
significados, afirmando a sua liberdade de recriar-se continuamente. Até mesmo uma resposta
passiva, ou de “agressividade passiva”, é um modo pelo qual as pessoas manifestam sua criatividade.
A obediência estrita só pode ser obtida à custa da vitalidade das pessoas, que são então transformadas
em robôs indiferentes e apáticos. Essa consideração é especialmente importante para as organizações
de hoje em dia, que são voltadas para o conhecimento: nelas, a lealdade, a inteligência e a criatividade
são os maiores insumos78.

No caso da Justiça, como observa Bochenek, “A sociedade espera dos tribunais mais
efetividade, transparência, rapidez, coerência, responsabilidade, desburocratização”79.
Contudo, “A reforma da administração da justiça, em sentido amplo, passa inevitavelmente
pela adoção de um modelo distinto do atual, [...]”80. Por outro lado, o que se percebe, ao fim e ao
cabo, é que as teorias organizacionais da administração de empresas e mesmo da administração
pública não parecem aptas ou suficientes à administração da Justiça, tamanhas são as peculiaridades
que cercam a função judiciária, que, só agora, começa a se abrir para a real necessidade de
aprimorar seus métodos de gestão e reduzir a burocracia.
A nova percepção do Judiciário por aqueles que buscam seus serviços passa até mesmo por
uma urgente e necessária reestruturação da arquitetura de seus prédios; afinal, o que se busca é
acessibilidade e transparência a todos os cidadãos81. E quem já observou com atenção o que se
passa ao longo de um dia em um tribunal, em um fórum ou em qualquer local que receba uma
unidade da Justiça, certamente percebeu que se trata de um universo muito particular e
multifacetado: ali trabalham ou atuam servidores, estudantes-estagiários, juízes, advogados,
procuradores, promotores, defensores, peritos, empregados terceirizados, bancários, vigilantes; e
por ali transitam cidadãos em diversas condições - ricos e pobres, jovens e idosos, saudáveis e
enfermos, livres e algemados -, todos com suas angústias e esperanças em busca de algum direito.
Algo muito diverso da realidade de uma empresa privada, onde basicamente todos são empregados
ou clientes; ou de uma escola, onde há alunos, professores e funcionários; ou de um quartel, onde
praticamente só transitam militares; ou de um hospital, onde há funcionários da saúde e pacientes
com seus familiares; ou, finalmente, de um presídio, onde há presos, carcereiros e o pessoal da
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administração prisional, com visitas esporádicas de advogados, juízes e promotores de justiça.
Cada prédio da Justiça abriga um mundo social e emocional, onde todos esperam ser
tratados com cortesia, respeito e dignidade, recebendo serviços que atendam às suas necessidades,
sem os riscos de uma burocracia defensiva ou protelatória.
É premente, pois, que se busque identificar todas as peculiaridades e as diversas e reais
necessidades que afetam o dia-a-dia da Justiça. Isso para que se possa compor ou mesmo criar sua
própria teoria da vida organizacional. Teoria essa que, por certo, terá um quê de burocracia e de
rotinização, já que não se pode escapar completamente disso; mas com boas doses de ação flexível
e criativa, aprendizagem, inovação, conhecimento, atenção e emoção. Enfim, uma nova teoria
administrativa apta a dar à Justiça e às suas funções essenciais (Advocacia, Ministério Público,
Advocacia Pública, Defensoria Pública) suporte diante dos desafios ensejados pela necessidade de
gestão em todos os seus níveis. Só assim se poderá pretender um efetivo acesso à justiça.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentre um sem-número de riscos que afligem o mercado, cada cidadão em particular e a
própria sociedade como um todo, parece ser mesmo o excesso de burocracia aquele que se faz mais
presente no dia-a-dia de todos, ameaçando até mesmo a função jurisdicional do Estado. Estado cada
vez mais de crise e erodido.
Ainda são tímidos os passos dados no sentido de retroceder em relação a essa realidade,
mesmo no âmbito da Justiça, onde são sempre nefastas as consequências de arroubos burocráticos
do ponto de vista do acesso à justiça.
Já se percebe, porém, um descontentamento, um desconforto perante o excesso burocrático.
Já se fazem sentir os primeiros movimentos tendentes a dar um basta a essa realidade asfixiante. A
sociedade, como se viu, clama por efetividade, transparência, rapidez, coerência e menos
burocracia.
Este estudo teve o propósito de, de algum modo, colaborar para os debates em torno da
aflitiva questão da burocracia exacerbada.
Atitudes desburocratizantes, porém, não podem depender apenas de mudanças legislativas.
Ao contrário, exigem - antes e perenemente - uma postura atenta e interessada pela ambiência
sensível da vida; uma consciência de que se está desempenhando esta ou aquela função pública
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para servir, para resolver casos e problemas, por mais complexos que pareçam. Jamais para gerar
ou agravar aqueles que já existam.
Importa, pois, que o próprio Poder Judiciário tome medidas concretas para reduzir o vezo
burocrático que ainda habita praticamente todos os escalões de sua hierarquia.
Faz-se necessário gerar conhecimentos novos e compartilhá-los. Conhecimentos que vão
muito além do direito. É preciso abrir-se para o novo e, além disso, dar espaço à criatividade.
Abrir-se para o novo e dar espaço para a criatividade também pode envolver riscos. Como
visto, no entanto, há riscos que se devem correr. Afinal, o maior risco estará sempre na estagnação
burocratizante, nunca na postura inovadora ou criativa.
Vencer a burocracia supõe ação flexível, que se alcança com diálogos, ideias e acordos.
Requer um ouvir atento da sociedade e de seus diversos setores. A Constituição certamente não
trata dos órgãos essenciais à Justiça (Ministério Público; Advocacia, privada e pública; Defensoria
Pública) para que reforcem ou compactuem com mais burocracia. São essenciais justamente para
que colaborem com a desburocratização da função jurisdicional do Estado e da própria vida em
sociedade.
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GARANTIAS PROCESSUAIS CIVIS DOS BENS TRANSINDIVIDUAIS1

Handel Martins Dias2

INTRODUÇÃO
O colonialismo português deixou marcas profundas no Brasil, muito além da língua, da
religião, da arquitetura, do folclore e da culinária. O País permanece tão português nas suas
principais características que frequentemente é chamado de América Portuguesa, como sublinhava
Gilberto Freyre 3 . Dessa ascendência não se exclui o direito, inclusive o direito processual civil.
Enclausurado na tradição, as mais importantes obras legislativas processuais civis que se sucederam
no Brasil após a Independência foram significativamente influenciadas por aquele direito processual
lusitano que vigorou durante a colonização, entre os séculos XVI e XIX. Em uma análise dessas obras
legislativas que disciplinaram o processo civil, inclusive do novo Código de Processo Civil, editado
em 2015, é possível depreender, em suas entranhas, disposições do direito comum da Idade Média,
formado fundamentalmente pelo direito romano e pelo direito canônico: fontes materiais e
subsidiárias das Ordenações do Reino de séculos atrás. Como consequência desse notável
condicionamento histórico, o processo civil brasileiro resistiu por muito tempo às transformações
do pensamento jurídico ocorridas na Europa, mantendo-se arraigado àquele direito processual
português medieval4.
Mesmo depois da proclamação da República e da renovação dos estudos de processo no
final do século XIX, o processo civil brasileiro permaneceu desatualizado do ponto de metodológico.
Ficou vinculado à velha escola portuguesa meramente procedimentalista, compreendendo o
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Este artigo é resultado de investigação realizada no âmbito do projeto de pesquisa intitulado “Garantias processuais civis dos bens
transindividuais”, integrante do grupo de pesquisa científica “Tutelas à efetivação de direitos transindividuais” do Programa de
Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Acadêmico em Direito da Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério
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processo por meio da dinâmica dos atos do procedimento, sem depreender a existência de uma
relação jurídica processual distinta da relação jurídica de direito material objeto da causa julgada
pelo magistrado. A atualização da nossa Ciência Processual aconteceu apenas com a vinda de Enrico
Tullio Liebman ao Brasil em 1939 por força dos movimentos europeus antissemitas5. Apesar dessa
renovação científica, o Código de Processo Civil de 1973, que vigorou até março de 2016,
promovedor de inúmeros avanços, sobretudo na técnica e na estruturação dos institutos
processuais, vergou-se à tradição. De cunho individualista, e com a mesma linha de processo e
procedimentos, o Código Buzaid reproduziu, na essência, o pensamento jurídico do passado 6 .
Ademais, ignorou a revolução cultural em prol do acesso à justiça, mormente no que diz respeito à
necessidade de tutela de interesses e direitos transindividuais. Desde meado da década de sessenta
já se passava a reconhecer a inaptidão do processo civil tradicional para instrumentalizar interesses
difusos e coletivos, próprios de uma sociedade de massa como a que se firmou na
contemporaneidade7.
A ignorância do movimento global de acesso à justiça fez com que o Código de Processo Civil
de 1973 nascesse defasado em relação ao terceiro momento metodológico do direito processual,
caracterizado pela consciência da instrumentalidade como importante polo de irradiação de ideias
5
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de Processo Civil. Em 1939, aceitou convite do Ministro da Justiça, Francisco Campos, e transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde
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Federal de Minas Gerais, Liebman radicou-se em São Paulo em outubro de 1940, por força de convite do professor Sebastião Soares
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Largo de São Francisco. Regressou para a Itália em 1946, ante o fim da II Guerra Mundial. Sobre Liebman no Brasil, vejam-se
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e de coordenação de institutos, princípios e linhas de direcionamento no estudo e aplicação prática
do processo8. Essa nova ideologia passou dominar a processualística brasileira a partir da década de
oitenta, máxime após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Entre várias outras
disposições voltadas à tutela do processo e ao fortalecimento da jurisdição constitucional das
garantias e liberdades, a nova matriz do ordenamento jurídico consagrou formalmente o acesso à
justiça como garantia fundamental, conferindo destaques específicos à proteção de interesses e
direitos difusos e coletivos. Esse fenômeno da constitucionalização do direito processual civil
brasileiro repercutiu em duas vertentes principais, notadamente no direito processual
constitucional, predisposto ao controle judicial dos atos estatais, e na tutela constitucional do
processo, consubstanciada em uma pletora de princípios e garantias que, alçadas à categoria de
direitos fundamentais, passaram a orientar a formulação, a interpretação e a aplicação de todas as
normas processuais infraconstitucionais, seja para a tutela de bens individuais, seja para a tutela de
bens transindividuais9.
Cônscia da importância dos mecanismos de proteção e de efetivação de direitos
indisponíveis em uma sociedade de risco10, o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado
Acadêmico em Direito da Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público
estabeleceu como sua área de concentração as tutelas à efetivação de direitos indisponíveis,
constituindo, uma de suas linhas de pesquisa, as tutelas à efetivação dos direitos transindividuais.
Vinculado ao grupo de pesquisa destinado à investigação teórico-empírica em torno das tutelas à

8

Sobre a instrumentalidade e as demais fases metodológicas do direito processual, é imprescindível a leitura da clássica obra de
Cândido Rangel Dinamarco, uma das mais importantes da literatura processual brasileira: DINAMARCO, Cândido Rangel. A
instrumentalidade do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. p. 206 e segs.
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prevendo normas e procedimentos processuais para a proteção do idoso; e a Lei nº 12.016/09, disciplinando o mandado de
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efetivação dos direitos transindividuais encontra-se o projeto de pesquisa intitulado Garantias
processuais civis dos bens transindividuais, o qual tem o escopo de analisar o fenômeno explosivo
de litigiosidade na realidade brasileira e internacional envolvendo os interesses e os direitos
transindividuais, bem como identificar técnicas e procedimentos para a sua salvaguarda, tanto no
plano normativo como pragmático. O objetivo do presente ensaio consiste na exposição de alguns
temas que têm pautado a investigação no referido projeto de pesquisa, precisamente os métodos
consensuais para a solução de megaconflitos, as repercussões do novo Código de Processo Civil na
tutela jurisdicional coletiva, a tutela coletiva de direitos por meio de julgamentos de casos
repetitivos, o diálogo de fontes no microssistema processual das ações coletivas e os anteprojetos
visando à tutela coletiva de direitos.

1. MÉTODOS PARA PREVENIR E SOLUCIONAR MEGACONFLITOS
A morosidade constitui o principal problema do sistema judiciário brasileiro, assim como da
maioria dos países do globo. Com certeza, são inúmeras as causas da demora da Justiça. Na
experiência brasileira, avulta-se o grande número de processos que ingressam no Poder Judiciário,
oriundo principalmente do contumaz descumprimento da lei, em especial pelo próprio Estado; da
debilidade das políticas públicas; da ineficiência das instâncias administrativas para tolher ou
equacionar os megaconflitos; e do quase monopólio da justiça estatal na resolução dos conflitos
intersubjetivos e metaindividuais. Esse quadro pernicioso agravou-se com a edição da Constituição
Federal de 1988, à medida que reconheceu e estendeu direitos individuais e coletivos, sem prever,
em contrapartida, uma estrutura capaz de suportar a nova carga de processos. Todos os anos há,
em uma relação entre os novos e os que são arquivados, um aumento significativo do número de
processos. Essa explosão da litigiosidade que estigmatiza a sociedade hodierna potencializa-se
diante das fragilidades do sistema processual, da insuficiência de órgãos judiciais e auxiliares da
justiça e, também, da precariedade da gestão de recursos pelo Poder Judiciário. Nesse contexto, é
imprescindível que se estreite o protagonismo do juiz, ampliando a utilização de meios de
prevenção e de solução extrajudicial de conflitos. Como refere Rodolfo de Camargo Mancuso, no
limiar deste novo milênio, impende uma releitura, atualizada e contextualizada, do inciso XXXV do
artigo 5º da Constituição Federal, para o fim de tornar esse enunciado aderente, assim à realidade
judiciária brasileira – sufocada por uma massa quase inadmissível de processos – como às novas
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necessidades trazidas por uma sociedade massificada e conflituosa, comprimida em um mundo
globalizado11.
Naturalmente, esse ideal de utilização de meios preventivos e compositivos compreende as
controvérsias metaindividuais. Assinala com razão Sarah Merçon-Vargas que a nota de
indisponibilidade material tradicionalmente associada aos direitos coletivos sem maiores investidas
teóricas opera como imposição de cláusula de reserva ao Poder Judiciário, como se tão somente
por meio da intervenção judicial pudesse haver resolução de conflitos dessa natureza. Em realidade,
mesmo os litígios relativos a direitos essencialmente coletivos podem ser evitados ou solucionados
por meio de técnicas extrajudiciais, como a negociação, a mediação, a conciliação, a arbitragem e
meios híbridos que reúnam duas ou mais dessas técnicas12 . Portanto, os métodos destinados à
prevenção ou composição de controvérsias metaindividuais integram a pauta do projeto de
pesquisa Garantias processuais civis dos bens transindividuais. Merecem destaque, no âmbito dos
direitos coletivos, os compromissos de ajustamento de conduta tomados pelos órgãos públicos
legitimados para a ação civil pública, especialmente o Ministério Público (art. 5º, § 6º, da Lei º
7.347/1985). Por meio de compromisso de ajustamento de conduta pode-se tanto prevenir como
solucionar conflitos coletivos, desde que a negociação resguarde integralmente o bem jurídico
transindividual lesionado ou ameaçado de lesão. Outro instrumento que merece atenção, tipificado
em lei especificamente para obstar controvérsia de natureza metaindividual, é a convenção coletiva
de consumo, pela qual entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou
sindicatos de categoria econômica podem regular relações de consumo que tenham por objeto
estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de
produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo (CDC, art. 107).

2. REPERCUSSÕES DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Ainda não há, no Brasil, código específico para regular os processos coletivos em geral, ou
seja, as causas destinadas à proteção de bens jurídicos transindividuais. Consubstanciado pela
Constituição Federal vigente, existe um microssistema processual formado por um conjunto de leis
que se integram e se subsidiam: a Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717, de 1965), a Lei da Ação Civil

11

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução dos conflitos e a função judicial no contemporâneo Estado de Direito. 2. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 45 e segs.

12

Veja-se MERÇON-VARGAS, Sarah. Meios alternativos na resolução de conflitos de interesses transindividuais. 2012. 186f.
Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. p. 168.
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Pública (Lei nº 7.347, de 1985), o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 1990), o
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), a Lei de Improbidade Administrativa (Lei
nº 8.429, de 1992), o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 2003) e a Lei do Mandado de Segurança
(Lei nº 12.016, de 2009), entre outras que disciplinam a tutela de interesses e direitos difusos,
coletivos

ou

individuais

homogêneos.

A

esse

microssistema

processual

aplicam-se,

subsidiariamente, os princípios gerais do Direito Processual e o Código de Processo Civil. Edificados,
de ordinário, à luz da tutela jurisdicional individual, os princípios gerais e as disposições do Código
de Processo Civil não raro precisam ser adaptados para a aplicação nas ações coletivas por força das
particularidades que as singularizam. Em 18 de março de 2016, após um ano de vacatio legis, entrou
em vigor o novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 201513.
Haja vista sua relevância como fonte de direito no plano da prestação jurisdicional metaindividual,
é imprescindível o estudo das repercussões do novo Código no microssistema processual da tutela
coletiva.
Citam-se, a título exemplificativo, alguns aspectos do novo Código de Processo Civil que
estão a exigir pesquisa. Por primeiro, referem-se as normas fundamentais do Processo Civil nele
previstas, como as que estabelecem a cooperação entre os partícipes processuais e o contraditório
dinâmico, pois, entre vários outros consectários, têm o condão de promover cidadania processual
no âmbito da tutela coletiva de direitos. Outro tema que merece investigação é a possibilidade, e
os limites se possível for, de se estabelecer acordos em matéria processual em ações coletivas
diante da previsão, no Código, de que as partes podem estipular mudanças no procedimento para
ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e
deveres processuais, antes ou durante o processo. Outro ponto de grande interesse para a
salvaguarda de bens transindividuais é o regime instituído para as tutelas satisfativas e cautelares
mediante cognição sumária, agora reunidas sob o dístico de tutelas provisórias, admitindo,
inclusive, a estabilização dos efeitos da decisão que concede, fundada na urgência, tutela
antecipada em caráter antecedente. Tampouco se pode olvidar do exame da técnica da conversão
da ação individual em ação coletiva, insculpida originalmente no artigo 333 do Código a fim de
conter eclosões de multifárias ações singulares, e, via de consequência, a adequação, ou não, do

13

As leis que formam o microssistema processual da tutela coletivo continuam em vigor, sem embargo da edição do novo Código de
Processo Civil. No Livro Complementar do novo Código, que contém as disposições finais e transitórias, assegurou-se que
permanecem vigentes as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis que não tenham sido revogadas, aos
quais se passa a aplicá-lo supletivamente (art. 1.046, § 2º). No § 4º do artigo 1.046 do Código, também se definiu que, quando há
remissão ao Código de Processo Civil revogado na legislação processual extravagante – o que é o caso do art. 6º, § 5º, art. 7º, §§
1º e 5º, e art. 24, da Lei nº 12.016 –, devem ser aplicadas as disposições do novo Código de Processo Civil que lhes são
correspondentes.
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veto presidencial. Como derradeiro exemplo cita-se a ampliação dos poderes atribuídos aos órgãos
judiciais – verbi gratia, os de imperium para a concretização de ordens, o de distribuir
dinamicamente o ônus da prova e o de proferir decisão vinculante quando há questão de direito
relevante com grande repercussão social –, verificando se importam, e em que medida, para a
obtenção de um processo coletivo justo.

3. TUTELA COLETIVA VIA JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS
No tocante ao novo Código de Processo Civil merecem destaque particular as técnicas de
julgamentos de casos repetitivos, a saber, os recursos especial e extraordinário repetitivos e o
incidente de resolução de demandas repetitivas, procedimento instituído a partir do
musterverfahren, técnica processual alemã para o julgamento de causas repetitivas. Essas técnicas
processuais viabilizam julgamento por amostragem, com força vinculante nos planos horizontal e
vertical, quando há multiplicação de causas com idêntica questão de direito, material ou processual.
Por se tratar de julgamentos de interesses ou direitos essencial ou acidentalmente transindividuais,
com eficácia expansiva vinculante, trata-se, com efeito, de tutela jurisdicional coletiva. Alertam com
acerto Fredie Didier Júnior e Hermes Zaneti Junior que, na ordem jurídica em vigor, as situações
jurídicas coletivas podem ser tuteladas no direito brasileiro por dois tipos de instrumento: as ações
coletivas e os julgamentos de casos repetitivos. Ambos os instrumentos podem ser considerados
processos coletivos, na medida em que têm por objeto soluções de situações jurídicas coletivas,
titularizadas por grupos, coletividades ou comunidades14. Naturalmente, a complexa sistemática
estabelecida pelo novo Código de Processo Civil para o julgamento de casos repetitivos em si e os
influxos do microssistema processual das ações coletivas estão a desafiar a comunidade acadêmica.
A técnica de julgamento dos recursos especial e extraordinário repetitivos já havia sido
instituída na vigência do Código de Processo Civil anterior, primeiramente apenas para o recurso
extraordinário, por meio da Lei nº 11.418, de 2006, e depois estendida, com algum aprimoramento,
para o recurso especial pela Lei nº 11.672, de 2008. Para além de aperfeiçoar e sofisticar o sistema
recursal nas instâncias extraordinárias, o Código de Processo Civil de 2015 atribuiu eficácia
vinculante aos julgamentos do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça em recursos
especial e extraordinário repetitivos. Com essa vinculação expansiva em casos repetitivos, o Código

14

DIDIER JÚNIOR, Fredie Souza; ZANETI JUNIOR, Hermes. Ações coletivas e o incidente de julgamento de casos repetitivos - espécies
de processo coletivo no direito brasileiro: aproximações e distinções. Revista de Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais v. 41,
n. 256, p. 209-218, jun. 2016, p. 212-214.
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objetivou ainda mais os recursos especial e extraordinário e, corolariamente, pôs em questão a
(i)legitimidade dessas decisões 15 . Não menos polêmico é o novo incidente de resolução de
demandas repetitivas, criado pelo legislador com o propósito de permitir que os tribunais ordinários
julguem, com força vinculante expansiva, questões de direito reprisadas em outros processos
quando há risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica16. A tese jurídica fixada pelo tribunal
no incidente deve ser aplicada em todos os processos, individuais ou coletivos, em tramitação ou
que venham a tramitar em sua área de jurisdição, inclusive nos juizados especiais, que versem sobre
a mesma questão de direito. E se for interposto recurso extraordinário ou especial contra o
julgamento do incidente e o seu mérito for apreciado, a tese jurídica adotada pelo tribunal superior
passa a ser aplicada em todo o território nacional, não somente na área de jurisdição da corte
originária.

4. MICROSSISTEMA PROCESSUAL DAS AÇÕES COLETIVAS
Os diversos interesses e direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos podem ser
protegidos por uma variedade de instrumentos processuais. Tendo em vista que os meios
tradicionais se revelam comumente inaptos para a tutela jurisdicional metaindividual, o
ordenamento jurídico prevê procedimentos especiais específicos para este fim – v.g., a ação civil
pública, a ação popular e a ação civil coletiva –, bem como procedimentos especiais capazes de
tutelar direitos individuais e transindividuais, como o mandado de segurança17. Mercê da ausência

15

Em virtude da repercussão sistêmica que representa esse câmbio de técnica processual, outorgando-se eficácia vinculante
expansiva a julgamentos de recursos extraordinário e especial por amostragem, mostra-se de fundamental importância a definição
dos recursos pelos quais se fixam as teses jurídicas que se multiplicarão em todos os demais processos compreendendo as mesmas
questões de direito. Somente os recursos que forem, de fato, representativos da controvérsia podem servir para a afetação como
repetitivos. Sobre técnica processual dos recursos extraordinário e especial repetitivos, máxime quanto à escolha do recurso
afetado, veja-se DIAS, Handel Martins. La transformación de los recursos de género extraordinario en el derecho procesal
brasileño. Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Bogotá, Instituto Colombiano de Derecho Procesal, v. 44, p. 223249, jul.-dec. 2016.

16

Segundo Luiz Guilherme Marinoni, o procedimento viola o direito fundamental de ser ouvido e de influenciar o juiz. Se no Estado
Democrático de Direito a participação é indispensável requisito de legitimação do exercício do poder, não há como imaginar que
uma decisão possa gerar efeitos em face de pessoas que não tiveram oportunidade de participar ou não foram adequadamente
representadas. Veja-se MARINONI, Luiz Guilherme. Incidente de resolução de demandas repetitivas: decisão de questão idêntica
x precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 35 e segs.
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A Lei nº 12.016, de 2009, regulamentou o mandado de segurança em duas modalidades – individual e coletiva – que compartilham
os requisitos e os pressupostos necessários para a impetração, bem como a forma procedimental. Por conseguinte, o mandado de
segurança coletivo constitui espécie de mandado de segurança, distinguindo-se da versão individual pelos elementos da causa, a
saber, o impetrante atuando como substituto processual de uma coletividade ou de um grupo de indivíduos e o bem jurídico
tutelado correspondendo a um direito coletivo, essencial ou acidentalmente considerado. Justamente pela distinção do pedido
mediato do mandado de segurança coletivo que o legislador estabeleceu três parcas peculiaridades no seu procedimento, além
de tentar precisar a sua legitimação ativa e objeto. Sobre a natureza jurídica do mandado de segurança coletivo, veja-se XAVIER,
José Tadeu Neves; DIAS, Handel Martins. Apontamentos sobre o mandado de segurança coletivo. In: GAVIÃO FILHO, Anizio; LEAL,
Rogério Gesta. (Orgs.). Coleção tutelas à efetivação de direitos indisponíveis. Porto Alegre: FMP, 2016. p. 149-172.
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de codificação própria e da falta de regulamentação no Código de Processo Civil, as ações coletivas
são disciplinadas, como antes foi sublinhado, por um microssistema normativo formado por um
conjunto de leis esparsas, das quais se destacam a Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347, de 1985)
e o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). As ações coletivas não só guardam
peculiaridades procedimentais como podem assumir diferentes contornos de acordo com a
natureza do bem jurídico tutelado. Conforme o caso, o bem jurídico transindividual tem o condão
de delinear o interesse processual, o foro competente, o ônus probatório e o regime da coisa julgada
da ação coletiva, entre outros aspectos. Por isso, além da Constituição Federal e do Código de
Processo Civil de 2015, cujas disposições são aplicadas subsidiariamente, as normas substantivas
dos direitos transindividuais são imprescindíveis para se formatar o microssistema processual da
tutela coletiva.
Nesse complexo microssistema, de permanente influxo entre as leis que o integram, é
essencial a aplicação da teoria do diálogo das fontes para harmonizá-lo18. Havendo duas ou mais
regras jurídicas aplicáveis à mesma situação jurídica, impende-se inferir a melhor solução para o
caso concreto ao invés de se aplicar os métodos convencionais. Em suma, deve ser identificada e
aplicada a norma que se mostra mais benéfica para a tutela dos direitos ou interesses
metaindividuais, pois é o que confere coerência a esse conjunto de plúrimas fontes legislativas. No
microssistema da tutela coletiva, o norte nessa conformação pelo diálogo das fontes deve ser
sempre a proteção dos bens transindividuais, o que permite, por exemplo, a aplicação da lei geral
em vez de uma lei especial. Vale lembrar que a Constituição Federal consagra não apenas inúmeros
direitos coletivos, mas, também, direitos e garantias processuais aplicáveis ou próprios à tutela
transindividual, inclusive no título Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Disso decorre um
princípio hermenêutico determinante para o microssistema da tutela coletiva: o princípio da
máxima efetividade. Existindo antinomia, obscuridade ou lacuna nas disposições microssistêmicas,
as exegeses e integrações devem procurar extrair a maior carga possível de eficácia e de efetividade.
Pela ordem constitucional em vigor, as ações coletivas devem ser capazes de propiciar a adequada
e efetiva tutela dos interesses metaindividuais, devendo ser preterida qualquer interpretação ou
integração que as restrinjam. Todas essas questões envolvendo o microssistema das ações coletivas
estão na pauta da pesquisa.

18

Sobre a teoria do diálogo das fontes, veja-se MARQUES, Cláudia Lima (Coord.). Diálogo das fontes: Do conflito à coordenação de
normas do direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.
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5. ANTEPROJETOS PARA A TUTELA COLETIVA DE DIREITOS
A instabilidade jurídica decorrente da complexidade do microssistema processual das ações
coletivas poderia ser resolvida por meio de codificação do processo coletivo. Alguns anteprojetos
visando a essa codificação já foram publicados no Brasil. O primeiro, denominado de Código de
Processo Civil Coletivo, de autoria de Antonio Gidi, veio a lume em 2002, tendo sido publicado, no
ano seguinte, na Revista de Processo19. Ainda em 2002, a partir da sugestão de Antonio Gidi, o
Instituto Ibero-Americano de Direito Processual nomeou uma comissão, formada por Ada Pellegrini
Grinover, Kazuo Watanabe e o próprio Antonio Gidi, para elaborar o Anteprojeto de Código Modelo
de Processos Coletivos para a Ibero-América, a fim de que inspirasse as reformas processuais para
a efetivação de tutelas metaindividuais nos países ibero-americanos. Após sucessivas discussões,
em 2004, por ocasião da XIX Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, em Caracas, na
Venezuela, deu-se a aprovação do Código Modelo de Processos Coletivos para a Ibero-América20.
Paralelamente, entre 2003 e 2006, elaborou-se, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em
Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), sob a liderança da professora
Ada Pellegrini Grinover, outro anteprojeto, designado de Código Brasileiro de Processos Coletivos.
Nesse ínterim, em 2005, capitaneados pelo professor Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, os
Programas de Pós-Graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e da Universidade
Estácio de Sá (UNESA) apresentaram o seu anteprojeto21. As ideias formuladas foram encaminhadas
para Ada Pellegrini Grinover, com a incorporação de várias delas ao anteprojeto de Código Brasileiro
de Processos Coletivos, que, no segundo semestre de 2005, foi assumido pelo Instituto Brasileiro de
Direito Processual (IBDP) e, em outubro do mesmo ano, encaminhado ao Ministério da Justiça22.
O anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos não prosperou. Em contrapartida,
o Ministério da Justiça constituiu, em 2008, por meio da Portaria nº 2.481, uma Comissão Especial

19

Veja-se GIDI, Antonio. Código de Processo Civil Coletivo: um modelo para países de direito escrito. Revista de Processo, São Paulo,
Revista dos Tribunais, n. 111, p. 192-208, 2003.

20

Aprovado pelo Instituto Ibero-Americano de Direito Processual (IIBDP), o Projeto do Código Modelo de Processos Coletivos para a
Ibero-América está disponível, com a exposição de motivos, no site do Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP
(http://www.direitoprocessual.org.br).
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Os dois anteprojetos de Código Brasileiro de Processos Coletivos, idealizados pela USP e UERJ/UNESA, foram publicado em LUCON,
Paulo Henrique dos Santos (Coord.). Tutela coletiva: 20 anos da lei da Ação Civil Pública e do Fundo de Defesa de Direitos Difusos;
15 anos do Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2006, p. 7-24 e 279-301. Sobre os anteprojetos publicados no País,
veja-se GIDI, Antonio. Rumo a um Código de Processo Civil Coletivo: a codificação das ações coletivas no Brasil. Rio de Janeiro:
Forense, 2008.
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Cf. MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. O anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos: visão geral e pontos sensíveis.
In: GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coords.). Direito processual coletivo e o
anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 16-32.
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destinada a elaborar o anteprojeto de uma nova disciplina para a ação civil pública23. Tombado na
Câmara dos Deputados como Projeto de Lei nº 5.139, de 2009, o anteprojeto de lei tinha o objetivo
de instituir, nas palavras de Luiz Manoel Gomes Júnior e Rogério Favreto, respectivamente o relator
e o presidente da Comissão Especial que o elaborou, um sistema único coletivo, tornando a nova lei
da ação civil pública a regra geral nos processos para a tutela de bens transindividuais 24 . Não
obstante suas qualidades, em 17 de março de 2010, por dezessete votos a catorze, o Projeto de Lei
nº 5.139 foi rejeitado, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça, sob o
argumento de que a sociedade não participou de sua elaboração. O Ministério da Justiça interpôs
recurso contra a decisão (REC 394, de 2010), estando, até hoje, pendente de apreciação pelo
Plenário da Câmara dos Deputados. O direito processual coletivo brasileiro é razoavelmente
sofisticado em comparação com o de quase todos os países da tradição romano-germânica, mas é
primário em relação a outros, podendo ser substancialmente aperfeiçoado em inúmeros aspectos25.
A comunidade acadêmica tem a responsabilidade de estudar este projeto de lei, bem como a
elaboração de um código de processo coletivo para o Brasil, inclusive com a capacidade de viabilizar,
de forma satisfatória, a tutela de interesses sociais, visto que o microssistema processual vigente
mostra-se deveras insuficiente para a salvaguarda jurisdicional das políticas públicas26.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em realidade, a experiência brasileira em termos de tutela jurisdicional coletiva ainda é
bastante incipiente. Para garantir-se a proteção dos bens jurídicos metaindividuais na forma
preconizada na Constituição Federal, faz-se necessário evoluir muito do ponto de vista normativo.
Há, pois, enorme espaço para aprimoramento do ordenamento jurídico, até se culminar na edição
de um código de processo coletivo com um regime de garantias processuais adequado para a

23

Presidida por Rogério Favreto, então Secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, a Comissão era formada por Luiz
Manoel Gomes Júnior (relator), Ada Pellegrini Grinover, Alexandre Lipp João, Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, André da
Silva Ordacgy, Anizio Pires Gavião Filho, Antonio Augusto de Aras, Antonio Carlos Oliveira Gidi, Athos Gusmão Carneiro,
Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, Elton Venturi, Fernando da Fonseca Gajardoni, Gregório Assagra de Almeida, Haman
Tabosa de Moraes e Córdova, João Ricardo dos Santos Costa, José Adonis Callou de Araújo Sá, José Augusto Garcia de Souza,
Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Luiz Rodrigues Wambier, Petronio Calmon Filho, Ricardo de Barros Leonel, Ricardo Pippi
Schmidt e Sérgio Cruz Arenhart.
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v. 5, n. 27, p. 5-21, jun.-jul. 2009.
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Veja-se a crítica de Antonio Gidi em GIDI, Antonio. Rumo a um Código de Processo Civil Coletivo: a codificação das ações coletivas
no Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 29 e segs.
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A propósito, veja-se ARENHART, Sérgio Cruz. Processos estruturais no direito brasileiro: reflexões a partir do caso da ACP do carvão.
Interesse Público, Sapucaia do Sul, Fórum, v. 18, n. 97, p. 243-257, maio-jun. 2016.
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salvaguarda dos bens transindividuais. A realização de pesquisa científica em torno da tutela
coletiva é primordial para se alcançar esse desiderato. Mas também se impõe uma mudança da
cultura jurídica. Falta amadurecimento dos operadores do direito no trato das formas processuais
para a tutela coletiva de direitos, fruto de uma tradição que sempre compreendeu apenas a tutela
individual. Infelizmente, essa visão restrita de tutela jurisdicional ainda é assaz nas escolas de
Direito, inclusive no âmbito da pesquisa. É notório que o ensino e a pesquisa das instituições de
ensino superior focam predominantemente a tutela intersubjetiva. O projeto de pesquisa Garantias
processuais civis dos bens transindividuais do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado
Acadêmico em Direito da Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público
tem, mediante desenvolvimento de pesquisas sérias e compromissadas, a responsabilidade e o
anseio de contribuir para que o sistema jurídico brasileiro evolua na proteção dos bens jurídicos
transindividuais.
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AUTONOMIA, RESPONSABILIDADE E DIGNIDADE DO HOMEM: O PAPEL DA
MEDIAÇÃO E DA CONCILIAÇÃO NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS

João Henrique Pickcius Celant1

INTRODUÇÃO
Destaca-se muito hoje que a jurisdição na sua forma clássica se encontra em crise. Nesse
contexto, muito se defende as formas alternativas de resolução de conflitos, dentro delas, as formas
consensuais: a conciliação e a mediação, talvez as mais aclamadas entre as discutidas novas formas.
O objetivo do presente texto é apresentar o benefício dessas formas consensuais de solução
de conflitos a partir de uma análise mais humanista, focando no aspecto da autonomia e da
responsabilidade dos indivíduos, categorias fundamentais na concretização da dignidade do
homem.
O objetivo do presente texto é, assim, estudar o papel da mediação e da conciliação no atual
ordenamento jurídico brasileiro, destacando como as formas consensuais de resolução de conflito
podem proporcionar aos indivíduos uma maior responsabilidade e autonomia na resolução dos seus
conflitos e, assim, garantir uma maior dignidade ao homem.

1. A AUTONOMIA E A RESPONSABILIDADE COMO DIGNIDADE DO INDIVÍDUO
A importância de se dar ênfase às práticas consensuais de solução de conflitos tem seu
fundamento na concepção do ser humano como pessoa capaz de ser responsável e protagonista de
sua própria existência por meio de suas próprias escolhas e ações.
Platão, em seu diálogo Menêxeno, destacava que aquele homem que faz depender de si
mesmo todas as coisas que conduzem à felicidade e não fica na dependência dos outros, para ele a
vida está disposta da melhor maneira possível. Esse é o homem temperante, corajoso e prudente2.
O filósofo humanista Pico della Mirandola afirmou que o homem foi criado com a capacidade
1
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de qualquer lugar, forma ou presente que ele premeditadamente selecione, ele possa ter e possuir
por meio de seu próprio julgamento e decisão. A natureza de todas as outras criaturas foi definida e
restringida pelas leis divinas, enquanto o homem, sem restrições, pode por meio de seu próprio livre
arbítrio traçar os lineamentos de sua própria natureza3.
O homem foi criado de tal forma que pode, como livre e orgulhoso criador de seu próprio
ser, moldar sua forma na forma que preferir. Está no seu poder descer até as formas mais baixas e
brutas de vida e estar apto, por meio de suas próprias decisões, de levantar novamente a uma forma
de vida superior4.
John Stuart Mill destaca que as faculdades humanas de percepção, julgamento, atividade
mental, preferências morais, etc., são exercitadas apenas quando o indivíduo faz uma escolha.
Aquele que deixa de fazer algo porque é o costume não toma uma decisão. Ele não exercita a prática
nem em discernir ou em desejar o que é melhor. O exercício moral ou mental, como o muscular, só
é desenvolvido se usado5.
Essas faculdades não são usadas se o indivíduo faz as coisas apenas porque os outros a fazem,
da mesma forma que acreditar em algo apenas porque os outros acreditam. Se as bases de uma
opinião não são derivadas da razão da própria pessoa, sua razão não pode ser fortalecida, mas é
mais provável que seja enfraquecida por adotá-la. Se as induções a um ato não são coincidentes com
os próprios sentimentos e caráter da pessoa, eles se tornam inertes e entorpecidos em vez de ativos
e enérgicos6.
Aquele que deixa o externo, os outros, escolherem os planos de vida para ele, não tem
necessidade de nenhuma faculdade a não ser a simiesca de imitação. Aquele que escolhe seu plano
emprega todas as suas faculdades. Ele deve usar a observação para ver, raciocínio e julgamento para
prever, atividade para reunir materiais para decidir, discriminar para decidir, e quando deve decidir,
firmeza e autocontrole para manter sua decisão deliberada7.
O ser humano não é uma máquina a ser construída conforme um modelo e regulada para
exercer exatamente a tarefa prescrita, mas uma árvore, que necessita crescer e desenvolver a si
mesma de todos os lados, de acordo com a tendência das forças internas que a tornam uma coisa
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viva8.
Nicola Abbagnano afirma que existir significa filosofar, não no sentido de fazer filosofia, mas
no sentido de afrontar com os olhos abertos o próprio destino e analisar claramente os problemas
que resultam da justa relação consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Existir significa
escolher, decidir, empenhar-se9.
O filósofo político britânico Isaiah Berlin descreve o desejo do indivíduo de ser seu próprio
dono. Ele quer que sua vida e suas decisões dependam de si mesmo e não de forças exteriores, quer
ser instrumento de si mesmo e não de atos de vontade de outras pessoas, quer ser sujeito e não
objeto, ser movido por razões e por propósitos conscientes que são seus e não por causas que o
afetam de fora10.
O sujeito quer ser alguém, não ninguém; quer atuar, decidir, não que decidam por ele; dirigirse a si mesmo e não ser movido pela natureza exterior ou por outros homens como se fosse uma
coisa, um animal ou um escravo incapaz de representar um papel humano; ou seja, quer conceber
fins e meios próprios e realizá-los11.
O ser humano é racional, o que o distingue do resto do mundo. Por isso é consciente de si
mesmo como ser ativo que pensa e que quer, que possui Responsabilidade por suas próprias
decisões e que é capaz de explicá-las em função de suas próprias ideias e propósitos12.
Carlos Santiago Nino afirma que um dos princípios basilares de uma concepção liberal de
sociedade é o princípio da autonomia da pessoa, que prescreve que sendo valiosa a livre eleição
individual de planos de vida e adoção de ideias de excelência humana, o Estado, e demais indivíduos,
não devem interferir nessa eleição ou adoção, limitando-se a desenhar instituições que facilitem a
perseguição individual desses planos de vida e a satisfação dos ideais de virtude que cada um
sustenta e impedindo a interferência mútua no curso de tal perseguição13.
Ronald Dworkin afirma que há duas dimensões da dignidade humana, dois princípios que
identificam os valores mais abstratos da condição humana. O primeiro é o que chamou de princípio
do valor intrínseco da vida humana que significa que toda vida humana possui um tipo especial de
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valor objetivo. Tem como valor a potencialidade, uma vez que a vida humana começou, é importante
como evolui. É positivo que essa vida tenha êxito e seu potencial se realize e é negativo que fracasse
e seu potencial não seja realizado14.
O segundo princípio é o que chamou de princípio da Responsabilidade pessoal, que significa
que cada pessoa possui uma Responsabilidade pessoal na realização de sua própria vida, uma
Responsabilidade que inclui o emprego do seu juízo para estimar que classe de vida para ela seria
uma vida realizada. Não deve aceitar que nenhuma outra pessoa tenha direito de ditar a ela esses
valores pessoais nem a impô-los sem seu consentimento15.
O indivíduo pode aceitar as valorações codificadas em uma tradição religiosa particular, ou
as opiniões defendidas por líderes ou textos religiosos, incluso as valorações de mestres morais ou
éticos laicos. Mas essa aceitação deve ser fruto de sua própria decisão, deve refletir seu juízo mais
profundo sobre como desempenhar sua Responsabilidade soberana por sua própria vida16.
Francisco Laporta afirma que um dos pilares centrais do edifício das convicções morais
compartidas dos indivíduos é uma concepção de ser humano como agente moral que decide sobre
suas próprias ações, governa o curso de sua conduta e projeta seu projeto de vida a partir de dados
e exigências que ele mesmo escolhe e aceita criticamente17.
A dignidade do ser humano é baseada na direção autônoma do seu comportamento, no
compromisso que possui com suas deliberações e seus atos, no guiar a sua vida com base em seus
valores e convicções. A não pressuposição do homem com tais características é uma invalidação de
toda linguagem moral. Se as decisões do indivíduo dependem de forças externas, se ele é um
instrumento da vontade dos outros, se é um mero objeto, movido por causas alheias que o forçam
a atuar, se a natureza ou outros homens decidem por ele, então noções morais elementares como
dever, Responsabilidade, reprovação, mérito, culpa, compromisso, etc., que são noções chaves da
linguagem moral, perdem todo o seu significado. Estar-se-ia diante da mais caótica e arbitrária
ausência de Responsabilidade18.
Responsabilidade deriva do latim respondere = responder. É uma situação psicológica na qual
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o sujeito é necessitado a responder ou existencialmente, ou juridicamente ou moralmente19. Essa
situação implica um primeiro elemento: o Eu. O Eu está aqui, os eventos acontecem, introduzem-se
nele, ele deve reagir. Evitá-los significaria a prevalência deles20.
Abbagnano afirma que existem dois tipos de reação, de ato, do indivíduo perante a
existência. Um deles o filósofo chamou de ato existencial, em que se toma uma decisão
considerando os riscos e Responsabilidades que ela implica. Porém, o homem pode também evadir
da decisão para evitar o risco e não afrontar a Responsabilidade de uma decisão decisiva, nesse caso
o homem se deixa viver sem decidir, sem escolher. O homem vive então em um estado de dispersão,
não se possui, não possui verdadeiramente suas possibilidades de agir. Sua existência não se cumpre
verdadeiramente nem se abre ao que está por vir21.
No ato existencial autêntico ocorre uma verdadeira identificação do homem com a
possibilidade que escolhe. Nessa possibilidade que faz sua, põe-se e reconhece a si mesmo, realizase. Tomando posse dela na ação decidida, toma verdadeiramente possessão de si mesmo22.
Nesse caso, indivíduo não se sente mais movido por possibilidades diversas, já não persegue
aleatoriamente uma ou outra possibilidade para descartá-la depois, a reconhece como sua própria,
como constitutiva de si, de sua personalidade em sua unidade. Decide por aquela possibilidade
porque decidiu acerca de si mesmo e há decidido acerca de si mesmo no sentido de unidade. Há
decidido possuir-se naquela possibilidade que tornou sua, na que se há reconhecido. Nesse
momento, termina a dança desenfreada das diversas possibilidades que surgem a cada instante sem
afirmar-se23.
A partir do momento em que o sujeito existe é um condensado de vida que se localiza em
um lugar, que é investido continuamente por dinâmicas, encontros, interações, não pode evadir da
Responsabilidade do existir. Se o sujeito busca a fuga, é atingido, vencido por aquele acontecimento,
por aquela pessoa24.
O sujeito possui a responsabilidade de enfrentar todos os confrontos que a vida lhe traz, com
todos os acontecimentos e indivíduos que surgem, buscando encontrar a solução adequada para
cada caso, o ser humano possui essa capacidade naturalmente. Não buscar uma resposta para as
19
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situações que se depara, evadir do confronto, deixar que a decisão seja tomada por outro, é fugir da
responsabilidade da própria vida.
Os métodos consensuais de solução de conflitos, a mediação e a conciliação, permitem que
as pessoas tomem suas próprias decisões de forma autônoma e responsável em vez de evadir da
decisão colocando-a sobre a figura do juiz.

2. A MEDIAÇÃO E A CONCILIAÇÃO E SUA PRESENÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
Durante muito tempo considerou-se que a autocomposição era uma prática de solução de
conflitos típica de povos primitivos e tribais enquanto o processo jurisdicional representava a
insuperável conquista da civilização. Hoje, tal pensamento não é mais predominante, ressurgindo o
interesse pelas vias alternativas ao processo, capazes de encurtá-lo ou evitá-lo25.
A cultura jurisdicional tradicional privilegia a lógica determinística binária baseada no
paradigma ganhar ou perder, na qual a disjunção e a simplificação limitam as opções possíveis. Essa
forma de colocar as diferenças empobrece o espectro das soluções possíveis, dificulta a relação
entre as pessoas envolvidas e gera custos econômicos, afetivos e relacionais26.
A autocomposição conduz a um caminho diverso daquele privilegiado pela cultura jurídica,
baseado na lógica determinista binária. As práticas de autocomposição permitem observar a
singularidade de cada participante do conflito, considerando a opção de ganhar conjuntamente,
construindo as bases de um tratamento efetivo, de modo colaborativo e consensuado27.
Existem duas formas consensuais principais de solução de conflitos, de autocomposição, ou
seja, duas formas em que é possível que as partes cheguem a um acordo sobre como resolver o
conflito estabelecido entre elas. Essas duas formas são a mediação e a conciliação.
A conciliação é um processo que visa induzir as pessoas em conflito a ditar a solução para
sua pendência. O conciliador procura obter a transação entre as partes (mútuas concessões), ou a
submissão de um à pretensão de outro, ou a desistência da pretensão. Pode ocorrer tanto durante
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o processo judicial como fora dele, antes que o mesmo seja instaurado28.
Na mediação, por sua vez, um terceiro imparcial dá assistência às pessoas em litígio com a
finalidade de que possam manter uma comunicação produtiva à procura de um possível acordo
entre elas29. Na mediação busca-se viabilizar a resolução das demandas a partir de uma visão que
as pessoas possam colaborar entre si e assim viabilizar o ganha a ganha. As partes são incentivadas
a identificar todos os pontos convergentes que as fazem parceiras e não adversárias. Substitui-se a
competição do processo jurisdicional pela cooperação30.
A conciliação é um procedimento mais célere. Na maioria dos casos se restringe a apenas
uma reunião entre as partes e o conciliador. É muito mais eficaz para conflitos onde não existe uma
inter-relação entre as partes e as mesmas buscam um acordo de forma imediata para por fim à
controvérsia31.
De acordo com Braga Neto, as etapas da Conciliação seriam apenas quatro:
a) abertura – onde são feitos, pelo conciliador, os esclarecimentos iniciais sobre o
procedimento e todas as implicações legais referentes ao alcance do acordo gerado naquela
oportunidade ou de sua impossibilidade;
b) esclarecimentos – as partes são esclarecidas sobre suas ações, atitudes e iniciativas que
acabaram por fazer nascer o conflito. Esse momento é de vital importância, pois é nele que se
manifestam as posições de cada uma das partes. O conciliador, por sua vez, deverá identificar os
pontos convergentes e divergentes da controvérsia por meio do desencadeamento de perguntas
sobre o fato e a relação causal entre eles, bem como se fazer valer de uma escuta ativa da
comunicação verbal e não verbal das partes;
c) criação de opções – criar opções por meio de sugestões trazidas pelo terceiro ou pelas
próprias partes para atingir o almejado consenso; e
d) acordo – chegam a um acordo entre as partes com sua redação e assinatura32.
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Por não haver toda uma estrutura relacional entre as partes envolvidas no conflito que se
torna a Conciliação mais ágil e rápida, pois não há que se verificar com relações às questões que o
conflito envolve. Não envolve longos anos de relacionamento e sim um fato ocorrido que fez nascer
uma breve ou momentânea inter-relação, como no geral são os casos de batidas de carro, relações
de consumo, etc., onde as partes não convivem, mas somente necessitam de um terceiro para que
possa auxiliá-los em questões mais controversas33.
A mediação, por sua maior complexidade, se desdobra em sete etapas:
a) pré-mediação – primeiro momento de contato das partes com o procedimento em que
será explicado como ocorrerá o procedimento. Parte importante, pois propicia a construção de uma
abordagem apropriada com as partes que facilitará o nascimento da confiança no procedimento;
b) investigação – inicia-se com uma primeira reunião com o mediador que fará de imediato
novos esclarecimentos sobre o procedimento e tentará conhecer, por intermédio de perguntas para
os mediados e sua escuta ativa da linguagem verbal e não verbal, toda a complexa inter-relação
entre as partes. Nessa etapa é fundamental que o mediador consiga definir bem a controvérsia, as
posições e, sobretudo, os interesses e necessidades dos mediados;
c) criação de opções – o mediador deverá estimular as partes a refletirem nas eventuais
opções, e quanto maior o número, maiores serão as chances de resolver o conflito. Nesse momento
deve ser firmado um compromisso entre todos de que as ideias trazidas não serão objeto de
avaliação nem de tomada de decisão, simplesmente um período de tempo em que se estudam os
caminhos, que poderão ou não ser trilhados;
d) escolha das opções – o mediador deverá auxiliar as partes para que façam a melhor
escolha entre as diversas opções e ideias trazidas na negociação, sempre tendo como referência
seus interesses, necessidades, desejos e anseios. Esse auxílio deve ser realizado por intermédio de
avaliação entre os mediados e não com sugestões ou escolha das mesmas pelo mediador;
e) avaliação das opções – feita a escolha mais apropriada para resolução do conflito, é
realizada uma projeção para o futuro das opções apontadas;
f) preparação para o acordo – através da construção conjunta do termo final de tudo aquilo
que os mediados escolheram e identificaram como solução que atenda a seus interesses e
necessidades;
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g) acordo propriamente dito34.
A mediação é um procedimento mais longo e detalhado, pois envolve a necessidade de saber
os pormenores das relações entre as partes, que por já possuírem vínculos anteriores muitas vezes
possuem outras motivações para o conflito.
Cosi e Foddai destacam as principais vantagens da mediação: as partes são envolvidas
diretamente na negociação do acordo; o mediador, enquanto terceiro neutro, possui uma visão
externa e objetiva do conflito e por isso pode ajudar as partes na procura de alternativas não
imaginadas; o procedimento é rápido e menos custoso do que o procedimento jurisdicional e
arbitrário; os mediadores são dotados de formação específica e de competência técnica; é o
procedimento que melhor preserva as relações entre as partes; é aberta a solução criativa que
respeitam os reais interesses das partes; as informações usadas no decorrer do procedimento são
normalmente reservadas e não podem ser usadas no âmbito de outros procedimentos, formais ou
informais35.
A previsão jurídica para resolver os conflitos de maneira consensual já estava presente no
ordenamento jurídico brasileiro desde antes da independência, nas Ordenações Filipinas36, e dois
anos após fez-se presente na Carta Constitucional do Império em 182437.
A presença dos métodos consensuais de solução de conflitos no ordenamento atual possui
suas raízes no movimento de acesso à justiça iniciado na década de 70. Nesse período, clamava-se
por alterações sistêmicas que fizessem com que o acesso à justiça fosse melhor na perspectiva do
próprio jurisdicionado. Um fator que significativamente influenciou esse movimento foi a busca por
normas de solução de disputas que auxiliassem na melhoria das relações sociais envolvidas na
disputa38.
Com a promulgação da atual Constituição, estabeleceu-se em seu art. 98 que:
A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a Conciliação,
o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor
potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses
previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau; [...]
34
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(destaque nosso).

Para corresponder a essa previsão constitucional, foi criada a lei 9.099/95 que instituiu os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Em seu art. 2º, estabeleceu-se que o processo orientar-se-á
pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade,
buscando, sempre que possível, a Conciliação ou a transação.
Nesse artigo é possível captar-se a essência da lei, uma lei que busca romper com o velho
paradigma da jurisdição formal, burocrática, morosa, que coloca toda a Responsabilidade de Solução
de Conflitos na figura do juiz togado. Uma jurisdição em crise, que já há algum tempo deixou de
corresponder às expectativas de justiça da maior parte da população.
Com um procedimento mais simples, mais informal, menos burocrático, os Juizados Especiais
visam um processo mais célere, com grande ênfase em formas alternativas de soluções de conflitos,
como é o caso da conciliação, que não servem apenas para a resolução antecipada do processo, mas
também por resolver o conflito de uma forma mais madura, mais humana, colocando a
responsabilidade nas partes para que resolvam o seu conflito, chegando mais perto de uma
efetivação de justiça relacionada com o caso concreto39.
Nos Juizados Especiais Cíveis é previsto uma audiência prévia conciliatória que é conduzida
por juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação. O juiz esclarecerá os envolvidos sobre
as vantagens da conciliação e os riscos e as consequências do litígio. Obtida a conciliação, esta é
reduzida a escrito e homologada pelo juiz togado, mediante sentença com eficácia de título
executivo.
O art. 72 da lei 9.099/95 refere-se à Conciliação nos Juizados Especiais Criminais, onde é
também previsto uma audiência preliminar conciliatória, que poderá conduzir à autocomposição em
matéria civil ou penal.
A composição consiste na possibilidade das partes negociarem a reparação do dano material
ou moral sofrido pela vítima, o que pode ser na forma de pagamento ou de alguma outra
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contraprestação por parte do agressor diretamente à vítima40.
Caso ocorra a composição dos danos, é previsto no art. 74, parágrafo único, que se tratando
de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo
homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação.
A composição permite que as partes envolvidas resolvam seus problemas pessoalmente,
valorizando a Autonomia das pessoas e, em vez de simplesmente penalizar o acusado por seus atos,
também permite que a vítima se sinta recompensada e até mesmo pode funcionar como uma forma
de conciliação entre ambos.
A Conciliação é usada para que as partes possam mais facilmente alcançar a autocomposição.
O conciliar age como um instrumento de aconselhamento, mas quem põe fim à controvérsia são as
próprias partes41.
Com a eficiência gerada na Justiça Estadual, em 2001 aumentou-se o âmbito de atuação dos
Juizados Especiais, sendo publicada a Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, instituindo os Juizados
Especiais Federais, tanto Cíveis como Criminais. Oito anos depois o sistema dos Juizados Especiais
sofre um novo acréscimo, sendo publicada a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, instituindo
os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim como nos primeiros Juizados Especiais, esses novos
órgãos possuem os mesmos objetivos de inovação jurisdicional, com ênfase para a presença da
audiência conciliatória.
Fora dos Juizados Especiais, os métodos conciliatórios também encontram espaço em outras
áreas. Em relação ao processo trabalhista, a Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei nº
5.452/43) estabelece que aberta a audiência trabalhista, o juiz ou presidente proporá a Conciliação,
só ocorrendo o restante da audiência se não houver acordo, caso contrário já termina com a
lavratura do termo de acordo.
A Consolidação estabelece ainda que terminada a instrução, após as razões finais, o juiz ou
presidente renovará a proposta de Conciliação, e só com a não realização dessa que irá proferir a
sentença.
Para o processo civil ordinário, o Código de Processo Civil (Decreto-lei nº 1.608/39)
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estabelece que no caso de se tratar de uma causa que admita transação, o juiz designará audiência
preliminar conciliatória. Obtida a conciliação, a mesma será reduzida a termo e homologada por
sentença. Além disso, o Código afirma ainda que ao juiz cabe tentar conciliar as partes a qualquer
tempo do processo.
Uma importante iniciativa do poder público foi a edição da resolução nº 125 de 2010 do
Conselho Nacional de Justiça que instituiu a Política Pública de Tratamento Adequado de Conflitos
com o objetivo de que esse “tratamento adequado” seja dado pela prática da conciliação, a
Mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos.
A resolução possui como fundamento o direito de Acesso à Justiça, previsto no art. 5º,
XXXV42, da Constituição de 88, que além de significar acesso formal perante os órgãos judiciários,
implica também um acesso à ordem jurídica justa43.
Prevê a resolução que
[...] cabe ao Judiciário estabelecer Política Pública de tratamento adequado dos problemas jurídicos e
dos conflitos de interesses, que ocorrem em larga e crescente escala na sociedade, de forma a
organizar, em âmbito nacional, não somente os serviços prestados nos processos judiciais, como
também os que possam sê-lo mediante outros mecanismos de solução de conflitos, em especial dos
consensuais, como a Mediação e a Conciliação; [...]

A resolução afirma ainda que é necessário consolidar uma Política Pública permanente de
incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios, principalmente a
mediação e a conciliação que são instrumentos efetivos de pacificação social, solução e prevenção
de litígios, sendo que sua apropriada disciplina em programas já implementados no Brasil tem
reduzido a excessiva judicialização dos conflitos de interesses, a quantidade de recursos e de
execução de sentenças.
A partir disso, considera que é imprescindível estimular, apoiar e difundir a sistematização e
o aprimoramento das práticas já adotadas pelos tribunais, uniformizando os serviços de conciliação,
mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos, para assim evitar disparidades de
orientações e práticas, bem como para assegurar a boa execução da Política Pública.
Afirma também que a organização dos serviços de conciliação, mediação e outros métodos
consensuais de solução de conflitos deve servir de princípio e de base para a criação de Juízos de
resolução alternativa de conflitos, órgãos judiciais especializados na matéria.
42
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Aos órgãos judiciários, além de estarem incumbidos de oferecerem a mediação e a
conciliação para resolução de controvérsias, também devem prestar atendimento e orientação ao
cidadão e formarem e treinarem adequadamente os servidores, conciliadores e mediadores44.
A Resolução 125 busca que os magistrados e tribunais abordem questões como
solucionadores de problemas ou como efetivos pacificadores, a pergunta do Judiciário deve deixar
de ser “como devo sentenciar em tempo hábil”, mas sim “como devo abordar essa questão para que
os interesses que estão sendo pleiteados sejam realizados de modo mais eficiente, com maior
satisfação do jurisdicionado e no menor prazo.”45.
Kazuo Watanabe destacou em artigo em 2011, que caso fosse adequadamente
implementada essa resolução, ocorreria uma transformação revolucionária em termos de natureza,
quantidade e qualidade dos serviços judiciários, com o estabelecimento de filtro importante da
litigiosidade, com o atendimento mais facilitado dos jurisdicionados em seus problemas jurídicos e
conflitos de interesses e com maior índice de pacificação das partes em conflito, e não apenas da
solução de conflitos, isso tudo se traduzindo em redução de carga dos serviços do judiciário e maior
celeridade das prestações jurisdicionais46.
Com isso, seria recuperado o prestígio e o respeito do judiciário e ocorreria também uma
profunda transformação do país, substituindo a cultura da sentença pela cultura da pacificação,
disso nascendo, como produto de suma relevância, a maior coesão social47.
Após a criação dessa Política Pública, novas legislações têm surgido que abordam a
conciliação e a mediação. O novo CPC (lei nº 13.105/15), que entrará em vigor dia 16 de março de
2016, já no seu início (art. 3º) afirma que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução
consensual de conflitos.
Logo em seguida afirma que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução de
conflitos devem ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e outros membros do
Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Ao juiz cabe promover a qualquer tempo
a autocomposição, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais.
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O código estabelece ainda que os tribunais devem criar centros judiciários de solução
consensual de conflitos, responsáveis tanto pela realização das sessões de audiência de mediação e
conciliação como desenvolver programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a
autocomposição.
A conciliação e a mediação devem ser informadas pelos princípios da independência,
imparcialidade, autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade, informalidade e decisão
informada. As partes podem escolher de comum acordo o conciliador, mediador ou câmara privada
de conciliação e mediação, inexistindo acordo haverá distribuição entre aqueles cadastrados no
registro do tribunal, observada a respectiva formação. Sempre que recomendável, será designado
mais de um conciliador ou mediador.
Também a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão criar câmaras de
Mediação e Conciliação, com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos em âmbito
administrativo.
Também foi recém aprovada uma lei específica para a mediação, a lei nº 13.140, de 26 de
junho de 2015, que dispõe acerca da mediação entre particulares como meio de solução de
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública.
A lei prevê que pode ser objeto de mediação todo conflitos que verse sobre bens disponíveis
ou indisponíveis que admitam transação. A mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte
dele.
O mediador poderá ser escolhido pelas partes ou ser designado pelo tribunal, prevendo-se
ainda a possibilidade de atuação de outros mediadores. Ainda que haja processo arbitral ou judicial
em curso, as partes poderão se submeter à mediação requerendo ao juiz ou árbitro a suspensão do
processo por prazo suficiente para solução consensual do litígio.
A mediação será encerrada com a lavratura do termo final, quando for celebrado acordo ou
quando não se justificarem novos esforços para a obtenção do consenso, seja por declaração do
mediador ou manifestação de qualquer das partes. Tendo sido celebrado o acordo, o termo de
lavratura final constitui título executivo extrajudicial e quando homologado judicialmente título
executivo judicial.
A lei ainda descreve como deve ser realizada a mediação judicial e extrajudicial, das questões
relativas à confidencialidade e suas exceções e como deve ser a autocomposição quando uma das
partes for pessoa jurídica de direito público.
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Dentro dos diversos benefícios trazidos pela prática da mediação e da conciliação na solução
de conflitos, destaca-se no presente trabalho a responsabilização por meio da decisão autônoma
das partes envolvidas no conflito.

3. A MEDIAÇÃO E A CONCILIAÇÃO COMO FORMAS DE RESPONSABILIDADE E AUTONOMIA
O modelo de resolução de conflitos via jurisdição foi o modelo que correspondeu ao advento
do Estado Moderno. As primeiras manifestações do chamado “direito de agir” antecedem o próprio
Estado, quando a justiça era obtida mediante a defesa privada dos interesses48.
Conforme as relações sociais foram se sofisticando, a instituição estatal de monopólio da
aplicação do Direito, a jurisdição, aparece e mune-se do poder de coerção. Paulatinamente ela vai
ganhando força e a justiça é privada é afastada. Através da jurisdição, o Estado entra como um
terceiro que substitui as partes titulares dos interesses envolvidos, ditando o direito para o caso
concreto de forma impositiva com o intuito de assegurar a convivência social por meio da
neutralização do conflito pela aplicação forçada do direito positivo49.
Quando na atualidade a jurisdição entra em crise, novos métodos alternativos à jurisdição
começam a surgir e ganhar força, exatamente com o objetivo de resolver essa crise e suprir as
deficiências do processo, e é dessa forma que os métodos consensuais de Solução de Conflitos são
tratados e vistos, porém suas funções vão muito além de simplesmente ser uma ajuda aos
problemas do Judiciário. Os métodos consensuais funcionam por uma lógica diversa, permitindo um
tratamento do conflito diverso daquele realizado pelo juiz, gerando efeitos mais funcionais para os
indivíduos e para a sociedade. Assim, não devem ser analisados apenas como uma alternativa à
jurisdição, mas como formas autônomas com suas próprias particularidades.
Nas formas consensuais de solução de conflitos, nos modelos ditos autônomos, o tratamento
do conflito não provém de uma intermediação externa pela autoridade do Estado-juiz que dita a
sentença, mas de uma confrontação explícita de pretensões, interesses, dúvidas, perplexidades, etc.,
que permitem às partes, neste processo de troca, de ascender a uma resposta consensuada, apenas
mediada pela figura de um terceiro cujo papel é facilitar os intercâmbios e não de ditar a resposta,
a sentença, que vem previamente definida no texto legislado pelo Estado. As formas consensuais
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permitem que as partes mantenham do início ao fim o controle sobre o processo e o seu resultado50.
O processo jurisdicional, com sua dependência dos advogados como representantes de seus
clientes, tende a negar às partes a oportunidade de assumir o controle de sua própria situação e
fortalece a dependência na autoridade externa. Por outro lado, o processo de mediação gera
autoestima e sentido de competência que contribuem para proporcionar a autonomia e debilitar a
necessidade dos participantes de continuar brigando51.
O processo é de autocomposição, o que significa que são as próprias partes que devem, por
elas mesmas, chegar a um acordo, e devem fazer isso olhando para dentro de si mesmas, buscando
aqueles elementos, afetivos, jurídicos, patrimoniais, etc., que permitem que elas encontrem uma
nova posição, diferente da que originou o conflito primeiramente52.
Os contextos de resolução autocompositiva direcionam-se à co-participação responsável,
admitem a consideração e o reconhecimento da singularidade de cada participante no conflito,
consideram a possibilidade de ganhar conjuntamente, de construir o comum e assentar as bases de
soluções efetivas que legitimem a participação de todos os setores envolvidos53.
A mediação e a conciliação permitem não apenas uma resolução dos conflitos, mas uma
pacificação dos mesmos por meio de uma resolução dos próprios indivíduos dos seus problemas,
abrindo a possibilidade dos mesmos de exercerem sua cidadania plena por meio de sua própria
capacidade de resolução das próprias controvérsias54.
Essas metodologias permitem aumentar a compreensão e o reconhecimento dos
participantes, construir a possibilidade de ações coordenadas, mesmo que na diferença,
incrementar os diálogos e a capacidade das pessoas e comunidades para comprometerem-se
responsavelmente com decisões e acordos participativos, especificando as mudanças que ocorrerão
tanto nas práticas materiais como nos papéis relacionais estabelecidos sobre a base das
perspectivas, práticas e visões e sentidos construídos55.
As práticas sociais de mediação se configuram como um instrumento de exercício da
cidadania na medida em que educam, facilitam e ajudam a produzir diferenças e a realizar tomada
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de decisões sem terceiros que decidam pelos afetados em um conflito. Falar de autonomia,
democracia e cidadania é, em certo sentido, ocupar-se da capacidade das pessoas de se
autodeterminarem em relação e com os outros56.
Resolver o próprio problema é ter a capacidade de se perguntar sobre as diversas estratégias
disponíveis frente ao conflito, de refletir, de formular questões significativas, aprender a aprender,
transformar-se em meios ativos de enfrentar os conflitos e resistir às simplificações de velhos
paradigmas57.
De acordo com Wichrowski, a solução mediada está baseada na autonomia privada, que é o
poder do indivíduo de dar a si próprio um ordenamento jurídico e, objetivamente, é o caráter do
próprio ordenamento que os indivíduos constituem para si mesmos, diferente do ordenamento
constituído, mas dentro dos limites positivos ou negativos da ordem pública. As notas dominantes
da autonomia privada estariam, então, na liberdade individual e na força descentralizadora do
monopólio legislativo do Estado58.
Continua Wichrowski que o exercício desse poder emana do princípio da autonomia, que é
a faculdade do indivíduo de autodeterminar-se, governar-se a si próprio59.
Para Warat, a autonomia no processo de mediação é uma forma de produzir diferenças e
tomar decisões em relação à conflitividade que determina os indivíduos e os configura em termos
de identidade e cidadania. É um trabalho de reconstrução simbólica dos processos conflitivos das
diferenças que permite formar identidades culturais, integrar os conflitantes com um sentimento de
pertinência comum. É também uma forma de poder perceber a responsabilidade que pertence a
cada um em um conflito, gerando devires reparadores e transformadores60.
De acordo com Cosi e Foddai, existem várias visões da mediação, uma delas é como
oportunidade de transformação pessoal. A mediação possui a capacidade de transformar a
personalidade dos sujeitos em conflito e da sociedade em geral. Graças ao seu informalismo e
consensualismo, a mediação permite que as partes definam de forma autônoma os seus problemas
e objetivos, destacando a importância deles em suas respectivas vidas61.
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A mediação também ajuda as partes a desenvolverem a autodeterminação no decidir se e
como por fim a uma disputa e as favorecem no mobilizar seus recursos pessoais para esse escopo.
Com isso desenvolve nas partes uma capacidade de lidar com circunstâncias adversas hoje e no
futuro. Quem participa de uma mediação ganha confiança, respeito e consideração por si mesmo62.
O caráter privado e não jurisdicional da mediação oferece às partes uma oportunidade não
coativa de contato e comunicação. Nesse contexto, as partes descobrem que podem exprimir
compreensão e reconhecimento recíproco não obstante o conflito que há entre elas63.
Com isso, a mediação se torna um instrumento para ajudar os indivíduos a reforçarem a
própria capacidade de relacionar-se em torno do problema. A mediação pode produzir entre eles
reconhecimento e interesse recíproco enquanto seres humanos64.
O êxito no reforçamento e de reconhecimento interindividual pode gerar influências
significativas no redefinir as estruturas das relações sociais, passando da indiferença e hostilidade à
estruturação de um grupo de sujeitos aliados. Por exemplo, a mediação entre produtor e
consumidor pode gerar o mútuo reconhecimento dos seus papéis e transformar a forma de se
relacionar comercialmente, a mediação no divórcio pode levar ao reconhecimento entre os excônjuges, etc65.
Como destaca Luis Alberto Warat, os conflitos mediados devem servir de ajuda para que os
homens possam ir afirmando reciprocamente seus movimentos próprios, transformando suas
conflitividades vinculares66.
O conflito funciona como uma oportunidade vital, um ponto de apoio para renascer. Na
mediação os conflitantes falam a si mesmos, refletem e impulsionam mecanismos interiores que as
situam em uma posição ativa diante de seus problemas67.
Nesse contexto, o mediador deve estimular a cada membro do conflito para que encontrem
juntos o roteiro que vão seguir para sair da encruzilhada e recomeçar a andar pela vida com outra
disposição. A atitude de busca do comum deve ser tomada como uma oportunidade para
gerenciarem melhor suas vidas, ir além do problema e apostar em melhorar o próprio transcurso
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vital68.
O transcurso vital é uma contínua escolha de caminhos, com paradas temporais que são as
encruzilhadas, os conflitos, onde se olha os diversos começos e medem-se as consequências, até as
menos previsíveis, de cada escolha. Uma encruzilhada é uma situação de dúvida vital, que de modo
difuso, impulsiona os indivíduos para o câmbio da vida, para escolher um caminho vital entre os
vários possíveis69.
A busca pelo processo jurisdicional, o desejo que a decisão seja tomada pelo juiz, é muitas
vezes a reprodução do modelo de vida infantil em que a criança busca que os pais resolvam seus
problemas. Devido a uma formação individual frequentemente precária, em que não se estimula a
responsabilidade, a autonomia e a maturidade, e sim o narcisismo e a dependência, criam-se
indivíduos que não buscam resolver a própria vida, mas navegam conforme a corrente, evadindo de
tomar decisões, e, quando os conflitos surgem, deixam que os outros o resolvam.
A sociedade por meio da cultura e da mídia perpetua essa situação. Predomina o incentivo à
superficialidade, à diversão e à dependência assistencialista. Como consequência tem-se indivíduos
que não sabem se relacionar, os vínculos são superficiais, e, com isso, quando surgem os conflitos
os envolvidos não possuem capacidade para de forma autônoma pôr fim ao problema.
O papel do mediador e do conciliador em todo esse contexto é servir como meio, como
ferramenta, para que essas pessoas em conflito dialoguem, consigam superar seus dilemas e
encontrar a força que todo indivíduo possui de resolver com maturidade seus problemas70.
A mediação é um processo que enfatiza a própria responsabilidade dos participantes em
tomar decisões que influenciam suas vidas. Constitui um processo que confere autoridade sobre si
mesmo a cada uma das partes71.
Destaca Schnitman que as metodologias de resolução alternativa de conflitos facilitam a
definição e a administração responsável pelos indivíduos, organizações e comunidades, dos próprios
conflitos e do caminho para as soluções. A mediação e a conciliação podem facilitar o diálogo e
prover destrezas para a resolução de situações conflitivas. No curso do processo resultante, os
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sujeitos comprometidos têm a possibilidade de adquirir as habilidades necessárias para resolver por
si mesmos as diferenças que podem, eventualmente, ser suscitadas no futuro com seus pares,
familiares e colaboradores, ou em sua comunidade72.
É fundamental que as audiências, os encontros de mediação e conciliação desenvolvam a
responsabilidade nos indivíduos, permitam que os mesmos percebam o seu papel no conflito.
Consigam ver também os seus deveres, não apenas os seus direitos, as suas necessidades.
Essas formas de resolução de conflito devem exercer seu papel transformador, exercer uma
influência, dentro do possível, para que as pessoas mudem sua forma de agir e de se relacionar,
mudem a forma irresponsável e narcisista desenvolvida na infância e alimentada na sociedade.
É claro que, conforme Folberg e Taylor, a mediação não constitui um novo método de terapia
nem a panaceia para todos os problemas psicológicos e interativos73.
A mediação e a conciliação por si só não irão modificar toda uma estrutura pedagógica e
cultural que existe há muito tempo e precisa de mudanças em todas as áreas que compõem a vida
humana, mas é a forma que o Direito possui de dar a sua contribuição nessa mudança. É o papel
pedagógico que o Direito deve ter para ser um facilitador da resolução e da pacificação dos conflitos
entre os membros da sociedade, e não exercer simplesmente o papel de substituto das figuras
paterna e materna.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente texto teve como objeto a mediação e a conciliação e o papel que elas possuem
na concretização da dignidade do homem por meio da responsabilização e da resolução autônoma
dos conflitos pelos indivíduos.
A mediação e a conciliação, por serem formas consensuais de resolução de conflito, colocam
os indivíduos para resolverem seus próprios problemas, decidirem pessoalmente se e como resolver
o conflito. Isso permite que os sujeitos tomem as rédeas da própria vida, agindo com
responsabilidade, contribuindo para o reforço da dignidade do homem, que envolve a autonomia
da própria vida.
Essas técnicas por si só obviamente não podem garantir tal responsabilidade e autonomia,
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porém é uma forma que o Direito possui de dar a sua contribuição para uma mudança na forma dos
indivíduos conduzirem suas vidas, especificamente incentivando uma forma mais funcional de
solução de conflitos.
Destaca-se que as técnicas de resolução consensual de conflito não são perfeitas, possuem
diversos defeitos em suas práticas, demandando muitos outros estudos que permitam seu
aperfeiçoamento, com especial destaque para o preparo do mediador e do conciliador na sua função
de auxiliar os indivíduos na resolução de seus próprios conflitos.
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NOTAS SOBRE O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E O DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO
DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DAS DECISÕES JUDICIAIS

Maren Guimarães Taborda1

“Todas as ações relativas aos direitos dos outros homens, cuja máxima não é suscetível de
se tornar pública, são injustas”. (Immanuel Kant. A Paz Perpétua e outros opúsculos)

INTRODUÇÃO
Na teoria das funções estatais, só é possível delimitar a função administrativa em confronto
com as demais funções, na perspectiva formal e material. Do ponto de vista formal (orgânico), a
distinção é relativamente simples, de modo que cada função resta confiada a um órgão particular.
No plano material, a distinção é mais complexa, dada a progressiva aproximação entre a função
administrativa e a função jurisdicional. Se o ordenamento jurídico é uma estrutura escalonada de
normas, a Constituição é o grau superior, suas normas foram criadas pelo Poder Constituinte. A
Constituição é, nessa perspectiva, o plano fundamental normativo. Grau primário é o Legislativo, o
plano das normas gerais, criadas pelos órgãos autorizados pela Constituição a elaborar as leis, que
têm, na Constituição, seu fundamento de validade, condicionando, por sua vez, as normas da base
do ordenamento; finalmente, o grau secundário é composto por normas individuais criadas em nível
concreto, via processo judicial (decisões judiciais) e via procedimentos administrativos (resoluções
administrativas), com fundamento nas normas de nível primário. Assim, Administração e Jurisdição
têm idênticas tarefas: criar normas individuais, concretas, com fundamento nas normas do grau
primário. O meio pelos quais fazem esta concreção é diverso, mas a concreção é a mesma. 2 Daí, a
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sentença realiza a “norma do caso”, da mesma forma que também o fazem o “negócio jurídico
privado” e o “ato administrativo”.
Tal compreensão está subjacente à chamada “primeira geração do processo
administrativo”, segundo a qual se estruturaram as várias leis de processo administrativo dos países
europeus e latino-americanos a partir da década de 70, no âmbito da administração hierárquica e
tradicional. É o processo administrativo judicial,3 que tem por finalidade o aperfeiçoamento do ato
administrativo. A segunda geração de leis procedimentais no âmbito administrativo estrutura o
processo segundo o modelo legislativo e serve à elaboração dos regulamentos: a Administração se
limita a executar e não a formular políticas públicas. A partir do final dos anos 90, as leis de processo
administrativo nos vários países acabam servindo de instrumento de políticas públicas e o modelo
adotado é dito “administrativo”, por que se insere em um modelo de Administração cooperativa ou
“em rede”, de modo que esta não só executa como formula políticas públicas. No particular, o que
as leis regulam são as novas formas de direção, regulação e governança, com cooperação entre o
setor público e o setor privado e entre os próprios órgãos da Administração (cooperação horizontal
e vertical).
Em todas essas regulações, afirma-se a correlação apertada entre o processo judicial e o
processo administrativo, mesmo naqueles países que adotam o modelo de jurisdição única, como o
Brasil, pois o fato do contencioso administrativo ser feito pela Jurisdição, não significa que não há
jurisdição administrativa em sentido material.4 Ademais disso, identifica-se, no âmbito interno da
Administração uma progressiva processualização da atividade, de modo que, cada vez mais, os atos
administrativos são resultados de um processo estruturado em contraditório. Em tal perspectiva, a
função do processo administrativo é a proteção do direito material, já que a Administração
concretiza e individualiza as decisões deixadas em aberto pela lei. O processo administrativo acaba
por ser um modo de realização do Direito Administrativo e tem por conteúdo um direito técnico,

3

Cf. BARNES, Javier. Tres generaciones de procedimento administrativo. In: ABERASTURY, Pedro, JOSEF-BLANKE, Hermann (coord.).
Tendencias actuales del procedimento administrativo en latinoamérica y Europa. 1ª. ed. Buenos Aires: Eudeba; Konrad Adenauer
Stiftung, 2012, pp. 119 e ss.

4

Se a tarefa da Jurisdição Constitucional é verificar a conformidade à Constituição, a da Jurisdição Administrativa, verificar a
legalidade da execução. A garantia específica da Constituição se dá pela Jurisdição Constitucional e a garantia de legalidade da
execução, pela Jurisdição Administrativa e, neste caso, a inconstitucionalidade é indireta, pois, de acordo com o Princípio formal
da Legalidade da execução, só pode haver ato de execução com base em uma lei. Quando, no entanto, o ato administrativo
(concretização do direito individual) é praticado diretamente com base na Constituição, “traz diretamente em si o caráter de
constitucionalidade ou inconstitucionalidade” e, neste caso, “a jurisdição constitucional, enquanto controle de atos
administrativos, significa uma jurisdição administrativa especial, diferenciando-se da jurisdição administrativa geral apenas porque
controla externamente a constitucionalidade do ato, e não, sua simples conformidade à lei”. Conforme KELSEN, Hans. Jurisdição
Constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2003, pp. 18/19.

160

regulador e planificador. Daí ser o processo administrativo a condição necessária, mas não
suficiente, para a decisão administrativa “correta”.5
A pesquisa superficial do conteúdo das diversas leis de processo administrativo
(independente do sistema de jurisdição que adotem), revelam que dentre os pilares do processo
administrativo clássico (1ª geração) está a publicidade entendida como “transparência”, que se
expressa no direito de acesso aos documentos do processo administrativo e o direito a uma
“motivação” ou “fundamentação” adequada da decisão adotada. Daí que a publicidade contribui
para a defesa individual e serve de instrumento de controle e supervisão no âmbito da
administração prestadora e conformadora de infraestruturas.6
Da mesma forma, decorre do princípio da publicidade e, portanto, do princípio democrático,
o dever de fundamentação das decisões judiciais, expresso no art. 93, IX da Constituição, e que
vincula a todos os juízes em território nacional. O novo CPC, no § 1º do art. 489, veio a explicitar
aquilo que já está subjacente ao texto constitucional e que é objeto de discussão e formulação
doutrinárias. Com efeito, nos termos da nova lei processual, não se considera fundamentada
qualquer decisão judicial que invoca motivos que se prestariam a qualquer outra decisão, que não
enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão ou, ainda, que deixe de
seguir jurisprudência dominante sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento
ou a superação do entendimento.
Isso é assim por que publicidade como “direito a procedimento aberto” é a dimensão
positiva do princípio (informar materialmente os atos dos poderes públicos), exigindo que os
destinatários de um ato final (com eficácia externa) sejam notificados. Subjacente está a exigência
de segurança do direito, proibição do segredo e defesa dos cidadãos perante os atos do poder
público. Por conseguinte, a exigência de fundamentação das decisões administrativas é análoga
àquela relativa às deciões judiciais. Em sua dimensão negativa, publicidade assegura o mais amplo
acesso à atividade dos poderes estatais, ou seja, é a a publicidade como direito de saber: direito de
conhecer os fundamentos das decisões judiciais, os dossiers (arquivos) administrativos e de ter
acesso à marcha intelectual da Administração.

5

Cf. JOSEF-BLANKE, Hermann. La función del procedimento administrativo para el cumplimiento del mandato de ejecución,
protección y concretización del derecho administrativo. In: ABERASTURY, Pedro, JOSEF-BLANKE, Hermann (coord.). Tendencias
actuales del procedimento administrativo en latinoamérica y Europa. 1ª. ed. Buenos Aires: Eudeba; Konrad Adenauer Stiftung,
2012, pp. 26 e ss.

6

Cf. BARNES, Javier. Tres generaciones....,, pp. 147 e ss.
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Feitas tais considerações e no marco da teoria estruturante de Müller, para quem a ciência
jurídica e a jurisprudência estão obrigadas a “fornecer constantes e concatenadas representações
de seus processos decisórios ”,7 este ensaio procura responder à questão de saber qual a relação
entre o dever de fundamentação dos atos administrativos e o dever de fundamentação das decisões
judiciais, já que os cidadãos têm direito de conhecer não só os arquivos, mas o porquê das decisões
administrativas e das decisões judiciais, para fins de controle. Para atingir tal objetivo, foi preciso
incursionar, primeiramente, na Teoria Constitucional, para afirmar que Administração e Jurisdição
comungam da mesma finalidade, qual seja, a realização da ideia material de direito (1). Após, passase ao exame do dever de fundamentação das decisões administrativas e judiciais como decorrência
do princípio de publicidade, com a discussão de casos paradigmáticos (2). O caminho (método)
utilizado foi o comparativo de posições doutrinárias e normas legislativas, organizando-se
dedutivamente a exposição.

1. ADMINISTRAÇÃO E JURISDIÇÃO E A REALIZAÇÃO DA IDEIA MATERIAL DE DIREITO
A processualística tradicional conceitua jurisdição como função

estatal, partindo da

configuração moderna do Estado, que monopolizou e centralizou a produção e aplicação do Direito.
Daí a jurisdição ser entendida como um poder (manifestação de soberania) e uma atividade
(movimentação do juiz no processo, exercendo o poder e cumprindo a função que a lei lhe comete),
falando-se em ‘atuação do direito’, ‘composição da lide’, ‘realização da sanção’, ‘substituição da
atividade privada’, pondo-se em evidência ora a garantia exterior da função (imparcialidade do juiz
e contraditório), ora a natureza do interesse, ora o procedimento lógico que precede o ato (vínculo
a norma legal ou discricionariedade) ou a prevalência do juízo sobre a vontade.8

7

MÜLLER, Friedrich. Metodologia do Direito Constitucional. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 30.

8

Cf. SATTA, Salvatore. Enciclopedia del Diritto. Vol. XIX. Milão: Giuffrè, 1964, verbete “Giurisdizione (nozione generali), p. 218 e ss.
Para Chiovenda, a jurisdição é função do Estado que tem por finalidade a atuação da vontade concreta da lei mediante a
substituição, pela atividade dos órgãos públicos, da atividade dos particulares ou de outros órgãos públicos. Para Calamandrei,
dois são os caracteres essencias da jurisdição: uma atividade de substituição e uma atividade declarativa; já Allorio atribui à coisa
julgada o sinal característico da jurisdição. Carnelutti entende por jurisdição a atividade voltada à composição da lide, com
imparcialidade (regulação de uma relação interpessoal por um terceiro imparcial). Cf. Ovídio Baptista da Silva. Curso de Processo
Civil. Vol I. 2ª ed. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1991, pp.17/28.
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1.1 Jurisdição
Para Pontes de Miranda, 9 o processo tem uma função pacificadora mediata, pois imediata
é a “função realizadora do direito objetivo”. Frente a isso, reconhecida a diferença entre ação (a
actio romana, que é material), pretensão (atuação do direito subjetivo), direitos subjetivos
(localização, individuação do direito objetivo) e remédios jurídicos processuais (“ação” processual,
que corresponde ao exercício da pretensão à tutela jurídica – pretensão de direito público), o
Estado, através de seus órgãos, ao prestar a justiça, emite a sentença, que é um dos modos de
extinguir-se a relação jurídica processual ou a “dívida jurisdicional do Estado”.10
Se a tripartição das funções do Estado exprime o princípio político de que a organização da
sociedade se articula em vários momentos – manifestação em termos gerais (lei), concreta ação em
que aquela vontade geralmente expressa constitui a razão e a legitimidade (administração) e
afirmação da vontade geral nos casos concretos (sentença) – a estes correspondem,
respectivamente, a legislação, a administração e a jurisdição. Por outro lado, aproximados os
conceitos de função, processo e ato, o processo passa a ser “uma via jurídica pela qual se procura
garantir uma correta formação e expressão de uma vontade funcional”,11 de forma que a função –
processo legislativo - teria por finalidade a prática de atos de criação do Direito; as funções e
processos jurisdicionais e administrativos, a aplicação do Direito, através de atos jurisdicionais e
administrativos.
No entanto, como perspectiva política e realização histórica, a organização da sociedade é
infinitamente mais complexa, basta pensar em todos os fenômenos que ocorrem em nome do
direito privado, como na jurisdição voluntária (administração pública do direito privado).12 Sendo
assim, admite-se geralmente, em sentido material, que o ato jurisdicional é um ato de estrutura
complexa, em que aparecem, sucessivamente, a) uma pretensão diante de um juiz; b) uma
constatação, feita por um juiz, de conformidade de uma situação de fato a uma regra de direito e c)
uma decisão do juiz em conseqüência da constatação por ele feita.13

9

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à Constituição de 1967. Com a Emenda nº 1, de 1969. Tomo I. São Paulo:
Editora RT, 1970),T.I, p.156

10

Cf. PONTES DE MIRANDA, Comentários à Constituição de 1967, p. 107. No texto, o autor aponta outros modos de extinção da
dívida jurisdicional: conciliação das partes; homologação da transação; perempção da instância devida à inatividade processual,
sem que se extinga a ação e o direito; desistência de direito processual ou renúncia formal, “inconfundível com a renúncia de
direito material ou simplesmente renúncia material”.

11

XAVIER, Alberto. Do Procedimento Administrativo. São Paulo: Bushatsky, 1976, p. 30.

12

Cf. SATTA, Enciclopedia del Diritto. p. 224.

13

Cf. . LAUBADÈRE, André de. Traité de Droit Administratif. T. I. 7a.ed. Paris: Librairie Générale du Droit et de Jurisprudence, 1976,
p. 235.
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A conseqüência dessas afirmações é que a função jurisdicional se deixa qualificar como
execução (da lei ou do ordenamento) e, nisto, aproxima-se da administração. Com efeito, os
juspublicistas, na esteira de Montesquieu, apresentam e estudam a função jurisdicional como uma
manifestação do poder estatal, mas não estão de acordo no que diz respeito à consideração da
mesma somente como uma atividade executiva stricto sensu, porque isto conduziria a admitir a
existência de duas funções (legislativa e executiva, com seus ramos particulares: administração e
justiça) e acabaria por reduzir os poderes estatais a dois poderes primordiais.14
Esse conceito, aliás, foi sustentado desde os primórdios da Revolução Francesa, mas a
determinação da natureza da função jurisdicional, ao levar em conta seu objeto próprio – solução
de litígios através da aplicação ou interpretação da lei – conduz à questão de saber em que medida
esta função se reduz a uma pura execução, pois existem casos em que, ante a ausência de qualquer
prescrição legislativa, o juiz deve criar direito. Desse modo, o conceito de jurisdição se amplia para
incluir em seu objeto a tarefa de ‘pronunciar o direito’, legal ou extralegal, “no sentido de que o juiz,
em cada um dos casos que regularmente se lhe submetem, tem a obrigação de deduzir da lei ou de
fundar por si mesmo uma solução que, seja qual for sua origem, haverá de constituir o direito
aplicável ao caso formulado.”15
Ressalte-se, ainda, por oportuno, que o juiz, ao simplesmente aplicar a lei ou preparar as
condições de sua execução, opera de forma muito semelhante aos administradores, fazendo com
que a função jurisdicional se refira ao Poder Executivo e entre na esfera do conceito geral deste
Poder. Assim, a jurisdição entra na definição do que seja função legislativa e função executiva,
conforme crie direito jurisprudencial ou aplique direito legal, respectivamente. Persiste, contudo, o
problema de distinguir uma função jurisdicional propriamente dita, que não se susbsuma em
administração. O resultado leva à conclusão de que as diferenças entre jurisdição e administração
são de ordem externa e formal (relativas aos fins a perseguir, aos procedimentos de execução, à
natureza psicológica das operações e às circunstâncias nas quais são chamadas a intervir) e não de
ordem material. As razões pelas quais se separam, nos Estados modernos, as funções jurisdicionais
e administrativas são de ordem política – prover os cidadãos de juízes que estatuam com
independência, repartir competências (estabelecer um conjunto de regras particulares e de
garantias protetoras para a organização dos tribunais e para o funcionamento de sua atividade) -,
isto é, de fins e de formas, fazendo com que, em direito, não exista “em sentido material, uma

14
15

MALBERG, R. Carré de. Contribution à la Théorie générale de l’État. T I. Paris: Sirey, 1922, p. 692.
MALBERG, Contribution à la Théorie générale de l’État, p. 704.
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função jurisdicional distinta, senão que existem somente formas jurisdicionais e uma via
jurisdicional distinta das formas e da via administrativas”.16

1.2

Natureza das decisões administrativas

Considerando as funções jurisdicionais e administrativas espécies do gênero ‘execução’ –
ambas determinam ou definem situações jurídicas individuais -17 e examinando-se a finalidade
e conteúdo de cada uma delas, Seabra Fagundes, assumindo que é possível uma distinção material,
afirma que “ o momento em que é chamada a intervir a função jurisdicional, o modo e a finalidade,
porque interfere no processo realizador do direito, é que lhe dão os caracteres diferentes.”18 O
momento do exercício da função jurisdicional é o de uma situação contenciosa surgida no processo
de realização do direito; o modo através do qual se alcança sua finalidade é a “interpretação
definitiva do direito controvertido” e a finalidade de seu exercício, remover o conflito ou promover
“o trancamento da situação contenciosa”.19 Sendo assim, o ato jurisdicional – a sentença – é o ato
“através do qual o Estado define e determina situações jurídicas individuais com o fim de remover,
pela definitiva interpretação do direito, conflito surgido a propósito de sua aplicação”, 20 e ato
administrativo, “aquêles através dos quais o Estado determina situações jurídicas individuais e
concorre para sua formação”.21
Constituído de dois elementos inseparáveis – constatação da controvérsia e decisão - , o ato
jurisdicional não prescinde de uma provocação, isto é, depende da iniciativa da parte interessada.
O ato administrativo, ao contrário, não depende, normalmente, de requerimento do interessado: a
Administração age de ofício e por sua própria conta. Aplicar a lei ou o direito a uma pretensão é o
objetivo em si mesmo da atividade jurisdicional, sendo sua razão de ser; a Administração, conquanto
deva agir em conformidade com a lei e o direito, tem por objetivo a satisfação de interesses gerais
(necessidades individuais e coletivas). A atividade jurisdicional pressupõe uma lide (ainda que
virtual), para cuja eliminação é aplicado (ou criado) o Direito; a atividade administrativa é atividade

16

MALBERG, Contribution à la Théorie générale de l’État, p. 785.

17

SEABRA FAGUNDES, Miguel. O Contrôle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. 4a. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967, pp.
24 e ss.

18

SEABRA FAGUNDES, O Contrôle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário ,pp. 25/26.

19

SEABRA FAGUNDES, O Contrôle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário, p. 28.

20

SEABRA FAGUNDES, O Contrôle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário, p. 86. No texto consultado, Seabra Fagundes
pondera que a sentença normativa da Justiça do Trabalho, quando estende a decisão aos demais empregados que forem da mesma
profissão dos dissidentes (art. 868 da CLT), é de natureza mista: “jurisdicional, enquanto resolve o conflito suscitado, e legislativo,
quando obriga a terceiros, que não invocaram a Justiça”( p. 95).

21

SEABRA FAGUNDES, O Contrôle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário, p. 35.
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primária ou originária. A jurisdição atua sempre processualmente, sob as regras da dualidade das
partes e do contraditório, para apreciar conflitos alheios; a Administração, via de regra, age
informalmente, embora deva com freqüência organizar procedimentos, com ritos previstos em lei,
para prover acerca dos assuntos em que a própria Administração é parte interessada.
Por fim, e o mais importante, o ato jurisdicional de composição da lide (sentença de mérito)
adquire autoridade de coisa julgada, isto é, seus efeitos tornam-se imutáveis. As decisões
administrativas, ao contrário, apenas podem precluir no âmbito da administração, não admitindo
mais recurso administrativo), mas estão sujeitas, sem exceção, ao reexame pelo Judiciário,
dependendo da forma que esse controle assuma em cada Constituição particular.22 Por esta razão
é que Pontes de Miranda23 assegura não haver, no sistema brasileiro, decisão administrativa com
eficácia de coisa julgada, mesma que à Administração, em certas circunstâncias, seja conferido pela
Constituição e pelas leis o poder de decidir controvérsias. As decisões administrativas não são
julgamentos stricto sensu e, de ordinário, são apenas declaratórias e relativas a relações jurídicas
entre o Estado e os cidadãos. Poderão ser constitutivas e desconstitutivas se a lei, de acordo com a
Constituição, permiti-lo.
Nesse passo, cabe ressaltar ainda a posição de Alberto Xavier, 24 segundo a qual o ato
administrativo se distingue do ato jurisdicional porque este último tem “como causa típica a
declaração de certeza de situações individuais”, isto é, é a sua finalidade; o ato administrativo, ainda
que envolva, em sua edição, a aplicação da lei e, por conseguinte, um momento cognoscitivo, a
certeza por ele criada não é sua finalidade, sendo apenas um meio para a consecução de seus fins
peculiares. Tal diferença se revela quando ocorre o silêncio da Administração Pública, pois quando
esta tem a obrigação de se pronunciar e não o faz, o silêncio vale como ato jurídico, isto é, produz
efeitos jurídicos que se tornam imutáveis, a menos que sejam impugnados pela via contenciosa. Na
Jurisdição, esta situação é inimaginável: “o silêncio dá apenas origem a uma infração ou á
responsabilidade civil, sem que dele seja possível extrair uma decisão fictícia”.25
É justamente no aspecto ‘formação de coisa julgada’ ou ‘declaração de certeza’ que se
avizinha a concepção da jurisdição voluntária (a que Alberto Xavier prefere chamar de jurisdição
graciosa) como ‘tutela jurídica administrativa’, pois, nesses processos, visa-se obter “um tipo de

22Cf.

MIRANDA, Jorge. Funções, Órgãos e Actos do Estado. (Apontamento de lições). Lisboa: Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa, 1990, p. 21 e SEABRA FAGUNDES, O Contrôle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário, pp. 86 a 94.

23

PONTES DE MIRANDA, Comentários à Constituição de 1967, p. 269.

24

XAVIER, Do Procedimento Administrativo, p. 71.

25

XAVIER, Do Procedimento Administrativo, p. 74.
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tutela que não consiste na declaração autoritária e definitiva de certeza em que a coisa julgada se
traduz.”.

26

Nesses processos, o juiz intervém em situações jurídicas privadas, investindo,

removendo ou dispensando pessoas de cargos privados e equiparados (tutores, curadores,
testamenteiros, etc), tomando providências diretas de regulamentação tais como fixação de prêmio
ao testamenteiro ou determinando a arrecadação de bens da herança e emitindo ordens, como no
caso da alienação de coisa vaga ou de exibição de testamento. Em outros casos, o juiz se limita a
verificar e homologar, como na homologação de divórcio por mútuo consentimento, de abertura
de testamento cerrado ou de declaração de vacância da herança. Por fim, o órgão estatal judiciário
também autoriza, como na hipótese de alienação de bens pertencentes à herança jacente. Em todas
essas situações, a tutela realizada é administrativa, isto é, se dá diante da prática de atos
materialmente administrativos, de vez que a realização do interesse público, nestas circunstâncias,
“não supõe ou exige como objetivo último uma declaração de certeza”.27 A estrutura do processo
na Jurisdição Voluntária, não é, por conseguinte, triangular, mas bilateral, existindo somente a
relação entre o peticionante e o Estado, mesmo que, no feito, terceiros possam intervir. Aos
intervenientes, nestes processos, não se dá a qualificação de ‘partes’ porque contra eles não é
formulada nenhuma pretensão de fundo.
Se a inserção da aspiração democrática na Administração é um diálogo que permite
considerar, na decisão administrativa, o real e o ideal, ela deve, necessariamente, conviver com os
imperativos do segredo, inevitável em certos domínios sensíveis à atuação do poder. Contudo, para
que os interesses sejam mediados através deste diálogo (que se dá sob a forma processual), os
cidadãos têm que ter acesso à atividade administrativa e, com isso, cresce a exigência de
publicidade, que, em uma democracia, é a regra básica a que se submete o poder.
Na perspectiva da sociológica, nos termos da teoria dos sistemas, o sistema administrativo
pode ser descrito como “o sistema social da distribuição de poder legítimo e formalizado”,28 e a
Administração Pública, como uma estrutura que processualiza decisões, considerando-se ser esta,
“uma organização dentro do Estado que é uma organização do sistema político.” 29 Por isso, a
problemática da fundamentação dos atos administrativos e das decisões judiciais - exposição das

26

XAVIER, Do Procedimento Administrativo, p. 79.

27XAVIER,

Do Procedimento Administrativo, p. 81.

28

TABORDA, Maren. A Administração Fiscal na sociedade complexa: o caso da constituição dos créditos não tributários no Município
de Porto Alegre. In: LEAL, Rogério Gesta, GAVIÃO FILHO, Anizio Pires. Coleção tutelas à efetivação de direitos indisponíveis
[recurso eletrônico] – Porto Alegre: FMP, 2016, p. 237. Acessado em 28 de novembro de 2016. .

29

DE GIORGI, Raffaelle. A Administração Pública na Sociedade Complexa. Revista da Faculdade de Direito da FMP, n. 08. Porto
Alegre, 2013, p. 121.
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razões ou motivos da decisão ou recondução do decidido a um parâmetro que a justifique - está
associada, no aspecto formal, à publicidade, e, no aspecto material, à legitimidade que, por ser
bastante complexa, não tem solução uniforme nos vários ordenamentos jurídicos. É o que se passa
a tratar.

2. O DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO COMO DECORRÊNCIA DA PUBLICIDADE
Objeto do direito fundamental de acesso à informação são, em primeiro lugar, os
documentos administrativos internos (stricto sensu) e aqueles que são administrativos em sentido
amplo, isto é, todos aqueles que dizem respeito ao exercício material da função administrativa - a
atividade praticada pelo Estado ou ente por ele delegado (personalidade e capacidade jurídicas),
sob o regime jurídico administrativo - como por exemplo, os documentos relativos aos serviços
públicos e aos de todas as pessoas que fazem as vezes de autoridades. Os documentos relativos à
atividade de direito privado da Administração também devem estar acessíveis. Poderá também ser
objeto do direito de acesso a motivação dos atos administrativos porque os cidadãos têm o direito
não só de conhecer os arquivos administrativos, mas também a razão das decisões e, por vezes, os
seus procedimentos preparatórios. Procedimento e motivação dos atos administrativos são os
territórios nos quais se mede a publicidade administrativa.

2.1 Fundamentação dos atos administrativos (síntese comparativa)
É comum nos ordenamentos que determinam uma fundamentação expressa dos atos
administrativos a compreensão de que é necessário fundamentar aqueles atos administrativos que
afetam desfavoravelmente os direitos e interesses dos particulares.30 Cada país resolve o problema
da devida motivação ou fundamentação dos atos administrativos nos limites de sua tradição, mas
o certo é que isso se vem impondo paulatinamente como um dever da Administração e um direito
do cidadão, reconduzíveis à publicidade.
No direito italiano, nos termos da Lei 241/90, modificação pela Lei nº 15, de 2005, há
obrigatoriedade de fundamentação das decisões administrativas, nos termos do artigo 3º . 31

30

Cf. VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos Vieira. O dever de fundamentação expressa dos actos administrativos. Coimbra: Almedina,
2003, pp. 11 e 17.

31

GALLETA, Diana-Urania. La Ley Italiana 241/90 de Procedimiento Administrativo. In: ABERASTURY, Pedro, JOSEF-BLANKE, Hermann
(coord.). Tendencias actuales del procedimento administrativo en latinoamérica y Europa. 1ª. ed. Buenos Aires: Eudeba; Konrad
Adenauer Stiftung, 2012, p. 236.
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Segundo a normativa, a “motivação deve indicar os pressupostos de fato e as razões jurídicas que
determinaram a decisão da administração”, não sendo requerida para atos normativos e de
conteúdo geral. Ademais, se a razão da decisão resulta de outro ato administrativo, aquelas razões
ficam fazendo parte da decisão.32 A “compreensibilidade” da atuação administrativa é assegurada
pela obrigação de motivação, que tem intensidade diversa conforme o ato seja vinculado ou
discricionário.33 A lei impõe a obrigação expressa de motivar os atos principalmente nos casos em
que eles são resultado da participação (colaboração) dos particulares e isso decorre da exigência de
uma ação administrativa “transparente”, isto é, que se desenvolva de forma “compreensível”.34 De
acordo com Cassesse,35 assim como as sentenças e os atos normativos, a exigência de motivação
diz respeito ao controle dos atos administrativos e se deve compreender, nos termos do citado
artigo 3º, como ilegítimo o ato administrativo não motivado. Segundo o autor, “ a obrigação de
motivar favorece ao mesmo tempo a transparência administrativa e a sindicabilidade judicial”,
servindo tanto ao interessado quanto ao “juiz” administrativo. E arremata: “ o princípio da
motivação é expressão dos principios de publicidade e transparência, de imparcialidade e bom
andamento e do direito de defesa nos confrontos com a administração”.36 A normativa, ademais,
torna precisa qual deve ser o conteúdo da motivação e adota uma noção ampla, de modo que, em
sentido estrito, se pode falar em externação dos motivos e de justificação (externação dos
pressupostos compreendidos na norma a aplicar e dos fatos que a legitimam). A lei se preocupa,
portanto, não só com a externação do motivo (plano formal), mas sobretudo com que tal motivação
corresponda a tudo o quanto emergiu do processo mesmo (plano substancial), isto é, que esteja
fundamentada nos fatos e atos do processo.
A jurisprudência dos tribunais italianos, no entanto tem admitido que o ato carente de
motivação e fundamentação possa ser sanado e, por isso, não é , a priori, nulo. 37 Tal posição
encontra seu fundamento no art 29 do Codice del processo amministrativo, de 2010, segundo o qual
é anulável o ato com motivação insuficiente ou incongruente, quando, por exemplo, o motivo se
refere a elementos irrelevantes ou insuficientes.38
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CASSESSE, Sabino (a cura di). Istituzion di Diritto Amministrativo. 5ª. ed. Milano: Giuffrè Editore, 2015, pp. 374/375.
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Em Portugal, o Código de Procedimento Administrativo prevê, no artigo 99, que o pareceres
sejam “sempre fundamentados” e devem concluir “de modo expresso e claro sobre todas as
questões indicadas na consulta”. 39 Já no artigo 124 da mesma norma, dispõe dever ser
fundamentados expressamente os atos desfavoráveis (a), os que decidam recursos(b), os que
decidam contrariamente às pretensões ou oposições formuladas pelos interesados (c), os que
decidam diferentemente da prática habitual (d) e os que impliquem revogação, modificação ou
suspensão de ato administrativo anterior (e).40 Exceções ao dever de fundamentação expressa são
os atos dos júris, bem como as ordens hierárquicas internas com forma legal. A lei também explicita
os requisitos da fundamentação, tais como sucinta exposição dos fundamentos de fato e de direito
da decisão e que podem consistir em mera declaração de concordância com pareceres, informações
ou propostas anteriores, e que constituirão parte integrante da decisão. Equivale à falta de
fundamentação a adoçao de fundamentos obscuros, contraditórios e insuficientes, isto é, que não
esclareçam concretamente a motivação.
Segundo Vieira de Andrade,41 em alguns casos, o dever de motivação é também dever de
fundamentação, isto é, pode ser exigida a exposição enunciadora das razões ou motivos da decisão,
inclusive com a recondução do decidido a um parâmetro valorativo que a justifique.
O dever de motivação dos atos e decisões administrativas surge em um contexto de controle
da atividade administrativa, constituindo um direito essencial dos administrados na defesa de seus
direitos e um direito de conhecer as razões da Administração: pela motivação, ela se explica, diz
porque decidiu.42 Nessa medida, a motivação e a fundamentação das decisões são um meio de
realização do princípio da verdade material, já que, por elas, a Administração fica obrigada a
aprofundar as razões de sua conduta e a “procurar a conformidade completa entre o direito e a
vida.”43 A motivação é igualmente importante para a apreciação contenciosa do ato ou decisão
administrativa, pois, em face do conhecimento dos motivos, o interessado poderá avaliar a justeza
destes.
Na Espanha, o dever de fundamentação expressa resulta de vários textos legislativos, mas
não é uma obrigação legal geral; na França, o princípio tradicional de não motivação vem sendo
39

Código do Procedimento Administrativo. Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de novembro. 3ª. Ed. Coimbra: Livraria da Universidade,
1998, p. 49.
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Código do Procedimento Administrativo, p. 58.
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VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos Vieira. O dever de fundamentação expressa dos actos administrativos. Coimbra: Almedina, 2003,
p. 11.

42

Cf. GOMES, José Osvaldo. Fundamentação do Acto Administrativo. 2ª. Ed. Coimbra: Editora Coimbra, 1981, p. 21.
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GOMES, Fundamentação do Acto Administrativo, p. 21
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paulatinamente adotado, principalmente após a lei de 11 de julho de 1979, que determinou esta
obrigação para uma série de decisões de caráter individual, e a circular de 28 de setembro de 1987
determinou que os ministérios motivassem uma série de decisões, que vieram referidas em uma
lista anexa. Na Alemanha, a Lei de Procedimento Administrativo Federal e as dos Länder impõem a
motivação dos atos administrativos, salvo exceções previstas nestas mesmas leis. O texto da lei,
artigo 39, define que “a fundamentação deve indicar as razões essencial de fato e de direito que
conduziram a autoridade administrativa à sua decisão”.44 No que tange aos atos discricionários, a
lei determina que restem expressos os critérios que determinaram o “exercicio de sua
discricionaridade” e, relaciona os casos em que a fundamentação não é necessária, tais como o de
medidas que atendem a uma solicitação que não prejudica direitos de terceiros, medidas em que o
destinatário conhece suficientemente as razões do ato, quando os atos são editados por meio
eletrônico, quando derivam de uma norma legal e quanto o ato é objeto de uma notificação pública,
por que seus destinatários são gerais.
No Chile, a Ley nº 19.880/03, de Bases de los Procedimientos Administrativos , determina, a
publicidade não só dos atos administrativos, mas igualmente dos fundamentos e documentos dos
mesmos. Klenner,45 liga o dever de fundamentação à proteção da confiança legítima, primeiro no
sentido de que a Administração deve externar, de forma transparente, as razões que a motivaram
em cada caso, e, segundo, no sentido de que ela está proibida de deixar sem efeito decisões prévias
que tenham beneficiado o interessado. No particular, a carência de fundamentos, ademais de ilegal,
resulta arbitrária e não razoável, prejudicando o interesse geral. Também se considera arbitrário o
ato administrativo com fundamentação “não idônea” para justificar a decisão. Nos termos da Lei
Chilena de Acesso às Informações (LAIP), a publicidade como transparência facilita o conhecimento
dos fundamentos das decisões (art. 13) e se desenha, na lei, uma transparência ativa, como dever
jurídico da Administração de publicar, por e manter permanentemente à disposição do público,
todas as informações de que disponha.46
No Brasil, há comando análogo na Lei Federal 9.784/99, sendo o dever de motivação um dos
princípios informativos da referida lei . É preciso, nos termos do art. 2, VII, indicar os pressupostos
de fato e de direito que determinam a decisão, sempre que seja o caso de negar, limitar ou afetar
44

Ley alemana de procedimento administrativo. Tradução por Hermann-Josef Blanke, Evelyn Patrizia Gottschau y Pedro Aberastury,
com a colaboração de Konrad Scheuermann, p. 623. In: ABERASTURY, Pedro, JOSEF-BLANKE, Hermann (coord.). Tendencias
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KLENNER, Claudio Moraga. Procedimiento administrativo chileno. In: ABERASTURY, Pedro, JOSEF-BLANKE, Hermann (coord.).
Tendencias actuales del procedimento administrativo en latinoamérica y Europa, pp. 370/371.
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Cf. KLENNER, Procedimiento administrativo chileno, p. 386.
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direitos e interesses (art. 50, I a VIII) ou adotar medidas urgentes (art. 45). Em que pese a motivação
dever ser clara, explícita e congruente, admite-se que fundamentos de decisões precedentes
possam servir de fundamentação que, neste caso, passam a integrar a decisão (art. 50, § 1°). É
possível, ainda, a utilização, nas decisões, de motivações padrão em casos análogos e desde que
isso seja feito em consideração aos direitos dos interessados (art. 50, § 2º).
Segundo Perlingeiro,47o STF, na decisão do MS 25787/DF, entendeu que a motivação das
decisões e atos administrativo é mais ampla, compreendendo a indicação das razões fáticas e
jurídicas produzidas pelos interessados “no exercício de seus direitos de petição, de defesa e de
contradição”, de modo que tais direitos envolvem o “direito do indivíduo de ver seus argumentos
contemplados pelo órgão judicial.”
Em face dessas considerações, ressalta a importância da formulação da Lei de Processo
Administrativo, pois os tribunais brasileiros muitas vezes diante de uma utilização de um conceito
jurídico indeterminado, deixam de avaliar o ato praticado pela Administração, sob um argumento
simplista de que “mérito” não é sindicável. Com a promulgação da lei, consolida-se uma paulatina
inversão de tendência, porque ela prevê prevê sejam motivados atos que, outrora, não o deviam
ser, como, por exemplo, atos que decidam processos administrativos de concurso ou seleção
pública (art. 50º, inciso III).
Mesmo antes da edição da Lei de Processo, a ausência de previsão legal não eliminava a
obrigação de motivar, pois esta encontrava respaldo “característica democrática do Estado
brasileiro (...), no princípio da publicidade [...] e, tratando-se de atuações processualizadas, na
garantia do contraditório”, assevera Odete Medauar.48
O Superior Tribunal de Justiça tem manifestado a tendência de anular atos administrativos
não fundamentados, sob o argumento de que este é um princípio garantidor da relação funcional,49
embora afirme, concomitantemente, que não há possibilidade de analisar o mérito de ato
administrativo discricionário, ainda que não existam “atos discricionários absolutamente imunes ao
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Perlingeiro, Ricardo. Los principios de procedimiento administrativo em Brasil y los desafios de igualdad y de seguridade jurídica.
In: In: ABERASTURY, Pedro, JOSEF-BLANKE, Hermann (coord.). Tendencias actuales del procedimento administrativo en
latinoamérica y Europa, pp.326/327.
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(STJ) RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. ATO DE EXTINÇÃO DE CARGO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ART. 50, § 1º DA LEI
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controle jurisdicional”.50 Na dicção daquele tribunal, somente os atos de soberania -entenda-se atos
de governo - além de insindicáveis, não exigem motivação.51

2.2 O problema da fundamentação estruturada das decisões judiciais
O conteúdo de uma fundamentação racional vem descrito no Código de Processo Civil, artigo
489, que, de acordo com Streck e Motta, “nada mais faz do que dar consequência ao dever
constitucional de fundamentação (art. 93, IX). Não é que a partir de agora se exigirá que o juiz
fundamente de maneira completa; é que desde o advento da Constituição os juízes já deveriam vir
fundamentando suas decisões de maneira completa; como não o fizeram, o legislador se viu na
iminência de explicitar esse dever”. 52 Ainda, segundo os autores, na esteira do pensamento de
Dworkin, as exigências de coerência e integridade dizem respeito ao modo de exercício do poder,
isto é, à sua legitimidade na perspectiva moral e política. Isso não está distante da concepção
kantiana de publicidade como transparência, a saber, é o princípio da publicidade que assegura a
articulação da política com a moral.53
Da mesma forma, é possível distinguir que a construção de Dworkin é análoga às construções
dos processualistas no âmbito do civil law, principalmente Fazzalari e Benvenuti, para quem o
processo é um instrumento da vida democrática,54 e o que o caracteriza, tanto na via judicial quanto
administrativa, é a existência de um contraditório: “o processo é um procedimento em que
participam (são habilitados a participar) aqueles em cuja esfera jurídica o ato final é destinado a

50

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. DECRETO Nº 21.743/95. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. PREMIAÇÃO POR
MÉRITO/BRAVURA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O
MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.(...) IIA concessão da gratificação estava adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido
exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não
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produzir efeito: em contraditório e de modo que o autor do ato não possa obliterar a sua
atividade”.55 É a posição da parte e a sua atividade que devem ser considerados imparcialmente
pelo juiz quando ele vai “dizer o direito”, 56e aqui, outra identidade entre o pensamento de Dworkin,
no âmbito do common law e o dos processualistas italianos, pois, de acordo com Streck e Motta,
“Dworkin propõe que as dimensões de ajuste e valor passem a ser pensadas a partir de dois
conceitos políticos fundamentais: imparcialidade processual (que se torna a essência da dimensão
do ajuste) e justiça substantiva (que vem a conformar a essência da dimensão do valor, ou da
justificação política).”57
Com efeito, o “dever de fundamentação” exige a exposição enunciadora das razões ou
motivos da decisão, inclusive com a recondução do decidido a um parâmetro valorativo que a
justifique. Tal dever exerce uma função política, já que é decorrente do princípio democrático
segundo o qual todas as decisões importantes para a vida social devem ser tomadas “às claras”, “à
luz do dia”: democracia é o regime do poder visível. Como garantia processual, diz respeito à
dinâmica interna ou à técnica do processo, assegurando-se às partes um mecanismo de controle
dos atos judiciais decisórios.
Dado que a criação e aplicação do Direito podem ser racionais ou irracionais, 58 a
racionalidade e controlabilidade do trabalho jurídico em seu conjunto e das decisões práticas, em
particular, são exigidas porque o Direito é uma forma de racionalização da política, ou atividade
política guiada por normas jurídicas, seja enquanto estabelece o texto das normas, a concretização
do direito pela administração, jurisdição, governo ou ciência jurídica, seja enquanto faz controle
jurídico, político-jurídico e revisão de textos normativos ou, ainda, quando leva em conta a
obediência, a coordenação e os compromissos. 59
A partir de tais premissas e assumindo que a decisão jurídica adequadamente fundamentada
deve ser legitimada a partir da resposta aos argumentos das partes, bem como ser coerente, isto é,
não se ater simplesmente ao que foi decidido anteriormente, mas exigir “consistência em cada
decisão com a moralidade política (não a privada, ou comum) instituidora do próprio projeto
civilizacional (nos seus referenciais jurídicos) em que o julgamento se dá” e íntegra, que trata “a
55
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57
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todos do mesmo modo” e faz da aplicação do direito um ‘jogo limpo’,”60 é possível discutir alguns
casos concretos, como a edição Súmulas Vinculativas (rectius:vinculantes), e o Acórdão da 22ª.
Câmara Cível do TJRS, Apelação Cível nº 70069634731, julgado em 28 de abril de 2016.
O primeiro caso foi a edição da Proposta de Súmula Vinculante 65, que versa sobre a redução
da base de cálculo do ISS pela exclusão de materiais e das subempreitadas, isto é, sobre a
interpretação mais adequada do § 2º do art. 9º do Decreto-Lei nº 406/68.61A questão jurídica em
discussão é a base de cálculo do ISS na prestação de serviços de construção civil, isto é, definir-se o
que pode e o que não pode ser deduzido da base de cálculo, para configurar-se o “preço do serviço”.
A PSV 65 prevê a possibilidade de dedução dos materiais de construção e do valor de sub
empreitadas, mudando, abrupta e repentinamente, a orientação jurisprudencial consolidada nos
tribunais pátrios.
Com efeito, a proposta se baseou em decisão monocrática proferida no RE 603.497, que,
mesmo que tenha sido proferida em repercussão geral, não discute o mérito do tema. Além disso,
na ocasião, tal decisão ainda não transitara em julgado, eis que pendente agravo regimental. A
proposta ignorou a nova legislação de regência da matéria – art. 7º da Lei Complementar 116/2001
(exclui-se da base de cálculo apenas os materiais fornecidos pelo prestador, produzidos pelo mesmo
fora do local da obra), no caso das atividades previstas nos itens 7.02 e 7.05 (sucessores dos itens
32 e 34 – antigos 19 e 20 – da lista de serviços do Decreto-Lei 406/68),62 tendo sito vetado, no
mesmo artigo, a dedução das sub empreitadas.
A própria entidade proponente da SV reconheceu a existência de inúmeros precedentes do
STJ e dos Tribunais estaduais contrários à sua pretensão, e não há jurisprudência que tenha debatido
o mérito da constitucionalidade do § 2º do art. 9º do Decreto-Lei 406/68. O que há são precedentes
que se reportam à discussão das isenções heterônomas, sem reconhecer a distinção entre as
matérias tratadas pelos §§ 1º e 3º do art. 9º do referido decreto (tributação fixa para autônomos e
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sociedades de profissionais) daquelas relativas à redução da base de cálculo na tributação ad
valorem.
Advém daí que, neste particular, o STF usurpou a função constitucional do STJ na definição
do sentido e alcance da lei complementar federal. A pretendida interpretação das normas federais
que afirme a exclusão de todos os materiais empregados (e não apenas aqueles fornecidos) pelo
prestador representaria a desnaturação da tributação dos serviços de qualquer natureza, pois a sua
base de cálculo seria equiparada ao aspecto quantitativo dos rendimentos do trabalho, o que é
próprio do Imposto sobre a Renda. Significativo, por falacioso, foi o argumento da proponente,
segundo o qual “as prefeituras, de modo geral, procuram tumultuar a aplicação da lei, mediante
uma tese inventiva e limitativa – não contemplada em lei – que somente poderia se deduzir os
materiais produzidos pelos próprios prestadores de serviço”, sendo que foi o STJ quem fixou tal
entendimento.
A decisão, tal como posta até o momento, é uma pérola de arbítrio e discricionariedade, uma
vez que não é razoável e nem está fundamentada. No caso concreto, o STJ firmara posição no
sentido de que “da base de cálculo do ISS não deve ser deduzido o valor dos materiais usados na
produção de concreto pela prestadora do serviço”, bem como que “a base de cálculo para apuração
do total do tributo devido é o custo do serviço em sua totalidade”, nos termos da Súmula 167/STJ,63
como consta do julgamento do Recurso Especial nº 603.761- PR (2003⁄0196676-6), Relator Ministro
José Delgado.
A mudança abrupta de orientação do STJ, com a invocação de precedente do STF, sem
identificação de seus fundamentos determinantes, ou demonstração de que o caso sob julgamento
se ajustava àqueles fundamentos, veio no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº
155.292, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho que, julgado em outubro de 2012, adota o
entendimento do julgamento do STF, em Recurso Extraordinário (RE 603.497⁄MG, Rel. Min. Ellen
Gracie), segundo o qual é possível a dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados
na construção civil. A partir de tal decisão do STF, todos os tribunais do País, passaram a adotar o
entendimento ali contido, sem a adoção de qualquer técnica de argumentação mais rigorosa e
literalmente “passando por cima” de toda a jurisprudência consolidada sobre o tema,
principalmente a do STJ, que é o tribunal competente para conhecer o mérito da discussão.

63

“O fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a
caminhões, é prestação de serviço, sujeitando-se apenas à incidência do ISS”.
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A segunda controvérsia ocorreu em sede de julgamento de Apelação e, posteriormente, de
Embargos Declaratórios. O mérito da ação discutiu o problema da tributação privilegiada de
sociedade de profissionais. Durante todo o feito, desde a inicial até o julgamento ora comentado,
foi debatido, exaustivamente, a impossibilidade do Judiciário e da Administração afastarem as
regras da estrita legalidade tributária sem uma condizente e necessária fundamentação. Quer dizer,
discutiu-se no feito que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra
da Constituição e do CPC(que explicita e concretiza o comando constitucional), é condição absoluta
de sua validade e, portanto, pressuposto da sua eficácia, substanciando-se na definição suficiente
dos fatos e do direito que a sustentam, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência
da norma e os efeitos dela resultantes.
Tal fundamentação, para mais, deve ser deduzida em relação necessária com as questões de
direito e de fato postas na pretensão e na sua resistência, dentro dos limites do pedido, não se
confundindo, de modo algum, com a simples reprodução de expressões ou termos legais, postos
em relação não raramente com fatos e juízos abstratos, inidôneos à incidência da norma invocada.
No mérito, todas as decisões dos Tribunais Superiores, especialmente do TJRS, infirmam, de
plano, a tese do acórdão, o que se traduz em verdadeira violação da coerência racional. Nas
decisões ora discutidas, o argumento, permanentemente aduzido no processo, de que sociedade
profissionais, em que pese o registro na entidade de classe podem vir a exercer suas atividades de
forma empresarial, não foi enfrentado, não sendo sequer mencionada a aplicabilidade ou
inaplicabilidade da regra contida no art. 966, § único, do Código Civil, in fine que define quem é
empresário ou não.64 Era ônus de argumentação do julgador, portanto, ao reformar a sentença de
1º grau, enfrentar o argumento que poderia infirmar a sua conclusão. Ocorre que, no caso concreto,
o julgador não poderia fazê-lo, uma vez está absolutamente assentado por lei, doutrina e
jurisprudência, que, se o serviço desenvolvido por uma sociedade de profissionais se der em escala
empresarial, com a clientela procurando a sociedade em face da pessoa jurídica e não em face da
pessoa de seus sócios, ou ainda se o serviço for prestado sem a responsabilidade pessoal dos sócios,
restará afastada a tributação privilegiada.
Daí, equivocada de per si a alegação do acordão dos Embargos Declaratórios, de que o
julgador não está obrigado a “tecer considerações sobre todas as regras legais citadas pela parte
64

Código Civil Brasileiro, art. 996, § único, verbis: “Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para produção ou a circulação de bens ou serviços. § único – não se considera empresário quem exerce profissão
intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da
prestação constituir elemento de empresa.”

177

recorrente”: a lei processual exige que os argumentos sejam enfrentados. No caso específico, o
argumento de que o caráter empresarial de uma sociedade de profissionais afasta a tributação
privilegiada por ausência de pessoalidade na prestação do serviço se constrói a partir da leitura do
parágrafo 3º do artigo 9º do Decreto-Lei 406/68, da regra contida no art. 966, § único, do Código
Civil e da jurisprudência já assentada em todos os tribunais do país.65 Observa-se, ademais, do voto
em discussão, que a conclusão foi lançada com fundamento em um só raciocínio, qual seja, de que
a análise do caráter empresarial da autora não importa para seu enquadramento no parágrafo 3º
do artigo 9º do Decreto-lei 406/68. Todavia, foi o Superior Tribunal de Justiça quem firmou
entendimento no sentido não se aplica a tributação minorada do ISS quando ausente algum dos
seguintes requisitos: (a) pessoalidade do trabalho dos profissionais habilitados; (b) ausência de
empresariedade na constituição e no funcionamento da sociedade;(c) uniprofissionalidade e
especialização da sociedade da sociedade e (d) responsabilidade pessoal e ilimitada do profissional
na prestação do serviço.
Aliás, o relator trouxe em socorro à sua tese decisões do STJ que preconizam precisamente
a tese da sentença de 1º grau e não a contrária. Quer dizer, argumenta com precedentes do STJ que
afirmam o oposto da conclusão a que chega. A contradição é manifesta e, na decisão dos Embargos
declaratórios, o Tribunal não dá uma palavra sobre ela e ainda afirma: “não há contradição ou
omissão na decisão”. No particular, a invocação dos precedentes foi tão confusa, que dá a entender
que o Tribunal Regional não conhece (ou não sabe o que é) a técnica das distinções, positivada na
legislação infraconstitucional. Isso por que, ao invocar precedentes, não identifica seus
fundamentos determinantes e nem demonstra que o caso sob julgamento se ajusta àqueles
fundamentos.
A decisão em questão, para ser válida e conforme a Constituição, teria que,
necessariamente, demonstrar, a inexistência de caráter empresarial e não simplesmente aduzir que
“aqui não importa o tamanho da empresa ou o número de suas filiais, tampouco a forma de
distribuição dos honorários, bastando que a atividade seja desenvolvida sob a responsabilidade
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Ver: STJ, o REsp 34.326/MG, Rel. MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/1995, DJ 19/12/1997 p. 67468;
REsp nº 334.554/ES, Relator Ministro GARCIA VIEIRA, DJ de 11/03/2002, p. 202; REsp Nº 686.764 – RS, Relator Ministro Luis Fux,
16/05/2005; AgRg no REsp 1.003.813⁄SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02⁄09⁄2008, DJe
19⁄09⁄2008; REsp 540496/CE, Relator Ministro CASTRO MEIRA, Órgão Julgador SEGUNDA TURMA, Data da Publicação/Fonte, DJ
16/08/2004, p. 197; REsp 254040/MG, Relator Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS Órgão Julgador, SEGUNDA TURMA, Data
da Publicação/Fonte DJ 18/11/2002, p. 169; REsp nº 145.051/RJ, Relator Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, DJ de 22/06/1998,p.34;
STJ, REsp 787.469/MT, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 06/02/2006 p. 218, verbis:
“(...) 2. É tranqüilo o posicionamento desta Corte na linha de que a sociedade civil somente faz jus ao benefício previsto no art. 9º,
§ 3º, do DL 406/68, quando desenvolve serviço especializado, com responsabilidade pessoal e sem caráter empresarial.
Precedentes. (...)”
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pessoal de um profissional” e que “a previsão de repartição de lucros e o pagamento de honorários
à empresa não comprova (...) a ausência de pessoalidade na prestação do serviço”. Na mesma linha,
o Acórdão do TJRS teria que ter enfrentado o argumento da finalidade do § 3º do art. 9º do DecretoLei nº 406/68, que concretiza o preceito da capacidade contributiva, ao minimizar a tributação para
pequenas sociedades.66 Por isso, a sociedade por “cotas de responsabilidade, ou seja de caráter
empresarial”, não faz jus ao benefício concedido pelo art. § 3º do art. 9º do Decreto-Lei nº 406/68,
conforme vem sendo decidido reiteradamente pelo STJ.
Finalmente, o argumento principal da parte sequer foi mencionado nos acórdãos em
discussão, uma vez que, para a definição do que seja o “caráter empresarial”, basta que não exista
prestação individualizada de serviços ou que, havendo “filiais” da sociedade, exista responsável
técnico pela execução dos serviços profissionais

em

cada filial, retirando-se com isso, a

responsabilidade pessoal dos demais sócios. Diante disso, não há como aceitar a alegação de que ”
que a previsão de repartição de lucros e o pagamento de honorários à empresa não comprova (...)
a ausência de pessoalidade na prestação do serviço”, bem como que tal “posicionamento foi
fundamentado na jurisprudência das Cortes Superiores e em elementos constantes dos autos.”
Ao não relacionar qual ou quais acórdãos das Cortes Superiores foram utilizados como
parâmetro para a decisão, e ainda repetir argumento vazio, no sentido de que “o art. 489, inciso IV,
do CPC/15 não impõe ao julgador o dever de tecer considerações sobre todas as regras legais citadas
pela parte recorrente”(...), as decisões comentadas não estão, de forma alguma, “ fundamentadas”.
A violação do art. 93, IX da Constituição e, por conseguinte, negativa de vigência do art. 489, § 1º
do CPC é tão manifesta que acabou constituindo negativa de Jurisdição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em síntese, é possível aduzir que a exigência de motivação dos atos administrativos e de
fundamentação estruturada das decisões judiciais é uma decorrência do princípio democrático. Ora,
se a atividade administrativa vem formulada em esquema processual, é evidente que toda e
qualquer decisão, emitida em processo administrativo, deve ser motivada, isto é, deve ser explícita,
clara e congruente, assim como pode consistir em declaração de concordância com fundamentos
de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, ficam fazendo parte
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Não há dúvida que o investimento efetuado nas sociedades eminentemente de capital, proporciona uma capacidade contributiva
superior à capacidade contributiva proporcionada pela soma das capacidades individuais dos sócios.

179

integrante da decisão. Isso se deve ao fato de que, afora a realização de fins mediatos, a
Administração tem como finalidade última a realização da ideia material de direito que caracteriza
as funções legislativa e judicial e que está consubstanciada na Constituição, isto é, a realização do
bem da pessoa (a dignidade da pessoa humana) e do bem comum (bem de todos).
Quanto à fundamentação das decisões judiciais, igualmente decorrentes da publicidade, é o
que assegura o direito fundamental do jurisdicionado, como garantia do devido processo jurídico e
expressão do Estado Democrático de Direito. Tal garantia é elemento indispensável para a aferição
da correção das decisões judiciais. A motivação das decisões judiciais fornece elementos para que
as partes analisem as razões do juiz, podendo recorrer a uma instância superior. Por outro lado, a
fundamentação das decisões judiciais interessa à sociedade, na medida em que a opinião pública e
os cidadãos são interessados nas manifestações judiciais. O próprio poder jurisdicional é uma
delegação do poder do povo, conforme artigo 1º da Constituição, e está sujeito ao controle difuso
e democrático na complexidade das relações sociais. É o sentido da expressão “decisão judicial
democrática”.
No que diz respeito às decisões em contraditório (administrativas e judiciais), parece que os
intérpretes (juízes e administradores) ainda não aprenderam a técnica de argumentação por
"distinções" (distinctions), tão cara ao sistema de common law e que, a partir da vigência do Código
de Processo Civil, são obrigados a aplicar. Pela regra do precedente, uma decisão de um Tribunal
Superior vincula, isto é, torna obrigatório o precedente, para os futuros casos semelhantes. Resta
porém saber o que é um "caso semelhante" e qual "regra" em concreto ou norma para o caso
concreto (rule) deve ser retirada do julgado e entendida como vinculativa. Assim, inicialmente é
necessário interpretar as decisões dos tribunais e verificar exatamente o que o Tribunal pretendeu
estabelecer como norma para o caso (rule). Não raro isso exige não somente uma decisão, mas
outras decisões posteriores, que pouco a pouco vão aclarando o entendimento do Tribunal, bem
como mediante a obra de comentários pela doutrina.
Aquele que concretiza normas, seja no âmbito da Administração, seja no âmbito da
Jurisdição, está proibido de fazê-lo como bem quer, segundo sua “consciência” ou “livre
convencimento”, uma vez que isso é irracional e profundamente antidemocrático.
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ESPELHO BRASIL E ESPANHA: UMA ANÁLISE DO ACESSO À INFORMAÇÃO,
TRANSPARÊNCIA E BOA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA1

Mônia Clarissa Hennig Leal2
Rosana Helena Maas3

INTRODUÇÃO
Com o estudo da legislação brasileira e espanhola referente ao acesso à informação, a
transparência e a boa Administração Pública, pôde-se constatar que os fundamentos das mesmas
surgem de princípios diversos: no Brasil, a obrigatoriedade vem do dever constitucional e
fundamental de acesso à informação da Administração Pública; na Espanha, o princípio
fundamental de origem é o da boa Administração Pública. Todavia, em ambas as legislações
percebe-se a busca de uma Administração Pública mais democrática, que permita ao cidadão
participar da gestão pública e de seu controle, sendo peças fundamentais para tais fins o acesso à
informação e à transparência, pois, sem eles, há espaço para que ocorram a participação e o
controle, assim como não há participação legítima sem informação e transparência de qualidade.
1

Este artigo é resultante das atividades do projeto de pesquisa “Dever de proteção (Schutzpflicht) e proibição de proteção
insuficiente (Untermassverbot) como critérios para o controle jurisdicional (qualitativo) de Políticas Públicas: possibilidades
teóricas e análise crítica de sua utilização pelo Supremo Tribunal Federal e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos”,
financiado pelo CNPq (Edital Universal – Edital 14/2014 – Processo 454740/2014-0) e pela FAPERGS (Programa Pesquisador Gaúcho
– Edital 02/2014 – Processo 2351-2551/14-5), onde os autores atuam na condição de coordenadora e de participante,
respectivamente. A pesquisa é vinculada ao Grupo de Pesquisa “Jurisdição Constitucional aberta” (CNPq) e desenvolvida junto ao
Centro Integrado de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas – CIEPPP (financiado pelo FINEP) e ao Observatório da Jurisdição
Constitucional Latino-Americana (financiado pelo FINEP), ligados ao Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado e
Doutorado da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Também se insere no âmbito do projeto de cooperação internacional
“Observatório da Jurisdição Constitucional Latino-Americana: recepção da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos
Humanos e sua utilização como parâmetro para o controle jurisdicional de Políticas Públicas pelos Tribunais Constitucionais”,
financiado pela Capes (Edital PGCI 02/2015 – Processo 88881.1375114/2017-1 e Processo 88887.137513/2017-00).
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Dessa forma, o intuito do presente artigo é responder à seguinte problemática: como é garantido o
direito de acesso à informação, à transparência e à boa Administração Pública na Administração
Pública, tendo como referência as experiências da Espanha e do Brasil? Para tanto, primeiramente,
trazem-se as bases das legislações estudadas, como o conteúdo do direito de acesso à informação
e da boa Administração Pública. Na sequência, demarcam-se as leis que proporcionam o acesso à
informação e à transparência no Brasil e na Espanha, para, dessa forma, ao final, frente inclusive ao
contraponto dessas duas legislações, concluir como o ordenamento jurídico espanhol e brasileiro
protegem esses direitos.

1. O ACESSO À INFORMAÇÃO E À TRANSPARÊNCIA COMO FUNDAMENTOS PARA A
CONCRETIZAÇÃO DA BOA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
O acesso à informação, bem como à boa Administração Pública, são direitos que se
completam, pois não há uma Administração Pública proba, eficiente, que não permita o acesso aos
seus dados, que não torne pública a sua forma de gerir a coisa pública. Dessa forma, o direito de
acesso à informação vem ser discutido como direito humano e fundamental4 que é, sendo um dos
corolários do direito tido como fundamental da boa Administração Pública.
Dessa forma, o direito de acesso à informação é previsto constitucionalmente no artigo 5º,
inciso XIV, da Constituição Federal, em que se verifica a liberdade de manifestação quando discorre
sobre o direito individual e coletivo do acesso à informação. Menciona-se que esse direito não só
assume uma dimensão coletiva, mas também, uma dimensão individual, na condição de direito
subjetivo de acessar informações perante qualquer sujeito de direito - independente do direito da
coletividade em buscar, acessar, receber e divulgar informações em poder do Estado, de seus
agentes, de instituições e de entes privados com interesses vinculados à administração5.
Ademais, no inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição Federal, tem-se o dever estatal de
prestar informações, visto que dispõe que todos possuem direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que deverão ser
4

Por esses motivos elencados, pode-se afirmar que não restam dúvidas que o direito de acesso à informação encontra-se conectado
com outros direitos fundamentais, como a própria figura da cidadania e do direito à boa Administração Pública, visto que o
conhecimento é fundamental para a participação do indivíduo na tomada de decisão dos interesses públicos. MOLINARO, Carlos
Alberto; SARLET, Ingo Wolfgang. O direito à informação na ordem constitucional brasileira: breves apontamentos. In: SARLET, Ingo
Wolfgang; MARTOS, José Antônio Montilla; RUARO, Regina Linden (Coords). Acesso à informação como direito fundamenta e dever
estatal. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015. p. 16.
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prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, tendo como ressalvadas àquelas
informações cujo sigilo é imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Veja-se que a
diferença entre estes dois dispositivos encontra-se no órgão detentor dessas informações, estando
no caso do primeiro inciso mencionado, detidas por instituições públicas ou privadas; já, no segundo
caso, as informações encontram-se de posse de organismos estatais6.
Além desses dois dispositivos, encontra-se, também, o artigo 37, caput, da Constituição
Federal, no Capítulo VII, referente a Administração Pública, que apresenta entre os princípios que
devem nortear a Administração Pública o princípio da publicidade, o que reforça o dever do Estado
com o acesso à informações públicas e na transparência dos seus atos aos seus administrados7.
Ainda, como pano de fundo do direito de acesso à informação, tem-se o artigo 216, §2º, da
Constituição Federal, que, no Capítulo da Educação, Cultura e Desporto, na Seção II, da Cultura,
dispõe que “cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem”8.
Sendo esses os principais dispositivos acerca ao direito de acesso à informação na Carta
Magna é preciso dizer que estes não são apenas fundamentos para o acesso à informação, mas
ainda, para o acesso à participação, à decisão, ao controle e à fiscalização da Administração Pública.
Em um contexto que, advoga-se que a compreensão das atividades da Administração Pública deve
ser permeada nos preceitos fundadores do Estado Democrático, Estado este que impõe o
aperfeiçoamento da gestão administrativa por meio do direito à boa Administração Pública,
publicidade, democracia, o que vem por contribuir com interpretação da Lei 12.527/2011, Lei de
Acesso à Informação, como com maiores detalhes se verá no seguir, lei esta que foi inspirada no 41
da Carta dos Direitos Fundamentais de Nice – Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia9:
Artigo 41.o
Direito a uma boa administração
1. Todas as pessoas têm direito a que os seus assuntos sejam tratados pelas instituições, órgãos e
organismos da União de forma imparcial, equitativa e num prazo razoável.

6

HEINEN, Juliano. Comentários à Lei de acesso à informação: Lei nº 12.257/2011. 2. ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p.
30.

7

BRASIL. Constituição, de 05 de outubro de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 04 mar. 2016.

8

BRASIL. Constituição, de 05 de outubro de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 04 mar. 2016.
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2. Este direito compreende, nomeadamente:
a) O direito de qualquer pessoa a ser ouvida antes de a seu respeito ser tomada qualquer medida
individual que a afete desfavoravelmente;
b) O direito de qualquer pessoa a ter acesso aos processos que se lhe refiram, no respeito pelos
legítimos interesses da confidencialidade e do segredo profissional e comercial;
c)

A obrigação, por parte da administração, de fundamentar as suas decisões.

3. Todas as pessoas têm direito à reparação, por parte da União, dos danos causados pelas suas
instituições ou pelos seus agentes no exercício das respetivas funções, de acordo com os princípios
gerais comuns às legislações dos Estados-Membros.
4. Todas as pessoas têm a possibilidade de se dirigir às instituições da União numa das línguas dos
Tratados, devendo obter uma resposta na mesma língua10.

Importante é destacar que a Constituição Federal da República do Brasil não apresenta como
direito fundamental o direito à boa Administração Pública, apesar de assim ser entendido, por
exemplo, na Espanha, conforme o artigo alhures mencionado da Carta da União Europeia. Direito
fundamental é o acesso à informação e a publicidade, que são as bases e fundamentos da boa
Administração Pública, como se verá. No Brasil, é preciso compreender que o direito fundamental
à boa Administração Pública relaciona-se com a totalidade da ordem jurídica constitucional e
infraconstitucional, com o dever de agir de forma transparente, de relacionar-se com o cidadão
primando pelo diálogo e permitir o mais amplo acesso às informações da Administração Pública11.
Sua pedra base está no direito da participação, da transparência e da Administração Pública de
qualidade e eficiência.
Não só isso, Freitas12 compreende o direito fundamental à boa Administração Pública no
Brasil como oriundo do direito fundamental à Administração Pública eficiente e eficaz, proporcional
cumpridora de seus deveres, com transparência, sustentabilidade, motivação proporcional,
imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas
condutas omissivas e comissivas.
Frente a isso Friedrich e Leal 13 mencionam que esse direito, em seu plano material,
corresponderia a três pressupostos – não excluindo a possibilidade de haver mais -, sendo eles: no
10

CARTA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0391.01.POR>. Acesso em: 21 nov. 2015.

11

OHLWEILWR, Leonel Pires. A efetividade do acesso às informações administrativas e o direito à boa administração pública:
questões hermenêuticas sobre a transparência na administração pública e a Lei n. 12.527/2011. In: MARTOS, José Antonio
Montilla; RUARO, Regina Linden; SARLET, Ingo Wolfgang (coord.). Acesso à informação como direito fundamental e dever estatal.
Porto Alegre: Livraria dos Advogados Editora, 2015. p. 37.
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13

FRIEDRICH, Denise Bittencourt; LEAL, Rogério Gesta. Fundamentos interlocutivos da boa administração pública: algumas matrizes
reflexivas. In: CONPEDI/UFMG/ FUMEC/Dom Helder Câmara (Org.); FRIEDRICH, Denise Bittencourt; CORRALO, Giovani da Silva;
LEAL, Rogério Gesta Leal. Direito administrativo e gestão pública II. Florianópolis: CONPEDI, 2015. Disponível em:
<http://www.conpedi.org.br>. Acesso em: 10 mar. 2016.

187

direito dos cidadãos serem ouvidos nos assuntos públicos, existindo no caso uma legitimidade tida
como material e não formal, no sentido de que a partir de sua manifestação advenha uma resposta
fundamentada do Poder Público em tempo tido como razoável; no acesso à informação, não
somente de forma tida como indutora, mas como política pública de transparência e publicidade
dos atos, atividades da Administração Pública, sendo que essa transparência deve se dar de forma
clara e de fácil compreensão; e, por fim, no dever de motivação dos atos da Administração Pública
em todos os seus âmbitos, assim seja, desde a formulação a (in)execução dos atos, como também,
a prestação de contas destes atos, o que permitiria o controle dos mesmos, seja por ilícitos
praticados ou por omissões, falta de competência, entre outros.
Pode-se dizer, portanto, que a indicação de boa Administração Pública compreende-se como
estruturante do núcleo da cidadania, contribuindo para reafirmar o protagonismo do cidadão nas
relações com a Administração Pública. Além disso, tal direito busca reafirmar a permanente
necessidade de repensar as relações entre cidadãos e Estado, entre sociedade e Estado e, de forma
mais específica, o direito de acesso à informação administrativa14.
Destacados o conteúdo do direito de acesso à informação, bem como da boa Administração
Pública, passa-se a analisar a legislação brasileira concernente ao acesso à informação e
transparência.

2. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E À TRANSPARÊNCIA
No cenário brasileiro, o tema do acesso à informação e da transparência não alcançou palco
apenas com Lei do Acesso à Informação, Lei 12.527/2011, tendo o Supremo Tribunal Federal já
discutido a questão na Suspensão de Segurança n. 3.902/SP, em que houve a análise das decisões
proferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, suspendendo a divulgação, determinada pelo
Prefeito Municipal, da remuneração brutal mensal vinculada ao nome de cada servidor municipal
na Internet, sendo denominado “De Olho nas Contas”. Interessante é aqui mencionar que o
Supremo Tribunal Federal ao julgar entendeu, em face princípio da publicidade, que configura
ofensa à ordem pública proibir a divulgação de tais informações visto que o direito fundamental de

14
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acesso à informação materializado pela transparência administrativa como meio de gestão pública
transparente, permite o avanço constitucional em relação ao controle social das contas públicas15.
Em continuidade, veja-se que o direito ao acesso à informação e a transparência, também,
já se pôde verificar quando da promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar
101/0016, que dispõe sobre normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal. Destaca-se que esta Lei recebeu significativas mudanças com a Lei Complementar de
131/09 17 , ao que se refere a transparência da gestão fiscal, isso no sentido de determinar a
disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e
financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme dispõe o artigo 48
da referida lei.
Importante é também a criação do Portal de Transparência18, pela Controladoria-Geral da
União (CGU), em novembro de 2004, constituindo-se em um canal pelo qual o cidadão consegue
acompanhar a execução financeira dos programas de governo, em âmbito federal. Veja-se que,
conforme os esclarecimentos do Portal, no site ficam disponíveis informações sobre os recursos
públicos federais transferidos pelo Governo Federal a Estados, Municípios e Distrito Federal e
diretamente ao cidadão, bem como dados sobre os gastos realizados pelo próprio Governo Federal
em compras ou contratação de obras e serviços. Tem-se que, o Portal de Transparência aparece
para assegurar a boa e correta aplicação dos recursos públicos. O objetivo é aumentar a
transparência da gestão pública, permitindo que o cidadão acompanhe como o dinheiro público
está sendo utilizado e ajude a fiscalizar.
Dessa forma, a transparência se restringe aos gastos realizados pelos entes estatais, as
informações restringem-se aos recursos financeiros. E, assim, advoga-se no sentido que essas
informações deveriam ser “descodificadas” e ampliadas, ou seja, apresentando-se de forma mais
fácil ao cidadão e compreendendo uma gama maior de informações, como, por exemplo, das ações
que envolvem determinada política pública, o número de vagas da creche local, entre outras.
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Assevera-se que foi uma iniciativa pioneira do Governo Federal e atualmente diversos
Estados e Municípios também procuram dar transparência às suas contas por meio de Portais de
Transparência. Ademais, o próprio Senado Federal e Câmara dos Deputados recentemente criaram
Portais de Transparência, devido a demandas internas e externas19. No Brasil, inclusive, verifica-se
a existência de portais autônomos e independentes como o Portal Transparência Brasil 20
constituídos por grupos não governamentais focados no combate a corrupção, onde se encontra
estudos a respeito de desvios e do mau uso dos recursos públicos, servindo para difundir o
conhecimento sobre o tema. Também, pode-se citar o Programa “Olho Vivo no Dinheiro Público”,
criado pela Controladoria-Geral da União (CGU), e que possui programação voltada para incentivar
o cidadão para o controle social e com educação presencial - educação à distância, distribuição de
material didático e incentivo à formação de acervos técnicos em conjunto como Programa de
Fortalecimento da Gestão Pública21.
Dentro deste contexto, em 2011, veio a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527/1122, que em
seu artigo primeiro, estabelece o objetivo da mesma: “Art. 1o Esta Lei dispõe sobre os
procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim
de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3º do art.
37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal”.
Observa-se que a Lei de Acesso à Informação materializou o dever constitucional de acesso
à informação e publicidade, a fim de que a Administração Pública haja com máxima transparência,
adotando a postura do modo de ser democrático do Estado 23 , proporcionando a mesma maior
eficiência e permitindo o maior controle.
Continuando, para operacionalizar o acesso à informação, a Lei prevê duas formas distintas
de transparência, ou seja, duas formas da sociedade ter acesso à informação, quais sejam: a
transparência ativa e a transparência passiva. A primeira delas é encontrada no artigo 8º da Lei, no
qual verifica-se que “é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de

19

PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL. Disponível em: <http://www.transparencia.gov.br>. Acesso em: 04 mar.
2016.
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requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de
informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas”24; assim sendo, há
uma obrigação dos órgãos e entidades de promover as informações, sem serem requisitados para
esse fim, devendo agir proativamente (não apenas dar publicidade às informações que a lei impõe,
mas ir em busca de outras, para fazer transparecer a atividade pública) e, aqui, encontra-se o
mecanismo do Portal de Transparência.
Quanto à transparência passiva, refere-se que cabe ao Estado conceder informações apenas
quando forem solicitadas, ou seja, ele não age de forma espontânea; ele divulga informações sob
demanda em atendimento às solicitações da sociedade, estando prevista no artigo 9º da Lei25. Em
síntese, o Estado só age quando a sociedade o provoca, aspecto que, com maior ênfase, se
demonstrará em seguida.
Nesse rumo, destaca-se que o Decreto Regulamentar da Lei de Acesso à Informação, Decreto
7.724/12 26 , estabeleceu que órgãos e entidades devem disponibilizar e responder pedidos de
informação em diferentes instâncias recursais e, para tanto, todos os órgãos e entidades ficam
obrigados a criar o Serviço de Informação ao Cidadão – e-Sic, com o objetivo de atender e orientar
o público quanto ao acesso à informação, bem como receber e registrar pedidos, entre outras
atribuições27.
Esclarece-se que a Controladoria-Geral da União desenvolveu o e-SIC para que os órgãos e
entidades conseguissem seguir as regras, os prazos e as orientações fixadas em Lei. O sistema
funciona na internet e centraliza os pedidos e recursos dirigidos ao Poder Executivo Federal, pois é
de obrigação da Controladoria suas entidades vinculadas e empresas estatais, sendo que o acesso
pode

ser

feito

pelos

seguintes

endereços:

www.acessoainformacao.gov.br/sistema,

www.esic.gov.br, www.e-sic.gov.br e www.sic.gov.br. Além disso, a Controladoria possui guias e
orientação quanto ao Sistema e ajuda os Municípios e Estados na sua implementação28.
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Expostas as questões mais relevantes da Lei do Acesso à Informação, passa-se analisar
algumas questões relativas a Lei 19/2013 da Espanha, Lei de Transparência, do Acesso à Informação
Pública e Bom Governo, para traçar um paralelo entre a legislação brasileira e espanhola em
conclusão.

3. O ACESSO À INFORMAÇÃO E À TRANSPARÊNCIA NA ESPANHA (LEI 19/201329) E NO BRASIL
A primeira lei sobre a matéria de transparência que se pode encontrar no contexto da União
Europeia é a da Suécia, de 1766. No entanto, nos últimos anos, leis com essas características estão
se espalhando, expandindo-se nos países democráticos. Na União Europeia, apenas Chipre, Malta e
Luxemburgo não possuem lei específica sobre essa temática30.
Identifica-se que, na Espanha, o debate do acesso à informação e à transparência veio com
a Constituição de 1978, que estabeleceu em seu artigo 105 b) que “el acceso de los cuidadanos a
los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afete a seguridade y defensa del Estado, la
averiguación de los delitos y las intimidades de las personas”31. Destaca-se que esse direito vem
acompanhado do título dedicado ao tema do Governo e da Administração, não ao que se refere aos
direitos fundamentais32. Nesse sentido, pode-se afirmar que “hemos a concluir que decididamente
el legislador ha optado por configurar el acesso a la información como manifestación del princípio
de transparencia, pero no como direito fundamental”33.
A Lei 19/2013 de Transparência, Acesso à Informação e de Bom Governo é a legislação básica
da Espanha, lei essa geral, que não proíbe as Comunidade-autônomas de aprovarem as suas
próprias leis 34 . Esclarece-se que, de forma sistematizada, o direito de acesso à informação e à
transparência apenas surgiu com a Lei 19/2013, que vem a ser dividida em três títulos distintos,
29
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1978.

Disponível

em:

sendo o primeiro deles referente à Transparência da Atividade Pública, o segundo ao Bom governo
e o terceiro e último do Conselho de Transparência e Bom Governo.
Quanto às novidades inseridas pela Lei 19/2013, traz-se, principalmente, a publicidade ativa,
com a obrigação da Administração Pública em disponibilizar informações:
Uno de los elementos más novedosos es que, junto al derecho de acceso a la información, se regula
la denominada publicidad activa, esto es, la obligación que tiene la administración de publicar
información. A medida que vaya desarrollándose esta publicidad activa acaso será innecesario el
ejercicio de este derecho a solicitar información y acceder a ella por la ciudadanía. Si toda la
información está a disposición no será preciso solicitarla a través del ejercicio del derecho. No
obstante, es um tránsito que apenas está empezando a producirse. Em la ley que describimos
coexisten, por tanto, la obligación de publicar datos con el derecho de la ciudadanía a solicitar
información, com la regulación detallada del procedimiento y garantías.35

A publicidade ativa veio a ser regulada nos artigos 5º a 11, que preveem a publicação
periódica e atualizada de informações que se entendam como relevantes para garantir a
transparência de sua atividade, relacionada com o funcionamento e controle da atuação pública,
isso tudo no instrumento do Portal de Transparência36.
O Portal de Transparência espanhol tem o intuito de facilitar o acesso dos cidadãos a todo o
tipo de informação institucional, seja ela de relevância jurídica ou econômica, correspondente aos
Ministérios, organismos autônomos, entidades públicas empresariais, agências estatais e entidades
de Direito Público37.
Conforme Cano38, “la mayoria de los casos, no se trata tanto de hacer públicos nuevos datos
cuanto a sistematizar y hacer accesibles datos que ya debían ser públicos por disposición legal pero
que se encuentran dispersos en fuentes diversas a traves de un portal único”. Nesse interino,
observa-se no preâmbulo da Lei a menção que o Portal atuará como um ponto de encontro e de
difusão da nova forma que se entende os direitos dos cidadãos ao acesso a informação pública39.
Daí a criação de um Portal de Transparência que possa centralizar todas essas informações.
A lei estabelece um critério geral de publicação periódica e atualizada de informações mais
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relevantes pela instituição de um Portal de Transparência, onde se centraliza toda a informação
sobre projetos normativos, planos e evolução, orçamento e execução, contratos, convênios,
remuneração de cargos, etc. O objetivo é centralizar toda a informação e pôr em formato que
permita a sua fácil localização. Os cidadãos devem poder participar, controlar e contribuir para uma
melhor gestão pública 40 . Este Portal inclui, além das informações sobre Administração Pública,
também aquelas solicitadas com maior frequência.
Todavia, uma das críticas lançadas refere-se ao fato de que ela vincula somente as atividades
administrativas, silenciando quanto às funções atribuídas pela Constituição, incluindo-se, aí, a
atividade legislativa e a aprovação dos orçamentos e o controle da Administração Pública41.
Para fechar esta análise, Martos 42 traz três críticas sobre a Lei 19/2013, sendo elas: por
primeiro, o fato de o direito à informação não configurar direito fundamental no direito espanhol;
em seguida, o fato de que o acesso à informação ficou quase restrito à atividade administrativa,
ficando, assim, de fora as atividades não estritamente administrativas dos distintos órgãos, como o
Congresso, o Senado e a Casa Real; e, por último, a estreita vinculação que há entre a Transparência
e a Administração Geral do Estado, inclusive a vinculação direita ou indireta de alguns de seus
integrantes.
Trazidas algumas considerações da legislação espanhola, cabe, agora, realizar um
contraponto com a legislação e experiência brasileiras. Dessa forma, o primeiro ponto de análise
entre as duas experiências diz respeito ao fato de que a legislação brasileira, como foi visto, possui
vários instrumentos para o fim de alcançar o direito de acesso à informação e à transparência no
ordenamento jurídico. A própria Constituição Federal de 1988 traz o direito à Administração Pública
de proporcionar o acesso à informação pública, seguida pela Lei de Responsabilidade Fiscal em
2000, pela implantação do Portal de Transparência em 2004 e pela Lei de Acesso à Informação em
2011, com posterior implementação do Sistema Eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão –
e-Sic.
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Assim, no Brasil, pode-se dizer que se possui um conjunto de leis que reforçam o dever do
Estado de ser transparente na gestão da coisa pública, que promovem a transparência ativa como
passiva da Administração Pública por diferentes mecanismos, podendo-se citar, o Portal de
Transparência e o e-Sic.
Na Espanha, por sua vez, houve uma preocupação tardia com o acesso à informação e à
transparência, sendo que apenas em 09 dezembro de 2013 houve a promulgação da Lei 19/2013,
Lei de Transparência, Acesso à Informação e Bom Governo, prevendo juntamente a matéria de
acesso a documentos, de transparência e do Portal de Transparência.
No entanto, se a Lei 19/2013 merece elogios, pois, diferentemente da legislação brasileira,
não se preocupou só com uma noção de transparência e acesso à informação de questões fiscais e
orçamentárias, possuindo uma dimensão de informações mais abrangente, no sentido de prever
informações referentes, conforme os artigos 6º, 7º e 8º da Lei, ainformações institucionais, de
organização e de planejamento, informações de relevância jurídica da Administração Pública,
incluindo, aqui, anteprojetos de leis, decretos, regulamentos, informações econômicas e estatísticas
– informações estas que, no sistema brasileiro, deverão ser alcançadas pelos e-Sic; por outro lado,
a transparência limita-se ao setor administrativo, não abrangendo o Legislativo e nem o Judiciário.
Dessa maneira, se a matéria compreendida é de maior alcance, os sujeitos envolvidos não são os
três Poderes.
Na Espanha tem-se, ainda, a Lei 8/2015 43 , de 25 de março de 2015, da Comunidade
Autônoma de Aragón, de Transparência da Atividade Pública e Participação Cidadã, que entrou em
vigor em junho de 2015 e pretende desenvolver, completar e ampliar as obrigações previstas na Lei
19/2013, tida como lei básica estatal em matéria de transparência, como estabelecer mecanismos
para garantir a efetividade dos direitos reconhecidos aos cidadãos. Entende-se que essa lei
apresenta uma significativa novidade, no sentido de que traz uma ampliação ao prever formas de
participação cidadã nas políticas públicas, tanto para a adoção de políticas públicas, como na sua
execução, podendo-se haver um canal de informação nas fases de informação, deliberação e
retorno, o que se daria pelo Portal de Participação Cidadã.
Trazidas essas informações, menciona-se que, em geral, tanto no Brasil como na Espanha a
participação popular e o controle somente ocorrem após os atos serem praticados, os contratos
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administrativos firmados, as políticas públicas em andamento ou executadas, e não antes da sua
execução, na fase de planejamento. Dessa forma, pode-se concluir que tanto a legislação espanhola
como a legislação brasileira trazem contribuições importantes ao tema aqui analisado, no sentido
de ampliação do acesso à informação, à transparência e à participação cidadã no aspecto material.
Porém, na prática, verifica-se que o Brasil está à frente, pela implementação dos Portais de
Transparência desde 2004, assim como pelo e-Sic, enquanto que, na Espanha, tem-se uma
transparência notadamente passiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com bases distintas, a legislação brasileira, no direito fundamental ao acesso à informação,
e a espanhola, no direito fundamental à boa Administração Pública, trazem novos contornos e
desafios. A experiência brasileira surgiu gradativamente, de forma mais específica, já na
Constituição Federal de 1988, após, em 2000, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2004, com
a instituição do Portal de Transparência e, em 2011, através da Lei de Acesso à Informação; ao
contrário da Espanha, que inaugura sua lei, de forma mais específica e sistematizada, entre os anos
de 2013 e 2015, com a Lei 19/2013 de Transparência, Acesso à Informação Pública e Bom Governo.
Os objetivos de ambas as legislações, porém, são os mesmos, isto é, permitir o acesso à informação
e à transparência a fim de propiciar a participação popular como fundamento de um gestão
democrática, por meio da participação social na Administração Pública. Como dever do Estado e
direito do cidadão, o acesso à informação e à transparência transformam-se em nortes a serem
seguidos para propiciar uma gestão democrática e potencializar o controle da Administração Pública
no sentido de realização dos direitos fundamentais e da cidadania.
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RESSIGNIFICAÇAO DOS MARCOS TEÓRICOS E EPISTÊMICOS DO
CONSTITUCIONALISMO MODERNO/COLONIAL: UM OLHAR PARA OS SUJEITOS E
SABERES TRADICIONALMENTE SUBALTERNIZADOS

Raquel Fabiana Lopes Sparemberger1

INTRODUÇÃO
A ideia de constitucionalismo como preservação de certas regras jurídicas fundamentais que
seriam limitadoras do poder estatal e garantiriam as liberdades individuais aparece no contexto das
revoluções liberais burguesas, isto é na passagem do século XVIII para o século XIX. Surgem, nesse
cenário, as primeiras constituições modernas (Estados Unidos em 1787 e na França em 1791),
materializadas em documentos escritos e aprovadas mediante um procedimento formal e solene.
Trata-se de um momento no qual se solidifica um novo modelo de estado, o estado-nação,
que emerge como contraponto ao estado absolutista.
Mesmo sendo um fenômeno histórico, político e localizado geograficamente, o
constitucionalismo ocidental se estabeleceu ao longo do tempo sob o manto da universalidade
epistêmica.
A universalidade epistêmica diz respeito à pretensão de cientistas e filósofos iluministas,
neste caso específico os teóricos constitucionalistas, de se situarem como sujeitos detentores de
uma racionalidade universal e assim qualificados a dizer verdades sobre todos os povos do planeta.
Ou seja, acreditam que estão acima das relações históricas e políticas, deste modo podem produzir
discursos constitucionais verdadeiros que representariam o melhor para toda a humanidade.
Entretanto, com este trabalho pretende-se pensar o constitucionalismo de uma forma
diferente. Com o objetivo de ir além desta perspectiva “deslocalizada” do conhecimento, refletirse-á sobre o discurso constitucional não como um saber oriundo de sujeitos universais que
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produziriam verdades universais, mas como um discurso que se fortalece a partir de um
determinado tempo e lugar.
Neste contexto opta-se por trabalhar a partir da analítica da modernidade/colonialidade.
Esta analítica nos permite verificar como a ideia de constitucionalismo se constrói por meio de uma
lógica colonialista, exploradora e genocida que, no entanto, justifica-se pelos projetos da
modernidade construídos a partir de categorias “universais” como Constituição e Estado. Trata-se
de ideias localizadas que são impostas como sendo o melhor para todos, decorre que qualquer tipo
de exploração e invasão é explicado como um caminho necessário que levaria a realização plena da
humanidade. O constitucionalismo, neste contexto, assume historicamente um caráter
moderno/colonial que resulta na subalternização de todo e qualquer saber não enquadrado no
modelo pretensamente universal de Constituição.
Uma possível ruptura com esta perspectiva moderno/colonial e subalternizadora do
constitucionalismo pode ser observada com o chamado “novo constitucionalismo latinoamericano”. Este constitucionalismo surge a partir de sujeitos e saberes tradicionalmente
subalternizados pela universalidade epistêmica, apresenta diferentes elementos epistemológicos,
políticos e jurídicos que o situam em um patamar diferenciado do constitucionalismo tradicional.
Buscar-se-á refletir sobre tais elementos, analisando como estes podem contribuir para uma
descolonialidade do constitucionalismo, procurando enfatizar algumas práticas locais de solução de
problemas pelo viés comunitário/local.

1. A ANALÍTICA DA MODERNIDADE/COLONIALIDADE E A UNIVERSALIDADE EPISTÊMICA
Muitos pensadores provenientes de diversas áreas refletem sobre a colonização como um
grande evento prolongado e de muitas rupturas e não como uma etapa histórica já superada.2 A
colonização não diz respeito apenas a administração colonial direta sobre determinadas áreas do

2
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mundo, mas refere-se a uma lógica de dominação, exploração e controle que inclui a dimensão do
conhecimento. Nesse sentido fala-se em colonialidade e não apenas de colonialismo.
A palavra colonialidade é empregada para chamar atenção sobre o lado obscuro da
modernidade, neste sentido fala-se em modernidade/colonialidade. A retórica da modernidade e
suas ideias pretensamente universais (cristianismo, modernidade, estado, democracia, mercado
etc.) permitiu a perpetuação da lógica da colonialidade (dominação, controle, exploração,
dispensabilidade de vidas humanas, subalternização do saberes dos povos colonizados etc.)
(MIGNOLO, 2008, p. 293).
A colonialidade se sustentou e continua a se sustentar, portanto, a partir da construção do
imaginário epistêmico da universalidade. Em nome de uma pretensa racionalidade universal foi
necessário o tráfico de escravos, a exploração dos indígenas e a expropriação de suas terras. Ou
seja, a retórica positiva da modernidade justifica a lógica destrutiva da colonialidade.
Só aparece a modernidade e nas sombras são ocultadas as “coisas más”, as quais se supõem
que serão corrigidas com o “avanço da modernidade” e da democracia (exemplo, a política dos
Estados Unidos no Iraque) quando se alcance o estágio no qual a justiça e a igualdade se apliquem
a todos. Escravidão, exploração, a apropriação da terra, são tratados como exceções e enganos, mas
não como a lógica consistente da colonialidade e sua inevitabilidade para o avanço da modernidade.
Se por um lado a colonialidade é a cara invisível de modernidade é também, por outro lado,
a energia que gera a descolonialidade.
A descolonialidade, entretanto, é um processo epistemológico que consiste principalmente
em expor a lógica da colonialidade que se estabelece epistemicamente a partir da universalidade
epistêmica. Ou seja, se não modificarmos as formas de pensar e fazer não se muda a lógica colonial
que permeia a economia, a política ou o direito.
A epistemologia ocidental que permitiu o desenvolvimento da modernidade/colonialidade
se sustentou a partir do imaginário da existência de verdades universais e fez isso principalmente
ao anular a relação do sujeito com o processo de conhecimento. Castro-Gómez (2005, p. 18) fala no
imaginário “ponto zero do conhecimento”.
O ponto zero é o imaginário segundo o qual um observador do mundo social pode-se colocar
em uma plataforma neutra de observação, a partir dela pode observar tudo e ao mesmo tempo não
pode ser observado de nenhum ponto. Os habitantes do ponto zero, sejam cientistas ou filósofos,
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estão convencidos de que podem adquirir um ponto de vista sobre o qual não é possível adotar
nenhum ponto de vista.
O “ponto zero” é um ponto de vista que se esconde e se oculta, ao fazer isso se coloca como
diferente de qualquer outro ponto de vista. Como Deus, o observador observa o mundo de una
plataforma inobservada. Esta visão através do “olhar de deus” esconde sempre a sua perspectiva
local e concreta sob um universalismo abstrato.
É uma perspectiva de conhecimento onde o sujeito epistêmico não tem sexualidade, gênero,
etnicidade, raça, classe, espiritualidade, língua, nem localização epistêmica, tampouco está envolto
em relações de poder. Produz a verdade a partir de um monólogo interior consigo mesmo, sem
relação com o que está fora de si. Quer dizer, é uma perspectiva de conhecimento surda, sem rosto.
O sujeito sem rosto flutua pelos céus sem ser determinado por nada nem por ninguém.
(GROSFOGUEL, 2007, p. 64).
Os discursos construídos a partir deste imaginário ponto zero do conhecimento mascaram
tanto a quem fala, como o lugar de onde fala e a época (tempo) que é falado, além disso, ocultam
todas as relações de poder que perpassam a construção discursiva. Deste modo, as verdades que
se estabelecem como universais ocultam o fato de ser válidos a partir de uma “perspectiva dada”
ou um “locus de enunciação”, da experiência geohistórica e biográfica do sujeito do conhecimento.
(MIGNOLO, 2007b, p. 41).
Muitos discursos ocidentais (científicos, jurídicos, políticos) são considerados como
“universais” e, assim, são impostos para todo planeta, diferentes dos saberes “outros” (indígenas,
orientais e africanos) que são tratados como saberes menores, locais, incompletos, míticos, ou seja,
inferiores.
As outras formas de ser, de organização da sociedade e de conhecimento, são transformadas
“não só em diferentes, mas em carentes, arcaicas, primitivas, tradicionais, pré-modernas. São
colocadas num momento anterior do desenvolvimento histórico da humanidade.” Ou seja,
“aniquilação ou civilização imposta definem, destarte, os únicos destinos possíveis para os outros”.
(LANDER, 2005, p. 34).
No processo de desenvolvimento da “consciência moderna de tempo”, as sociedades
“atrasadas” são aquelas que não correspondem as práticas de vida europeias e ocidentais. Assim a
invenção primeiro do “bárbaro” e depois do “primitivo” foram os primeiros passos para sua
tradução contemporânea como “subdesenvolvidos” e “emergentes”. São situados no “antes”
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embora coexistam no “agora”. Deste modo, o “outro” aparece como “objeto” fora do Ocidente e
da Europa e assim, fora da modernidade. (MIGNOLO, 2010, p.63-64).
Quijano (2005, p. 254) assinala que com as ideias mitificadas de progresso e de um estado
de natureza na trajetória humana todos os não-europeus puderam ser considerados, de um lado,
como pró-europeus e ao mesmo tempo dispostos, em certa sequência histórica e contínua, do
primitivo ao civilizado, do irracional ao racional, do tradicional ao moderno, do mágico-mítico ao
científico. Em outras palavras, do não-europeu/pré-europeu a algo que com o tempo se europeizará
ou modernizará.
Ou seja, o tempo é concebido como uma linha, esta concepção é um elemento fundamental
de um projeto civilizatório que sempre avança. Entretanto este tempo é único é controlado pelo
Ocidente. Ele é o presente a partir do qual se analisa todas as outras culturas do mundo.
O mito eurocêntrico da modernidade encontra sustentação em um sujeito que é capaz de
chegar a uma verdade universal. Isso só é possível porque esse ego cogito cartesiano3 se constitui
justamente ao encobrir-se enquanto sujeito concreto, mascarando sua localização nas relações de
poder mundial. (GROSFOGUEL, 2007, p. 63).
Tal arrogância está na base dos projetos de muitos discursos, inclusive os jurídicos, onde a
tradição do pensamento jurídico moderno/colonial é representada como superior (paira acima) e é
avançada temporalmente em relação a qualquer outra.
No âmbito do direito, esta lógica para Rubio (2010, p. 25), reduz, separa e abstrai o mundo
jurídico em distintos planos.
Primeiro, reduz o direito ao direito estatal, desta maneira ignora outras expressões jurídicas
não estatais, isto é, oculta o pluralismo jurídico. Acredita, portanto, que o direito só é norma ou
instituição, como consequência, absolutiza-se a lei do Estado e se burocratiza sua estrutura. Além
disso, o saber jurídico fica reduzido a pura lógica-analítica e normativa, de maneira que são
ignoradas as suas conexões políticas e éticas.
Segundo, separa o âmbito do público e do privado, com as consequências negativas que no
âmbito das garantias possuem os direitos humanos sob o predomínio da combinação entre as

3

O ego cogito (eu penso) cartesiano tornou-se o fundamento das ciências modernas ocidentais. “Mas, logo em seguida, adverti que,
enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E,
notando que esta verdade: eu penso, logo existo, era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos céticos
não seriam capazes de abalar, julguei que podia aceitá-la, sem escrúpulo, como o primeiro princípio da Filosofia que procurava.”
(DESCARTES, 1973, p. 54). Grifo nosso.
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racionalidades instrumental e mercantil, por um lado, e a patriarcal ou machista, por outro. Separa
também o jurídico do político, isto é, separa o direito das relações de poder .
Terceiro, abstrai o mundo jurídico do contexto sociocultural no qual se encontra e que o
condiciona. Substitui-se o humano corporal, com necessidades e produtores de realidades, para
seres sem atributos, fora da contingência e subordinados a suas próprias produções sócio-históricas,
como são o mercado, o estado, o capital e o próprio direito. Abstrai a tais níveis que os juristas
acreditam que nossas próprias ideias, categorias, conceitos e teorias são as que geram os fatos. Isto
é, pairam acima da realidade, como se estivessem no imaginário ponto zero do conhecimento.
Como uma espécie de “endeusamento platônico” as ideias são confundidas com a realidade.
Acredita-se que estas ideias surgem a partir de um sujeito não situado, e assim são universais, ou
seja, válidas em qualquer lugar do planeta.
Pensar descolonialmente, significa problematizar como estas ideias pretensamente
universais e deslocalizadas são produzidas a partir de sujeitos localizados e demonstrar como as
relações de poder que condicionam suas construções discursivas. Trata-se de proporcionar uma
reflexão sobre o controle epistêmico que possibilitou e continua possibilitando a existência de um
sistema de conhecimento que atua reforçando a superioridade de determinados povos e
conhecimentos em detrimento de outros.
No âmbito do direito e do constitucionalismo, como vamos considerar a seguir, significa ir
além da ideia de que existiria uma única, verdadeira e universal forma de estado e de constituição,
que necessariamente deve ser herdeira do modelo liberal burguês.

2. O ILUMINISMO E SUAS VERDADES POLÍTICO-JURÍDICAS UNIVERSAIS
A burguesia 4 no final do século XVIII era a classe responsável pelo desenvolvimento do
comércio interno e externo, porém via-se refreada pelo poder absoluto do rei e da organização

4

Segundo Trindade (2002, p. 24-25): “‘Burgueses’, inicialmente, era a denominação genérica dos habitantes dos ‘burgos’, pequenas
cidades que surgiam nos cruzamentos de rotas comerciais, ou ao longo dessas rotas, às vezes fortificadas para proteger as
caravanas contra os inúmeros bandos de salteadores que proliferavam nas estradas naquele tempo. De modo esperável, à medida
em que iam crescendo passaram a aglomerar toda sorte de pessoas ‘livres’ [...] Com o tempo, aos poucos, uma parte desses
citadinos conseguiu acumular algum capital nas práticas do comércio, da usura (apesar da condenação da Igreja aos empréstimos
com juros) e da exploração de força de trabalho alheia (ainda em pequena escala), empreitando a produção de artefatos de uso
corrente, artigos de luxo para consumo da nobreza ou equipamentos para as guerras intermitentes, vindo a constituir uma
pequena elite economicamente independente que, por não se ocupar de trabalhos braçais e ostentar um padrão de vida superior,
discernia-se da massa dos habitantes dos burgos e das cidades maiores. Nos séculos XV e XVI, esta classe burguesa stricto sensu já
era muito ativa e influente na maioria das cidades da Europa ocidental. Emprestava dinheiro a reis, a mercadores, a senhores
feudais em dificuldades, fornecia assessores competentes para a administração do Estado monárquico, e estava envolvida em
todos os negócios florescentes da época, como bancos, construção naval, abertura de manufaturas e exploração dos "novos
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social em modelo estamental no seu desejo de ampliar suas relações comerciais. Sendo impedida
de participar efetivamente da vida política, a burguesia passou a reivindicar uma sociedade
fundamentalmente livre. Desta maneira, passou a de defender as ideias que colocavam a lei, a figura
do povo e a liberdade acima dos interesses dos reis, da nobreza e da Igreja. (ALMEIDA, 2006, p. 49).
O empenho em estender os seus domínios para todo o globo, além do caráter comercial,
revestiu-se da ideologia iluminista que foi útil aos propósitos coloniais da burguesia em ascensão.
O iluminismo surgiu no século XVIII, fundamentado no ideal das “luzes”, caracterizava-se
principalmente pela crença na racionalidade humana e esta era considerada como universal. Como
o homem (branco, europeu, ocidental) teria a faculdade da racionalidade, logo ele poderia conceber
racionalmente verdades universais. Exaltava-se o papel da ciência, entendida enquanto
metalinguagem universal, capaz de expressar rigor e objetividade.
O século XVIII, o século das “luzes”, estava profundamente imbuído na “convicção no
progresso do conhecimento humano, na racionalidade, na riqueza e no controle sobre a natureza”.
O iluminismo derivou sua força primordialmente do evidente progresso da produção, do comércio
e da racionalidade econômica e científica. (HOBSBAWM, 1996, p. 28).
O pensador iluminista acreditava na evolução e no progresso. No discurso sobre a história
da humanidade os povos colonizados pela Europa apareceram no nível mais baixo da escala de
desenvolvimento, enquanto que a economia de mercado, a nova ciência e as instituições políticojurídicas modernas são apresentadas como último estágio da evolução social, cognitiva e moral da
humanidade (CASTRO-GÓMES, 2005, p. 42).
Conforme Hobsbawm (1996, p. 41), o pensamento “esclarecido” era dominado por um
individualismo secular, racionalista e progressista. Tratava-se de libertar o indivíduo das algemas
que o agrilhoavam, isto é, do tradicionalismo ignorante da Idade Média, da superstição das igrejas
(distintas da religião “racional” ou “natural”) e também da irracionalidade que dividia os homens
em uma hierarquia de patentes mais baixas e mais altas de acordo com o nascimento ou algum
outro critério irrelevante.

mundos" incorporados pelas grandes descobertas marítimas. Nos séculos XVII a XVIII, a burguesia já estava bastante diversificada
em vários extratos, desde os mestres artesãos que expandiram suas oficinas contratando muitos empregados e montando
manufaturas, até grandes (para a época) industriais e banqueiros, e constituía o que podia ser chamado de uma ‘classe média’ —
no sentido de setores intermediários entre a aristocracia e a grande massa do povo.”
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Com o iluminismo, segundo Toulmini (1990, p. 67), aparece a partir de um ponto de vista
científico, a pretensão de elaborar um tipo de conhecimento que tenha o homem e a sociedade
como objetos de estudo submetidos a exatidão das leis físicas. Já, de um ponto de vista político, a
pretensão é criar uma sociedade ordenada a partir do estado.
O estado aparece então como uma criação racional do homem e entregue ao soberano
mediante um contrato. A sociedade era formada, desse modo, pela união de homens livres, unidos
função de uma livre escolha.
Antes de se dar este pacto, os pensadores iluministas explicavam que os homens viviam em
um estado de natureza. Compartilhava-se a ideia de que em um passado, mais ou menos remoto,
todos os povos do mundo tinham conhecido uma vida social que por sua geral simplicidade e pela
ausência de certas instituições específicas (tais como a propriedade privada da terra, o governo
centralizado, as diferenças de classes e as religiões governadas por sacerdotes) contrastava
sensivelmente com a ordem social da moderna Europa. Esta primeira fase da evolução era chamada
de “estado de natureza”. (HARRIS, 1979, p. 33).
Embora as caracterizações concretas do “estado de natureza” (Hobbes, Locke e Rousseau)
divergissem consideravelmente, a explicação sobre o modo como os homens saíram do estado de
natureza e chegaram às instituições e aos costumes que existiam na Europa era semelhante. Em
geral se aceitava que o grande motor da história e a primeira causa das diferenças de usos e
costumes eram as variações na efetividade do raciocínio. Acreditava-se que o homem civilizado
tinha saído do estado de natureza literalmente pelo poder de seu pensamento, inventando
constantemente instituições, costumes e técnicas de subsistência cada vez mais inteligentes, mais
racionais. (HARRIS, 1979, p. 33).
O alicerce a partir do qual se constrói o estado moderno burguês e iluminista é a ideia de
nação. Conforme Magalhães (2008, p. 47), a tarefa de construção do estado moderno dependia da
construção de uma identidade nacional. Tratava-se da “imposição de valores comuns que deveriam
ser compartilhados pelos diversos grupos étnicos, pelos diversos grupos sociais para que assim
todos reconhecessem o poder do estado.” 5
Segundo Santos (2007, p. 31), o conceito liberal de nação faz referência a coincidência entre
nação e estado. A nação seria o conjunto de indivíduos que pertencem aos mesmo espaço
5

A construção do estado-nação algo abstrato consolidou-se primeiro na Europa com Portugal, Espanha, França e Inglaterra em, a
partir do momento que aumenta o poder do Rei em relação aos senhores feudais e Igreja.
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geopolítico do estado. Deste modo os estados modernos chamam-se estado-nação, uma nação
correspondendo a um estado.
Neste cenário, o constitucionalismo moderno representaria um ato livre dos povos, aos quais
se impõe uma regra a partir de um contrato social para viver em paz no interior e um estado-nação.
(SANTOS, 2007, p.33).
Trata-se, porém de uma simplificação brutal da vida, pois as pessoas tem famílias, cultura,
falam determinada língua, possuem identidades, vivem em aldeias ou na cidade e repentinamente
convertem-se em indivíduos que formam uma nação. Em meio a diversas culturas uma se impõe
como hegemônica, como a mais avançada, que é a cultura representada pelo estado-nação.
(SANTOS, 2007, p. 34).
Segundo Santos (2007, p.33) esta simplificação realizada a partir do estado-nação e do
constitucionalismo moderno é uma forma de luta da burguesia contas os usos e costumes do Sacro
Império Romano, contra as identidades feudais, pois esta ideia de usos e costumes impedia o
desenvolvimento da burguesia ascendente, que esta por trás do constitucionalismo moderno.
Precisa-se criar uma regularidade institucional, que passa pelo governo representativo, pelo
primado do direito, da separação de poderes, da liberdade individual. (SANTOS, 2007, p. 34).
A formação do estado moderno e do constitucionalismo que com ele nasce está relacionada,
portanto, com a uniformização dos modos de vida e assim com a intolerância religiosa, cultural e
também com a negação da diversidade fora de determinados padrões e limites. (MAGALHÃES, 2008,
p. 47),
O estado-nação surge como um fenômeno artificial imposto pela violência e baseado na
repressão das tradições locais prévias. A identidade é concebida não como a resolução das
diferenças sociais e históricas, mas como um produto de uma unidade primordial. (RESTREPO, 2009,
p. 310).
Conforme Restrepo (2009, p. 310) o estado-nação consolida a imagem particular e
hegemônica da sociedade moderna, a imagem da vitória da burguesia que adquire assim um caráter
universal.
O estado-nação é construído como uma verdade político-jurídica universal. Um modelo
universal de cultura que é ocidental e que estabelece um exterior e interior da verdade politica e
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jurídica. Obriga a ocultação da diferença e a submissão da humanidade aos significados e conceitos
rígidos impostos a partir de um locus de enunciação local que se pretende universal.
Por meio da redução da multiplicidade a força do “um”, a nação converte-se em veículo
colonial. A soberania nacional permite reduzir as diferenças de um mundo múltiplo. Isto implica que
o mesmo modelo de humanidade está estabelecido no interior das dimensões do estado-nação. É
um modelo para o mundo colonizado, pois ali deve residir o verdadeiro valor da humanidade
cultural, social, econômica e política.

3. O CONSTITUCIONALISMO MODERNO/COLONIAL
O ideário constitucionalista liberal burguês surge a partir do momento que se consolida o
estado-nação. Este ideário é pautado na ideologia iluminista e, assim, na invenção de verdades
político-jurídicas pretensamente universais, resultado da crença na racionalidade do homem
(homem, neste sentido, é branco e ocidental) capaz de chegar à verdade não só em relação
natureza, mas também com relação à sociedade.
Conforme Bonavides (2004, p. 37), o termo constituição ingressou na linguagem jurídica para
exprimir uma técnica de organização do poder aparentemente neutra. No entanto, encobria ela,
em profundidades invisíveis, desde o início, a ideia de sua legitimidade, que eram os valores do
pensamento liberal iluminista.
Para o pensamento iluminista, liberal e burguês, a verdadeira, legítima constituição era a
jurídica, as demais formas de constituição deveriam ser combatidas. A verdadeira constituição
deveria observar a liberdade individual e o estabelecimento de limites para os poderes do Estado.
Se não tivesse essas características liberais logo não se poderia falar em constituição. O art. 16 da
“Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão” da Revolução Francesa dizia “Toda sociedade na
qual não esteja assegurada a garantia dos direitos nem determinada a separação dos poderes, não
tem constituição”. (BONAVIDES, 2004, p. 38-39).
Evidentemente, a burguesia não prolatou tais valores como seus. Ao contrário, conferiu-lhes
um caráter universal. Apresentou a separação de poderes e os direitos individuais como imposições
oriundas da própria razão humana e, por conseguinte, pertinentes ao gênero humano como um
todo. Deste modo, os pensadores liberais lograram êxito em conferir um caráter abstrato e genérico
aos princípios e direitos que constituíam precipuamente o interesse da classe que representavam.
(BONAVIDES, 2004, p. 37).
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Segundo Médici (2010, p. 100), a ideia de constituição no constitucionalismo liberal,
baseava-se na crença da possibilidade de uma racionalidade normativa das instituições. O
individualismo supõe por um lado os direitos inerentes aos seres humanos e ao mesmo tempo
propõe que estes são os átomos que movem a física social e que ao perseguir seus interesses geram
ordem e bens públicos. A arquitetura institucional da divisão dos poderes do “sistema de freios e
contrapesos” expressa a crença racionalista na analogia entre física e mecânica da época e a
estruturação da ordem e do sistema social possível e desejável.
O estudo da constituição era entendido, portanto, como algo neutro, apolítico, ahistórico.
Tratava-se de um direito constitucional que aspirava dar ao estado-nação as bases permanentes de
sua organização segundo as correntes do pensamento jurídico iluminista, tomado então como
definitivo, absoluto, eterno, imutável.
O constitucionalismo foi utilizado pelos liberais burgueses para formalização de seus valores
ideológicos, políticos, doutrinários e filosóficos, ou seja, para a defesa dos seus interesses concretos.
Entretanto, vestiu-se de uma aura de universalidade, como todo conhecimento europeu
pretensamente se autodesignava.
Por conseguinte, universalizaram-se os valores da burguesia reinante com a cristalização da
exigência de que as constituições contemplassem o princípio da separação dos poderes o
estabelecessem os direitos individuais.
O discurso constitucional liberal burguês foi importado para a América Latina, que apenas
seguiu os mesmos parâmetros de divisão das funções do estado, de nacionalidade, por exemplo.
Este modelo de constituição significou no melhor dos casos igualdade jurídica formal e com isso
invisibilizou as desigualdades fáticas de classe, etnia, gênero e culturas. O monismo jurídico e
cultural das constituições liberais ignorou a pluralidade e as diferenças. (MÉDICI, 2010, p. 101).
A influência do discurso da civilização (tomando como base a sociedade europeia) contra a
barbárie, processo que levaria ao progresso social, implicou narrativas que se encontram no
constitucionalismo liberal do século XIX. (MÉDICI, 2010, p. 101).
Ou seja, por trás dos discursos dos benefícios da civilização, e neste caso do
constitucionalismo, ocultou-se o genocídio das comunidades originárias e no melhor dos casos sua
subordinação aos modelos e instituições universalistas europeias, justificadas como necessárias
para o que se chamou como progresso e desenvolvimento da humanidade.
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Observa-se, assim, o caráter moderno/colonial do constitucionalismo, este se constrói a
partir de uma retórica moderna de civilização e progresso, porém encobre a lógica colonial de
sujeição e exploração.
Mesmo diante das mudanças do constitucionalismo surgidas a partir do século XX,6 em geral
se deixou de lado as críticas relativas às relações coloniais e a universalidade epistêmica. Neste
cenário, não se questionou o monismo, o estado-nação, o sujeito de conhecimento do
constitucionalismo, tampouco foi debatida sua fundamentação contratualista baseada na
racionalidade dos seres humanos a partir do modelo racional ocidental.
A imagem simbólica que o direito e o constitucionalismo contemporâneo continuam a
propor é a de uma pirâmide jurídica, no topo e de forma hierárquica localiza-se a constituição. Este
simbolismo é amplamente difundido e utilizado como recurso pedagógico no ensino do direito para
explicar as características do sistema jurídico, entendido este como um sistema hierárquico,
logicamente coerente e fechado, assim como a função da constituição como fundamento de
validade das normas inferiores. (MÉDICI, 2010, p. 96).
A constituição estabeleceria, deste modo, a si mesma e seria válida conforme sua própria
sistematicidade, fora da realidade. A validade da normatividade jurídica não estaria assentada na
legitimidade das pessoas, do povo, mas em sua particularidade autônoma e apolítica. (RESTREPO,
2009, p. 109).
Da mesma forma que o sujeito do conhecimento estaria separado da realidade histórica e
política, suas ideias e instituições também. Este modelo (a constituição como algo que paira acima
da realidade) reflete os ideários racionalistas e a universalidade epistêmica, porém não é mais que
uma abstração fictícia que oculta a modernidade/colonialidade. O “universal” é definido pelo
homem branco e ocidental em um processo colonial de inferiorização dos demais povos e saberes.

4. O

NOVO

CONSTITUCIONALISMO

LATINO-AMERICANO

E

A

DESCOLONIALIDADE/DECOLONIALIDADE
A descolonialidade no âmbito do constitucionalismo implica problematizar a construção
epistemológica que permitiu que a constituição nos moldes liberais burgueses se estabelecesse
6

O constitucionalismo do Estado de direito o da sociedade liberal passou a partir do século XX, a abrir espaço para o
constitucionalismo político e social. Mantém-se o núcleo liberal de direitos individuais e ampliasse os direitos sociais relativos ao
trabalho, à saúde, à educação, à previdência, e os direitos econômicos. Marcos desta modificação foram a Constituição do México
de 1917 e da Alemanha de 1919.
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como válida universalmente, subalternizando qualquer outra forma de organização social. Trata-se,
sobretudo, de uma busca por ressignificar a ideia de constituição mesmo sendo consciente que esta
foi, em suas raízes liberais burguesas, uma retórica moderna para encobrir a lógica colonial.
De acordo com a analítica da modernidade/colonialidade a constituição como um universal
não é nada mais que um discurso, particular, localizado que se impõe a partir de um imaginário
ponto zero do conhecimento que tem com função primordial subalternizar a diferença. A
constituição não seria a origem do poder ou a base que estabelece o direito, mas sim o resultado
de um momento histórico e de determinadas relações de poder.
Neste cenário problematizador da lógica colonial podemos destacar alguns elementos do
“novo constitucionalismo latino-americano” que visivelmente abrem as portas para uma
descolonialidade constitucional.
Destacamos principalmente os processos constituintes na Bolívia (2006-2009) e no Equador
(2007-2008) que surgem a partir dos processos de mobilização social e da instalação de novos
governos apoiados nas maiorias populares, com grande participação das comunidades originárias e
campesinas. Busca-se principalmente adequar a constituição jurídica formal as complexidade destas
culturas e sociedades. (MÉDICI, 2010, p. 98).
De acordo com Rubio (2010b, p. 24), este novo constitucionalismo incorpora em suas cartas
magnas os direitos de caráter coletivo relacionados com os povos indígenas e/ou grupos
afrodescendentes, como, por exemplo, o direito a terra, a autodeterminação e autonomia, direitos
culturais, educação, idioma, usos e costumes, por exemplo. Trata-se de direitos sistematicamente
negados ao longo de uma trágica história de resistência, exploração, genocídio e barbárie. Além
disso, são incorporados os direitos ambientais que protegem a biodiversidade e o meio-ambiente,
conforme estes são entendidos pelas culturas milenárias. Neste sentido, a Constituição equatoriana
considera a natureza como sujeito de direitos e como tal deve ser tratada e cuidada.
A constituição da mesma forma que a ideia de estado não é considerada como uma verdade
universal que paira acima das relações humanas. A constituição provém do povo (povo não como
algo fixo e inerte). Neste sentido o estudo do direito constitucional não é algo fechado, limitado,
mas complexo.
Segundo Médici (2010, p. 121), mais que estar no topo de uma pirâmide, a constituição é
horizontal, constitui o centro de sentidos no qual se sobrepõe os saberes e práticas de uma
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pluralidade de culturas. As soluções que propõe para reconhecer e coordenar tais direitos plurais
impregnam cada uma das práticas constitucionais.
Este

constitucionalismo

latino-americano

se

distingue

do

constitucionalismo

moderno/colonial por vários elementos potencialmente descoloniais. Destacamos aqui cinco deles.
Primeiro, surge a partir de lugares tradicionalmente subalternizados, ou seja, considerados
inferiores a partir da lógica colonial do conhecimento. Lugares de não-pensamento (lugares de
mitos, de religiões não-ocidentais, de folclore, sem educação formal, de subdesenvolvimento) que
hoje estão despertando do processo de colonialidade e demonstrando a existência de diferentes
formas de compreender o mundo. Ou seja, estas novas constituições não visam apenas favorecer e
incluir as diferentes culturas, mas surgem a partir destas próprias culturas historicamente
consideradas como incapazes de produzir conhecimento.
Segundo, o discurso constitucional não é algo considerado como privilégio dos
constitucionalistas formados em universidades, mas das pessoas, dos povos, da mobilização
indígena, por exemplo. Fratura-se, deste modo, com o discurso constitucional que historicamente
disfarça sua lógica colonial pelo discurso moderno da neutralidade, objetividade e cientificidade.
Questiona-se, portanto, a exigência colonial epistêmica de que os saberes para se constituírem
como verdadeiros e válidos, devem partir de um imaginário ponto zero do conhecimento, seja este
o estado, a academia ou outros.
Terceiro, o novo constitucionalismo latino-americano não pretende ser algo construído
separado do tempo e do espaço, das relações políticas e históricas. Pelo contrário, reflete
principalmente das diversas culturas andinas e não aspira ser um modelo único para todos os povos
do planeta. Os objetivos modernos de encontrar fórmulas para definir e “salvar” a humanidade
como um todo é substituído pela pluri-versalidade epistêmica, diferentes sujeitos de conhecimento,
diferentes locais de enunciações, diferentes propostas que surgem muitas vezes a partir da
ressignificação de uso contra hegemônico de conceitos universalistas moderno/coloniais como
estado, democracia, direitos humanos, entre outros.
Quarto, diferente do constitucionalismo tradicional que tem como núcleo o estado-nação e
a uniformidade de todas as culturas a partir de uma cultura pretensamente mais avançada, o novo
constitucionalismo latino-americano pretende refundar o estado por meio da construção de
estados plurinacionais. O estado plurinacional, segundo Garcés (2009, p. 176) é um “estado de
consorciação onde as coletividades políticas opinam, expressam seu acordo e tomam decisões sobre
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as questões centrais do estado.” A ideia de que o estado tem soberania única e absoluta sobre seu
território é desfeita e, deste modo, possibilita-se o exercício do autogoverno (para dentro) e do cogoverno (em relação ao estado central e com as outras entidades territoriais). (GARCÉS, 2009, p.
176).
Quinto, o novo constitucionalismo latino-americano incorpora diversas epistemologias
tradicionalmente silenciadas e marginalizadas pela modernidade/colonialidade. Para estas outras
formas de conhecer os projetos modernos de civilização, progresso e desenvolvimento não fazem
muito sentido, busca-se ao contrário a vida em harmonia, o sumak kawsay (quechua) e o suma
qamaña (aymara).
Sumak kawsay e suma qamaña são expressões estão presentes tanto na Constituição do
Equador como na Constituição da Bolívia 7 . O princípio fundamental do sumak kawsay e suma
qamaña diferente da lógica capitalista (marcada pela ideologia da depredação, consumo e
competição), resulta numa visão holista e relaciona de interação entre sociedade e natureza como
marco necessário para a harmonia da pacha.8
O suma qamaña, segundo explica o intelectual aymara, Simón Yampara (2010), é um modo
de existência que está em harmonia e equilíbrio com todos outros elementos da pacha, uma vida
em comunidade e harmonia com todos os outros seres. Procura-se o consenso entre as oposições
complementares, um ponto de inter-relação entre duas forças ou energias no sentido de
estabelecer o ponto de encontro ou centro (taypi) entre dois elementos, forças, poderes, ou
posições complementares.
O novo constitucionalismo latino-americano, desta forma, representa uma perspectiva
descolonial, que vai além do constitucionalismo tradicional, mostrando que é possível fraturar os
modelos universalistas da modernidade/colonialidade. Surge a partir dos sujeitos tradicionalmente
subalternizados, problematiza o imaginário do ponto zero do conhecimento e assim a
universalidade epistêmica, pauta-se na ideia de estado plurinacional e assim questiona o âmago da

7

A Constituição Equatoriana de 2008 diz que “se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”. A Constituição Boliviana de 2009 recolhe uma
pluralidade de termos linguísticos do país e diz que “el estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad
plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko
(vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)”.

8

Para Fernández-Osco (2009, p.13), em todos os âmbitos da vida andina, aymara e quechua, fala-se da pacha, que em termos muito
simples trata-se do tempo e espaço no qual todos acham-se inseridos. Aymará é o nome do povo cuja língua também se chama
aymará, sua maior concentração fica na Bolívia, no Peru, no norte do Chile e na Argentina. A denominação quechua refere-se
aos povos que falam o quéchua, os quais vivem principalmente na região andina (Equador, Peru e Bolívia). O idioma é falado hoje
por cerca de 10 milhões de pessoas, sendo o idioma “nativo” mais falado na América do Sul.
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subalternização de culturas. Principalmente, abre espaço para diferentes epistemologias
silenciadas, demonstrando a existência de distintas formas de organização social, econômica,
política e jurídica baseadas em diferentes formas de se compreender o mundo.
Entretanto, tais elementos descoloniais presentes neste novo constitucionalismo latinoamericano não significam uma mudança imediata e total do imaginário moderno/colonial para um
modelo de estado e constituição descolonial. Evidenciam, sobretudo, rupturas cruciais que podem
propiciar o inicio de um processo descolonizador, localizado e pluriversal que provavelmente se
estenderá ao longo deste século para todos os âmbitos do pensamento político e jurídico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este trabalho buscamos inicialmente demonstrar como o atual constitucionalismo, de
origem iluminista, liberal e burguesa, possui uma face moderna (com as promessas de progresso e
civilização) que oculta um sistema de colonialidade (com opressão, exploração, genocídios).
A lógica colonial foi construída, principalmente a partir de um aparato de conhecimento que
permite o estabelecimento da ideia de universalidade epistêmica, ou seja, parte do pressuposto que
existiriam sujeitos capazes de chegar a verdades universais, válidas para toda a humanidade. Tais
sujeitos historicamente podem ser localizados como os que se autoproclamam “brancos” e
“ocidentais”, eles possuíram uma capacidade racional avançada e superior em relação às demais
culturas. Esta relação de conhecimento imposta globalmente permitiu a construção da
modernidade/colonialidade.
Neste cenário, o constitucionalismo não representou apenas inculcar a constituição nos
moldes liberais, mas se buscou incutir colonialmente todo um aparato epistêmico localizado como
se se fosse universal e assim válido para todos os povos do planeta. Deste modo pode-se falar em
um constitucionalismo moderno/colonial.
Portanto, para se realizar um processo de ruptura da lógica colonial é imprescindível que se
questione a universalidade epistêmica.
Para o pensamento descolonial não há verdade absoluta, universal, uma “verdade sem
parêntesis” 9 , mas todas as verdades devem estar entre parêntesis, ou seja são válidas em
9

Utilizo aqui a pertinente distinção entre “verdade sem parêntesis” e “verdade entre parêntesis” de Humberto Maturana. Maturana
também desenvolve a ideia de “variadas objetividades” e de “multiverso” em vez de “universo” (isto é, a ideia hegemônica de
universalidade passa a ser no pensamento de Maturana, um componente a mais de um mundo multi-versal). Maturana fala de
objetividade entre parêntesis e sem parêntesis. O observador que habita a objetividade-entre-parênteses, dá-se conta que habita
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determinado contexto, determinado mundo explanativo. Desta maneira abre-se a perspectiva de
se construir mundos abertos e plurais, mais dialógicos e compreensivos, sem a pretensão de que
exista alguém que habite o lugar supremo capaz de determinar o que é verdadeiro e universal. Isto
é pluriversalidade e não universalidade epistêmica.
No âmbito do constitucionalismo podemos verificar elementos deste processo descolonial
no

chamado

“novo

constitucionalismo

latino-americano”.

Sobretudo

verifica-se

um

questionamento dos marcos teóricos e epistêmicos do constitucionalismo moderno/colonial e uma
ressignificação deste a partir de sujeitos e saberes tradicionalmente subalternizados.
Trata-se de um processo descolonial do constitucionalismo que pode representar uma
mudança de época com diferentes forças atuantes a partir de diferentes formas de pensamento
que não almejam se estabelecer como universais.
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A EFETIVA GOVERNANÇA GLOBAL DA JUSTIÇA
AMBIENTAL E CLIMÁTICA PÓS-ACORDO DE PARIS/2015

Ricardo Stanziola Vieira1
Charles Alexandre de Sousa Armada2

INTRODUÇÃO
O capitalismo e a globalização são duas expressões que melhor traduzem o cotidiano do
homem moderno. Hoje, tudo é negociável, tudo tem um preço. O capitalismo conseguiu precificar,
como exemplo, o trabalho escravo, o trabalho infantil, a venda de órgãos humanos e o tráfico de
pessoas. A globalização, por sua vez, potencializa os efeitos do capitalismo através da atuação de
suas variadas vertentes, ou seja, através da globalização dos meios de produção, da globalização
financeira, da globalização excludente, dentre outras.
Para satisfazer as necessidades do homem capitalista e globalizado, os recursos naturais do
planeta são utilizados de maneira indiscriminada, determinando uma situação insustentável ou
insuportável para a manutenção da vida no planeta.
Como resultado da atuação conjunta do capitalismo e da globalização, o homem do século
XXI convive com problemas aparentemente sem solução: aquecimento global, mudanças climáticas,
eventos climáticos extremos e deslocados ambientais.
Diante deste cenário, a presente pesquisa tem como objeto a análise da Governança
Ambiental Global no novo contexto de mudança climática planetária.
O presente estudo está dividido em três momentos: no primeiro, o estudo desenvolveos
conceitos para as categorias da Justiça Ambiental e da Justiça Climática e a relação destas categorias
com as mudanças climáticas. A seguir, procura-se destacar o conceito e o desenvolvimento da
Governança Global para o meio ambiente, particularmente relacionado com o processo em curso
de mudança climática global. O terceiro momento destaca, por fim, os desafios e as possibilidades
1
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de uma Governança Global para a efetivação da Justiça Ambiental e Climática a partir da 21ª
Conferência das Partes e do Acordo de Paris.
Justifica-se a presente pesquisa diante da urgência de ações para tratar do enorme desafio
que a nova realidade das mudanças climáticas impõe à Humanidade. A Governança Ambiental
Global tem atuado no sentido de proteger as populações mais vulneráveis dos efeitos das mudanças
climáticas? O Acordo de Paris pode significar um verdadeiro divisor de águas na efetivação da Justiça
Ambiental e Climática?
O artigo foi produzido através do método indutivo, no qual as formulações individualizadas
foram trazidas na busca de obter-se uma percepção do panorama generalista.Finalmente, o artigo
foi operacionalizado pelas técnicas do referente, categorias básicas, conceitos operacionais e
fichamento.

1. JUSTIÇA AMBIENTAL ECLIMÁTICA PERANTE AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS
O câmbio climático é uma realidade. O último relatório do Painel Intergovernamental sobre
Mudança do Clima, IPCC na sigla em inglês, sustenta um incremento na ocorrência de eventos
climáticos extremados e impõe à sociedade uma mudança de postura compartilhada, não apenas
em relação ao meio ambiente, mas, também, e, principalmente, em relação às populações afetadas
pelas alterações climatológicas.
De acordo com Viola (2008, p. 180):
Desde 2005 uma série de eventos tem iniciado um novo período de percepção da ameaça da mudança
climática: furacões mais frequentes e intensos nos EUA e países caribenhos, fortes incêndios em vastas
áreas dos EUA e Austrália, mortes por onda de calor na Europa, intensificação de tufões e tormentas
severíssimas no Japão, China, Filipinas e Indonésia, inundações catastróficas ao lado de secas
severíssimas na Índia e África, secas intensas na Amazônia brasileira, primeiro furacão registrado no
Atlântico Sul.

Reforçando o apontamento de Viola, o segundo capítulo do Relatório sobre o Clima,
divulgado em abril de 2014 pelos cientistas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas, prevê a ocorrência de danos residuais ligados a eventos naturaisextremos em diferentes
partes do planeta na segunda metade deste século.
Os dados apresentados reforçam a necessidade de um esforço conjunto da comunidade
internacional no sentido da reversão do atual quadro apresentado pela mudança climática global.
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A mudança climática é, de fato, um dos desafios mais complexos deste século e, dado às
suas características transfronteiriças, nenhum país está imune aos possíveis impactos que poderão
surgir. Conforme Landa, Ávila e Hernández (2010, p. 15), “La crisis ambiental es mundial, pero en
cada país y región del planeta son diferentes los problemas y los procesos de deterioro de los
recursos naturales”.
Apesar dos impactos decorrentes de um desastre natural afetarem pessoas de todas as
classes sociais, estes impactos serão mais severos na medida do desfavorecimento dos impactados.
Nesse sentido, de acordo com o Primeiro Relatório de Avaliação Nacional do Painel Brasileiro
de Mudanças Climáticas (2013, p. 20):
Os impactos de mudanças no clima, com reflexos sobre a produção de alimentos e, de forma mais
abrangente, sobre as condições de vida das populações mais vulneráveis, provavelmente, tornarão
mais acentuadas as diferenças sociais, afetando especialmente os mais pobres e, resultando em fome,
por estarem as populações pobres expostas, mais diretamente, às adversidades climáticas.

Esta condição de vulnerabilidade diferenciada determina impactos também diferenciados
em situações de desastres ambientais. Considerando sua dimensão social, estes impactos acabam
por configurar situações de injustiça ambiental.
O conceito de Justiça Ambiental surgiu nos Estados Unidos focalizando a luta travada por
grupos étnicos afetados pelo racismo ambiental. Em 1987, um relatório científico divulgado pelo
Comitê para a Justiça Racial da Igreja Unida de Cristo denunciou as ligações entre a degradação
ambiental e a discriminação racial. O estudo utilizava dados estatísticos para demonstrar que a
localização de lixeiras com resíduos tóxicos coincidia com a das comunidades de negros, hispânicos
e asiáticos (MOURA, 2010, p. 4).
Na experiência dos Estados Unidos, o Movimento de Justiça Ambiental que surgiu a partir
de meados dos anos 1980, denunciava a lógica socioterritorial que tornava desiguais as condições
sociais de exercício dos direitos. Segundo Acselrad (2010, p. 110), “os atores que começam a se
unificar nesse movimento propugnam a politização da questão do racismo e da desigualdade
ambientais, denunciando a lógica que acreditam vigorar sempre no quintal dos pobres”.
O momento histórico da Sociedade moderna, caracterizada pela atuação da globalização em
todos os segmentos da vida humana e pela incorporação dos riscos determinados pela Sociedade
de Risco, impõe ao meio ambiente e às populações descriminalizadas um tratamento desigual.
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Justiça ambiental apresenta-se, portanto, como uma noção emergente que integra o
processo histórico de construção subjetiva da cultura dos direitos.
O tema das mudanças climáticas, além do necessário debate sobre a Crise Ambiental Global,
implica discutir as negociações multilaterais levadas a cabo para interromper o processo de
emissões de gases de efeito estufa, a efetividade de seus resultados, a Governança Global
incumbida de tratar o tema e, sem dúvida, as categorias Justiça Ambiental e Justiça Climática.
Estes temas estão, portanto, inter-relacionados.
O termo Injustiça Ambiental tem sido consagrada para designar o fenômeno de imposição
desproporcional dos riscos ambientais às populações menos dotadas de recursos financeiros,
políticos e informacionais (ACSERALD, 2009, p. 9).
O conceito de Injustiça Ambiental está intimamente relacionado com os efeitos do
desenvolvimento. O atual estágio do processo de globalização consegue aprofundar estes efeitos:
A Injustiça Ambiental resulta da lógica perversa de um sistema de produção, de ocupação do solo, de
destruição de ecossistemas, de alocação espacial de processos poluentes, que penaliza as condições
de saúde da população trabalhadora, moradora de bairros pobres e excluída pelos grandes projetos
de desenvolvimento (MOURA, 2010, p. 3).

No atual contexto de mudança climática planetária, a categoria Justiça Ambiental passa a
adquirir cada vez mais importância tendo em vista que os efeitos das mudanças climáticas globais
são desiguais e injustos.
A combinação entre as consequências promovidas pelas mudanças climáticas e a categoria
Justiça Ambiental determinou o surgimento de outra categoria: a Justiça Climática.O conceito de
Justiça Climática surge, portanto, como um desdobramento do conceito de Justiça Ambiental
aliando os impactos das mudanças climáticas à percepção que estes impactos serão diferenciados
dependendo do grupo social atingido.
As origens da Justiça Climática remontam aos movimentos de Justiça Ambiental de 1980 e
1990, respectivamente. De acordo com o relatório sobre Justiça Climática da Mary Robinson
Foundation (2013, p. 12), o termo Justiça Climática foi primeiramente utilizado na literatura
acadêmica por Edith Brown Weiss, em 1989, e no discurso político do ativista indígena norteamericano Tom Goldtooth, em 1995.
Em
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não-governamentalCorpWatch

publicou
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GreenhouseGangsters vs. Climate Justice apresentando a Justiça Climática como uma alternativa
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para soluções baseadas no mercado para a crise climática. Em 2000, CorpWatch organizou a
primeira Cúpula de Justiça Climática, realizada em paralelo à Conferência das Partes (COP-6), em
Haia (MARY ROBINSON FOUNDATION, 2013, p. 4).
O termo tornou-se particularmente proeminente com a formação da rede Climate Justice
Now!em 2007. Climate Justice Now!é uma coalizão global de redes e organizações que fazem
campanha pela Justiça Climática desde sua fundação durante a Conferência das Partes em Bali,
Indonésia. Segundo Bond (2016), “that crucial moment stitched together global justice and radical
environmental activists, and since then, the growth of CJ politics has been not merely the rebranding
of existing radical networks […]”.
O processo em curso de mudança climática planetária afeta as populações indistintamente.
Isso porque os fenômenos climáticos não reconhecem as fronteiras físicas ou políticas determinadas
pelo homem. Aliado a este aspecto, deve-se considerar o fato do processo de mudanças climáticas
possuir a capacidade de intensificar os eventos climáticos. A ocorrência destes eventos apresenta,
conforme previsão dos relatórios do IPCC, uma tendência de aumento de frequência e de
intensidade em função do processo de mudança climática global.
Apesar do processo de mudança climática determinar impactos para as populações pobres
e ricas, os grupos sociais mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico serão os mais afetados.
As camadas mais ricas da população, dentro de um país ou de um país em relação a outro, possuem
condições materiais de adaptação e resistência aos desafios impostos pela mudança climática. Já as
populações mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico tendem a serem mais vulneráveis
às enchentes, secas prolongadas, falta de disponibilidade hídrica, variação na quantidade e no preço
dos alimentos e variações nas dinâmicas de recursos naturais específicos (MILANEZ, 2011, p. 88).A
diferenciação dos impactos se dá, portanto, pela capacidade de resposta e de assimilação dos
diferentes grupos sociais.
Extrapolando-se estas premissas para a esfera global, a categoria Justiça Climática se
apresenta de forma ainda mais contundente. Os países já desenvolvidos, responsáveis pela maior
parte das emissões de gases de efeito estufa, são os que apresentam menor risco de impactos em
função das mudanças climáticas. Além disso, são os países com maior capacidade de adaptação.
Por outro lado, os países em desenvolvimento são aqueles que, historicamente, têm menor
responsabilidade sobre a quantidade de gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, “estão em risco
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de sofrer os impactos mais intensos do aquecimento global, apresentam um alto grau de
vulnerabilidade e ainda possuem limitada capacidade de se proteger de tais impactos” (MILANEZ,
2011, p. 89).
A Injustiça Climática é, portanto, ao mesmo tempo injustiça social e injustiça econômica.
Um exemplo importante refere-se aos chamados países insulares.Para estes países, dentre
outros nas mesmas situações, a problemática passa a ser uma questão de segurança humana,
nacional e internacional. Dessa forma, amplia-se o conceito de Segurança Internacional: além da
questão militar, novos fenômenos passaram a ser considerados como ameaças aos Estados e aos
indivíduos, tais como: redes terroristas, crises econômicas, epidemias mundiais e variações
ambientais, que são consideradas riscos globais.
A vulnerabilidade desses micro-Estados, diante das alterações climáticas, decorre de suas
peculiaridades geográficas: são ilhas, com pequeno e estreito território, baixa altitude média e
dependência econômica do meio ambiente marinho.
Até 2013, três mil tuvaluanos já haviam migrado para Auckland, Nova Zelândia, a maioria
deles movidos por razões ligadas às mudanças verificadas no meio ambiente da ilha. Esse
contingente representa uma parcela significativa da população e dá uma ideia do nível de impacto
das mudanças climáticas no país (MAZZUOLI e FIORENZA, 2013, p. 137).
Na verdade, para algumas áreas e populações vulneráveis, já é tarde demais para uma
resposta jurídica significativa aos impactos das alterações climáticas. De acordo com Abate (2011,
p. 279):
LocacharaIsland, na parte Indiana de Sundarbans, foi a primeira ilha habitada a desaparecer pela
elevação dos mares, deixando 10.000 habitantes sem teto. Ademais, as ilhas desabitadas de Kiribati,
uma nação nos atóis do Pacífico, e Suparibhanga, vizinha de Lohachara, foram perdidas. Metade da
ilha povoada de Ghoramara também tem sido permanentemente inundada, e mais da metade da ilha
está prevista desaparecer no futuro próximo. No total, uma dezena de ilhas, habitadas por 70 mil
habitantes, estão em situação de perigo.

Não apenas os pequenos países-ilhas, também as pessoas pobres estão menos preparados
a responder a qualquer mudança, a qualquer desafio ou alteração climática. Segundo Nobre, a
situação em que estes países se encontram evidencia a Injustiça Climática:
São os países que mais dependem dos recursos naturais e o impacto é maior nos países subtropicais
e nas regiões secas, que é onde está a pobreza do mundo. Essa é uma injustiça climática. Então, os
países do hemisfério norte emitem mais, mas os impactos serão maiores na região subtropical e nas
regiões semi-áridas do planeta, pelo menos, neste século (NOBRE, 2008, 402).
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Em 1990, os Países Ilhas se organizaram em uma coalização, denominada Aliança dos
Pequenos Estados Insulares, The Alliance ofSmallIslandStates (AOSIS), durante a Segunda
Conferência Mundial sobre Meio Ambiente realizada em Genebra, onde se apresentaram como um
único corpo diplomático e, desde então a AOSIS é caracterizada como uma entidade diplomática
junto às Nações Unidas. Os objetivos buscados com a coalização foram:
[...] estes países se organizaram em um grupo para que, no âmbito do Regime Internacional de
Mudanças Climáticas e nas reuniões de negociações anuais das Conferências das Partes, tivessem
“voz” e fossem “ouvidos” pela sociedade internacional. Já que, por serem países com poucas
capabilities, com poucos recursos financeiros, políticos e com baixo poder de influência no sistema
internacional, teriam dificuldades para se fazer ouvir nesse cenário. Estes Estados funcionam
basicamente como um lobby ad hoc, pressionando os demais Estados dentro do Regime Internacional
de Mudanças Climáticas e sendo a voz de negociação dos pequenos Estados insulares em
desenvolvimento, SmallIslandDevelopingStates (SIDS), dentro do sistema das Nações Unidas (BRITTO,
2015).

O apontamento demonstra a relação entre o poder de influência internacional e a categoria
Justiça Climática. Os pequenos países insulares, em função de sua escassa importância no cenário
político internacional, estão fadados a absorver os maiores impactos do processo em curso de
mudança climática.
Outro ponto chave relacionado com os impactos das mudanças climáticas está no aumento
do contingente de pessoas que devem se deslocar, seja por questões envolvendo os chamados
eventos climáticos extremos, seja pela consequente diminuição das áreas de plantio.
A fome associada às mudanças climáticas sinaliza, portanto, a possibilidade de
potencialização de processos migratórios em massa. De fato, são as pessoas pobres quem estão
menos preparados a responder a qualquer mudança, a qualquer desafio ou alteração climática.
Essa preocupação ocupou a mesa de debates durante a 21ª Conferência das Partes, em Paris.
Com relação à categoria dos refugiados ambientais, o presidente francês François Hollande
(AGÊNCIA BRASIL, 2015) também tratou deste tema em seu discurso de abertura da 21ª Conferência
das Partes ao afirmar que:
Anunciam-se conflitos, tempestades que provocam migrações, que, por sua vez, lançam mais
refugiados nas ruas. Os governantes podem não ser mais capazes de satisfazer as necessidades vitais
de sua população, que passa pelo risco da fome, do êxodo rural ou confrontos, para acessar um
recurso cada vez mais escasso que é a água.

O fenômeno do movimento migratório associado ao processo de mudança climática é
causado por forças ou combinações de forças naturais ou artificiais cujas causas excedem a
intensidade e a extensão de deterioração que os seres humanos podem suportar.A participação do
224

ser humano nas causas artificiais é evidente. A Sociedade contemporânea, alicerçada pelas
características do mercado globalizado, tem intensificado as agressões ao meio ambiente de
maneira a potencializar os efeitos devastadores na natureza. Contudo, com relação às causas
naturais, a participação do ser humano também deve ser considerada.
Terremotos, tornados, ciclones, furacões e outros eventos extremos, apesar de
configurarem eventos físicos ‘naturais’, dependem da ação humana para as respostas em termos
de prevenção e adaptação. Dessa forma, um furacão pode ser mais ou menos devastador
dependendo do nível de preparação da sociedade afetada e do nível de investimento
governamental na gestão do risco enfrentado. É nesse sentido que a participação (ou omissão)
humana também deve ser considerada quando da ocorrência dos chamados desastres naturais e,
como consequência, do aumento nos eventos de migração em massa associados às mudanças
climáticas.
Segundo Rammê (2012, p. 13), os refugiados ou deslocados ambientais configuram outro
viés significativo da Injustiça Climática e podem ser definidos como:
grupos de indivíduos humanos ou mesmo comunidades inteiras de nações vulneráveis seriamente
atingidas por alterações climáticas, que acabam sendo obrigadas a se deslocar de sua região de origem
para outras localidades, deixando para trás suas raízes, cultura, hábitos de vida, por questão de
sobrevivência.

Dessa forma, o aparecimento dessa nova categoria, dos refugiados ou deslocados
ambientais, dentro do contexto das mudanças climáticas globais, também envolve questões
relacionadas com Direitos Humanos e dívida climática (ou responsabilidades históricas), passando
pelas disparidades entre países desenvolvidos e não desenvolvidos.
Ao mesmo tempo, a categoria dos deslocados ambientais exige uma resposta efetiva para o
tratamento de um problema já global.
Os desafios impostos pelas mudanças climáticas globais extrapolam a capacidade de atuação
singular dos Estados nacionais. Dessa forma, no sentido de melhor responder aos desafios e
impactos decorrentes das mudanças climáticas, a responsabilidade tem recaído sobre a Governança
Ambiental Global, mecanismo de atuação envolvendo Estados nacionais e Organizações
Internacionais para a resolução de problemas comuns.
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2. GOVERNANÇA OU DESGOVERNANÇA AMBIENTAL GLOBAL?
A palavra Governança passa a assumir um caráter próprio e específico nos meios acadêmicos
a partir do final dos anos 1980, “quando o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional
passaram a utilizar a expressão ‘boa governança’ como um conjunto de princípios para guiar e
nortear seu trabalho e ações com os países membros” (GONÇALVES, 2011, p. 21).
Para Veiga (2013, p. 13), a expressão estava relacionada, neste período, à atuação estatal
sem a disposição de um governo central:
A expressão ‘governança global’ começou a se legitimar entre cientistas sociais e tomadores de
decisões a partir do final da década de 1980, basicamente para designar atividades geradoras de
instituições (regras do jogo) que garantem que um mundo formado por Estados-nação se governe sem
que disponha de governo central.

O foco estava nas capacidades dos governos para formular e implementar políticas
econômicas nas quais se garantisse um ambiente em que o investimento privado fosse assegurado
e promovido.
Até o início dos anos 1990, o Banco Mundial era quem detinha a hegemonia do conceito de
Governança. Esse posicionamento é rompido com a formação da Comissão sobre Governança
Global, criada em 1991 pela ONU, para “desenvolver uma visão comum acerca do rumo a ser
tomado pelo mundo na transição da Guerra Fria e na passagem da humanidade ao século XXI”. Os
resultados da Comissão sobre Governança Global foram publicados em um relatório onde
Governança é definida como “a totalidade das diversas maneiras pelas quais os indivíduos e
instituições, públicas e privadas, administram seus problemas comuns” (COMISSÃO, 1996, p. XV).
Por Governança, recorrendo-se à definição apresentada por Rosenau (2000, p. 15), entendese “as atividades apoiadas em objetivos comuns, que podem ou não derivar de responsabilidades
legais e formalmente prescritas e não dependem, necessariamente, do poder de polícia para que
sejam aceitas e vençam resistências”.
Rosenau (2000, p. 15), complementando a definição apresentada, sustenta que Governança:
abrange as instituições governamentais, mas implica também mecanismos informais, de caráter nãogovernamental, que fazem com que as pessoas e as organizações dentro da sua área de atuação
tenham uma conduta determinada, satisfaçam suas necessidades e respondam às suas demandas.

De fato, o histórico de atuação dos atores internacionais para lidar com as mudanças
climáticas globais compreende mecanismos formais, representados pelos tratados e convenções, e
mecanismos informais, de caráter não-governamental.
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A Governança pode ser empregada em diferentes níveis. No nível local, a Governança pode
atuar na administração municipal ou regional. No nível nacional, a Governança é essencial para a
solução dos grandes problemas de um país.
Nesse sentido, o conceito de Governança Global se apresenta pela extensão de sua
abrangência geográfica. Para Gonçalves (2011, p. 51), tratando do conceito de Governança Global:
E, assim, sem grandes mudanças conceituais, chega-se ao nível da governança global. Nela, apenas a
abrangência geográfica é maior: trata-se de envolver o conjunto das nações do mundo e ainda
organizações não-governamentais internacionais e empresas transnacionais, atores, enfim, cuja
esfera de atuação transcende os limites fronteiriços nacionais.

No relatório da Comissão sobre Governança Global (1996, p. 2), “Governança diz respeito
não só a instituições e regimes formais autorizados a impor obediência, mas também a acordos
informais que atendam aos interesses das pessoas e instituições”. E finalmente,
No plano global, a governança foi vista primeiramente como um conjunto de relações
intergovernamentais, mas agora deve ser entendida de forma mais ampla, envolvendo organizações
não-governamentais (ONG), movimentos civis, empresas multinacionais e mercados de capitais
globais. Com estes interagem os meios de comunicação de massa, queexercem hoje enorme
influencia.

O conceito de Governança apresentado pelo relatório da Comissão sobre Governança Global
permite a observação de alguns aspectos importantes.
O primeiro aspecto refere-se ao seu alargamento, ou seja, partindo de um conjunto de
princípios criados para nortear a atuação estatal, o conceito de Governança passa a incluir a atuação
de diversos outros atores: organizações não-govenamentais, empresas multinacionais e indivíduos.
Nota-se, portanto, a evolução do conceito de Governança que passa da atuação exclusiva
dos Estados para uma atuação conjunta entre Estados e demais atores do cenário internacional.
Este alargamento deve-se, primordialmente, ao processo em curso da globalização. A
globalização não compartilhou apenas os grandes problemas agora planetários. Ao mesmo tempo,
a globalização tem promovido a busca conjunta de soluções para estes mesmos problemas.
A partir especialmente dos anos 1990, deve-se ressaltar a contribuição da globalização para
a formação de redes entre governos, organizações internacionais e organizações nãogovernamentais, “todos convergindo para o estabelecimento da chamada governança global”
(GONÇALVES, 2011, p. 32).
O processo de transformação do Estado nacional em função do processo de globalização
abre espaço para o estudo de alternativas para uma nova e necessária configuração do Estado que
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não despreze a participação ativa de movimentos sociais, organizações internacionais, organizações
não-governamentais, enfim, dos outros atores do cenário internacional, permitindo, ao mesmo
tempo, o fortalecimento da atuação conjunta na resolução das crises agora planetárias.
No que diz respeito à temática ambiental e mais especificamente aos desafios das mudanças
climáticas globais, verifica-se o recrudescimento de novos atores envolvidos com a problemática
ambiental global.
O segundo aspecto relevante a respeito do conceito de Governança apresentado pelo
relatório da Comissão sobre Governança Global diz respeito ao seu caráter instrumental. De acordo
com Gonçalves (2011, p. 31-32),
Na origem e evolução da ideia de governança, percebeu-se até aqui seu caráter instrumental, ou seja,
seu emprego como meio ou processo capaz de produzir resultados eficazes. Seja na perspectiva
liberal, típica dos primeiros documentos do Banco Mundial [...] seja numa visão posterior mais
ampliada, levando em conta a participação maior de atores e agentes não estatais, e tentando alcançar
metas como a promoção dos direitos humanos, defesa do meio ambiente e valorização da democracia
[...].

O terceiro aspecto da Governança enfatiza o caráter de consenso e persuasão nas relações
e ações, diferentemente da coerção que caracteriza a atuação estatal.
Há ainda um quarto aspecto importante a ser analisado com base no conceito de
Governança apresentado pelo relatório da Comissão sobre Governança Global. A Governança
Global implica num conjunto de princípios, regras e normas, formais ou informais, objetivando a
resolução de problemas, balizamento de comportamentos e estabelecimento de metas.
A temática do meio ambiente, em especial a questão das mudanças climáticas, representa,
portanto, um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para a Governança Global uma vez
que ela busca a adoção de medidas coletivas numa temática onde nem sempre o consenso tem sido
possível.
A atuação dos Estados nacionais tem privilegiado seus espaços territoriais e, principalmente,
seus interesses econômicos. A problemática imposta pelas mudanças climáticas globais exige, por
outro lado, a submissão do Estado a mecanismos que extrapolam estas condições.
Bosselmann (2008, p. 224) apresenta a seguinte crítica com relação ao papel desempenhado
pelas Organizações Internacionais na Governança Global:
Tradicionalmente a visão global de governança é expressa pelas organizações internacionais. No
entanto, as instituições intergovernamentais existentes são inadequadas para lidar com o complexo,
integrado, interdependente e, mais importante, com a natureza política dos problemas ambientais.

228

Também com relação à participação dos Estados nacionais, Bosselmann(2008, p. 225)
apresenta reservas:
Enquanto os Estados tiverem o monopólio para determinar o papel das instituições internacionais,
eles seguirão suas necessidades e não as necessidades de governança ecológica. Como os Estados são
favoráveis a objetivos econômicos de curto prazo e não metas ambientais de logo prazo, eles não,
necessariamente, escolhem as ferramentas mais efetivas para o encontro das metas políticas. Ao
contrário, vão escolher as ferramentas mais benéficas para eles, politicamente.

Uma efetiva Governança Ambiental Global esbarra, inevitavelmente, nos interesses que
privilegiaram, e ainda privilegiam, o avanço de uma Governança Global do Desenvolvimento. Isso
porque as demandas globais ambientais encontram restrições em função da necessidade de
desenvolvimento econômico, por parte de alguns países, ou pelo temor da desaceleração
econômica, por parte de outros.
A globalização teve (e ainda tem) um papel importante neste processo de busca incessante
pelo crescimento econômico. A transformação do planeta em um único mercado consumidor (bem
como as vantagens associadas a esta premissa) foi o canto das sereias para que as economias
emergentes ou ‘em desenvolvimento’ privilegiassem uma Governança do Desenvolvimento em
detrimento de uma Governança Ambiental.
O ufanismo do crescimento econômico que norteou as políticas econômicas de boa parte
dos países do final do século passado não trouxe as respostas esperadas. Nesse sentido, cabe o
posicionamento de Gonçalves (2011, p. 7) quando afirma que “nem progresso econômico nem
avanços científicos correspondem necessariamente ao progresso humano. O Produto Interno Bruto
(PIB) nacional não mede bem-estar, e riqueza não garante felicidade”.
No mesmo diapasão, Veiga (2013, p. 111) destaca que “as ambições desenvolvimentistas
foram exageradamente respeitadas em todas as negociações ambientais, como atesta, por
exemplo, o desastroso Protocolo de Kyoto”.
O desenvolvimento econômico per se não garante a preservação do meio ambiente. É
necessário que esse desenvolvimento venha acompanhado de políticas de redução das
desigualdades e, obviamente, de políticas voltadas para a preservação do meio ambiente.
Décadas de descompasso entre objetivos econômicos e ambientais acabaram produzindo
situações limite para o planeta. O processo de mudança climática é o exemplo mais contundente.
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Segundo Bosselmann (2008, p. 106), “Se, por exemplo, as alterações climáticas estão ameaçando as
nossas condições de vida, então as trocas e compromissos entre prosperidade econômica e
sustentabilidade ecológica são difíceis de justificar”.
Com relação à participação dos Estados na construção de uma Governança Ambiental Global
efetiva, Bosselman (2008, p. 188-192) sugere uma ressignificação do conceito de Soberania.
Segundo o autor, há um contraste entre a indivisibilidade do meio ambiente global e a fragmentação
da legislação ambiental. Aliado a este fator, há, também o fato das leis internacionais permitirem
que os Estados escolham cumpri-las ou não. A alternativa encontrada pelo autor recai sobre a
limitação da Soberania estatal em prol da prossecução de interesses comuns como, por exemplo, o
interesse comum em proteger o meio ambiente global.
A proposta de Bosselman considera o Estado nacional como curador de bens comuns
planetários e aproxima-se de outra categoria que trabalha na mesma linha: o Geodireito. Da mesma
forma como proposto por Bosselman, o Geodireito critica a soberania estatal e considera a
necessidade de entendimento do meio ambiente global como unidade (ARMADA; VIEIRA, 2015, p.
235-249).
Uma ressignificação do conceito de Soberania que envolva, de fato, os Estados nacionais
com a problemática ambiental global seria desejável e possível. A questão que novamente se impõe
é se haverá tempo suficiente para isso acontecer. Segundo Bosselman (2008, p. 217), alguns sinais
já estão sendo dados nesse sentido e recaem sobre a crescente importância da opinião pública
nacional que “cresce de dentro para fora do Estado, e pode, por exemplo, levar a desenvolvimentos
interessantes”.
A participação dos indivíduos no processo de instauração de uma Governança Ambiental
Global efetiva cresce a cada dia e a globalização tem uma participação importante neste processo.
Outra alternativa a ser considerada refere-se à criação de uma autoridade mundial
ambiental. Contudo, esta alternativa esbarraria nas mesmas dificuldades que a atual Governança
Ambiental Global tem enfrentado até o momento. A ausência de uma autoridade ambiental de
alcance mundial com capacidade de imposição de regras e sanções é uma realidade que ainda deve
perdurar por algum tempo.
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Ferrer (2015, p. 26), discorrendo sobre os motivos pelos quais esta autoridade ambiental
mundial ainda não existe, reforça a multiplicidade de poderes que, hoje, participam e influenciam a
Governança Ambiental Global:
Al hablar de gobernanza ambiental se suele pensar en una autoridad ambiental de alcance mundial
que sea capaz de imponer reglas de conducta a todos los sujetos, sean, como decíamos, ciudadanos,
corporaciones o gobiernos, contando con mecanismos coactivos para imponer su autoridad.
Seguramente, sería deseable, pero no es realista pensar en este modelo. En primer lugar porque no
veo posible, al menos en muchas décadas, que los Estados formalicen la formidable cesión de
soberanía que esta fórmula precisaría. […] En segundo lugar, porque no se correspondería con las
formas de ejercicio de poder propias de la postmodernidad en la que estamos, mucho más líquidas,
en su ejercicio y compulsión, que las tradicionales.

Uma autoridade mundial ambiental sem poder de coação continuará dependendo da
vontade dos Estados nacionais para submeterem-se aos preceitos e regras dessa autoridade.
Obviamente, como já vem sendo feito, os Estados nacionais apenas submetem-se quando não há
risco de confrontação com seus interesses particulares.

3. PERSPECTIVAS DE UMA EFETIVA GOVERNANÇA AMBIENTAL GLOBAL PARA A JUSTIÇA
AMBIENTAL E CLIMÁTICA PÓS-ACORDO DE PARIS
A impossibilidade de obtenção de consenso e as divergências de interesse caracterizam a
desgovernança ambiental global, pelo menos até a 21ª Conferência das Partes, tendo em vista o
comportamento (crescente) das emissões globais de efeito estufa e o fracasso do Protocolo de
Quioto.
As dificuldades inerentes à condição do Estado soberano e do próprio Direito Internacional
levantam dúvidas sobre o sucesso do Acordo de Paris, celebrado em dezembro de 2015 durante a
21ª Conferência das Partes, em Paris, e aclamado pela imprensa mundial.
Três pontos importantes podem ser destacados dos resultados obtidos nas discussões em
Paris e determinam as inovações do Acordo obtido nesta Conferência. O primeiro destes pontos
relaciona-se com a determinação sobre qual deveria ser o limite máximo de aumento da
temperatura a ser perseguido pelos países. Enquanto as nações mais vulneráveis às mudanças
climáticas lutaram para que o máximo fosse 1,5oC, grandes países emergentes, como a China e a
Índia, preferiam que a temperatura tolerada fosse de 2oC. O Acordo de Paris definiu a meta de 1,5
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graus centígrados de elevação máxima da temperatura média do planeta até 2100 atendendo,
portanto, os anseios dos líderes de países insulares do Oceano Pacífico, particularmente afetados
pelas mudanças climáticas globais e pela Injustiça Climática decorrente.
Outro ponto relevante foi o período de revisão dos objetivos firmados. Apesar de alguns
países pretenderem revisões de 10 em 10 anos, houve consenso em que os objetivos nacionais e as
ações adotadas por país serão revisados a cada cinco anos de forma a dimensionar se as medidas
adotadas estão alinhadas com a meta final de 1,5 graus centígrados de elevação até 2100.
O terceiro destaque fica por conta da categoria dos compromissos assumidos pelos países.
Os países não estão obrigados a cumprir metas impostas, mas concordaram em trabalhar para
manter

suas

metas

nacionais

divulgadas

em

um

documento

conhecido

como

IntendedNationallyDeterminedContributions (INDCs), que em tradução livre significa Contribuições
Pretendidas Nacionalmente Determinadas.
O status legal do Acordo é, portanto, híbrido uma vez que algumas partes são obrigatórias e
outras se encaixam na categoria de compromissos voluntários assumidos pelos próprios países em
suas INDCs. De acordo com a ministra brasileira Izabella Teixeira, “os compromissos voluntários,
marcas da COP21, são uma inovação, mas precisam ser transformados por nação em ‘políticas de
Estado’” (CARTA CAPITAL, 2016).
No que se refere à adaptação dos países à nova realidade imposta pelo Acordo de Paris, as
lideranças mundiais prometeram a criação de um fundo global de US$ 100 bilhões por ano, a partir
de 2020, para apoiar os países mais pobres a adaptar suas economias ao novo cenário. Este aporte
permitirá uma profunda transformação da matriz energética global, ainda com extrema
dependência de derivados de petróleo e carvão.
Embora tenham considerado o acordo histórico, ambientalistas fizeram ressalvas ao Acordo
de Paris. O principal ponto de dúvida relaciona-se justamente com os compromissos de redução de
emissões. Como o documento não traz menções concretas a metas de redução de emissões por
país, dado que toda essa parte do Acordo será voluntária, cada nação deverá cumprir suas metas
nacionais, as chamadas INDCs, que seguem o que cada governo considera viável considerando o
cenário social e econômico local.
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O Acordo firmado poderá vir a ser, de fato, histórico caso os compromissos firmados possam
ser concretizados. A busca por um limiar de aquecimento do planeta que permita o exercício da
Justiça Ambiental e Climática foi o principal marco do Acordo de Paris e deve constituir-se no
principal resultado do engajamento dos países em termos de mitigação, via redução de emissões, e
adaptação.
As discussões promovidas ao longo da Conferência levaram em conta o conceito de Justiça
Climática e podem ser observados no texto final produzido. Encontra-se expressamente a menção
à Justiça Climática na apresentação do documento:
Observando la importancia de garantizar la integridad de todos los ecosistemas, incluidos los océanos,
y la protección de la biodiversidad, reconocida por algunas culturas como la Madre Tierra, y
observando también la importancia que tiene para algunos del concepto de “justicia climática”, al
adoptar medidas para hacer frente al cambio climático (UNFCCC, 2016).

A aderência do Acordo de Paris com a categoria de Justiça Climática também pode ser
encontrada na estrutura proposta para o Comitê a ser formado com a incumbência de facilitar a
aplicação do Acordo e promover o cumprimento das disposições acordadas. O Comitê será formado
pelo critério de representação geográfica equitativa e, nesse sentido, terá dois representantes de
cada um dos cinco grupos regionais das Nações Unidas. Completará o Comitê um representante dos
países menos adiantados e um representante dos pequenos países insulares. Trata-se, portanto, de
uma vitória expressiva dos pequenos países-ilha em termos de assento nas discussões e,
principalmente, em termos de oportunidade de defesa de seus interesses.
Apesar de todos os elogios ao Acordo de Paris e apesar do Acordo ter sido aclamado como
histórico, ele só logrará sucesso se todos os Estados nacionais cumprirem com os compromissos
voluntariamente assumidos. Nesse sentido, reforça-se o seguinte questionamento: o que garante
que o Acordo de Paris, firmado sob a égide da atual Governança Ambiental Global, produzirá de fato
os resultados propostos?
Os Estados nacionais são os mesmos, isto é, ainda privilegiam a categoria Soberania e ainda
podem colocar em primeiro plano seus interesses particulares se acharem que os interesses globais
não lhes são interessantes.
Do lado das Organizações Internacionais, apesar de seus esforços, são organizações
compostas por Estados nacionais que, por sua vez, condicionam eventuais submissões apenas
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quando lhes parecer conveniente.
Desta forma, o questionamento posto acima parece já estar respondido, dado que os
mesmos atores tradicionais que determinaram o fracasso da atual Governança Ambiental Global
foram os mesmos atores que firmaram o Acordo de Paris.
Reforçando a preocupação com o nível de comprometimento dos Estados com o novo
acordo climático, destaca-se o posicionamento de Bosselmann (2008, p. 187-188) a respeito da
atuação estatal:
Naturalmente, as responsabilidades ambientais podem ser negociadas e, de fato, foram negociadas
em muitos acordos ambientais. Há responsabilidades juridicamente vinculativas em relação a áreas
específicas, como o clima global, a biodiversidade, o ambiente marinho, e assim por diante. Mas todos
esses acordos validaram a soberania dos Estados e a sua liberdade de aceitar a responsabilidade a seu
próprio critério.

Há, contudo, uma diferenciação importante em relação à Governança Ambiental Global pósParis e que, talvez, responda melhor ao questionamento posto: a Nova Governança Ambiental
Global busca a solução de problemas comuns mediante o envolvimento e a atuação conjunta de
todos os atores da Governança Ambiental Global e não apenas dos chamados atores tradicionais.
Nesse sentido, o Acordo de Paris procurou envolver de forma decisiva todos os atores da
Governança Ambiental Global já nas etapas de preparação da 21ª Conferência das Partes, em Paris.
O Acordo a ser buscado deveria privilegiar o que foi denominado de Agenda de Soluções, ou seja, o
envolvimento de todos os demais atores no tratamento e na busca de soluções para as mudanças
climáticas do planeta.
Reforçando a importância e a necessidade de participação de todos os atuais atores da
Governança Global rumo a uma Nova Governança Ambiental Global deve-se admitir que não apenas
a crise ambiental é global, também o são a solução e a gestão da crise.
Paradoxalmente, o atual estágio do processo de globalização, responsável pela
potencialização dos efeitos danosos contra o meio ambiente planetário, também tem permitido a
ascensão de novas forças na preservação ambiental e no debate sobre o processo de mudança
climática planetária.
Andrade (2009, p. 217) também compartilha do mesmo posicionamento a respeito da
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importância dos chamados atores não estatais:
Assim, para que o estado do meio ambiente mundial saia do estágio crítico em que se encontra, fazse necessária não somente uma melhor cooperação e coordenação das ações entre todos os atores
internacionais (Estados, setor privado, organizações intergovernamentais (OIGs), organizações não
governamentais (ONGS), cientistas, mídias etc.), como também uma maior participação dos atores
não estatais na Governança Ambiental Global.

Viola (2008, p. 182) apresenta uma contribuição interessante aoanalisar a atual Governança
Ambiental Global sob dois pontos de vista distintos. Analisando a atual Governança Ambiental
Global como uma Governança determinada pelos Estados nacionais e Organizações Internacionais,
Viola considera esta Governança como uma Governança de ‘cima para baixo’. Para o autor, a
Governança de ‘cima para baixo’ significa “autoridades públicas que respondem à demanda por
maior controle social e prestam contas aos outros atores nacionais e internacionais em geral”. Já
com relação à Governança de ‘baixo para cima’, segundo o autor, a mesma “é criada quando atores
não-estatais levam possíveis soluções de um problema às autoridades públicas ou o resolvem
sozinhas”.
A Governança Ambiental Global ‘de baixo para cima’ deve ser considerada como essencial
em função das dificuldades de atuação da Governança Global ‘de cima para baixo’. Além disso, a
Governança Global ‘de baixo para cima’ também privilegiaria as soluções trazidas pelos até então
desprestigiados atores da atual Governança Ambiental Global. Nesse sentido, cresce em
importância a participação dos chamados atores não tradicionais, ou seja, das organizações nãogovernamentais, das empresas transnacionais e da sociedade civil.
Segundo Andrade (2009, p. 218), o aumento na importância e na atuação dos atores não
estatais na Governança Ambiental Global é um desafio e um imperativo:
Esse desafio está fundamentado no pressuposto de que a inclusão e participação ativa e legítima dos
atores não estatais no processo de regulação internacional do meio ambiente é essencial para a
melhoria da efetividade dos acordos multilaterais ambientais e, portanto, da GAG (Governança
Ambiental Global).

Dada as vertentes apresentadas para a Governança Global, conforme proposto por Viola,
não se trata de escolher qual das duas melhor responderia aos desafios impostos pela mudança
climática planetária. Os Estados nacionais e as Organizações Internacionais, atores clássicos da
Governança Global ‘de cima para baixo’, mesmo considerando suas dificuldades e limitações,
continuam importantes para a solução dos problemas de âmbito planetário mesmo porque serão
235

eles os promotores das ações efetivas para a necessária mudança de paradigma rumo a uma
economia de baixo carbono.
Por outro lado, a chamada Governança Global‘de baixo para cima’ cresce em importância no
sentido da legitimação de ações proativas e fundamentadoras desse novo paradigma que se impõe.
A atuação conjunta de todos os atores que compõem e participam da Governança Global,
aproveitando-se das qualificações específicas dos Estados nacionais e Organizações Internacionais
aopromover a Governança ‘de cima para baixo’, dentro de suas competências,e, ao mesmo
tempo,aproveitando-seda influência e pressão que os demais atores da Governança ‘de baixo para
cima’ podem determinar, é o que caracterizariauma Governança Global Multinível.
Atravésda atuação conjunta de todos os envolvidos para a resolução da problemática
ambiental global determinada pelas mudanças climáticas planetárias, a Governança Global
Multinível considera a importância que cada um dos atores pode ter para direcionar ações concretas
no sentido de minimizar os impactos decorrentes das mudanças climáticas e contribuir, assim, para
a efetivação da Justiça Ambiental e Climática no planeta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo em curso de mudanças climáticas planetárias é considerado como um dos
maiores desafios da Humanidade tendo em vista as consequências previstas pelos cientistas do
Painel Intergovernamental para a Mudança Climática.
As alterações no dinâmico sistema climático global determinam impactos a todos,
indiscriminadamente. Contudo, como já vem sendo observado, a capacidade de resposta das
populações não é igualitária. São justamente as populações mais vulneráveis aquelas que recebem
os maiores impactos, determinando situações de Injustiça Ambiental e Injustiça Climática.
A atual Governança Ambiental Global, envolvendo principalmente os Estados nacionais e as
Organizações Internacionais, não têm atuado satisfatoriamente no sentido de frear as emissões de
gases de efeito estufa e, dessa forma, garantir a efetivação da Justiça Ambiental e Climática.
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Paralelamente a essa situação limite, o mundo já estabelecido da globalização tem permitido
a criação de novos fóruns de discussão dos problemas planetários, o estabelecimento paulatino de
uma conscientização planetária acerca destes problemas, bem como o envolvimento de novos
atores no tratamento destas questões.
Os resultados da COP-21 e do Acordo de Paris sinalizam a possibilidade de uma Nova
Governança Ambiental Global, a Governança Ambiental Global Multinível,aquela governança que
concilieos interesses e a capacidade de atuação dos chamados atores clássicos ou tradicionais, ou
seja, dos Estados nacionais e das Organizações Internacionais, com as prerrogativas e necessidades
dos demais atores, isto é,das empresas transnacionais, das organizações não-governamentais e dos
indivíduos, determinando a convergência de objetivos para a efetivação da Justiça Ambiental e
Climática no planeta.
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ALGUNS FUNDAMENTOS DO DIREITO PENAL MÍNIMO E SUAS INSIFUCIÊNCIAS EM
FACE DA SOCIEDADE DE RISCOS1

Rogério Gesta Leal2

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos se tem falado muito frenquentemente da necessidade de se operar
reformas no âmbito da justiça (sobretudo na justiça penal, em sua tripartição clássica - substancial,
processual e executiva), assim como rever o papel das normas penais incriminadoras, tanto em face
do surgimento de novos bens jurídicos penais não somente individuais (como o ambiental e do
consumidor, só para ficar no lugar comum mais aceito entre os criminalistas), de novos sujeitos
criminosos supra-individuais (responsabilidade penal da empresa), e de novas ações criminosas (de
alta complexidade, sofisticada, organizada, como a lavagem de dinheiro, o terrorismo, o tráfico de
drogas, a corrupção, dentre outras). Paralelo a isto há também um aquecido e frequente debate
conflituoso entre tensões legalistas (devido ao aumento, real ou percebido, de crimes e da sensação
de insegurança) e intenções garantistas (contra a atual situação carcerária em face dos direitos dos
detentos, contra a pena de morte e perpétua).
O Estado comumente se apresenta como um agregado institucionalizado de indivíduos que
respondem espontaneamente ou de modo forçado a um poder central comum formatado
legitimamente pela Lei, de tal forma que, consenso normativo, aquiescência às regras de convívio
social e temor da violência física legítima do Estado são caracteres constitutivos deste.
Consequentemente, para compreendermos os sentidos e possibilidades do Direito Penal enquanto
ferramenta institucional (estatal) de mantença da ordem e da paz a partir dos parâmetros societais

1

Este artigo é o resultando de pesquisas feitas junto ao Centro de Direitos Sociais e Políticas Públicas, do Programa de Doutorado e
Mestrado da Universidade de Santa Cruz do Sul-UNISC, e vinculado ao Diretório de Grupo do CNPQ intitulado Estado,
Administração Pública e Sociedade, coordenado pelo Prof. Titular Dr. Rogério Gesta Leal, bem como decorrência da licença para o
Pós-Doutoramento dada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul ao longo do ano de 2016.
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Doutor em Direito, Professor Titular da UNISC e da FMP. Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
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demarcados pela Lei, importa ter presente quais os fundamentos de legitimidade deste
Poder/Estado enquando detentor de tamanha força incoativa.3
E por que tais indagações são importantes? Pelo fato de que qualquer que seja o Poder, ele
cessa de sê-lo se os seus destinatários se recusam a obedecer-lhe. Portanto, importa ter claro quais
são os requisitos indispensáveis de caracterização das fontes de legitimidade (social, politica,
institucional) deste Poder.
Em um sistema político democrático e constitucional como o ocidental desde ao menos a
Idade Moderna e mais especialmente a partir da segunda metade do século XX, não há duvida de
que o modelo de legitimação do poder público tem sido a ideia de contrato entre o ente estatal e
seus cidadãos (contrato político), e antes disto, entre os próprios cidadãos (contrato social),
instaurando-se aqui uma relação sinalagmática que conduz, por parte dos cidadãos, à alienação de
suas liberdades em favor do Estado; e por parte deste, a assunção de de responsabilidades
(garantias de bem estar econômico, de segurança social e física, de igualdade em face da lei, de
respeito a liberdade dos outros, etc.). Diante destes ajustes – e somente com base neles – ocorre o
que podemos chamar de apossamento supra-partes do exercício monopolístico do comando e da
força.
Neste ponto, Gioele Solari dá uma clara definição do contrato de que estamos falando: Il
contratto sembra implicare l’intervento del volere umano a interrompere il corso naturale delle cose
per instaurare un ordine umano regolato non più dalla legge di natura, ma dalla legge della libertà.
Esso sembra postulare la realtà dell’individuo, l’esistenza di diritti originari, la capacità di disporne
per creare con atto cosciente una nuova realtà nella quale l’individuo, con o senza condizioni, si
inserisce.4 Ou seja, o contrato se realiza, sob o ponto de vista referido, sempre a partir do suporte e
deliberação da soberania popular5, majoritária no campo da representação política e parlamentar,
renovado periodicamente pela via do sufrágio
O problema é que esta sociedade constituída a partir da ideia de contrato social tem se visto,
desde há muito, envolvida em cenários de criminalidade de alta complexidade, violência e

3Tratamos

melhor deste tema em nosso livro LEAL, Rogério Gesta. Teoria do Estado: cidadania e poder político na modernidade.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.

4

Ver o texto de SOLARI, Giole. La Filosofia Politica. Da Campanella a Rousseau. Vol. I, Roma-Bari: Laterza, 1974, p.198.

5

Não vamos enfrentar aqui a problemática questão que envolve os níveis democráticos de tal deliberação, se manipulada, coatada,
pacífica, violenta ou não. Apenas tratando do tema sob o ponto de vista de idéia regulativa.
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consequências sociais nunca antes vistas. Estamos falando, por exemplo e apenas para ficarmos em
lugar comum, das organizações criminosas – de pessoas físicas e jurídicas – que têm se expandido
globalmente, o que de certa forma somente nos umbrais do século XXI tem sido de modo mais
massificado objeto de mídias e conhecimento social ampliado.
As ações articuladas destas organizações operam com sofisticação destadaca,
principalmente na ordem econômica e financeira, falseando balanços de pessoas jurídicas
(pequenas/laranjas e de grandes corporações), gerando informações não verídicas sobre as
situações societárias, contábeis e administrativas de empresas, e com isto fazendo-as nascer e
morrer com aparência de legalidade; operando em paraísos fiscais de difícil monitoramento, o que
vai gerando crises e abalos inexoráveis nas relações de confiança institucional das Democracias
contemporâneas, e danos de difícil reparação a consumidores frágeis e desprotegidos.6
A consequência destas ações se projetam geralmente em termos de fuga em massa de
capitais, queda abrupta de inversões estrangeiras, ruina de pequenos investidores, afetação direta
do sistema bancário, resultando em fechamento de empresas e demissões em massa, e tudo isto
tem consequências sociais inafastáveis, principalmente atingindo direitos e garantias fundamentais.
Na Europa escândalos como estes têm sido muito frequentes, eis que a literatura
criminológica europeia informa sobre a ubiquidade das principais tipologias de ilícitos econômicos
de grandes dimensões. A difusão destes dados tem feito com que os legisladores nacionais sejam
chamados pela Comunidade a tipificar novas formas de crimes para alcançar tais comportamentos,
como é o caso do chamado insider trading e a responsabilidade penal das pessoas jurídicas
conjuntamente com a dos seus administradores.7
Ainda assim há significativa e séria preocupação acadêmica e política com a necessidade de
se diminuir o protagonismo do Direito Penal – ao menos em sua matriz mais liberal – e do Estado
Polícia no tratamento de problemas individuais e sociais hoje criminalizados, o que passamos a
enfrentar com alguns interlocutores do que se tem nominado de Direito Penal Mínimo, muito
respeitados no plano intelectual e científico no Ocidente.

6

Ver neste ponto o texto de DUYNE, Van. Organized crime, corruption and power. In Crime, Law, and Social Change, vol. 26, nº 3,
1997.

7

Neste ponto ver o texto de MARINUCCI, Giorgio § DOLCINI, Emilio. Derecho penal «mínimo» y nuevas formas de criminalidad.
InRevista de Derecho Penal y Criminología. Nº 9 (2002), págs. 147-167.
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1. O DIREITO PENAL COMO ULTIMA RATIO: SENTIDOS APROXIMATIVOS.
O princípio da ultima ratio tem suas origens mais agudas no pensamento penal clássico do
século XIX, mas é no século XX que Karl Binding introduziu a noção da natureza fragmentária do
Direito Penal, para o qual era necessário estabelecer limites condizentes às pretensões punitivas
que albergava.8
Binding sustentava que, entender o caráter fragmentário do Direito Penal é absolutamente
necessário para os efeitos de compreender a natureza sistemática deste campo do Direito e seus
fins. O pensamento alemão em geral tem presente que aquele princípio tem uma longa história,
mas o seu exato significado nunca foi integralmente entendido. Se este princípio tem um status
legal ou meramente efeito político ou declarativo isto tem sido debatido desde então, e estas
perspectiva são, talvez, a maior parte delas vinculada à noção de que a discussão legal não vem
sendo clara suficientemente como deveria, ou que as práticas legislativas demonstram que ele não
tem sido considerado como vinculativo ao Parlamento.9
Há, todavia, razões que impelem a reivindicação de que o princípio da ultima ratio afigurase como plenamente jurídico na Alemanha, por exemplo, tanto que um dos mais convincentes
argumentos

para

esta

perspectiva

provém

da

própria

Corte

Constitucional

Alemã

(Bundesverfassungsgericht, BVerfG), como nos diz Yoon, ratificando ser vinculativo este princípio
para o Poder Legislativo também, não podendo ele se descurar disto sob pena de cometer afronta
à Constituição.10
A literatura especializada sobre a ultima ratio também traça seus argumentos a partir da
norma constitucional. 11 Sem entrar em maiores detalhes, poderíamos dizer que este princípio
evidencia forte conexão para com os Direitos Fundamentais – em verdade assim é tratado por
muitas legislações no Ocidente.

8

BINDING, Karl. La Culpabilidad en Derecho Penal. Buenos Aires: Bdf, 2009. Ver também o texto de JAREBORG, Nils. Criminalization
as Last Resort (Ultima Ratio). In http://moritzlaw.osu.edu/students/groups/osjcl/files/2012/05/Jareborg-PDF-3-17-05.pdf, acesso
em 19/07/2016.

9

Neste ponto ver o texto de PRITTWITZ, Cornelius. Das Deutsche Strafrecht: Fragmentarisch? Subsidiär? Ultima Ratio? In: Vom
unmöglichen Zustand des Strafrechts. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1995, pp.387-405.

10YOON, Young-Cheol.Strafrecht als ultima ratio und Bestrafung von Unternehmen. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2001. Ver também

o texto de ALEXANDER, Larry.Crime and Culpability: A Theory of Criminal Law.Cambridge University Press, 2009.
11

Ver o excelente texto de WENDT, Rudolf. The Principle of “Ultima Ratio” And/Or the Principle of Proportionality. In Oñati Sociolegal Series [online], 3 (1), 2013, pp.81-94; http://ssrn.com/abstract=2200873, acesso em 26/07/2016.
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De qualquer forma, este conceito no Direito Penal foi sempre problemático em termos de
convergência teórica e pragmática, o que pode ser detectado desde a clássica posição sobre a
natureza repressiva do sistema penal adotada durante o Iluminismo em face da alegada necessidade
de se impor restrições ao uso da lei penal. O significado e influência prática desta perspectiva tem
sido, todavia, frequentemente criticada desde quando a lei penal é usada sem considerar outras
alternativas legislativas a espécie, e, quando isto ocorre, seu papel no âmbito da ordenação social e
mesmo a forma como opera são alvos de profundas preocupações.
A despeito disto, o que podemos chamar de europeização e internalização do Direito Penal
tem afetado consideravelmente o papel deste verdadeiro princípio de ultima ratio que os Estados
Nacionais vêm respeitando de modo geral.
É preciso termos em conta que, efetivamente, o Direito Penal é também repressivo por
natureza, e isto reclama algumas medidas e princípios que imponham limites a constituição dos seus
marcos normativos (materiais e processuais) e de sua incidência a casos concretos.
A fundamentação básica destes limites vai encontrar arcabouço, de um lado, nos Direitos e
Garantias Fundamentais da pessoa humana, enquanto sujeitos de direito; e de outro, nos Direitos
e Garantias Fundamentais Sociais das comunidades, em face dos comandos constitucionais
vigentes. Daqui vão decorrer, com melhor delimitação jurídica, as condições e possibilidades do
Direito Penal (prevenção geral e especial positiva, prevenção geral especial negativa, etc.).12
Por outro lado, a alocação da responsabilidade criminal para indivíduos e sua imputação pelo
Poder Judiciário são relevantes quando os mecanismos de intervenção invasiva e repressiva do
Estado não são utilizados de forma fundamentada e adequada. A rotulagem do delito é também de
curial importância, notadamente em relação ao acusado, uma vez que ela pode afetar suas futuras
ações.
Em nível nacional, tem havido uma longa história de desenvolvimento dos critérios de
limitações ao Direito Penal. Talvez a mais conhecida tentativa em termos de Ocidente seja a
chamada Teoria da Proteção dos Interesses Legais alemã, do início do século XIX, como quer

12

Ver o texto de JAREBORG, N. Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio). Ohio State Journal of Criminal Law[online], 2 (2), 521534, 2004. In http://moritzlaw.osu.edu/students/groups/osjcl/files/2012/05/Jareborg-PDF-3-17-05.pdf, acesso em 04/07/2016.
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Dubber13. Todavia, a literatura mais contemporânea tem adotado influencias de outras e ampliadas
fontes, dentre as quais limitações derivadas dos Direitos Fundamentais e outros aspectos
constitucionais variados que têm tido protagonismo destacado.14
É interessante, neste sentido, que a literatura nórdica (na Finlândia, por exemplo) tem uma
considerável história de formatação de critérios para limitar a criminalização de condutas individuais
e sociais, como mostra Nuotio15, a ponto de criar uma Teoria da Criminalização com base nestas
preocupações, o que não estava na agenda do debate até o início do século XX. A despeito disto,
hoje é quase lugar comum no Direito Penal falar-se em overcriminalization e, com estes argumentos,
admitir que o Estado possa usar o sistema de justiça penal o suficiente – longe demais em termos
de ações investigativas e repressivas – para enfrentar tais cenários.16
Ao lado da overcriminalization há outra problemática questão envolvendo o que a literatura
tem chamado excesso de punição (overpunishment) 17 , estas teorias têm gerado algumas
convergências no âmbito da literatura especializada, e talvez a mais significativa delas seja a da
importância de limitar os escopos da legislação criminal e melhorar a qualidade das existentes, e
isto inclusive ocorre sob o fundamento da necessidade de se tornar o sistema de justiça penal mais
justo. Em outras palavras, The conceptions of ‘overcriminalization’ and ‘overpunishment’ as such,
serve as justification for the need of limiting principles or criteria for criminal law.18
Daí a importância da assertiva de que o Direito Penal é a ultima ratio do sistema jurídico para
fins de ordenar as relações sociais e responsabilizar os que a desestabilizam de maneira grave e
impactante.

13

DUBBER, Markus Dirk. Theories of Crime and Punishment in German Criminal Law. American Journal of Comparative Law, 53, 679707, 2006. Ver também o texto de ROXIN, Claus. Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band I. Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre.
4. Aufl. Verlag. München: C. H. Beck, 2006.

14

Ver o texto de LERNESTEDT, Claes. Kriminalisering: Problem och principer. Uppsala: Iustus Förlag, 2003.

15

NUOTIO, Kurt. Theories of Criminalization and the Limits of Criminal Law: A Legal Cultural Approach. In: R.A. Duff et al., eds. The
Boundaries of the Criminal Law. Oxford University Press, 238-261, 2010.

16

Ver os textos de: HUSAK, Douglas. Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law.Oxford: Oxford University Press, 2008;
ASHWORTH,Andrew. Is the Criminal Law a Lost Cause?In Law Quarterly Review, 116, 225-256, 2000.

17

Ver o texto de KOCHER, Martin G. and MATZAT, Dominik. Preferences over Punishment and Reward Mechanisms in Social
Dilemmas. In https://www.coll.mpg.de/sites/www/files/Kocher_IntApp1.pdf, acesso em 05/07/2016. Ver também a excelente
matéria publicada no sítio http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/cruelunusual.html, acesso em 05/07/2016,
tratando do problema da pena capital nos EUA e suas deficiências, no caso, tratando da violação da Oitava Emenda.

18

MELANDER, Sakari.Ultima Ratio in European Criminal Law. Oñati Socio-legal Series[online], 3 (1), 42-61, 2013, p.45. In
http://ssrn.com/abstract=2200871 - ISSN: 2079-5971.
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No Direito Penal Europeu não há consensos muito estruturados ou sentidos consensuados
pacificamente sobre a necessidade de se limitar os escopos do direito penal e da legislação criminal
em geral. Poderíamos dizer que a situação é exatamente o contrário, a europeização do sistema de
justiça penal tem até agora estendido e aprofundado ainda mais os fins da lei penal material e se
esforçado no sentido de tornar mais efetiva a cooperação procedimental entre as autoridades e os
Estados Membros à uniformização desta legislação e seu cumprimento, o que muitas vezes tem sido
feito em prejuízo da coerência e adequação às garantias de proteção de Direitos Fundamentais.19
Se é verdade que já houve por parte da Comunidade Europeia preocupações na formulação
de certos princípios para o Direito Penal europeu, a questão da criminalização tem justificado
propostas de harmonização de normas materiais de direito penal, as quais têm obtido mais atenção
no que diz respeito à cooperação criminal na região. Entretanto, princípios de imposição de limites
e restrição no uso do Direito Penal não tem obtido amplo desenvolvimento na Comunidade – se
compreendermos estes limites a partir de amplo sentido.
Recentemente, todavia, nós testemunhamos notável virada, primeiramente emergindo na
literatura do Direito Penal, demandando uma abordagem mais coerente com os princípios do
Direito Penal Europeu, o que pode ser visto, por exemplo, no documento chamado Manifesto de
Política Criminal Europeia, publicada no âmbito do projeto institucional nominado de European
Criminal Policy Initiative 2013. 20 Este documento, assim como seus anteriores, tem grande
importância na tentativa de formar escopos legítimos de estruturação da Direito Penal Europeu, a
despeito de ter-se que reconhecer que alguns segmentos daquela literatura não têm recebido muito
bem tais iniciativas.21
Dentre os possíveis princípios de criminalização na comunidade europeia, o da ultima ratio
tem especial posição, isto porque muitas referências a este princípio estão localizadas em variedade
significativa de documentos oficiais da EU. Apesar disto, como iremos ver, a substância deste
19

Ver o texto de SIONAIDH, Douglas-Scott. A Tale of Two Courts: Luxemburg, Strasbourg and the Growing European Human Rights.
In Acquis, Common Market Law Review, 43, 629-665, 2006.

20

Ver melhores informações no sítio http://www.law.ugent.be/ircp/sweetlemon/conference-organisers/european-criminal-policyinitiative-ecpi, acesso em 11/07/2016, bem como o documento intitulado The Manifesto on European Criminal Policy, do European
Criminal
Policy
Initiative,
in
2011http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201112/20111207ATT33475/20111207ATT33475EN.pdf, acesso
em 11/07/2016. Ver também o interessante artigo de PANAINTE, Rodica. The manifesto on european criminal procedure law –
foundation for creating a common space of european criminal justice. In http://ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2015_VII2A_PAN.pdf,
acesso em 11/07/2016.

21

Ver o texto de KAIAFA-GBANDI, Maria.The development towards harmonization within criminal law in the European Union. A
citizen’s perspective. In European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2001, 240-241.
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princípio não é muito clara, a despeito de que o processamento constitutivo do que é crime tem
convergido no sentido de reconhecer a competência do Poder Legislativo de cada país para fazê-lo.
Ou seja, de que é matéria de soberania nacional demarcar identitariamente quais os
comportamentos individuais e societários podem ser punidos penalmente.22
O Conselho de Justiça da Comunidade Europeia adotou, sobre o princípio da ultima ratio,
esta perspectiva soberanista, sem fazer referência expressa, no entanto, que se trata de postura
principiológica inflexível. É de se ver que este princípio também teve posição destacada nos esforços
iniciais despendidos à formatação da Constituição Europeia, em especial no Grupo de Trabalho
Liberdade, Segurança e Justiça, que lembrou que ele já se encontraria presente em antigas tradições
de muitos países da EU. Aliás, este grupo foi da opinião de que, em relação a crimes contra os
interesses da EU, a utilização da legislação criminal deveria ser a mínima possível para dar conta da
responsabilidade envolvida.23
Em vários outros documentos relacionados à formação da política judicial da EU o princípio
da ultima ratio tem sido mencionado, dentre os quais o chamado Stockholm Programme, instituído
pelo Conselho da União Europeia no ano de 2010, em seguida a adoção Tratado de Lisboa,
reforçando o papel de proteção dos Direitos Fundamentais no âmbito do Grupo de Trabalho
Liberdade, Segurança e Justiça, figurando o tema da segurança como sendo o de maior programação
deste Programa.24 Neste programa, há expressa previsão da necessidade de que os países membros
da EU reconheçam reciprocamente a cooperação internacional na esfera penal, inclusive para os
fins de harmonização de alguns dispositivos substantivos e processuais nesta área25, todavia, deixa

22

Neste sentido ver o texto de GIANNAKOULA, Athina. Approximation of criminal penalties in the EU: Comparative review of the
methods used and the provisions adopted – Future perspectives and proposals. In EuCLR: European Criminal Law Review, Seite 133
– 160. ISSN print: 2191-7442, ISSN online: 2193-5505, DOI: 10.5771/2193-5505-2015-2-133.

23

VER O TEXTO DE TRABALHO DESTE GRUPO NO SÍTIO HTTP://EUROPEAN-CONVENTION.EUROPA.EU/DOCS/WD10/5606.PDF,
ACESSO EM 11/07/2016. VER TAMBÉM O EXCELENTE TEXTO DE HOLZHACKER, RONALD L. & LUIF, PAUL. FREEDOM, SECURITY AND
JUSTICE IN THE EUROPEAN UNION: INTERNAL AND EXTERNAL DIMENSIONS OF INCREASED COOPERATION AFTER THE LISBON
TREATY. NEW YORK: SPRINGER SCIENCE & BUSINESS MEDIA, 2013.

24COUNCIL

OF THE EUROPEAN UNION. The Stockholm Programme – An open and secure Europe serving and protecting the citizens.
In
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/the_stockholm_programme__an_open_and_secure_europe_en_1.pdf, acesso em 12/07/2016. Diz o documento no particular que: The European Union is based
on common values and respect for fundamental rights. After the entry into force of the Lisbon Treaty, the rapid accession of the EU
to the European Convention on Human Rights is of key importance. This will reinforce the obligation of the Union, including its
institutions, to ensure that in all its areas of activity, fundamental rights are actively promoted. (p.11).

25In

the face of cross-border crime, more efforts should be made to make judicial cooperation more efficient. The instruments adopted
need to be more "user-friendly" and focus on problems that are constantly occurring in cross-border cooperation, such as issues
regarding time limits and language conditions or the principle of proportionality. In order to improve cooperation based on mutual
recognition, some matters of principle should also be resolved. For example, there may be a need for a horizontal approach
regarding certain recurring problems during negotiations on instruments. The approximation, where necessary, of substantive and
procedural law should facilitate mutual recognition. Idem, p.22.
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claro que:Criminal law provisions should be introduced when they are considered essential in order
for the interests to be protected and, as a rule, be used only as a last resort.26
A referência expressa ao uso do Direito Penal como recurso por certo que está
umbilicalmente vinculado à ideia de ultima ratio enquanto noção limitadora deste direito na
proteção de interesses públicos e privados. Também é importante notar que o Conselho da EU
adotou em 2009 previsões-modelo para tomada de deliberações normativas sobre Direito Penal,
empregando as mesmas premissas anteriormente referidas de usar este campo do direito como
último recurso.27
O que, todavia, diminui ligeiramente o papel destas previsões-modelo é que a Comissão não
tem concordado sempre com as conclusões do Conselho da EU; a Comissão faz ver em suas
deliberações que este modelo descrito pelo Conselho se revela prematuro e, como tal, restringe o
disposto no art.83, do TFEU:
Article 83 - (ex Article 31 TEU):
1. The European Parliament and the Council may, by means of directives adopted in accordance with
the ordinary legislative procedure, establish minimum rules concerning the definition of criminal
offences and sanctions in the areas of particularly serious crime with a cross-border dimension resulting
from the nature or impact of such offences or from a special need to combat them on a common basis.
These areas of crime are the following: terrorism, trafficking in human beings and sexual exploitation
of women and children, illicit drug trafficking, illicit arms trafficking, money laundering, corruption,
counterfeiting of means of payment, computer crime and organised crime. On the basis of
developments in crime, the Council may adopt a decision identifying other areas of crime that meet
the criteria specified in this paragraph. It shall act unanimously after obtaining the consent of the
European Parliament.28

A Comissão da EU publicou recentemente importante documento sobre a harmonização da
legislação penal na EU, evidenciando preocupação tópica para com a formatação de uma rede de
políticas públicas integradas nesta direção.29 Veja-se que, enquanto o crime ainda é considerado
como um grande problema na EU, e a luta efetiva e eficaz contra ele é tema de interesse inclusive
da cidadania europeia, esta posição adotada pela Comissão contém importantes aspectos

26

Idem. Grifo nosso.

27

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2009a. 16542/2/09 REV 2 JAI 868 DROIPEN 160 [online]. Available from:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16542-re02.en09.pdf, acesso em 12/07/2016.

28

In http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12008E083, acesso em 12/07/2016. Grifo nossos.

29 EUROPEAN

COMMISSION, 2011. Towards an EU Criminal Policy: Ensuring the effective implementation of EU policies through
criminal
law.
InCOM(2011)
573
final
[online].
Available
from:
http://eur
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0573:FIN:EN:PDF, acesso em 12/07/2016.
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condizentes aos critérios de limitação punitiva ora vigentes, e se assemelha em muito com os
princípios esboçados no Programa de Stockholm e pelos modelos adotados pelo Conselho referidos.
O princípio do último recurso vem por duas vezes mencionado na referida comunicação da
Comissão da EU. Num primeiro momento fazendo referência ao Direito Penal como norma que pode
ter sério impacto na vida das pessoas, e em face disto, juntamente com o fato de que ele só pode
ser operado como último recurso, requer-se que a legislação penal deve sempre respeitar os
Direitos Fundamentais.

30

Esta perspectiva parece implicar o reconhecimento de que,

independentemente da natureza da norma penal, ela deve observar este princípio. Num segundo
momento, a Comissão considerou que este princípio do último recurso está diretamente
relacionado com o princípio da proporcionalidade, embora esta perspectiva está também
relacionada à natureza da lei penal descrita.
A Comissão afirma, no entanto, que o fato do Direito Penal sempre deve permanecer como
ultima ratio é o reflexo, em regra, do princípio da proporcionalidade. Isto significa, aqui, que o uso
do Direito Penal é essencial para se obter os objetivos da efetiva implementação das políticas
públicas da EU no âmbito da segurança pública, todavia com a serenidade e respeito a todo o
sistemas jurídicos e políticos vigentes.
Um segundo entendimento deste tema como esboçado está relacionado à antiga
competência regulada pelos termos do art.83(2), do TFEU.31 Nestas situações, o legislador da EU
deve, como expressado na Comunicação, sempre levar em conta se a implementação das políticas
públicas de segurança da EU são suficientes para evitar o uso de outros meios para tais fins que não
os coercitivos como a lei penal, como os de natureza administrativa ou civis.
Outra perspectiva neste cenário diz com a preocupação sobre a efetividade das políticas
públicas voltadas à segurança da EU. O Direito Penal compreendido como um meio para se alcançar
fins socialmente desejados se afigura como uma visão muito estreita que negligencia alguns dos
valores mais caros do próprio Direito Penal, e isto se evidencia pela breve demarcação que fizemos

30

Idem, p.6.

31

Que diz o seguinte: 2. If the approximation of criminal laws and regulations of the Member States proves essential to ensure the
effective implementation of a Union policy in an area which has been subject to harmonisation measures, directives may establish
minimum rules with regard to the definition of criminal offences and sanctions in the area concerned. Such directives shall be
adopted by the same ordinary or special legislative procedure as was followed for the adoption of the harmonisation measures in
question, without prejudice to Article 76.
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até aqui dos documentos da EU sobre as normas penais constituírem os últimos recursos a tais
desideratos.
Em algumas vezes, a ultima ratio é referida como elemento axiológico delimitando a posição
do Direito Penal dentro de sistemas jurídicos complexos e de multi-níveis, e mesmo dentro de
alternativas legislativas que o legislador em tese estaria livre para usar. Em outras oportunidades,
este princípio tem sido utilizado como forma instrumental de uso da norma penal, o que parece
diminuir ou mesmo enfraquecer o princípio, outorgando-lhe papel meramente técnico de solução
de problemas envolvendo segurança pública, o que desconsidera a própria natureza subsidiária do
Direito Penal e do sistema criminal de justiça.
De qualquer sorte, esta ideia de ultima ratio está muito presente no debate que
prentedemos desenvolver mais aprofundamente a partir de agora e localizado as reflexões do
chamado Direito Penal Mínimo.

2. APORTES REFLEXIVOS DO DIREITO PENAL MÍNIMO:
Podemos afirmar, em linhas gerais, que o minimalismo penal surge como reação ao fato de
que, historicamente, o Direito Penal esteve vinculado a ações de tortura, suplícios e massacres de
seres humanos em nome do castigo físico como sanção, razão pela qual Jimenez de Asua referiu
que este ramo do direito sempre esteve cubierto de sangre y que amadriga en su recóndito seno
bastante sadismo.32
Fundado, pois, nos princípios da intervenção mínima, insignificância, fragmentariedade,
adequação social da conduta, subsidiariedade, legalidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa
humana, o direito penal mínimo busca afastar a tipicidade das condutas que se adequam ao tipo
penal, mas não violam o ordenamento jurídico, ou trazem prejuízos muito insignificantes ao bem
comum. Decorrência lógica desta perspectiva é a de propor o uso amplo dos critérios da
proporcionalidade na aplicação da pena, bem como a adoção de penas alternativas e a eleição de
outras esferas para solver delitos acima caracterizados.
32

ASUA, Luis Jimenez de. Tratado de Derecho Penal. Buenos Aires: Losada, 1956, p.241. No mesmo sentido Zaffaroni, ao dizer que o
desenvolvimento do Direito Penal ao longo da história evidenciou um dos períodos mais sangrentos da humanidade, que muy
probablemente haya costado a la humanidad más vidas que todas las guerras juntas y que es susceptible de herir más nuestra
sensibilidad actual que la misma guerra, puesto que ésta, al menos dentro de sus cánones tradicionales, no responde a la tremenda
frialdad, premeditación y racionalización que caracteriza a las crueldades y aberraciones que se registran en la historia de la
legislación penal. ZAFFARONI, Eugenio Raul. Tratado de Derecho Penal. Parte general. Tomo 1.Buenos Aires: Ediar, 1980, p.318.
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É interessante os fundamentos e caracteres mais pontuais que atribui ao Direito Penal
Mínimo Alvaro Pinzón, a saber:
a. Un sistema penal podría ser justificado únicamente si el total de comportamentos violentos (delitos,
venganzas, puniciones arbitrarias) que puede prevenir essuperior a la suma de las violencias
constituidas por los delitos no prevenidos ypor las penas para ellos conminadas.b. La pena se
justificaría sólo si fuera un mal menor (menos aflictiva y menosarbitraria) que otras reacciones no
jurídicas.c. El monopolio estatal de la potestad punitiva se justificaría solamente si loscostos que
implica el derecho penal fueran más bajos que los resultantes de laexistencia de otros controles no
oficiales.d. El sistema penal se justifica únicamente si minimiza la violencia arbitraria em la sociedad.
El derecho penal mínimo, asimismo, hace reproches al sistema penal tradicional:
a. La pena es violencia institucional.b. Los organismos que actúan en los diversos niveles del sistema
(legislador,policía, ministerio público, juez, ejecutor penitenciario, etc) no representan nitutelan
intereses comunes a todos los miembros de la sociedad sino que, más bien,preferiblemente protegen
los intereses de grupos minoritarios dominantes y socialmenteaventajados.c. El funcionamiento de la
justicia penal es altamente selectivo. Se dirige casiexclusivamente contra las clases populares- y en
especial contra los grupos socialesmás débiles, como se comprueba con la composición de la población
carcelaria.
d. El sistema punitivo produce más problemas de cuantos pretende solucionar.e. El sistema penal, por
su estructura organizativa y por su manera de funcionar,es absolutamente inadecuado para realizar
las funciones declaradas como socialmenteútiles.33

Ainda em termos históricos temos de ter presente que a Sociedade foi construindo sistemas
e modelos de sancionamento por condutas violadoras de seus hábitos e costumes, passando por
mecanismos de controles familiares e corporativos, até os institucionalizados pelas instâncias de
poder de cada época, inclusive lançando mão, por vezes, da chamada justiça pelas próprias mãos e
vingança, o que ratifica a tese de Baratta no sentido de: che il diritto penale, sostanziale e
processuale, non ha assicurato il monopolio ed il controllo di tutte le sanzioni negative riconducibili
ad un concetto sociologico di pena.34
Uma primeira distinção feita é aquela entre os diversos caracteres da pena (aflitivo,
definindo-a enquanto forma de violência; programático, declarativo, estratégico e institucional),
levando em conta que a primeira crítica que se tem feito ao sistema penal moderno e
contemporâneo é de que a norma penalindica somente o que a pena deve ser, e não o que a pena
efetivamente é, ao menos no âmbito do Estado Liberal.

33

PINZÓN, Alvaro Orlando Pérez. Princípios Fundamentales de Derecho Penal. In http://heinonline.org, acesso em 16/09/2016, p.18.
Ainda refere o autor: En síntesis, Estado Social y Democrático de Derecho, Tratados sobre Derechos Humanos y Derecho Penal
Mínimo, convergen en el mismo punto: Máximo respeto por el hombre, libertad inalienable del mismo y restricción de la violencia
estatal.
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BARATTA, Alessandro. Antinomie giuridiche e conflitti di coscienza: contributo alla filosofia e alla critica del diritto penale. Milano:
Giuffrè, 1963, p.34. Ver o texto de PINO, Giorgio.Diritti e Interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale.
Bologna: Il Mulino, 2010.
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Por tais razões, um dos grandes defensores do Direito Penal Mínimo, Alessandro Baratta,
individualiza a relação entre delitos e penas, sendo que esta ultima precede a primeira; e a relação
entre legitimidade e legalidade, partindo da premissa que é a legalidade que legitima o Estado e a
sua política, chegando a vincular a repressão à nascente e em seguida consolidada ordem
capitalista.35
Para Baratta o princípio de legalidade é o fundamento ideológico do poder do Estado Liberal
e da sua legitimação, e nesta forma de legimação o poder punitivo do Estado se afirma como direito
de punir, e a relação de força entre Estado e o sentenciado se manifesta como relação jurídica entre
um sujeito público e um sujeito privado.
Agora, é preciso que se tenha em mente sempre, que a existência dos crimes pelos quais se
instala aquelas relações não deriva do interesse público na repressão de condutas indesejadas, mas
depende das definições legais que as constituem (nullum crimen sine lege, nulla poena sine crimine).
Ou seja, é o poder repressivo que cria os delitos – pela via do processo legislativo-, e os tipos penais
daí decorrentes operam funções condicionantes e limitantes ao poder punitivo do próprio Estado.
Isto não significa que o princípio de legalidade – enquanto legitimação do Estado e expressão
das classes dominantes, na percepção de Baratta -, corresponda à efetiva realidade destes cenários;
tampouco que a isto correspondam os desvios comportamentais diante da lei, sobretudo por parte
das classes mais pobres.36 Há muitas sinergias aqui entre variáveis múltiplas (econômicas, culturais,
religiosas, ideológicas, dentre outras) que contribuem para estes processos.
Em verdade, Alessandro Baratta, não deixa de reconhecer que as relações sociais hoje têm
mesmo esta característica de intensa conflituosidade, e que há bens jurídicos coletivos e difusos
que merecem ampla proteção dos mais diversos ordenamentos, mas crê que algumas delas não se
adequam à proteção penal, em face de suas naturezas políticas destacadas (segurança do trabalho,
do trânsito, a corrupção administrativa, as relações entre as máfias e o poder legítimo, dentre
outras), merecendo intervenções institucionais confiáveis e controle social.37
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Ver o clássico de BARATTA, Alessandro. Positivismo giuridico e scienza del diritto penale: aspetti teoretici e ideologici dello sviluppo
della scienza penalistica tedesca dall'inizio del secolo al 1933. Milano: Giuffrè, 1966.
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Ver o texto de WACQUANT, Loïc. Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Freitas Bastos/ICC,
2001.

37

BARATTA, Alessandro. Princípios de Derecho Penal Mínimo. In Criminología y Sistema Penal. Buenos Aires: B de F, 2004, em especial
a partir da p.299.
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O Direito Penal aqui somente se legitimaria quando respeitasse uma série de limites
estabelecidos para proteger direitos individuais, como os princípios relativos às fontes e à eficácia
no tempo das normas penais (reserva de lei, taxatividades e irretroatividade); princípios de política
criminal que se circunscrevem no âmbito da intervenção penal (subsidiariedade, proporcionalidade,
idoneidade, efetividade, respeito pelas autonomias culturais; personalidade da responsabilidade
penal, como sinônimo de responsabilidade por fato próprio culpável, com explicita exclusão da
responsabilidade das pessoas jurídicas.
Nesta perspectiva, Baratta destaca dois tipos de Teoria da Pena: (i) Ideológico, relacionado
a uma imagem ideal e mistificante do seu funcionamento; (ii) Tecnocrático, destinado a fazer
funcionar e contribuir na manutenção do que chama de tecnologia do poder, sendo que a
perspectiva da prevenção geral vem identificada totalmente com o Welfare State e as suas crises
contemporâneas, sobretudo nos países de capitalismo altamente desenvolvido, como é o caso dos
EUA e Grã Bretanha (tendo presente que estas avaliações de Baratta datam da metade da década
de 1980, em pleno desenvolvimento do neoliberalismo nestes dois países, com assento especial às
Escolas de Chicago e Viena).38
É neste cenário que Baratta introduz o tema da falência do valor dissuasivo da pena e da
tentativa de reinserção social no modelo do Direito Penal Liberal; enfrenta com crítica os institutos
da pena detentiva e das instituições penitenciárias alimentadas que são por ideologias tecnocráticas
contrárias aos Direitos Humanos, somente superável a partir de outro modelo de Direito Penal ( o
Direito Penal Mínimo) – sempre exposto também aos riscos das conjunturas e contextos de poder
hegemônicos existentes em cada quadra histórica, tudo isto em ambientes de passagem do Estado
Social para o que o autor chama de Estado Penal.39
É que para Baratta o conceito de Direitos Humanos – em seu sentido individual e coletivo –
engloba uma dúplice função, negativa (relacionada aos limites da intervenção penal), e positiva
(concernente à definição do objeto da tutela penalistica), ambas oferecendo as diretrizes mais

38

Ver o texto BARATTA, Alessandro. La teoria della prevenzione-integrazione. Uma “nuova” fondazione della pena all”interno della
teoria sistêmica. In Rivista Dei Delitti e delle Pene, II, 1, pp. 5-30, 1984. De igual sorte, BARATTA Alessandro.Funciones
Instrumentales y Simbólicas del Derecho Penal. In Revista Peruana de Ciencias Penales. Nº 1 Enero-Julio 1973. pp. 35-64.
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Ver o texto de WACQUANT, Löic.Parola d’ordine: Tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale.
Milano: Feltrinelli, 2000. Ver o texto também de LUCIDO, Simone. Tutti dentro. Dallo Stato sociale allo Stato penale. In
http://www.nuovenergie.org/materiali/Simone_Lucido_Tutti_dentro.pdf, acesso em 09/06/2016. Diz a autora no texto que: Che
cos’è la democrazia che noi pensiamo, e che cos’è la democrazia che può essere pensata da noi? Questa domanda ineludibile ha
nella questione del carcere un nodo fondamentale, dove la posta in gioco essenziale non è solamente il carcere ma la forma e la
sostanza della nostra convivenza sociale.
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adequadas à estratégia da máxima contenção da violência punitiva.40 Sua postura, todavia, é radical,
pois entende que a pena é sempre uma violência institucional contra o indivíduo e os segmentos
sociais mais pobres, sendo os órgãos políticos e jurídicos os representantes não de toda a sociedade,
mas das oligarquias de poder; daí que o aparato repressivo normativo e as instituições que estão a
seu serviço cria mais problemas do que resolve – sob a perspectiva daqueles Direitos Humanos -,
reprimindo e exasperando os conflitos em nome da ordem burguesa (econômica, política e cultural)
instalada.
Vale a advertência de Moccia:
La critica di Baratta (incentrata soprattutto sul dissidio tra ciò che le leggi dicono e ciò che accade
realmente) si incentra soprattutto sull’istituzione penitenziaria, che definisce totalmente fallimentare
in rapporto ai suoi fini dichiarati di “contenere e combattere la criminalità, risocializzare il condannato,
difendere elementari interessi dei singoli e della comunità”, mentre, secondo l’autore, che a sua rivolta
riprende Michel Foucault (1926-1984), la pena e il carcere servono innanzitutto a differenziare e
trattare i conflitti sociali trattandoli come criminalità e a normalizzare i rapporti di diseguaglianza.41

Por tais razões, a pena não é uma violência inútil, mas serve para auto-reproduzir o sistema
social posto e os interesses dos grupos dominantes, afigurando-se como elemento intrínseco da
injustiça social, justificando-se ainda mais contar com os Direitos Humanos enquanto núcleo de
proteção positiva e negativa em face do Direito Penal e Processual Penal e da violência punitiva do
Estado.
Em nosso juízo esta postura refratária à pena e ao sistema de justiça penal do modelo de
Estado Liberal e Capitalista não aponta, pela via alternativa, outras soluções mais consistentes para
o tema da criminalidade crescente e multifacetada da Sociedade de Riscos em que vivemos. A
perspectiva reativa às perversidades do Mercado e suas influências na estrutura social e nos
comportamentos tidos como ilícitos, mesmo que por fundamentos adequados e condizentes aos
Direitos Humanos e Fundamentais, deve ser responsável suficientemente a ponto de propor
políticas de enfrentamento racional e controlável da criminalidade decorrente daí, sob pena de
criarmos um círculo vicioso da crítica pela crítica, aprofundando o caos instalado.

40

BARATTA, Alessandro.Princípios de Derecho Penal Mínimo. Op.cit.

41MOCCIA,

Sergio. La Perenne Emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane 1997, p.38.
Ver também o texto MOCCIA, Sergio. Aporías normativas en materia de control penal de la criminalidad económica. La experiencia
italiana. In Crimen y Castigo, n° 1. Buenos Aires: Depalma, 2001; e ainda seu crítico texto MOCCIA, Sergio. Dalla tutela di beni alla
tutela di funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi liberali. In Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, n° 2, 1995, ps. 343 y
ss.
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Neste ponto é que surgem as reflexões de Eligio Resta,num período inclusive bastante
sensível na Itália, primeira metade em diante da década de 1970, em que o Estado criava um pacote
de normas jurídicas (legislazione d’emergenza) para combater os fenômenos subversivos (de
natureza política autoritária), o terrorismo e a violência política – anni di piombo–e a criminalidade
organizada, limitando garantias e direitos de liberdade dos indivíduos, ampliando-se as
competências e autoridades policiais de detenção e investigação, quebrando sigilos telefônicos,
aumentando as custódias cautelares (em termos de situações autorizativas e de de tempo), dentre
outros.42
O prof. Resta desenvolve a partir deste período reflexões sobre os usos e os fins do Direito
por parte do Estado, assim como sobre as atribuições de sentido que se tem dado à prevenção geral,
especial, positiva e negativa do ordenamento jurídico, concluindo que se constituíram como
processos artificiais, arbitrários e auto-referencias da própria norma criada politicamente.
Na perspectiva de modernização da teoria da pena, Resta afirma a necessidade de se realizar
revisão séria daquele problema de autoreferenciabilidade dos sistemas jurídicos para nele incluir
temas sociais e políticos absolutamente imbricados nestas questões, reconhecendo ainda profunda
crise de legitimação ética do Direito Penal contemporâneo, pois uma pena útil é aquela depurada
da atrocidade gratuita e da prepotência violenta do Estado, haja vista que a justiça penal é sinônimo
de proporcionalidade na formulação e aplicação da norma tipificadora de condutas criminosas,
contando com um poder punitivo controlado institucional e socialmente.43
Vinculando justificação da pena, justificação da lei e contratualismo social, Resta entende
que o ato de punir adequadamente é punir menos, impondo-se ao Estado e à Sociedade o
compromisso de construir programas de autolimitação do uso da força pública (e privada) para os
fins de regulação das relações sociais.
Já na perspectiva de Luigi Ferrajoli vamos ter a ideia do Direito Penal Mínimo mais articulada
tanto em termos epistemológicos como dogmáticos, partindo de questionamento nuclear que é o
do por que punire, a partir disto, o porquê de existir a pena e o porquê se deve punir, deixando
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Ver em especial as obras de RESTA, Eligio. Conflitti sociali e giustizia. Bari: De Donato, 1977; ---Diritto e Sistema Politico. Torino:
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claro, sempre, que estas questões não são meramente metafísicas ou especulativas, mas
constituem doutrinas normativas que, num aspecto negativo, evidenciam questões ideológicas, eis
que a pena não é justificada, em regra, pelos escopos extra-punitivos que se encontram presentes
no seu entorno, mas pelos valores intrínsecos associados à sua imposição (o que, também em regra,
vem dissimulado no processo legislativo que a cria).44 Ou seja, na base constitutiva do Direito Penal
(e da pena) – com mais intensidade que outros ramos do Direito - haverá sempre uma próxima
relação entre Direito e Moral.
Vale a pena aqui a advertência de Baccelli, no sentido de que a perspectiva de Ferrajoli é
sempre a partir da Filosofia e da Teoria do Direito, mesmo e principalmente quando trata do Direito
Penal:
Ferrajoli va al di là delle mere norme, perfino della stessa Costituzione, e rinviene la stessa fonte del
diritto all’interno della filosofia e dei principi che ne sono ispiratori (potremmo quindi parlare di una
sorta di giusrazionalismo, o, come lo chiama la Gianformaggio, di un giuspositivismo critico); per
Ferrajoli la scienza del diritto ha l’importante funzione di garanzia di impedire che le garanzie giuridiche
si svuotino.45

Para Ferrajoli a pena estatal se mostra indispensável como instrumento para evitar o
desencadeamento de incontroláveis reações punitivas das vítimas, com a consequência de que a
pena se justificará somente se for reduzida a um mal menor em face à vingança ou a outras reações
sociais, devendo assumir o Direito Penal as características de um Direito Penal Mínimo, tando na
perspectiva da tipologia e do quantum das sanções, como desde a perspectiva dos objetos a serem
tutelados por ele.
Com isto em mira entendemos melhor o porque Ferrajoli insiste em falar em sistema
garantista de Direito Penal, no qual é máxima a proteção da liberdade pessoal e, portanto, mínima
a sua violação mediante a aplicação de uma sanção penal, ou seja, a proteção da liberdade pessoal
é sempre a variável dependente de uma série de garantias contra o exercício do poder de punir,
interposta entre o poder executivo e o cidadão. Neste sistema garantistaa imposição de pena deve
ser submetida a uma longa série de condições (quaisquer delas constituindo garantia contra o poder

44Ver os textos: FERRAJOLI,

Luigi. Diritto e Ragione. Teoria del garantismo penale. Roma-Bari: Laterza, 2011;FERRAJOLI, Luigi.Principia
Iuris. Teoria del Diritto e della Democrazia, 02 Vol. Roma-Bari: Laterza, 2012 eFERRAJOLI, Luigi. Derechos y Garantías. La ley del
más debil. Madrid: Trotta, 2010.
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p.207.
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punitivo), consistentes nos vários princípios de retribuição, responsabilidade pessoal,
jurisdicionalidade, separação entre acusação e decisão judicial e presunção de inocência.46
Ferrajoli dissocia os meios penais de responsabilização dos escopos extrapenais idôneos num
Estado Democrático de Direito, exatamente para tornar mais visível o balanceamento entre os
custos da pena e os danos que ela pretende prevenir, a fim de impedir a tradicional autojustificação
da pena que o Direito Penal Liberal durante muito tempo instituiu (fundindo Direito e Moral
burguesa), tornando possível, assim, a justificação da pena e a proibição de sua existência e
aplicação sob fundamento externo ao Direito Penal e a pena em si.47
A intenção de Ferrajoli, pois, é da de fundar adequada doutrina de justificação e dos limites
do Direito Penal, recorrendo a parâmetro utilitário, a saber, que este garanta o máximo benefício
ao indivíduo que não comete crimes, e o mínimo mal necessário àquele que o comete. A pena, nesta
perspectiva, não serve apenas para prevenir delitos, mas também para prevenir punições injustas,
e isto significa a minimização da reação violenta ao delito.48
É claro que toda esta arquitetura ferrajoliana está fundada em sua concepção de sistema
jurídico na Democracia Constitucional, ou em suas palavras:
II paradigma costituzionale da me teorizzato altro non e che il paradigma dele odierne democrazie
costituzionali, strutturalmente diverso da quello paleogiuspositivisticodello stato legislativo di diritto
ma non meno, anzi ancor piu ancoratoal principio giuspositivistico di legalita. Esso equivale, come ho
scritto piu volte, a um completamento cosi dello Stato di diritto come del positivismo giuridico,
comportandoda un lato la soggezione alla legge (e al diritto) anche del potere legislativo, che inregimi
privi di costituzioni rigide e un potere assoluto, e dall'altro la positivizzazioneanche del "dover essere"
del diritto, cioe delle scelte sostanziali cui il legislatoreordinario deve uniformarsi a pena di invalidita,
stipulate quali norme positive in queipatti di convivenza che sono le costituzioni.49

Logo, o escopo geral do Direito Penal consiste na minimização e no controle efetivo do uso
legítimo da violência estatal punitiva – e mesmo da violência não legítima da Sociedade, da vítima
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e do réu - impedindo a vingança e o arbítrio.50 Por tais razões, o fim do Direito Penal não pode ser
reduzido a mera defesa social dos interesses constituídos contra a ameaça dos delitos, mas a
proteção dos mais fracos em face dos mais fortes, razão pela qual são os Direitos Humanos os
parâmetros que definem os âmbitos e limites da pena e da ação penal do Estado.51
Por isto é que, para Ferrajoli, somente desta maneira se pode formular adequada doutrina
de justificação e limites da potestade punitiva do Estado, eis que, Un sistema penale è giustificato
soltanto se la somma delle violenze – delitti, vendette e punizioni arbitrarie – che esso è in grado di
prevenire è superiore a quella delle violenze costituite dai delitti non prevenuti e dalle pene per essi
comminate.52
A preocupação primeira de Ferrajoli é, definitivamente, não permitir que Direito e Moral se
fundam à constituição da norma penal, e que não se permita a autolegitimação da pena, pelas
razões já invocadas, mas também porque a pena é sempre um mal em si, transformando-se em mal
menor em face da vingança ou outra reação social violenta.Daí a importância da prevenção penal –
renunciando, pois, as concepções de Estado e Sociedade Selvagens, de Sociedade e Estado
Disciplinários53 -, reforçando a premissa da resposta punitiva do Estado à violência e à criminalidade
como ultima ratio.
A nosso juízo, todavia, Ferrajoli avança muito na direção do abolicionismo, no sentido de que
funda o discurso da justificação do sistema penal legítimo e democrático contemporâneo com os
argumentos anteriormente vistos e sob a premissa de que a natureza democrática de um sistema
político tem de ser medida por sua capacidade de tolerar os desvios de comportamentos sociais
como regra geral, e não criminalizar como política pública de estabelecimento prioritário da ordem
estabelecida – nem sempre justa -, haja vista que, na maioria dos casos, os comportamentos
desviantes são consequência e mesmo produto das tensões e disfunções sociais criadas por
determinados modelos de inclusão e exclusões sociais (econômicos, culturais, étnicos, raciais,
religiosos, etc.).
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Reduzindo, pois, a finalidade de prevenção geral que para muitos deve caracterizar o Direito Penal contemporâneo.
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Vale a pena a leitura do texto FERRAJOLI, Luigi. Diritti Fondamentali. Un dibattito teórico. (A cura di Ermanno Vitale). Roma-Bari:
Laterza, 2008.
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FERRAJOLI, Luigi. Diritto e Ragione. Teoria del garantismo penale.Op.cit., p.45. Ver um texto interessante de diálogo com Ferrajoli,
de PINO, Giorgio. Principi, ponderazione, e la separazione tra diritto e morale sul neocostituzionalismo e i suoi critici. In Rivista
Giurisprudenza Costituzionale, vol. 56, 1. Roma: Giuffrè, 2011, pp. 965-997.
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Ver o excelente texto de DELEUZE, Gilles. Post-scriptum sobre as sociedades de controle. Conversações: 1972-1990. Rio de Janeiro:
Ed. 34, 1992. Igualmente ver o texto de HARDT, Michael. La société mondiale de contrôle. In: ALLIEZ, E. (Org.). Gilles Deleuze, une
vie philosophique. Paris: Synthélabo, 1998. p.359-376.
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O problema é que, com tal compreensão do fenômeno social e criminal, Ferrajoli sustenta
linha de raciocínio abolicionista de normas penais que venham de encontro àquelas
fundamentações, pois configurar-se-iam demasiadamente aflitivas e inúteis, notadamente as penas
segregatórias, e isto seria até desejável, pois reduziria os espaços de intervenção penal até o limite
da sua tendencial supressão.Entretanto, a nosso sentir tais ponderações não podem ser
generalizadas, pois o sistema penal também cumpre funções de preservação das expectativas
sociais normatizadas enquanto mecanismo de ratificação dos pactos civilizatórios alçados,
principalmente em cenários de riscos agudos de desestabilização destes acordos cívicos os quais
vivemos hoje. Ou seja, o Direito Penal tem também compromissos constitucionais com a
preservação de bens jurídicos coletivos e difusos indisponíveis (meio ambiente, relações de
consumo, ordem econômica, dentre outros).
Isto não afasta o argumento de base de Ferrajoli no sentido de que: La sicurezza e la libertà
dei cittadini non sono minacciate soltanto dai delitti, ma anche, e spesso in misura assai maggiore,
dalle pene eccessive e dispotiche, dagli arresti e dai processi somari, dai controlli arbitrari e pervasivi
di polizia: in una parola da quell’insieme di interventi che va sotto il nobile nome di giustizia penale
e che forse, nella storia dell’umanità, è costata più dolori e ingiustizie dell’insieme dei delitti
commessi.54 Mas outra coisa é dizer que se possa desconsiderar determinada norma penal por tais
argumentos sem contextualizá-la em face dos fins que almeja e mesmo do entorno por vezes
hipercomplexo em que deve operar.
Neste ponto a critícia de Giovanni Fiandaca é procedente, afirmando que a perspectiva de
Ferrajoli é um tanto reducionista sob o ponto de vista da função do Direito Penal contemporâneo,
pois deixa de ter em conta as exigências de defesa social de determinados interesses e bens jurídicos
coletivos e difusos, assim como não dá protagonismo as suas funções de correição e reeducação
ressocializante do criminoso.55
54

FERRAJOLI, Luigi. Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale (A cura di Dario Ippolito e Simone Spina). Napoli:
Editoriale Scientifica, 2014, p.19.Na verdade o chamado garantismo penal trabalha justamente com algumas premissas jurídicas,
históricas, filosóficas, sociológicas e políticas que propõem um conjunto coerente de definições/categorias que individualizam os
tratamentos essenciais de um sistema jurídico – no caso penal – para os fins de defender as pessoas das pretensões ofensivas do
poder estatal, a partir de um modelo normativo de direito (estreita legalidade), o qual pode minimizar a violência e maximizar a
liberdade e as garantias da cidadania. Trata-se, pois, de uma teoria da validade e da efetividade (sempre na perspectiva da
separação entre ser e dever ser, entre direito e moral, entre norma e prática), e por fim, configura-se como uma filosofia política
que reclama do Direito e do Estado o ônus da justificação externa sob a base de bens e dos interesses a cujas tutelas e garantias
estes se destinam.
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Giovanni Fiandaca é jurista italiano estudioso do Direito Penal e do fenêmono mafioso, e professor ordinário de Direito Penal da
Universidade de Palermo. Em especial ver seu texto, escrito com S. Lupo, chamadoLa mafia non ha vinto. Il labirinto della
Trattativa. Napoles: Laterza, 2014. Igualmente os textos: Il diritto penale fra legge e giudice. Padova: Cedam, 2002; Diritto penale,
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A despeito disto, temos de registrar, por dever de coerência e respeito à obra de Ferrajoli, a
curiosa posição do autor com a tese de que o arsenal sancionatório do Direito Penal Mínimo deveria
estar assegurado por penas parcialmente privativas de liberdade pessoal (regime prisional semi
aberto, detenção de fim de semana, prisão domiciliar); de penas restritivas da liberdade de
circulação (proibição ou obrigação de residência), assim como penas interditivas, configuradas
como sanções principais para os delitos cometidos com abuso de profissão, função pública, etc.
Agora, em casos de bancorrota, fraudes do mercado econômico e financeiro, corrupção, as penas
interditivas seriam mais adequadas e eficazes que uma pena genérica sobre a liberdade pessoal.56
Ou seja, Ferrajoli admite, mesmo que remotamente, que determinados tipos de
criminalidade – principalmente estes referidos por nós na Sociedade de Riscos – poderiam admitir
penas mais tópicas e preventivas? E neste sentido, seriam de igual sorte pautados tais tipos e penas
com a lógica do Direito Penal Mínimo? Pensamos que sim, porque ainda sustenta o argumento do
Direito Penal Liberal que somente deveriam ser considerados como bens jurídicos passíveis de
tutela penal aqueles cuja lesão se concreta em prejuízo de pessoas de carne e osso.57
Vale a lembrança de Marinucci e Dolcini:
Es así, que los autores del Derecho penal «mínimo» se inclinan porproponer la abolición «total» de
categorías completas de normas incriminadoras:es el caso, por ejemplo, en la visión de Ferrajoli, de
todoslos delitos asociativos (asociación para delinquir, asociación mafiosa,asociación terrorista o
subversiva, etc.), de la guerra civil, de la insurrecciónarmada contra los poderes del Estado. Para estos
delitos nosería necesaria una respuesta —incluso extrapenal— del ordenamiento,por cuanto, por un
lado, bastaría la represión del delito-objeto y porotro, sería ilegítimo mantener cualquier norma
sancionatoria, pues setrataría de castigar la mera sospecha de otros delitos que no se logranprobar.58

tipi di morale e tipi di democrazia. In FIANDACA G. - FRANCOLINI G. Sulla legittimazione del diritto penale tra Harm principle e
teoria del bene giuridico. Torino: Giappichelli, 2008, pp. 155-165. Ver igualmente, mais sob o ponto de vista filosófico, a crítica que
Atienza faz a Ferrajoli em entrevista conedida a jornal jurídico eletrônico do Brasil, afirmando que: Sinto uma grande admiração,
pessoal e profissional, por Ferrajoli e por isso lamento não estar de acordo com ele em alguns pontos teóricos que me parecem
importantes – embora minha concordância com ele no plano político seja completa. Essas diferenças teóricas são basicamente
duas. A primeira se refere à sua concepção positivista do Direito, da qual não compartilho porque me parece excessivamente pobre.
Resumo minha posição em três aspectos: não creio que se possa separar o Direito da Moral da maneira estanque que Ferrajoli
propõe (o que não significa que eu pense que o Direito é uma parte da Moral, nem nada desse estilo); tampouco compartilho sua
tendência a ver o Direito quase exclusivamente como um conjunto de regras, e nem com a sua desqualificação radical da
ponderação. In http://www.conjur.com.br/2015-set-05/entrevista-manuel-atienza-professor-universidade-alicante, acesso em
06/09/2016.
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circolazione stradale e simili) queste pene sono sicuramente pertinenti, e comunque ben più adeguate ed efficaci di una genérica
pena restrittiva dela libertà personale.FERRAJOLI, Luigi. Diritto e Ragione. Teoria del garantismo penale.Op.cit., p.417.
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Idem, p.481.

58MARINUCCI,

Giorgio § DOLCINI, Emilio. Derecho penal «mínimo» y nuevas formas de criminalidad. Op. Cit., p.158.
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São interessantes, por outra via e ainda representando o rico pensamento italiano
contemporâneo sobre os temas colocados ao debate, as ponderações de Massimo Pavarini59 sobre
estes temas, a começar por sua distinção entre reducionismo e abolicionismo do sistema penal
(como problema teórico e pragmático). Certo que as pesquisas do autor italiano se concentraram
de certa maneira na fragilidade do sistema penal e carcerário da civilização ocidental– enquanto
falência da pena retributiva -, e isto em torno do que chamava a pena perduta, envolvendo as
estreitas relações entre o modelo do Direito Penal Liberal e o sistema capitalista (cárcere e fábrica),
criando instituições penitenciárias com a economia e mercado em ascensão, tentando resolver,
através da internação e neutralização dos detratores deste sistema, os problemas causados pela
miséria e exclusão social.60
É importante referir que Pavarini tem consciência e até critica como, para alguns teóricos do
abolicionismo mais radical, faltam-lhes a devida compreensão do Direito Penal a partir de uma
Teoria do Estado e da Sociedade contemporâneos, ao mesmo tempo em que louva o estímulo
utópico e necessário que eles mantém sobre a inutilidade da pena e dos sistemas carcerários para
os fins de ressocialização dos criminosos, defendendo que tais perspectivas poderiam servir para
pensarmos

alternativas

aos

modelos

que

temos

neste

particular,

reformulando-se

permanentemente a ideia de Direito Penal Mínimo.61
Esta é uma perspectiva que alimenta a reflexão que propomos aqui, não para simplesmente
imaginar que seja possível a abolição da pena como ferramenta pragmática e humanitária –
preventiva e curativa - para o enfrentamento da criminalidade na Sociedade de Riscos, mas para
construirmos ritos de passagem do cárcere e da pena como exceção equalizadora dos interesses e
bens jurídicos do Indivíduo e da Sociedade.
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Um dos grandes criminólogos italianos contemporâneo, Professor Catedrático da Universidade de Bolonha, falecido em setembro
de 2015. Ver o texto PAVARINI, Massimo. Control y dominación. Teorías criminológicas burguesas y proyecto hegemónico. México:
Siglo XXI, 1999. Na mesma linha de Pavarini ver o texto de ZAFFARONI, EugenioR. La crítica sociológica al derecho penal y el porvenir
de la dogmática jurídica. InHacia un realismo jurídico penal marginal. Caracas:Monte Ávila, 1993.

60

Ver o texto PAVARINI, Massimo. Processi di ricarcerizzazione nel mondo. Ovvero del dominio di un certo «punto di vista». In
http://www.questionegiustizia.it/doc/pavarini-qg_2004-3.pdf, acesso em 29/06/2016. O tema da neutralização seletiva e de um
Direito Penal máximo que elege, de tempos em tempos, seus inimigos, com aportes em narrativas normativas hegemônicas de
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dell'ideologia penale. Primo approccio all'opera di Alessandro Baratta. In Rivista Sociologia del Diritto, Fascicolo: 2, volume: 30,
anno: 2003, pagine: 61/81. De igual sorte ver o sítio organizado por Pavarini e Livio Ferrari, chamado http://www.noprison.eu .
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Ver o texto PAVARINI, Massimo. Estrategias de lucha: los derechos de las personas detenidas y el abolicionismo. In Revista Crítica
Penal y Poder, nº 1, do Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2011.
Igualmente ver o texto de OTHMANI, Ahmet e BESSIS, Sophie.La pena disumana, esperienze e proposte radicali di riforma penale.
Milano: Elèuthera, 2004.
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Vai nesta direção também a crítica de Roxin, ao dizer que: Conciliações sem a intervenção do
Estado, como defende o abolicionismo, conseguirão substituir o direito penal de modo tão precário
quanto o poderá fazer um puro sistema de medidas de segurança; também uma vigilância mais
intensa dos cidadãos pode, enquanto ela for permitida, ter uma certa eficácia preventiva, mas não
conseguirá tornar o direito penal supérfluo.62
E isto se torna cada vez mais claro, na medida em que os danos globais que práticas ilícitas
perpetradas por vários novos protagonistas do crime organizado, e outros, podem ser evidenciados
em situações como a corrupção de funcionários públicose representantes públicos em todo o
mundo, provocando crises devastadoras de confiança na justiça e imparcialidade da administração
pública eem suas próprias instituições democráticas; por outro lado, as empresascorruptora tem
ganhado enorme vantagem com a eventual impunidade administrativa e civil cada vez maior,
prejudicando os seus concorrentes honestos e, sobretudo, a comunidade, porque paga o preço do
desvio de verbas públicas e abuso de poder.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As técnicas para a racionalização da interveção penal e para recuperar o princípio da ultima
ratio tem tomado diversas formatações, sendo uma delas – sofisticada e ambiciosa, por vezes –a de
fazê-lo por dentro do sistema jurídico penal vigente pela via da hermenêutica jurídica, aplicando-se
em nível de atribuição de sentido da norma princípios fundamentais como os da culpabilidade e da
ofensividade. Tal forma de ação tem um campo de legitimidade cada vez mais ampliado para além
do Parlamento (órgão originário competente para criar a norma penal), em face da ideia de
comunidade aberta de interpretes dos ordenamentos positivados, em permanente movimento
impulsionado pelos juristas, tribunais, mercado, e administrações públicas. Por outro lado, deixa a
desejar em face do controle institucional mais estável e seguro das regras do jogo democrático
estabelecidos pela Constituição, podendo dar vezo a certos exageros de subjetividades de baixa
densidade legitimatória (como o hiper-ativismo judicial).63
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ROXIN, Claus. Estudos de Direito Penal. Tradução Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.28.
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Ver nosso LEAL, Rogério Gesta. Ativismo Judicial e Déficits Democráticos: algumas experiências latino-americanas e europeias. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2011.
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Para não sair do lugar comum, temos que a possibilidade mais equilibrada de diminuição do
protagonismo do Direito Penal em face do aumento da criminalidade de menor complexidade
constitutiva e de resultados catastróficos passa pela revisão da politica legislativa e da consequente
percepção pela coletividade do próprio Direito Penal.
Sob o ponto de vista do processo legislativo que cria a norma penal, mantendo a coerência
sobre ser ela a ultima ratio, talvez fosse interessante avaliar algumas estratégias a sua formatação,
dentre as quais: (i) a introdução de maioria qualificada para a criação de norma penal; (ii) a previsão
de que a norma criada mantenha-se em vigor por derterminado período de tempo, submetida então
a nova avaliação parlamentar e social (consulta popular, avaliação das representações institucionais
de movimentos de Direitos Humanos, das corporações como Ordem dos Advogados, Associações
de Magistrados e do Ministério Público, dos Defensores Públicos, isto no caso brasileiro); (iii) uma
fase instrutória do processo legislativo mais atenta a determinados elementos da norma penal em
criação, como no caso americano, no qual se exige do Parlamento os seguintes juízos de valor e
mérito da proposta: (1) demarcação clara sobre a concreta aplicabilidade da norma em discussão
(enforceability of the law); (2) delimitação clara sobre as consequências empíricas favoráveis e
desfavoráveis derivadas da introdução desta nova norma penal no ordenamento jurídico e para a
Sociedade (effects of the law); (3) indicação das razões e fundamentos da ausência de meios
alternativos para proteger a Sociedade dos comportamentos criminalizados pela norma em
discussão.64
Com certeza que a utilização de mecanismos como estes podem auxiliar no processo de
depuração qualificada da criação de tipos penais, evitando a deslegitimação democrática da norma
e mesmo de todo o sistema jurídico criminógeno, ao mesmo tempo que deixaria de produzir
desvantagens sociais superiores às vantagens da criminalização. E isto porque não se afigura mais
satisfatória a mera identificação dos limites garantistas externos (hermenêuticos) à utilização da
pena – exatamente por motivos como o da simples substituição da vontade do legislador pela
vontade do intérprete -, mas se impõe antes ações mais penetrantes e radicais, como a
seleção/escolha debatida publicamente dos bens jurídicos a serem tutelados pelo Direito Penal e
como devem sê-lo, aclarando com isto não somente o que a pena esta legitimada a responsabilizar,
mas sobretudo o que ela está habilitada a fazer concretamente.
64VER O EXCELENTE TEXTO DE CHAMBLISS, WILLIAM J. § ZATZ, MARJORIE SUE. MAKING LAW: THE STATE, THE LAW, AND STRUCTURAL

CONTRADICTIONS.INDIANA: INDIANA UNIVERSITY PRESS, 2003.
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O êxito destes cuidados procedimentais do processo legislativo penal evidencia-se como
motivação da norma, tendo o legislador explicado fundamentadamente porque as situações
demarcadas pelo tipo reclamam o emprego dos instrumentos do Direito Penal.
As numerosas razões apresentadas pelos defensores do Direito Penal Mínimo deixam muito
claro, e com razão para os delitos de baixa complexidade constitutiva e de consequências
catastróficas, que o Direito Penal no Estado Democrático de Direito deve procurar sempre
alternativas à segregação como pena e mesmo à punição, restringindo fatispecies em vigor
mediante a substituição ou modificação de elementos típicos– como foi o caso no Brasil do
tratamento de usuário e traficante de drogas pela Lei Federal nº11.343/2006; abolindo normas que
caducaram em termos de adequação social – como aconteceu com a mendicância no Brasil ,
disposta no art.60, do Decreto nº3.688/1941, e revogado pela Lei nº11.983/2009, por um juízo de
desproporcionalidade normativa; o mesmo ocorrendo com o crime de sedução, disposto no art.217,
do Código Penal brasileiro, e revogado pela Lei Federal nº 11.106/2005, por um juízo de
desnecessidade normativa65.
É preciso ter claro, todavia, que a ab-rogação ou a abolição de norma penal nem sempre
significa licenciamento em face dos comportamentos alcançados por estas normas, haja vista que
pode ocorrer tão somente uma desclassificação no enquadramento da natureza da ação, ou no
âmbito interno do mesmo sistema penal (desloca-se o ato como crime para contravenção), ou
externo, deslocando-o do sistema penal para o sistema administrativo ou civil. Ou seja, o sistema
jurídico como um todo ainda pode manter níveis de reprovação das condutas sob comento, porém
retirando delas a denotação criminogena, o que configura descriminalização jusfundamentada pela
lógica operativa de um Direito Penal Mínimo conformado constitucionalmente.
Esta técnica de despenalização – se é que podemos chamar assim – está fundada também
sob um critério quantitativo, envolvendo, por vezes, o reconhecimento da natureza de menor
potencial ofensivo de determinadas condutas para fins de desinflacionar o sistema penal e toda a
infraestrutura e logística que reclama (Instituições Policiais, Ministério Público, Defensoria Pública,
Poder Judiciário, instituições carcerárias, etc.); e também um critério qualitativo, no sentido de
realizar um teste do merecimento e da necessidade da pena, sob a base dos princípios da
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Não se pode banalizar simplesmente este tema da sedução pela via do argumento de liberalização absoluta e desenfreada de
novos costumes sexuais, haja vista que, para crianças e adolescentes, no Brasil, há normas de caráter penal ainda protetivos e
legítimos no âmbito da exploração sexual.
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proporcionalidade, subsidiariedade e eficácia da sanção penal em alguns setores delicados das
relações e interesses entre Estado, Sociedade e Mercado (como o urbanístico).66
Mas não é só isto, temos que também centra seus alicerces as teorias do Direito Penal
Mínimo nos pilares do Direito Penal Liberal e seu conceito reduzido de bem jurídico – como já
falamos nesta obra -, deixando de fora os fenômenos sociais patológicos que referimos acima
(corrupção, criminalidade organizada, etc.), sob o fundamento de que não seriam da alçada do
Direito Penal por não lesionar ou colocar em perigo bens jurídicos individuais. Ou seja, seriam dignos
de tutela penal somente um reduzido circulo de bens como a vida, a liberdade pessoal, a honra, a
propriedade e o patrimônio, pois condizentes mais diretamente ao desenvolvimento da pessoa
humana (bens jurídicos em sentido personalíssimo), não havendo lugar aqui à tutela de bens
coletivos, a menos que sejam instrumentais no que tange aos interesses individuais, caso contrário
seriam estes bens entidades vagas, cuja ofensa não provocariam vítimas identificáveis
individualmente – não seriam bens jurídicos penais em sentido estrito, mas funções cuja proteção
seria legitimamente assegurada por instrumentos diversos do Direito Penal.67
Um dos resultados disto é o que nos diz Marinuccio e Dolcini:
Resquebrajados los pilares argumentativos sobre los cuales sebusca fundar la exclusión del Derecho
penal de todos los comportamentos ligados al mundo de los negocios, el Derecho penal
«mínimo»revela un rostro incómodo: la frase frecuente «menos intervención delEstado» parece
dirigirse a la impunidad de la «gente honorable», de los
«delincuentes de guantes amarillos» o, como se dice a partir de los añossesenta, de la «criminalidad
de cuello blanco.68

Como referem estes autores, as perspectivas para os chamados criminosos de colarinho
branco das teses frankfurtianas do Direito Penal Minimo, notadamente a de Hassemer, seriam
muito confortáveis, eis que teriam seus comportamentos criminosos transferidos para o chamado
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o texto de MOCCIA, Sergio. Il diritto penale tra essere e valore: funzione della pena e sistematica teleológica. Napoli:Edizioni
Scientifiche Italiane, 2012. Em especial o que diz o autor sobre o fato de que: il diritto penale, per poter svolgere davvero il ruolo
di ultima ratio, ha necessità di un contesto in cui operino altre forme di responsabilità, giuridiche e non, e di un’etica della
responsabilità che assicuri sufficienti livelli di osservanza. E estamos de acordo com isto.
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Editorial Temis S.A., 1999; HASSEMER, Wifried. Rasgos y crisis del Derecho Penal moderno. In
file:///C:/Users/Pessoal/Downloads/Dialnet-RasgosYCrisisDelDerechoPenalModerno-46402.pdf, acesso em 20/07/2017.
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Direito Administrativo Sancionador69, lugar onde tradicionalmente foram relegados os ilícitos de
pessoas honoráveis e respeitadas em termos de senso comum. Se assim fosse, estaríamos
bagatelizandofatos gravemente danosos e evitando aos culpados dos crimes do colarinho branco
(dentre outros socialmente perigosos) qualquer impacto traumático em face de seus
enquadramentos na justiça penal – e de seus patrimônios, além do que, não sejamos ingênuos,
quem pagaria esta conta ao final seria a própria Sociedade, pois as sanções pecuniárias decorrentes
das penas, e mesmos os custos de defesa destes sujeitos do crime, seriam pagos pela estrutura
empresarial envolvida (Mercado), e cobrados dos consumidores de seus produtos através de
aumento de preços.
E não há dúvidas que o sentimento de impunidade de algumas ações criminosas mais
voltadas aos deliquentes poderosos tem efeito impactante no descrédito por parte da população
nas instituições democráticas e representativas, sem que isto sirva de argumento para a simples
exacerbação descriteriosa do punitivismo estatal.

REFERÊNCIAS DAS FONTES CITADAS
ALBENTIIS,

Roberto

de.

L’Influenza

del

Diritto

Penala

nella

Società.

In

http://nomos.grandispazi.eu/2014/01/21/linfluenza-del-diritto-penale-nella-societa/, acesso em
22/06/2016.
ALEXANDER, Larry.Crime and Culpability: A Theory of Criminal Law.Cambridge University Press,
2009.
ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à
violência do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
ASHWORTH,Andrew. Is the Criminal Law a Lost Cause? In Law Quarterly Review, 116, 225-256, 2000.
ASUA, Luis Jimenez de. Tratado de Derecho Penal. Buenos Aires: Losada, 1956.
BACCELLI, Luca. Diritti senza fondamento. In FERRAJOLI, Luigi. Diritti Fondamentali. Un dibattito
teórico. Roma-Bari: Laterza, 2001.

69

Ver o texto de HASSEMER, Winfried. Direito Penal: fundamentos, estrutura, política. Porto Alegre: Safe, 2008, bem como o texto
do mesmo autor intitulado Limites del Estado de Derecho para el combate contra la criminalidad organizada. In Revista Brasileira
de Ciências Criminais. Ano 6, nº23. São Paulo: IBCCrim, 1998, pp.25/31.

266

BARATTA Alessandro. Funciones Instrumentales y Simbólicas del Derecho Penal. In Revista Peruana
de Ciencias Penales. Nº 1 Enero-Julio 1973.
---. Antinomie giuridiche e conflitti di coscienza: contributo alla filosofia e alla critica del diritto
penale. Milano: Giuffrè, 1963.
---. La teoria della prevenzione-integrazione. Uma “nuova” fondazione della pena all”interno della
teoria sistêmica. In Rivista Dei Delitti e delle Pene, II, 1, pp. 5-30, 1984.
---. Positivismo giuridico e scienza del diritto penale: aspetti teoretici e ideologici dello sviluppo della
scienza penalistica tedesca dall'inizio del secolo al 1933. Milano: Giuffrè, 1966.
---. Princípios de Derecho Penal Mínimo. In Criminología y Sistema Penal. Buenos Aires: B de F, 2004.
BINDING, Karl. La Culpabilidad en Derecho Penal. Buenos Aires: Bdf, 2009. Ver também o texto de
JAREBORG,

Nils.

Criminalization

as

Last

Resort

(Ultima

Ratio).

In

http://moritzlaw.osu.edu/students/groups/osjcl/files/2012/05/Jareborg-PDF-3-17-05.pdf, acesso
em 19/07/2016.
CATANIA, Alfonso. La validità giuridica. Salerno: Gentile Editore, 1992.
CHAMBLISS, William J. § ZATZ, Marjorie Sue. Making Law: The State, the Law, and Structural
Contradictions. Indiana: Indiana University Press, 2003.
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2009a. 16542/2/09 REV 2 JAI 868 DROIPEN 160 [online].
Available

from:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16542-re02.en09.pdf,

acesso em 12/07/2016.
---. The Stockholm Programme – An open and secure Europe serving and protecting the citizens. In
https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/the_stockholm_programme_an_open_and_secure_europe_e
n_1.pdf, acesso em 12/07/2016.
DELEUZE, Gilles. Post-scriptum sobre as sociedades de controle. Conversações: 1972-1990. Rio de
Janeiro: Ed. 34, 1992.
DI GENNARO Giuseppe § PEDRAZZI Cesare. (a cura di), Criminalità economica e pubblica opinione.
Milano: Franco Angeli, 1982.

267

DUBBER, Markus Dirk. Theories of Crime and Punishment in German Criminal Law. American Journal
of Comparative Law, 53, 679-707, 2006.
DUYNE, Van. Organized crime, corruption and power. In Crime, Law, and Social Change, vol. 26, nº 3,
1997.
EUROPEAN COMMISSION, 2011. Towards an EU Criminal Policy: Ensuring the effective
implementation of EU policies through criminal law. In COM(2011) 573 final [online]. Disponível em:
http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri, acesso em 16/09/2016.
FERRAJOLI, Luigi. Derecho penal mínimo y otros ensayos. México: Comisión Estatal de Derechos
Humanos del Estado de Aguascalientes, 2006.
---. Diritti Fondamentali. Un dibattito teórico. (A cura di Ermanno Vitale). Roma-Bari: Laterza, 2008.
---. Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale (A cura di Dario Ippolito e Simone
Spina). Napoli: Editoriale Scientifica, 2014.
---. Diritto e Ragione. Teoria del garantismo penale. Roma-Bari: Laterza, 2011.
---. Principia Iuris. Teoria del Diritto e della Democrazia, 02 Vol. Roma-Bari: Laterza, 2012.
---. Derechos y Garantías. La ley del más debil. Madrid: Trotta, 2010.
FIANDACA, Giovanni. La mafia non ha vinto. Il labirinto della Trattativa. Napoles: Laterza, 2014.
---. Il diritto penale fra legge e giudice. Padova: Cedam, 2002.
---.Diritto penale, tipi di morale e tipi di democrazia. In FIANDACA G. - FRANCOLINI G. Sulla
legittimazione del diritto penale tra Harm principle e teoria del bene giuridico. Torino: Giappichelli,
2008.
FIGUEROA, Alfonso García. Intervista a Luigi Ferrajoli. In Rivista Diritto & Questioni Pubbliche 163,
2005.
GIANNAKOULA, Athina. Approximation of criminal penalties in the EU: Comparative review of the
methods used and the provisions adopted – Future perspectives and proposals. In EuCLR: European
Criminal Law Review, Seite 133 – 160. ISSN print: 2191-7442, ISSN online: 2193-5505,
DOI: 10.5771/2193-5505-2015-2-133.
GUILHERME, Vera M. § ÁVILA, Gustavo Noronha de. Abolicionismos Penais. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2015.
268

HARDT, Michael. La société mondiale de contrôle. In: ALLIEZ, E. (Org.). Gilles Deleuze, une vie
philosophique. Paris: Synthélabo, 1998.
HASSEMER, Winfried. Direito Penal: fundamentos, estrutura, política. Porto Alegre: Safe, 2008.
---.Limites del Estado de Derecho para el combate contra la criminalidad organizada. In Revista
Brasileira de Ciências Criminais. Ano 6, nº23. São Paulo: IBCCrim, 1998, pp.25/31.
---. Persona, mundo y responsabilidad. Bases para una teoría de la imputación em derecho penal.
Bogotá: Editorial Temis S.A., 1999.
---. Rasgos y crisis del Derecho Penal moderno. In file:///C:/Users/Pessoal/Downloads/DialnetRasgosYCrisisDelDerechoPenalModerno-46402.pdf, acesso em 20/07/2017.
HOLZHACKER, Ronald L. & LUIF, Paul. Freedom, Security and Justice in the European Union: Internal
and External Dimensions of Increased Cooperation after the Lisbon Treaty. New York: Springer
Science & Business Media, 2013.
HUSAK, Douglas. Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law. Oxford: Oxford University
Press, 2008.
JAREBORG, N. Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio). Ohio State Journal of Criminal
Law[online],

2

(2),

521-534,

2004.

In

http://moritzlaw.osu.edu/students/groups/osjcl/files/2012/05/Jareborg-PDF-3-17-05.pdf, acesso
em 04/07/2016.
KAIAFA-GBANDI, Maria. The development towards harmonization within criminal law in the
European Union. A citizen’s perspective. In European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal
Justice 2001.
KOCHER, Martin G. and MATZAT, Dominik. Preferences over Punishment and Reward Mechanisms
in Social Dilemmas. In https://www.coll.mpg.de/sites/www/files/Kocher_IntApp1.pdf, acesso em
05/07/2016.
LEAL, Rogério Gesta. Ativismo Judicial e Déficits Democráticos: algumas experiências latinoamericanas e europeias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.
---. Teoria do Estado: cidadania e poder político na modernidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2003.
269

LERNESTEDT, Claes. Kriminalisering: Problem och principer. Uppsala: Iustus Förlag, 2003.
LUCIDO,

Simone.

Tutti

dentro.

Dallo

Stato

sociale

allo

Stato

penale.

In

http://www.nuovenergie.org/materiali/Simone_Lucido_Tutti_dentro.pdf, acesso em 09/06/2016.
MARINUCCI, Giorgio § DOLCINI, Emilio. Derecho penal «mínimo» y nuevas formas de criminalidad.
In Revista de Derecho Penal y Criminología. Nº 9, 2002.
MOCCIA, Sergio. Aporías normativas en materia de control penal de la criminalidad económica. La
experiencia italiana. In Crimen y Castigo, n° 1. Buenos Aires: Depalma, 2001.
---. Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi liberali. In Rivista
Italiana di Diritto e Procedura Penale, n° 2, 1995.
---. Il diritto penale tra essere e valore: funzione della pena e sistematica teleológica. Napoli:Edizioni
Scientifiche Italiane, 2012.
---. La Perenne Emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale. Napoli: Edizioni Scientifiche
Italiane 1997.
MELANDER, Sakari. Ultima Ratio in European Criminal Law. Oñati Socio-legal Series[online], 3 (1),
42-61, 2013, in http://ssrn.com/abstract=2200871 - ISSN: 2079-5971.
MONTANI, Eleonora. Economic crimes - diritto penale ed economia: prove di dialogo. In
http://www.side-isle.it/wp/05/montani.pdf, acesso em 24/08/2016.
NUOTIO, Kurt. Theories of Criminalization and the Limits of Criminal Law: A Legal Cultural Approach.
In: R.A. Duff et al., eds. The Boundaries of the Criminal Law. Oxford University Press, 2010.
OTHMANI, Ahmet e BESSIS, Sophie. La pena disumana, esperienze e proposte radicali di riforma
penale. Milano: Elèuthera, 2004.
PANAINTE, Rodica. The manifesto on european criminal procedure law – foundation for creating a
common

space

of

european

criminal

justice.

In

http://ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2015_VII2A_PAN.pdf, acesso em 11/07/2016.
PASSETTI, Edson (organizador). Curso livre de abolicionismo penal. São Paulo: Revan, 2004.
PAVARINI, Massimo. Control y dominación. Teorías criminológicas burguesas y proyecto
hegemónico. México: Siglo XXI, 1999.

270

---. Estrategias de lucha: los derechos de las personas detenidas y el abolicionismo. In Revista Crítica
Penal y Poder, nº 1, do Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos. Barcelona:
Universidad de Barcelona, 2011.
---. Per una critica dell'ideologia penale. Primo approccio all'opera di Alessandro Baratta. In Rivista
Sociologia del Diritto, Fascicolo: 2, volume: 30, 2003.
---. Processi di ricarcerizzazione nel mondo. Ovvero del dominio di un certo «punto di vista». In
http://www.questionegiustizia.it/doc/pavarini-qg_2004-3.pdf, acesso em 29/06/2016.
PINO, Giorgio. Diritti e Interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale. Bologna:
Il Mulino, 2010.
---. Principi, ponderazione, e la separazione tra diritto e morale sul neocostituzionalismo e i suoi
critici. In Rivista Giurisprudenza Costituzionale, vol. 56, 1. Roma: Giuffrè, 2011.
PINZÓN,

Alvaro

Orlando

Pérez.

Princípios

Fundamentales

de

Derecho

Penal.

In

http://heinonline.org, acesso em 16/09/2016.
PRITTWITZ, Cornelius. Das Deutsche Strafrecht: Fragmentarisch? Subsidiär? Ultima Ratio? In: Vom
unmöglichen Zustand des Strafrechts. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1995.
RESTA, Eligio. Conflitti sociali e giustizia. Bari: De Donato, 1977
---. Diritto e Sistema Politico. Torino: Loescher, 1982.
---. L'ambiguo Diritto. Milano: FrancoAngeli, 1984.
---. Poteri e Diritti. Torino: G. Giappichelli, 1996.
---. La certezza e la speranza. Saggio su diritto e violenza. Roma-Bari: Laterza, 1996
---.Il Diritto Fraterno. Roma-Bari: GLF Editori Laterza, 2004.
---. Diritto Vivente. Roma-Bari: GLF Editori Laterza, 2008
---. Le regole della fidúcia. Roma-Bari: GLF Editori Laterza, 2011.
ROXIN, Claus. Estudos de Direito Penal. Tradução Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
---laus. Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band I. Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre. 4. Aufl.
Verlag. München: C. H. Beck, 2006.

271

SGUBBI. Fillipo. Il Diritto Penale Incerto ed Efficace. In Rivista Italiana de Diritto Processuale Penale.
Roma: Giuffrè, 2001.
SIONAIDH, Douglas-Scott. A Tale of Two Courts: Luxemburg, Strasbourg and the Growing European
Human Rights. In Acquis, Common Market Law Review, 43, 629-665, 2006.
SOLARI, Giole. La Filosofia Politica. Da Campanella a Rousseau. Vol. I, Roma-Bari: Laterza, 1974.
WACQUANT, Löic. Parola d’ordine: Tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella
società neoliberale. Milano: Feltrinelli, 2000.
----. Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Freitas Bastos/ICC,
2001.
WENDT, Rudolf. The Principle of “Ultima Ratio” And/Or the Principle of Proportionality. In Oñati
Socio-legal Series [online], 3 (1), 2013. In http://ssrn.com/abstract=2200873, acesso em
26/07/2016.
YOON, Young-Cheol. Strafrecht als ultima ratio und Bestrafung von Unternehmen. Frankfurt am
Main: Peter Lang, 2001.
YOUNG, Jock. A sociedade excludente: exclusão social, criminalidade e diferença na modernidade
recente. Trad. Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Revam/ICC, 2002.
----. Thinking Seriously About Crime: some models of criminology. Disponível em:
www.malcolmread.co.uk/JockYoung. Acesso em 05/07/2016.
ZAFFARONI, Eugenio R. La crítica sociológica al derecho penal y el porvenir de la dogmática jurídica.
In Hacia un realismo jurídico penal marginal. Caracas:Monte Ávila, 1993.
---. Tratado de Derecho Penal. Parte general. Tomo 1.Buenos Aires: Ediar, 1980.

272

O TRATAMENTO DAS MIGRAÇÕES TRANSNACIONAIS CONTEMPORÂNEAS NO
ESTADO DE SANTA CATARINA1
Rafael Padilha dos Santos2

INTRODUÇÃO
O Estado de Santa Catarina está na rota cartográfica da imigração internacional,
especialmente latinoamericanos (como haitianos, uruguaios, argentinos, chilenos etc.), mas
também de outras nacionalidades como senegaleses, ganeses, inclusive grupos de refugiados, a
exemplo de sírios, que buscam no Estado de Santa Catarina melhores condições de vida. Não são
todos os migrantes internacionais que enfrentam tais problemáticas, estando este trabalho
delimitado apenas na análise do grupo vulnerável socialmente.
Em relação ao grupo de vulneráveis, ou ainda são muito novas ou ainda não foram
implementadas políticas públicas capazes de efetivar os direitos humanos de muitos imigrantes e
refugiados, que acabam sofrendo uma situação de vulnerabilidade social, enfrentando dificuldades
para superar as barreiras linguísticas, culturais, econômicas, políticas e sociais.
Trata-se assim de um campo promissor para estudo e análise científica. Com efeito,
discussões nas esferas de poder político e na sociedade civil devem evoluir, sendo essencial na
atualidade iniciativas que forneçam maior clareza sobre as implicações do discurso dos direitos
humanos na política migratória aos vulneráveis, inclusive para se propor uma nova política para as
migrações no Brasil e, regionalmente, para Santa Catarina.
Como o fenômeno da migração internacional é uma realidade vivenciada cotidianamente
em Santa Catarina, os reflexos sociais desta problemática afeta a sociedade catarinense, abrindo-se
assim a seguinte problemática da pesquisa: quais são as iniciativas do Estado de Santa Catarina para
tratar e amparar os migrantes em vulnerabilidade social?

1

Este texto foi produzido com apoio do Projeto FAPESC a partir da chamada pública nº 09/2015 - apoio a grupos de pesquisa das
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Diante da pouca quantidade de estudos, pesquisas, e mesmo de engajamento político sobre
migração internacional, é preciso que a Universidade assuma seu dever e função social mediante
um estudo científico que abarque uma proposta social voltada ao tratamento desta realidade
migratória internacional dentro do Estado de Santa Catarina, inclusive para a criação de tecnologias
jurídicas inovadoras de solução à problemática. Aliás, vale ressaltar a existência da Lei de Migração,
que vem para substituir o Estatuto do Estrangeiro, demonstrando novamente a atualidade do tema.

1. AS MIGRAÇÕES TRANSNACIONAIS
Na atualidade, existe íntima relação entre movimentos e fluxos migratórios internacionais e
a globalização, pois o capitalismo transnacional propicia uma maior mobilidade internacional, o que
consente afirmar que a migração internacional faz parte do processo de globalização e do
capitalismo em escala global, inclusive sendo condicionado por modificações na divisão
internacional do trabalho.
A partir de Castles e Miller3 compreende-se que as causas da migração são plurifatoriais,
podendo envolver conflitos, progressos tecnológicos, aumento demográfico, desastres naturais e,
além disso, também resultaram da estruturação de muitos eventos históricos como o colonialismo,
a industrialização, a formação de mercados de trabalho e mesmo a constituição de Estados
Nacionais.
Atualmente, é possível afirmar que se trata de um fenômeno com reflexo global e de uma
realidade do próprio Brasil, pois como afirma Oliveira4, o Brasil, depois de um período de atração
migratória entre meados do século XIX e a década de 1930, ficou por aproximadamente 50 anos
com migrações internacionais inexpressivas, até que a partir da década de 1980, pela edição da Lei
nº 6.815/80, passa-se a se preocupar mais com a questão da migração e no início da década de 2000
a questão migratória volta a ganhar importância na agenda política nacional, inclusive com a
chegada de fluxos imigratórios dos países vizinhos e, a partir de 2010, de haitianos e africanos, sendo
que este novo contexto de mobilidade internacional exige pensar soluções e promover debates
atuais.
3

CASTLES, Stephen; MILLER, Mark J. The age of migration. International Population Movements in the Modern World. 4. ed. Palgrave
Macmillan, 2009.
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Basch, Schiller e Blanc Szanton compreenderam a migração transnacional como: “the
processes by which immigrants forge and sustain multi-stranded social relations that link togheter
their societies of origin and settlement.”5 Mais recentemente, o tratamento da migração de um
ponto de vista transnacional considera todas as conexões existentes nos fluxos migratórios,
explorando as redes de indivíduos para além das fronteiras, em que o foco não é apenas o país de
origem ou de destino, considerando-se todas as conexões e fluxos que os migrantes realizam, como
esclarecem Levitt6, Smith e Guarnizo7 e Ozkul8. Por exemplo, se muitos haitianos saem de seu país
de origem por força de um desastre ambiental, devem passar por muitos países até chegar no Brasil,
e talvez nem permaneçam no Brasil caso aqui não encontrem oportunidades de vida, por isso o
fenômeno deve ser analisado dentro da sua fluidez e flexibilidade. Um haitiano que sai de ônibus
de Porto Príncipe, capital do Haiti, até Santo Domingo, capital da República Dominicana, seguem de
avião ao Panamá, pegam ônibus ou avião até Quito, no Equador, atravessando o Peru até chegar no
Acre ou no Amazonas brasileiro, fizeram um percurso migratório transnacional.
São vários Estados, portanto a presença do direito não é ausente e nem a importância de
cada Estado, mas é preciso considerar a pluralidade de camadas que se interpenetram, o que inclui
não apenas o país de origem, o país de acolhida, mas outros lugares que conectam os migrantes à
sua nacionalidade e cultura. Por sua vez, com tal migração os espaços sociais tornam-se fluidos para
serem retrabalhados pela incorporação dos migrantes em mais de uma sociedade. Como explica
Levitt9, o fluxo de pessoas, dinheiro e “remessas sociais” de ideias, normas, práticas e identidades
dentro desses espaços sociais é tão denso e generalizado que mesmo a vida de quem não é migrante
se transforma. Este fenômeno é denominado por Besserer10 e Kearney11 de circuitos migratórios
transnacionais, por Landolt12 como formações sociais transnacionais.

5
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Já um migrante internacional é definido pela ONU como: “any person who changes his or
her country of usual residence.”13 Quando essa mudança é superior a um ano, é denominado de
migrante de longo prazo, enquanto quem muda para além de três meses, mas menos de um ano, é
chamado de migrante a curto prazo. A ONU14 informa que o número de migrantes internacionais
ao longo do mundo continua a crescer rapidamente, alcançando um total de 244 milhões em 2015,
o que pode ser comparado com 2010, em que foi registrado 222 milhões, e com 2000, 173 milhões.
Desses migrantes internacionais, vivem na Europa 76 milhões, na Ásia 75 milhões, a América do
Norte em um total de 54 milhões, seguida da África com 21 milhões, América Latina e Caribe com 9
milhões e Oceania com 8 milhões. Trata-se de um tema prioritário à comunidade internacional,
como comprova as ações da Organização das Nações Unidas neste setor através de seu
Departamento dos Negócios Econômicos e Sociais e pela Agência da ONU para Refugiados e da
Organização Internacional para Migração.
O Brasil em geral é carente de políticas públicas para o tratamento de imigrantes e
refugiados, nas hipóteses de vulnerabilidade (nem todo migrante está em situação de
vulnerabilidade), e esta lacuna normalmente é preenchida pela sociedade civil organizada,
especialmente mediante grupos religiosos. Para exemplificar, no Estado de Santa Catarina pode-se
destacar os trabalhos da Paróquia Santa Terezinha, em Florianópolis, que através da Pastoral do
Migrante recebe imigrantes e refugiados; o Centro Islâmico de Florianópolis, que fornece apoio aos
sírios.
Normalmente, o Estado brasileiro concede o visto, mas nenhuma forma de apoio,
suscetibilizando socialmente estes imigrantes, que precisam de auxílio para superar as barreiras
linguísticas, culturais, econômicas, políticas e sociais. O aumento expressivo no número de
migrantes e refugiados ao Brasil, acelerado pelas condições criadas pelo processo de globalização,
exige ações coordenadas nos três níveis governamentais (federal, estadual, distrital e municipal) a
fim de promover os direitos e a inclusão desse público. Na atualidade, na ausência de
implementação de políticas públicas, a solução advém normalmente de ações de solidariedade e de
doação de materiais da própria sociedade civil.
13

ONU. International migration flows to and from selected countries: the 2015 revision. New York, 2015. Disponível em:
<http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/empirical2/docs/migflows2015documentation.pdf>. p.
1.
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Há ainda grandes desafios em relação às políticas públicas migratórias para: a realização da
inclusão social; a facilitação no acesso ao mercado formal de trabalho e geração de renda; ao acesso
a serviços públicos como saúde, educação, cultura e assistência social; a qualificação de técnicos da
política de assistência social e do trabalho dos municípios; o ensino da língua portuguesa; para
aproveitar o conhecimento e potencial humano e cultural dessas pessoas; e uma política de
regularização migratória, porque a assistência jurídica ainda hoje é muito rudimentar para a
legalização de documentos, cadastro e identificação, providência da tradução de documentos,
orientação sobre transferência de valores aos familiares em apuros no exterior etc.
Toda essa problemática é agravada por questões humanitárias, econômicas, políticas, sociais
que vivenciam estes migrantes e refugiados. Assim, inspirados pelos direitos humanos, é possível
impulsionar iniciativas de inclusão social de imigrantes e refugiados de modo sustentável, rápida e
contínua, garantindo sua autonomia e engajamento social, cultural e econômico.
Atualmente, não há ainda efetividade de uma política migratória com base nos direitos
humanos, pois mesmo em Santa Catarina testemunha-se que não estão estanques as diferenciações
entre nacionais e estrangeiros, existindo ainda muitas barreiras e controles físicos e jurídicos da
migração. Tal diferenciação cria uma hierarquia de ordem social e relações assimétricas. Por isso,
ainda está por ser construída uma política migratória baseada nos direitos humanos, para combater
o quadro de segmentação sócio-econômica de migrantes, interpretados pelos nacionais como
indesejados, submetidos a dominação econômica e exploração laboral, reduzindo-se a um estado
de vulnerabilidade social.
Uma das consequências relevantes das transformações extraordinárias geradas pelas
migrações nas sociedades contemporâneas, no tocante à conformação das estruturas políticojurídicas tradicionais é, indubitavelmente, a colocação em discussão do princípio da soberania
nacional: o deslocamento de milhões de pessoas – sejam elas “migrantes econômicos” ou
“refugiados”- através dos confins nacionais chama a atenção para a capacidade dos Estados de
fornecer respostas “locais” a um fenômeno que se configura como constitutivamente “global” e
transnacional, com a criação de relações e interações – de tipo jurídico, político, econômico, social
e cultural- entre dois ou mais países e sociedades.
É importante ressaltar que o reconhecimento jurídico internacional dos direitos humanos,
mediante sua institucionalização e regulamentação internacional – intensificada especialmente
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depois da Segunda Guerra Mundial- revela parâmetros de política migratória que propugnam uma
cidadania mais inclusiva e cosmopolita, mitigando algumas diferenciações entre nacionais e não
nacionais. As garantias dos direitos humanos limitam a ação do Estado e fornecem garantias aos
seres humanos, contudo, permanece ainda hoje o Estado Nacional a instância política que aplica e
garante os direitos.

2. A VULNERABILIDADE SOCIAL E OS DIREITOS HUMANOS
A imigração internacional é um fenômeno global crescente em escopo, complexidade e
impacto. Todavia, precisa ser suportado pelo compromisso aos direitos humanos e com políticas
públicas e ações da sociedade civil organizada. São necessárias propostas resolutivas à problemática
da vulnerabilidade social, cultural, política e econômica de muitos imigrantes e refugiados que se
encontram no Estado de Santa Catarina.
A vulnerabilidade é apresentada por Turner15 como a base dos direitos humanos, já que a
vulnerabilidade humana é associada a direitos fundamentais como o direito à vida, à saúde. As
tensões e contradições entre Estados, cidadãos e direitos humanos geram muitos debates no
cenário internacional contemporâneo, mas teorias de direitos humanos nem sempre consideram a
relação entre cidadania e direitos humanos, ou como denuncia Joas16, atualmente o conflito central
de valores envolve a ideia de soberania nacional e as exigências universalistas dos direitos humanos,
ou seja, há um dilema entre a imprescindibilidade dos direitos humanos e os exclusivos direitos
fundamentais dos cidadãos dos Estados soberanos.
Em um cenário de incerteza de trabalho, instabilidade da família e enfraquecimento das
estruturas comunitárias, as transformações do processo de globalização geram múltiplos e
complexos desafios da política social. A vulnerabilidade é um termo complexo, com muitas
dimensões analíticas, podendo se relacionar a características econômicas, políticas, culturais e
ambientais do indivíduo e da sociedade.
Partindo da ideia de direitos humanos, são vulneráveis aqueles que, por diferentes motivos,
tem menos capacidade de responder às violações aos direitos humanos por força de uma

15

TURNER, Bryan S. Vulnerability and human rights. Pennsylvania: Pennsylvania University Press, 2006.

16

JOAS, Hans. War and modernity: studies in the history of violence in the 20th century. Cambridge: Polity Press, 2003. p. 23.
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determinada condição do indivíduo enquanto membro de um grupo específico em uma situação de
desigualdade ao grupo majoritário, como ocorre com quem tenha uma deficiência, ou a quem
pertence a minorias étnicas, de pobreza extrema, velhice, gravidez, ou mesmo à condição de
migrante ou expatriado, de refugiado ou deslocado. Como afirma Busso: “La vulnerabilidad es
entendida como uma situación a la que confluyen la exposición a riesgos de distinta naturaleza y la
incapacidad de respuesta y la inhabilidad para adaptarse a su materialización.”17
Assim, a vulnerabilidade social é constatada quando determinado indivíduo ou grupo de
pessoas sofrem com a falta de ativos, fragilidade e falta de defesa diante de mudanças do entorno,
pela debilidade do sujeito para aproveitar as oportunidades do entorno, desamparo institucional. O
problema da vulnerabilidade social dos migrantes, portanto, implica novos desafios às políticas
públicas tradicionais de integração social e de tolerância cultural, além da possibilidade de
hostilidade do meio que recepciona o migrante, ou seja, um aumento dos riscos e de violação de
seus direitos.
Pode-se pensar, por exemplo, o caso de uma criança que, junto com sua família, sofre com
a migração forçada e, chegando no país de origem, deve enfrentar instabilidade econômica,
incerteza sobre o próprio futuro, ruptura da unidade familiar, dificuldades escolares pela dificuldade
ao acesso à escola, o que pode gerar um risco social de abandono, com conseqüências de exploração
humana, ou de mendicância, ou de delito, ou de renúncia à escolaridade. Sem olvidar o problema
da lentidão da resposta institucional diante da velocidade que ocorrem os fenômenos sociais.
O fenômeno da migração exige uma geração de programas e intervenções diferenciados
envolvendo a articulação do público com o privado, o Estado e o apoio da sociedade civil. Deste
modo, é possível fornecer condições de discernir mais claramente políticas públicas e ações dirigidas
à inclusão dos migrantes e refugiados na sociedade brasileira; em sua regularização no mercado
formal de trabalho e geração de renda; no acesso aos direitos sociais como o direito à saúde,
educação e assistência social; na promoção de propostas de políticas públicas voltadas à migração
internacional.

17

BUSSO, Gustavo. Vulnerabilidad sociodemográfica en Nicaragua: un desafío para el crecimiento económico y la reducción de la
pobreza. CEPAL. Población y desarrollo. Serie 29. Santiago de Chile, 2002. Disponível em: <
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7167/S028572_es.pdf;jsessionid=D10E04318EE1DB7DEDDACF2CEE7F46CF
?sequence=1 >. p. 10.
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Alguns aspectos da vulnerabilidade da situação do migrante pode ser visualizada nos
seguintes aspectos, conforme relatado por Lussi e Marinuci18:
a)

pelos esforços de regularização documental de sua situação, em que é preciso ter

conhecimento da língua e dos órgãos competentes do país de destino, o que é muitas vezes um
caminho difícil e desgastante, mas que envolve também documentação relacionada à possibilidade
de trabalho, sendo que as dificuldades muitas vezes suscetibilizam à informalidade ou a
remunerações mais baixas, ou então à exploração humana, em condições de trabalho análogas à
escravidão, ou em condições de trabalho perigosos ou insalubres, ou então a dificuldade de voltar
ao seu país de origem. Sem documentação, torna-se vulnerável na reivindicação de direitos, e fica
sujeito ao risco de expulsão.
b)

Pelos riscos durante as travessias, especialmente no momento de ingresso em um

país feito de modo irregular, ou com meios de transportes precários, ou mediante agências de
tráfico ou contrabando de migrantes, correndo-se o risco de violência física, moral, furto ou
seqüestro de pessoas.
c)

Se no país de destino existirem redes sociais e institucionais de apoio ao migrante,

será minorada sua vulnerabilidade, do contrário a falta de conhecimento da língua ou o desemprego
prolongado pode acarretar problemas econômicos, sem contar com o aspecto subjetivo da
emocionalidade, com problemas interiores como falta de autoestima ou depressão.
d)

Se o migrante deixou em seu país de origem dependentes econômicos, deve mandar

remessas de dinheiro para assegurar a sobrevivência dos familiares, o que faz com que o migrante
acabe aceitando qualquer condição de trabalho, renunciando uma vida digna para si e submetendose à exploração.
e)

A limitação do acesso a serviços sociais básicos também é um problema, em que

serviços sociais não são acessados por problemas de documentação ou desinformação,
especialmente no tocante à saúde e educação.
f)

Saudades e perda de referenciais de identidade, já que a perda da própria terra e o

distanciamento da cultura e dos seus concidadãos geram sofrimentos, ou o distanciamento de entes
queridos.

18

LUSSI, Carmem; MARINUCI, Roberto. Vulnerabilidade social
http://www.csem.org.br/pdfs/vulnerabilidades_dos_migrantes.pdf>.
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em

contexto

migratório.

Disponível

em:

<

g)

A diferença lingüística, cultural e religiosa, criando uma fragilidade que pode resultar

em rejeição e abandono.
h)

A xenofobia, que gera discriminações e violência nas relações sociais.

i)

Indiferença do Estado e da sociedade civil do país de origem, pois o Estado de origem

deve se preocupar com o fenômeno da migração para que o país de chegada também exerça seu
papel na recepção dos migrantes.
O tema das políticas de imigração – e a disciplina jurídica que lhe é expressão- estão
condicionadas tanto por avaliações relativas às estruturas econômicas, políticas, sociais e culturais
dos países de acolhimento quanto por vínculos jurídicos de caráter internacional, supranacional ou
constitucional. A determinação das condições e das modalidades de ingresso e do visto dos
migrantes no território de um Estado e de sua inclusão e bem-estar psicossocial é o resultado da
diversa consideração, no plano jurídico, das múltiplas variáveis que possam caracterizar a migração,
com referência tanto às causas da mobilidade quanto às características pessoais, sociais, culturais
do migrante (por exemplo, distinção entre migração econômica e proteção do status de refugiado
e entre migração legal e ilegal; classificação dos motivos da migração em laboral, familiares, de
estudo etc.).
É preciso destacar que tanto a governance das migrações quanto a tutela dos direitos dos
migrantes se caracterizam como “multinível”, mobilizando sujeitos, públicos e privados, e fontes
jurídicas em âmbito internacional, supranacional, nacional, regional e local. Na ordem internacional,
podem ser destacados a Declaração Universal dos Direitos Humanos; a Convenção Internacional
sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros das suas Famílias;
a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados; o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos; o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; a Convenção
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racional; a Convenção
Internacional sobre a Redução de Apátridas; a Convenção Internacional contra a Discriminação na
Educação; a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra
as mulheres; a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança; a Convenção Internacional
contra a Tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes; a Declaração sobre os
Direitos Humanos dos indivíduos que não são nacionais do país em que vivem.
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3. O DESAFIO CONTEMPORÂNEO DAS MIGRAÇÕES TRANSNACIONAIS EM SANTA CATARINA
Santa Catarina é um polo de atração de imigrantes e refugiados, sendo a
migração internacional e sua relação com os direitos humanos um tema de grande apelo social em
Santa Catarina e que desperta interesse para dar conta da vulnerabilidade social destas pessoas que
chegam em ondas de fluxos migratórios internacionais até Santa Catarina.
Diante do fenômeno migratório, o direito desenvolve uma função crucial – na sua dúplice
dimensão de instrumento de regulamentação dos fenômenos sociais (por exemplo, políticas de
imigração e de asilo em âmbito nacional e supranacional) e de garantia dos direitos humanos de
migrantes e refugiados enquanto “sujeitos débeis” (por exemplo, status internacional de refugiado;
direitos fundamentais protegidos em âmbito internacional e supranacional; status constitucional
dos estrangeiros etc.).
O Estado de Santa Catarina insere-se dentro de um amplo discurso de construção de política
migratória baseada em direitos humanos, estampado inclusive na Constituição estadual (art. 8º, XI,
b da Constituição estadual, que se refere à “intocabilidade dos direitos humanos”), e deve
responder às profundas transformações políticas para oferecer garantias de humanização à situação
dos imigrantes e refugiados.
Uma iniciativa importante do Estado de Santa Catarina para sanar esta lacuna foi o recente
Convênio assinado no dia 29 de dezembro de 2015 (BRASIL, 2015), envolvendo a União (por
intermédio do Ministério da Justiça, que no art. 1º, inc. VII do Decreto nº 6.061/2007 assume como
área de sua competência assuntos de nacionalidade, imigração e estrangeiros), o Governo do Estado
de Santa Catarina (por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação) e
a Prefeitura de Florianópolis-SC.
Através deste Convênio será realizada a implementação na região central de Florianópolis
do Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes e Refugiados (CRAI) e do Centro de Acolhimento
a ser implementado no município de Palhoça, que pretenderão oferecer aos imigrantes e refugiados
acolhimento e atendimento especializado como suporte jurídico, apoio psicossocial, cursos de
português e oficinas de qualificação profissional.
No entanto, trata-se de uma abordagem que ainda está em seu início e que pede por maiores
elaborações e discussões em âmbito social, político, acadêmico, para que se possa realmente ser
realizados avanços significativos nesta temática. No âmbito do Estado de Santa Catarina, é preciso
282

analisar o posicionamento e o modo que vem sendo trabalhadas as identidades múltiplas,
transnacionais e em movimento, e que medidas vêm sendo tomadas para encontrar um ponto de
coincidência entre comunidade nacional, cultural e política, bem como para assegurar os direitos
humanos garantidos aos imigrantes e refugiados.
O Estado de Santa Catarina já tem, como sua constituição interna, uma característica de
reunião de diversas culturas, a gênese do espaço social é ligada a imigrantes europeus, inicialmente
ocupado por vicentistas (iniciando pelo litoral, pelo séc. XVII, por força da política expansionista de
Portugal ao sul do Brasil), depois por açorianos, depois por alemães e italianos 19 , mas também
austríacos, tchecos, poloneses, ucranianos, japoneses, sírios, libaneses, gregos.
O fenômeno migratório contemporâneo é diferente do passado, está ligado ao fenômeno
da globalização, associado muitas vezes a situações de violação aos direitos humanos, a desastres
naturais, à procura de emprego, e em grande número são latino-americanos, vindos de países
vizinhos. Tem-se imigrantes latino-americanos, que tradicionalmente vêm ao Estado e se
beneficiam das facilidades do MERCOSUL, com facilidade de entrada, mas dificuldade de
permanência e integração; os haitianos, que são acolhidos com o visto por razões humanitárias; há
os refugiados sírios, com um status jurídico diferente dos refugiados já que são reconhecidos como
refugiados.
O caso dos haitianos é emblemático. Historicamente, como explica James 20 , já quando
Cristóvam Colombo chegou na América na ilha de São Salvador, os nativos indicaram-lhe o Haiti
(uma ilha quase do tamanho da Irlanda) que diziam ser rica de ouro. Na época, os espanhóis
anexaram a ilha, chamada de Hispaniola. A sua riqueza em recursos naturais fez do Haiti um país
atraente para países europeus como França, Holanda e Inglaterra. Em 1695, na Holanda, a Espanha
concedeu à França o direito de propriedade do lado ocidental da ilha ao firmarem o Tratado de
Ryswick. O Haiti era a colônia mais próspera dessa época, e havia uma batalha entre a França e a
Inglaterra pelos negócios coloniais e negreiros com o Haiti.

19

PEREIRA, Raquel Maria Fontes do Amaral. Formação sócio-espacial do litoral de Santa Catarina (Brasil): gênese e transformações
recentes. In: Geosul. Florianópolis. V. 18. N. 35. Jan/jun 2013. p. 99-129..
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JAMES, Ceryl L. R. Os jacobinos negros. São Paulo: Boitempo Editorial, 2010.

283

Como afirma Covarrubias 21 , o Haiti foi o resultado e realizador de comércio colonial, de
revoltas escravas, de independência negra (desde 1 de janeiro de 1804), da marginalização do país
pelo capitalismo hegemônico. As veias historicamente abertas do Haiti reproduz relações de
produção exploratórias que dificulta às massas o acesso à produção, ao consumo e à dignidade da
existência. No séc. XX, como lembra Magalhães22, os Estados Unidos se tornam uma presença fixa
no Haiti, dominando suas estruturas produtivas e influenciando a política nacional em conformidade
aos interesses das empresas norte-americanas. Na atual fase, conforme Castor23, enfrenta o Haiti
uma série de desafios, devendo fazer funcionar o seu destruído aparato estatal, corroborar as
instituições, combater a insegurança para que o governo possa recolocar o Haiti no caminho da
justiça social. O terremoto do Haiti em 12 de janeiro de 2010 inaugurou mais um ciclo de
problemáticas a serem enfrentadas pelo país, intensificando as migrações. Historicamente, o Haiti
é dependente de auxílio estrangeiro, seja com o domínio colonial no séc. XVIII, depois com o
domínio político e militar dos Estados Unidos no séc. XX e XXI, e na atualidade com a presença do
Brasil, porém, tal presença estrangeira auxilia com representativos 60% do orçamento do país,
atuando como instituição militar, econômica e política essencial da sociedade nacional. Assim, o
Haiti permanece sendo visado economicamente como um país que consente acesso a uma força de
trabalho mais barata, para exportar manufaturas e para o controle de recursos naturais e
energéticos.
No caso de Santa Catarina, os fluxos migratórios podem resultar da atuação de redes sociais,
a exemplo da Associação dos Haitianos em Balneário Camboriú, que atua na recepção,
direcionamento e geração de oportunidades aos imigrantes. Ademais, como explica Magalhães24,
há empresas catarinenses que atuam no recrutamento e contratação, ainda no Acre, do trabalho
dos haitianos, como a Multilog (empresa de logística), a Ambiental (empresa de execução de obras
e serviços de limpeza urbana) e a Imbrasul Construtora e Incorporadora.
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Desarrollo. n 14. 2010. p. 59-87.
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As redes sociais podem ser representadas, por exemplo, pelo Grupo de Apoio ao Imigrante
e Refugiado de Florianópolis, criado pela Arquidiocese25 de Florianópolis e que congrega instituições
da sociedade civil para a integração dos imigrantes à sociedade e a criação de convivência com as
pessoas da comunidade e do local de trabalho; a Associação de Haitianos em Florianópolis, a Kay Pa
Nou; o Centro Islâmico de Florianópolis.
São iniciativas essenciais, pois como informa Ihá 26 , os migrantes que chegam em
Florianópolis sem documentação e regularidade ficam sujeitos às vicissitudes do mercado informal
de trabalho e também a injustiças e discriminação, porém nem mesmo os documentos e o visto
asseguram a integração social, por deficiências na política migratória, especialmente dos órgãos
públicos que desconhecem como tratar a burocracia, criando uma marginalização de direitos e de
exercício de cidadania.
Políticas públicas são importantes para o acolhimento dos migrantes, para que estes não
sejam vistos como estorvos, mas como ocasião para o intercâmbio, o diálogo e o aprendizado
intercultural. Porém, o Estado de Santa Catarina, ao contrário de outros Estados como São Paulo,
Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, ainda não possui comitês estaduais de apoio ao
imigrante e refugiado, isolando-se assim no tratamento da temática, o que leva à problematização
acerca do papel do Estado na promoção dos direitos humanos dos migrantes, pois ainda hoje é a
sociedade civil quem se mobiliza para resolver a falta de acolhimento dos migrantes pela esfera
pública27.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O fenômeno global da migração internacional é cada vez mais sensível no Estado de Santa
Catarina, em que o convívio com pessoas advindas de outros países da América Latina, da África ou
do Oriente Médio já é uma realidade cotidiana. Porém, o tema da migração transnacional ainda está
restrito a um pequeno círculo de agentes governamentais, de modo que tais propostas devem
25
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ganhar maior penetração política. Discussões nas esferas de poder do Estado e na sociedade civil
devem evoluir, sendo essencial na atualidade iniciativas que forneçam maior clareza sobre as
implicações do discurso dos direitos humanos na política migratória, inclusive para se propor uma
nova política para as migrações no Brasil e, regionalmente, para Santa Catarina.
Trata-se de um cenário transnacional que merece todo o empenho de estudo e dedicação
científica para a propositura de novas tecnologias jurídicas e políticas para a concretização dos
direitos humanos dos migrantes. A grande problemática é a falta de condições estatais que
consintam a proteção dos direitos humanos dos migrantes dentro de uma política migratória
humanista que se faça efetiva. Por isso, é-se incitado a novos estudos a preencher este espaço,
ainda muito pouco explorado, para no âmbito catarinense, em que esta realidade faz-se muito
sensível, descrever esta realidade e propor iniciativas e estudos que sejam eficazes na proteção dos
direitos humanos dos migrantes, elucidando os vetores para as transformações necessárias à
realização deste projeto.
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