ORGANIZADORES:

DIRLEY DA CUNHA JUNIOR
FÁBIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH
RODRIGO ANDRADE

CORONAVÍRUS E OUTROS ESTUDOS:
HOMENAGEM DOS BAIANOS AOS 100 ANOS DE J. J. CALMON DE PASSOS

Volume 2

Editora Direito Levado a Sério
Salvador, 2020

Editora Direito Levado a Sério
Salvador, Bahia
direitolevadoaserio@gmail.com
Capa

Carla Conchita Pacheco Bouças
Editoração
Rodrigo Andrade
Conselho Editorial
Prof. Anderson Pereira
Prof. Dr. Bernardo Montalvão Varjão de Azevêdo
Prof. Dr. Daniel da Fonseca Lins Junior
Prof. Dr. Fábio Periandro de A. Hirsch
Profa. Dra. Flora Augusta Varela Aranha
Prof. Dr. Jaime Barreiros Neto
Prof. Me. José Marcello Monteiro Gurgel
Prof. Dr. José Rômulo Magalhães
Prof. Dr. Julio Cesar de Sá da Rocha
Prof. Me. Rodrigo Andrade de Almeida

ISBN 978-65-87020-05-1
Dados Internacionais de Catalogação na Câmara Brasileira do Livro
H1c

HIRSCH, Fábio Periandro de Almeida (Organizador)
CORONAVÍRUS E OUTROS ESTUDOS : Homenagem dos baianos aos 100
anos de J.J. Calmon de Passos Vol 2 / Fábio Periandro de Almeida HIRSCH. –
2020.
275p.
1. DIREITO. 2. PUBLICO. 3. CONSTITUCIONAL. I. Título.
CDD 340
Data do fechamento desta edição: 16/07/2020

Esta publicação poderá ser reproduzida e distribuída livremente, desde que em sua
integralidade e de maneira gratuita, sendo vedada qualquer forma de comercialização, bem
como modificação, edição, redução ou fragmentação, sem a prévia e expressa autorização da
Editora Direito Levado a Sério.
A violação dos direitos autorais é crime, tipificado na Lei nº 9.610/1998 e punido na forma do
art. 184 do Código Penal Brasileiro.

APRESENTAÇÃO

José Joaquim Calmon de Passos: todas as homenagens a ele sempre serão poucas!
Por ocasião do ano no qual ele completaria um centenário se estivesse entre nós
no plano físico, os organizadores preparam o presente livro, em dois volumes, como um
memorial de múltiplas visões acerca de problemas a serem enfrentados pela Academia e
pelo Direito.
A proposta surgiu pela necessidade de pensar e buscar soluções e respostas ao
grave cenário da pandemia da COVID-19, vírus que já causou mais de 75 mil mortes em
todo o Brasil – em números sabidos, sem contar a relevante subnotificação que o país
enfrenta quer por ignorância, quer por falta de vontade política, quer por falta de
eficiência de boa parcela dos integrantes dos poderes executivos federal, estaduais,
distrital e municipais.
Agregaram-se aos artigos enviados por colegas valorosas colaborações acerca de
temas jurídicos diversos, mas todos muito relevantes e, certamente, motivo de altos e
acalorados debates caso fossem submetidos ao crivo inteligente do Mestre Calmon de
Passos.
Tenho um carinho especial ao falar de Calmon. Minha vida acadêmica se divide
em antes e depois do cursar sua disciplina ainda no início do Mestrado em Direito Público
na UFBA. Minha vida pessoal ganhou um amigo, um confidente, um ouvinte atento e um
conselheiro excepcional.
Um dia ele escreveu o prefácio do livro que publicizou a dissertação apresentada
e, com toda a sua verve, afirmou o seguinte, pedindo licença para a transcrição:
“Quando Fábio Periandro convidou-me para prefaciar seu livro, pus-me um dilema: falar do
autor ou falar do livro? Ou de ambos? E explico as razões de minha dúvida. A pessoa humana
Fábio Periandro descabe num prefácio. Não pelo avantajado de sua estatura, mas pela
abundância de suas qualidades. Um gigante capaz de acalentar em seus braços a mais frágil
das crianças.
Nada mais coerente, portanto, que o estudioso e profissional do Direito que ele é transmita
este seu modo de ser como criatura humana. Coloco-o no rol dos jovens de nossos dias para
os quais “o sonho ainda não acabou”. Curiosamente, a geração do segundo após- guerra
ousou tudo e acreditou que seria capaz de moldar o mundo de seus sonhos. Esta geração foi
despojada de seus bens em 1968, nas ruas de Paris e expulsa da arena com a queda do muro
de Berlim e a globalização.
A geração de Fábio é a que tenta dar vitalidade a algum sonho, sempre o de ontem com outra
roupagem – a felicidade do gênero humano – ajustando-o ao mundo que o capitalismo
desorganizado ou de cassino, como é chamado, começou a moldar a partir da década de 70.
Porque a atividade política se amofinou a ponto de quase se inviabilizar, o sonho de hoje
resolveu marchar pela estrada asfaltada do Direito que sendo linguagem, e enquanto
linguagem, serve para a descrição de qualquer paisagem, seja ela real ou simplesmente
imaginada. Ocorre que ele é também necessariamente decisão, e neste nível chuta o sonho
para as nuvens e fere fundo na condição humana.
Em verdade o sonho da geração de Fábio, para poder continuar, mudou de protagonista. Não
serão os jovens, os revolucionários e os inquietos que mudarão o mundo, mas o Direito e sua
nutriz, a democracia. A política se curvará a ele, como proclamou Ferrajoli e o econômico
deve dobrar-se ante suas exigências éticas, como proclamam os jusnaturalistas laicos. Tudo
isto está garantido pela força divina da Constituição, pela religião do constitucionalismo e
pelo sacerdócio dos magistrados.
Daí o desafio: se a Constituição já assegura o bem estar, a felicidade e a harmoniosa
convivência dos homens, o de que se precisa, e com urgência, é que esses direitos tenham
efetividade na “dura realidade”, milagre só viável através dos que assumiram a
responsabilidade de realizá-lo – os magistrados. Nisto o problema e também a solução. Deve-
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se exigir cada vez mais dos magistrados que assumam a coragem de moldar a realidade. Li
num artigo escrito por mestrando em Direito de uma Universidade respeitabilíssima do
Sudoeste desenvolvido e publicado em revista respeitável que devemos “musculizar (passe
o neologismo) a magistratura”. Devemos, portanto, dar-lhe bíceps mais poderosos a fim de
que o Direito, que já deu tudo, como texto, também dê tudo como alimento do corpo.
Eu sou, entretanto, remanescente de uma geração que morreu duas vezes: a primeira, com o
dilaceramento direita-esquerda da primeira metade do século XX e a segunda com o
aniquilamento da geração do segundo-após-guerra. Teimosamente ainda sobrevivo e convivo
com a geração que, pela necessidade de sobreviver nos “altiplanos”, único espaço onde ainda
se pode ter algum oxigênio, se dilacera tentando fazer montanhismo social sem os riscos que
a escalada impõe.
E isto só o Direito pode proporcionar. Ele possibilita um discurso que dá prioridade à
dignidade da pessoa humana, apoiada nos direitos fundamentais, alicerçados em cláusulas
pétreas e muitos outros deuses que hoje povoam o Olimpo dos que ainda sentem necessidade
de sonhar.
(...) Para um descrente (jurídico) como eu tudo isto soa como um convite a que os deuses ou
o único Deus verdadeiro separe as águas do Mar Vermelho, faça parar o Sol, transforme a
água em vinho e acalme a tempestade que agita ameaçadoramente o mar em que navegamos.
Mas ainda me resta um consolo. Hannah Arendt nos diz que o homem, só pelo fato de nascer,
coloca diante dele todas as possibilidades e que o inesperado vem sempre sob a forma de
milagre. Minha idade não irá permitir que dele usufrua, mas Fábio tem todo um século a sua
frente. Prossiga, portanto, meu talentoso e sensível jurista. Os velhos, como eu, só podemos
nos sentar à margem da estrada e desejar aos que prosseguem uma vitoriosa jornada.”

Ele sempre me fez um bem danado, sobretudo quando me tirava da zona de
conforto do pensar!
Em tempos tão difíceis quanto os de agora, enfrentando a pandemia do vírus e as
do negacionismo da ciência, do terraplanismo, das visões obtusas e do “umbiguismo”, a
ausência das falas fortes e embasadas de Calmon se faz mais ainda forte. Estivesse entre
nós, a irresignação moral geraria artigos fantásticos, textos combativos, críticas
relevantes.
O que esperamos é que este livro sirva para tentarmos trilhar este caminho exposto
pelo exemplo e pela inteligência de Calmon de Passos. Aproveitem e, sempre, lembremse do que ele dizia: “Jurista é esse homem apaixonado pela perseguição dessa bela mulher
inconquistável que se chama justiça”.
Salvador, saudosa terra de Calmon, em 16 de julho do ano de 2020.
Fábio Periandro de Almeida Hirsch
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FENÔMENO POLÍTICO

POLITICAL PHENOMENON
Fábio Periandro de Almeida Hirsch1

RESUMO: O artigo discute o fenômeno político enquanto tema essencial para a précompreensão da Ciência Política, da Teoria Geral do Estado e do Direito Constitucional,
na exata medida em que busca justificar o exercício do poder mediante a ameaça ou
mesmo a efetividade da violência física legítima. Trabalha, portanto, com o substrato
teórico da capacidade de ordenar no seio do Estado.

ABSTRACT: The article discusses the political phenomenon as an essential theme for
the pre-understanding of Political Science, the General Theory of the State and
Constitutional Law, in the exact extent that it seeks to justify the exercise of power through
the threat or even the effectiveness of violence legitimate physics. It therefore works with
the theoretical substrate of the capacity to order within the State.

PALAVRAS-CHAVES: Política; Estado; poder; violência; legitimidade; Ciência
Política; Teoria Geral do Estado.

KEY WORDS: Politics; state, power, violence, legitimacy, Political Science, General
Theory of the State.

EXPLICAÇÃO INICIAL

O texto do presente artigo equivale ao conteúdo da avaliação escrita dissertativa
realizada pelo autor no Concurso para Professor Assistente de Ciência Política, Teoria da
Constituição e Direito Constitucional da Universidade Federal da Bahia, realizada em 11
de dezembro de 2008, prova a qual foi aprovada por banca examinadora composta pelos
professores doutores Manoel Jorge e Silva Neto (UFBA), Sandra Regina Martini Vial

Doutor e Mestre em Direito Público pelo PPGD-UFBA. Professor Adjunto de Direito Constitucional da
UFBA e da UNEB. Professor de Jurisdição Constitucional da UNIJORGE. Advogado e Árbitro em
Salvador e Brasília.
1
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(UNISINOS) e Luiz Alberto David Araújo (PUC/SP) honrando o mesmo com o grau 9,5
(nove e meio).
A prova foi realizada em oito horas, com consulta prévia na primeira e sem
consulta alguma nas outras sete horas de escrita. A formatação coube a cada examinando.
O esclarecimento, por respeito ao leitor, justifica a falta de referências indicadas

ao final e a ausência de respeito às orientações da ABNT nas citações ao longo do texto.
Notas explicativas circunstanciarão por vezes o texto com as informações originais da
avaliação.
EMENTA:
I – INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA POLÍTICA;
FENÔMENO POLÍTICO, PODER, PODER POLÍTICO,
REGIME POLÍTICO, LEGITIMIDADE POLÍTICA E
CIÊNCIAS POLÍTICAS. TEORIA GERAL DO ESTADO.
II – ESTADO: SOCIEDADE POLÍTICA POR
EXCELÊNCIA. NOÇÃO, EVOLUÇÃO, PODER DO
ESTADO, LEGITIMIDADE DO ESTADO.
III – REGIMES POLÍTICOS E DEMOCRACIA.
QUESTÕES ATUAIS (DEMOCRACIA PARTICIPATIVA;
DIREITO
FRATERNO;
PARTICIPAÇÃO
NOS
PROCESSOS
DECISÓRIOS
–
REFERENDO;
PLEBISCITO; INICIATIVA POPULAR DE LEIS;
“AMICUS CURIAE”; CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE;
DIREITO
DE
RESISTÊNCIA; CONFLITOS FUNDIÁRIOS; DIREITOS
SOCIAIS;
CULTURA
CONSTITUCIONAL),
DEMOCRACIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS.
IV – JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA E POLITIZAÇÃO
DO
DIREITO:
CONSTITUCIONALISMO,
DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA
E
DIREITOS
FUNDAMENTAIS. INTERESSE PÚBLICO. “DITADURA
DA MAIORIA”. O STF E A POLÍTICA JUDICIAL.

I – INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA POLÍTICA

1. EXPLICAÇÃO NECESSÁRIA
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O tema sorteado – fenômeno político – é, seguramente, um dos mais ricos e
relevantes da Ciência Política, da Teoria Geral do Estado e do Direito Constitucional,

constituindo-se em arcabouço imprescindível para o estudo criterioso e científico de todas
as disciplinas do núcleo público do Direito.
A metodologia a ser adotada nesta avaliação escrita é a seguinte:
a) identificação do corte metodológico efetivado pelo candidato mediante a
exposição de ementa2;
b) apresentação dos aspectos propedêuticos do tema, com o que se busca a
demonstração de uma “teoria geral do fenômeno político”;
c) vinculação da teoria geral à figura do Estado, diante da estreita e necessária
conexão entre os mesmos ao longo da história humana e jurídica;
d) após, a delimitação do tema em face do regime democrático, eis que é neste
domínio que a atividade e os fenômenos políticos ganham a dimensão de maior
relevo teórico e prático, dando-se ênfase aqui a, primeiro, uma visão genérica e,
depois, em segundo lugar, uma aproximação com a realidade brasileira;
e) ao final, a perspectiva da interferência dos fenômenos políticos e da política
com a esfera jurídica traz a oportunidade e a verdadeira necessidade de debater a
questão da judicialização do direito e da politização da justiça, a fim de
compreender os pontos de conexão entre essas realidades, debelar crendices e, daí,
contribuir para uma avaliação atual e técnica sobre a intrigante matéria em foco.
Encerra-se a exposição com a conclusão formal.
O objetivo da metodologia acima exposta é facilitar a compreensão mais lata
possível e, na seqüência, especificar o conhecimento para aspectos atuais e socialmente
relevantes, por vezes relegados a plano secundário pela dogmática jurídica.
2. FENÔMENO POLÍTICO

A prova escrita na versão original se iniciou formalmente com a colocação de uma ementa sintetizando
os principais pontos a serem desenvolvidos. O seu conteúdo equivale fielmente às chamadas de capítulos e
seções do presente artigo.
2
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A premissa para qualquer estudo sobre política é a de que o homem é um animal
político, frase que se eterniza logo no pórtico da obra Política de Aristóteles. Ao mesmo
tempo que afirma a condição humana necessariamente gregária, o filósofo grego sustenta
que a condição política é vinculada à cidade e à obediência, pois aquele que se isola ou é
vil ou é superior aos demais.
À noção de política em Aristóteles se vincula, essencialmente, a de obediência e
de poder.
O poder pode ser concebido, em termos genéricos, como a capacidade de obter os
efeitos desejados como resultado do uso dos meios, conceito que Russel expõe e que, por
agora, ilustra o ideário aristotélico de política.
A inter-relação entre a cidade e o homem faz com que a política se torne elemento
essencial da própria condição humana.
Ser humano, portanto, conforme a idéia de Aristóteles, é o indivíduo que tem
ligações alheias à sua singularidade e que interage com os demais membros da sociedade.
A relação homem-grupo é aspecto decisivo para a boa compreensão dos
fenômenos políticos.
Numa concepção ampla, qualquer evento que envolva o ser humano e as
sociedades (em particular o Estado) pode ser considerado como fenômeno político. Por
definição da filosofia, conforme JAPIASSÚ & MARCONDES, fenômeno é tudo aquilo
que ocorre apreciável pelos sentidos. Daí porque é plenamente possível compreender que,
se fenômeno é alteração da realidade – ainda que mínima nos seus efeitos -, todas as
situações da vida podem se encaixar nesse aspecto da tentativa de definição.
A concepção que nos parece mais adequada passa pela doutrina de JORGE
MIRANDA, eminente professor português e de NELSON DE SOUZA SAMPAIO,
professor catedrático de Teoria Geral do Estado da Universidade Federal da Bahia, de
honrosa memória e com contribuição indispensável para o deslinde do problema.
Em obras como “Formas e Sistemas de Governo”, “Teoria do Estado e da
Constituição” e “Manual de Direito Constitucional”, o mestre lusitano ensina que há uma
necessária dualidade entre os grupos e o homem, entre o coletivo e o individual. É desta
tensão que surgem os fenômenos políticos, especificando os mesmos como os
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acontecimentos que envolvem o exercício do poder e a verificação da legitimidade deste
mesmo poder.
O pensamento de Jorge Miranda identifica a umbilical relação entre poder e
legitimidade, o que será adiante desenvolvido.
O professor Nelson Sampaio afirma seus ensinamentos afigurando que fenômenos
políticos são as atividades dessa natureza, os grupos e as organizações que se envolvem
com o tema, esclarecendo no seu livro “Prólogo para a teoria geral do estado” que por
atividade política deve-se entender as atuações relacionadas à capacidade de mando bem
como a busca de melhores posições de comando dentro dos grupos e organizações com
os meios apropriados a tanto.
O conceito do saudoso professor baiano é suficiente para nos dar a dimensão do
problema a ser enfrentado, qual seja, compreender a idéia, os mecanismos, os limites e as
aplicações práticas em cada momento histórico das relações de poder que envolvem os
seres humanos entre si e na sua interferência com as demais realidades.
3. PODER. PODER POLÍTICO
A noção essencial para fins de analisar o poder é a necessidade de situar sua
avaliação.
A ciência estuda o poder por todos os seus segmentos. Alguns se ocupam do poder
como resultado de suas atividades (os efeitos das músicas no tratamento de pacientes, por
exemplo); outros têm nele uma das bases de sua teoria e investigação (a Sociologia e, em
sentido diverso, a Física e a Engenharia).
Os segmentos científicos que tratam do poder na condição central partem de visão
genérica do fenômeno (capacidade de conseguir resultados) para, em níveis diversos,
especificar a acepção ampla com o fito de obter sua noção operacional de poder.
Ao nosso ver, de forma lata, poder é medida de obtenção de alterações no plano
da realidade. Mais especificadamente, pode-se admitir que poder é meio de persuadir
coisas, pessoas e idéias, ou seja, é mecanismo de sujeição.
Especificando o estudo do poder no plano político, o que se verifica é a veracidade
da essencial noção de poder como sujeição, a qual pode se operar mediante a persuasão
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ou mesmo através da imposição de vontade. Exemplo é o exercício do poder familiar, o
qual pode se aperfeiçoar mediante conselhos, orientações, explicações, obtendo como
resultado que o filho aceda com a posição do pai ou mãe; contudo, é também viável que
a resistência seja tamanha ao patamar de se fazer necessário o uso da autoridade, a fixação
de posição de comando naquela organização familiar e, até mesmo, o recurso à força para
valer a ordem.
O uso da violência aqui é limitado, não se podendo tolerar o abuso da violência
no exercício deste poder. Daí a evidência que há escalas e limitações ao desenvolvimento
do poder.
O poder político é o exercício da capacidade de sujeição da vontade e do
comportamento mediante o uso de mecanismos de comando (informação, limitação,
aceitação e repressão). As características do poder político são:
a)

exclusividade do uso legítimo da violência – este característico confere à

entidade a capacidade de se valer do suporte de convencimento para sujeitar os
insubmissos aos comandos vigentes à época; o uso da violência pelo Estado, por
exemplo, conforme aponta Jorge Miranda, faz valer as ordens mesmo contra a
vontade do sujeito passivo, devendo ser anotado que a expectativa da sanção faz
com que o comportamento seja previamente moldado para a aceitação de ordens
gerais como as leis (conferir BOBBIO, Norberto. Teoria da norma); o uso da força
faz com que seja afirmada a capacidade política suprema de mando do Estado, daí
porque BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINO (Dicionário de filosofia, Editora
UnB) aduzem com propriedade que o poder estatal é supremo por força ou
conduto de atuar o Estado com o poder de coação final e definitivo; por derradeiro
no particular, o que caracteriza não é a exclusividade plena (já que pode ocorrer –
como sói mesmo – a existência de forças contrárias ao Estado que com ele
busquem medir poderes bélicos e de conformação social), porém o uso “legítimo”
da força, no sentido de autorizado, legitimado, tolerado, fundado, é que acentua a
nota característica.
b)

Inexistência de poder de igual posição no plano interno e externo –

significa essa característica que o poder político não pode admitir que haja uma
rivalização com ele, quer no plano interno, quer no internacional. Como
manifestação de soberania, o poder política necessita se impor como ordem de
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onde emanem, com exclusividade, as ordenações válidas dentro de um
determinado Estado. No plano interna ainda se evidencia que a manutenção da
ordem é item obrigatório para a atuação do ente estatal, inclusive com o revide a
ataques e o desmantelamento de movimentos contrários aos parâmetros gerais
fixados (grupos paramilitares no Brasil, em face da restrição ao direito
fundamental de associação contido no art. 5º da CF/88, por exemplo). No plano
internacional, ainda que nos tempos atuais o aspecto externo da soberania esteja
em xeque, não deve haver imposição entre países, mas sim cooperação (até
mesmo em face dos compromissos internacionais de igualdade entre os Estados,
no Brasil exposto no art. 4º da Constituição).
BOBBIO, MATTEUCCI E PASQUINO ainda se referem à capacidade de
incidência em todos os aspectos da vida social como característica deste poder.
Esse aspecto é relevante porque traz a discussão do regime político.
4. REGIME POLÍTICO E LEGITIMIDADE.
A idéia de regime político conduz, como adverte a doutrina (Jorge Miranda;
Gomes Canotilho; Dalmo Dallari; Paulo Bonavides), à análise da vinculação entre o
exercício do poder político e de sua autoridade com os limites e a legitimidade do poder.
Em outros termos, a noção de poder tem ligação visceral com a base ou o título
por meio do qual o poder se aperfeiçoa e se opera.
Legitimar, pois, é autorizar, admitir como válido e como passível de obediência e
respeito. O viés da legitimidade identifica e até mesmo distingue o poder político
realizado no aspecto apenas formal ou simbólico daquel´outro que se exercita de maneira
substancial ou material.
A legitimidade precisa ser bem compreendida em duas dimensões: a histórica
(cada momento possui ou pode possuir uma noção de legitimidade) e a axiológica
(legítimo é qualidade que se atribui de acordo com opções e valores de cada época, lugar
e povo, envolvendo aspectos sociais, culturais e jurídicos).
Na evolução sobre o tema ganham relevo as noções de WEBER e de LUHMANN,
além das de FERRERO.
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O primeiro propôs classificação mundialmente conhecida envolvendo os aspectos
do carisma (líder carismático é aquele que atua validamente porque é admitido de acordo
com atributos vinculados à sua pessoa), da tradição (líder tradicional é aquele que já
possui ou um motivo legal ou fundante, seria mais apropriado dizer que lhe confere o
direito de suceder o antigo exercente do poder, autorizado pelo passado e pela
hereditariedade, em dinastias por vezes) e da racionalidade (líder racional ou legal é
aquele que retira sua capacidade de agir de um título juridicamente posto em leis gerais e
antecedentes, ou seja, em motivação objetiva e, normalmente, vinculada a facetas técnicas
ou de qualidades exigidas e atendidas pelo agente).
Com Ferrero se afirma a legitimidade pelo grau de medo entre autoridades e
comandados: maior medo implica menos adesão e menor sustentação do e no poder.
Com Luhmann reconhece-se a noção de legitimidade pelo procedimento; em
essência, sendo legítimo aquilo que cria expectativa aceita a determinado nível de
tolerância, o conjunto das decisões adotadas faz com que o procedimento se legitima, ou
seja, importa o proceder, e não casa item isolado, para que se afirme justo título a um
comando.
Um dos aspectos mais relevantes para a determinação do nível de legitimidade é
o fator respeito aos direitos humanos em geral e fundamentais no seio de cada Estado. O
tema será desenvolvido adiante.
5. POLÍTICA E CIÊNCIAS POLÍTICAS. TEORIA GERAL DO ESTADO.
A atuação do homem, consciente ou inconsciente, revela a faceta política inerente.
Em regra, quando há interação, a política se apresenta de vontade própria ou como
resultado não querido. Mesmo atuações isoladas, até o silêncio por vezes, implica na
ocorrência de um ato político.
A variedade de aspectos por meio dos quais é possível enfrentar o fenômeno
político enseja, no plano do conhecimento, a criação e estabelecimento de ramos da
ciência ocupados do problema político.
Notadamente no campo jurídico a vinculação é obrigatória e natural: obrigado a
interferir na liberdade social e ditar caminhos, por certo o Estado é atrelado de forma
indelével à política, em sentido amplo (enquanto domínio que envolve as pessoas e
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condiciona suas múltiplas relações aos comandos do Estado, à “Polis”); da mesma forma,
é natural relacionar política e Estado pois um se vale do outro para aperfeiçoar suas
tarefas.
A Ciência Política é disciplina que, dentro das ciências humanas, se ocupa do
fenômeno político em variados sentidos e sob diversos métodos. Em que pese a corrente
distintiva, por vezes há uma confusão entre os objetos desta e da Teoria Geral do Estado.
A Teoria Geral do Estado tem por delimitação essencial a análise do fenômeno
político sob as condicionantes que o Estado, enquanto um dos conceitos públicos mais
difundidos e relevantes, traz para a compreensão, o estudo e a busca de soluções
socialmente úteis no campo das necessidades do ser humano.
No particular da esfera jurídica e, ainda mais, dos programas das faculdades de
Direito no Brasil, ora se vêem ambas com autonomia, ora a T.G.E. como sinônimo da
junção das duas disciplinas.
Nelson Sampaio já afirmava que a T.G.E. era de fato uma introdução ao direito
constitucional (o que não retirava sua autonomia numa acepção mais restrita do problema
ao ver do professor). No mesmo sentido Celso Ribeiro Bastos.
Ao nosso ver o aspecto pontual que se orienta para a seara do Direito há de ser
preparado pela Ciência Política e direcionado pela T.G.E. para que se avance no aspecto
didático e pedagógico das ciências jurídicas.
Estudar o Estado, pois, é providência que se impõe.

II - ESTADO: SOCIEDADE POLÍTICA POR EXCELÊNCIA

1. NOÇÃO E EVOLUÇÃO
A noção de Estado é obtida pela percepção singela que advém de Aristóteles:
política envolve obediência e ordem para gerir o corpo social; denota limitações ao poder,
ao exercente deste poder.
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Conforme nos orienta JELLINEK, referido pelo professor cearense 3 PAULO
BONAVIDES, pode-se conceituar Estado como o conjunto de um povo situado num
determinado território e submetido a um poder originário de mando.
O conceito tem por virtude apontar os elementos essenciais do fenômeno estatal,
o que faz com que dele se verifique a importância da manutenção de ordens territorial e
politicamente delineadas sobre um grupo populacional específico.
Ao conceito devem ser afetadas em seqüência, a consideração que também é
elemento constitutivo do Estado a finalidade, como afirma categoricamente o professor
doutor MANOEL JORGE E SILVA NETO e, mais especificamente, que a depender do
mote que se confira ao regime político de cada Estado, o bem comum e a busca da
felicidade são desideratos inerentes e de extrema relevância (conforme ensina o professor
doutor LUIZ ALBERTO DAVID ARAÚJO, em obra fundamental para a compreensão
dos direitos dos transexuais, numa perspectiva pautada na democracia e no respeito da
dignidade humana).
Ao longo do tempo o próprio Estado passou por sucessivas alterações em suas
características, notadamente na maneira pela qual a relação entre soberania (o poder
político de mando) e povo (na concepção menos técnica e mais ampla que por vezes
equipara a população ou nação – apesar de não se confundirem em face do título jurídico
de obrigações e direitos do povo com o Estado de que é nacional).
Desde o Estado antigo (dominado pela teocracia), passando pelas experiências
grega e romana (onde se corporifica e se institucionaliza o Estado), pela época medieva
(quando houve uma distinção de forças tamanha a indicar, na doutrina, até a “morte” ou
inexistência do Estado naquele período) e pelo Estado Moderno (onde se faz uma
libertação das amarras absolutistas e tem início a atuação burguesa de nova concepção do
fenômeno), o que se vislumbra é uma constante re-definição do papel do Estado, com
maiores ou menores conseqüências sociais, jurídicas e históricas.
O Estado Social, advento de idéias em resposta aos anseios da sociedade diante
da abstenção contumaz do momento histórico anterior (Estado Liberal, que se contentava
em nada realizar contra as liberdades públicas e direitos civis/políticos ou de 1ª geração),
3 A referência foi equivocada, pois o

Professor Paulo Bonavides nasceu em Patos, na Paraíba. Explica-se o
lapso porque a história do mestre se vincula umbilicalmente a Universidade Federal do Ceará.
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inicia os anos de 1900 com a proposta transformadora de uma legitimidade estatal
baseada na prestação de benefícios, ou seja, na conformação de uma agir estatal positivo
e voltado a atender os anseios basilares do corpo social. Normas pragmáticas e dirigismo
do Estado pela Constituição informam a idéia de máxima eficácia possível do Estado na
sua finalidade de agregador social e ordenador político.
Com maior razão o Estado Contemporâneo pode ser considerado espécie típica
deste cenário evolutivo em forma de espiral: avanços e retrocessos em cada momento
histórico fazem com que se afirme a convivência com a crise (quase eterna) do próprio
Estado; com uma sua revisão pautada na superação da racionalidade atual em termos de
soberania, influxos jurídicos relevantes para as esferas estatais e sociais decorrentes da
globalização ou da mundialização de mercados econômica e empresarial. A perspectiva,
que antes era pacífica, do poderio de cada Estado-Nação ser relevante em si mesmo é
transigida para um cenário de homogeneidade em nível global, de nivelamento cultural e
de hábitos, de padronização de gestos e orientações políticas tendo por pano de fundo a
atuação silenciosa, mas decisiva, do poderoso grupo econômico formado por empresas
multinacionais, investidores altamente capitalizados e fundos financeiros com atuação e
rendimentos diluídos em diversos setores sociais.
Hoje são vistas análises moderadas sobre a globalização (por todos, DALMO
DALLARI); visões críticas de profundo envolvimento entre o Estado e as organizações
econômicas que dominam a política em âmbito internacional (por todos, Ivo Dantas; ao
discutir em artigo quais as perspectivas jurídicas do neoliberalismo e da globalização,
com especial destaque para José Eduardo Faria que, em outra obra – “O direito na era da
globalização”, termina indicando que o resultado do fenômeno da mundialização
econômica não é, apenas, a redefinição de importância do Estado, mas sim que se gera a
verdadeira debilidade do ente estatal, caminhando até mesmo para a sua inutilidade).
O “novo estágio do imperialismo” termina refletindo na própria legitimidade
estatal.
2. PODER DO ESTADO. LEGITIMIDADE DO ESTADO.
O efeito mais deletério da globalização econômica é a postura de desprezo pelo
Estado. Ainda que se faça resistência para fins de sua manutenção, o que se vislumbra é
um conflito com severas proporções: ou o Estado se reformula e acompanha os padrões
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imperativos de qualidade, eficiência e resultado que são mundialmente postos ou a
resultante é a desnecessidade de uma entidade obsoleta, cara e mal gerida.
Há, pois, uma atitude de questionamento do poder e da legitimidade deste poderio
do Estado.

As grandes empresas tomam o aparato estatal de comando muito mais como
barreiras para o seu desenvolvimento do que como instâncias necessárias de convivência
e progresso conjunto.
Se o Poder Judiciário é lento e corrupto, o recurso à arbitragem faz com que se
escape do problema; se o obstáculo é constitucional ou legal, a atuação mediante “lobby”
político-partidário fomenta soluções constitucionais de ocasião e mudanças normativas
sem embasamento socialmente produtivo, gerando ônus e potencial exclusão; caso o
entrave venha do Executivo, agentes políticos selecionados podem ser retirados por
golpes ou mesmo por ingerências de decisões empresariais que alteram bolsas de valores,
ensejam brutal recessão, criam animosidade entre o corpo social e o corpo governativo e
terminam por minar, indiretamente, a autoridade e o conceito de soberania interna.
Qual a solução? Ou melhor: há solução?
Pensamos que sim.
A maneira de solucionar o crônico problema da globalização em face do EstadoNação (sobre o tema ver na coletânea organizada por [não entendi o primeiro nome do
autor – p.15] Soares, com diversas discussões a respeito) é trabalhar, em retorno, o
aspecto resultado.
Não há mais lugar para concepções estáticas e meramente formais para o Estado.
Desse jeito sua legitimidade se esvai, como o Estado Liberal bem serve de exemplo.
Foi com a busca por resultados socialmente relevantes que o Estado Social ganhou
fora e respeitabilidade. A refundação do Estado hoje, na expressão de Márcio [não entendi
o sobrenome – p.15] advirá da capacidade que este ente supere deficiências atávicas e se
comporte, cada dia mais, com base nos princípios regentes da governança corporativa.
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Entendemos que a recolocação do Estado como centro válido e legítimo de
decisões há de observar os seguintes pontos nodais:
a) combate sistemático e eficiente da corrupção, a qual já é uma endemia
principalmente nos países subdesenvolvidos e africanos;
b) ampliação da presença efetiva dos agentes estatais nas localidades onde sua
mera apresentação significa redução do desamparo – exemplo de médicos residentes e
defensores públicos nos rincões mais distantes do interior do Brasil;
c) promoção de políticas de reforço à multicultura e preservação da história e das
tradições;
d) formação de uma cultura constitucional, como sugere o professor Manoel
Jorge, no sentido de, no primeiro momento, conferir segurança e consciência da real
dimensão de cidadania e de titularidade de direitos para, posteriormente à ciência, ser
favorecido o gradual, mas constante cumprimento das múltiplas determinações
constitucionais;
e) preservação firme das conquistas democráticas, em especial a garantia da
máxima efetividade das normas sociais gerais e trabalhistas, evitando viabilizar a
“flexibilização como forma de escravidão” a que se refere EDUARDO CAETANO:
necessário, portanto, implementar o princípio da vedação ao retrocesso (ver RICARDO
LOBO TORRES e INGO WOLFGANG SARLET) e a supereficácia dos direitos sociais
(Manoel Jorge e Silva Neto);
f) Para delimitação, em razão do tempo escasso, a prática da fomentação de
instrumentos de democracia participativa, aproximando o povo do governo e refundando
os laços de legitimidade do Estado.

III – REGIMES POLÍTICOS E DEMOCRACIA

1. ESPÉCIES DE DEMOCRACIA
Não se desconhece que a classificação usual na doutrina afirma que os regimes
políticos são a autocracia e a democracia (para amplo inventário, conferir Jorge Miranda,
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“Sistemas e Formas de Governo”; para uma perspectiva crítica, LÊNIO STRECK e LUIZ
BOLZAN DE MORAIS, “Ciência Política e Teoria Geral do Estado”).
Por opção metodológica derivada da necessidade de desenvolver o raciocínio do
tópico anterior, ater-nos-emos apenas na democracia.
A distinção que mais se cogita sobre o fenômeno democrático assim se assenta:
a) Democracia direta – viabilizada por meio de atuação própria dos titulares do
poder, em escolhas realizadas com a manifestação da vontade tomada em locais públicos
e por processos de conhecimento amplo aos interessados; teve por maior exemplo a
Grécia, com as atividades na Ágora.
b) Democracia semi-direta – aquela viabilizada mediante representação da
vontade dos titulares do poder por meio de critérios de seleção normalmente por sufrágio,
autorizando-se por esta via a adoção de providências e atividades em nome e, portanto,
em beneficio e no interesse do corpo social prioritariamente; a peculiaridade deste
consiste na presença de atenuações relevantes, onde o povo pode de forma direta
conformar as deliberações já tomadas ou a realizar e, até mesmo, repudiar autoridades
instituídas (o instituto do Recall em alguns estados americanos, por exemplo);
c) Democracia indireta ou representativa – aquela viabilizada através de concessão
do título de representante e autoridade na confiança dos atributos pessoais do escolhido,
outorgando-lhes poderes para ordenar a vida do estado em proveito mediato e imediato
do povo daquela coletividade; a existência de controles, respostas e prestações de contas
pelos governantes configura obrigação essencial deste modo.
Ocorre, porém, que não é incomum a malversação destes conceitos, em especial
os problemas da base, da premissa a que estão vinculados: democracia é o governo cujo
titular do poder é o povo e que os eventuais intermediários são mandatários (ou seja,
atuam em favor e com os condicionamentos que o outorgante do mandato lhe impõem).
O questionamento da necessidade e da relevância democrática é, seguramente, um
dos pontos onde é investida globalizadora ou mundializante se apóia na justa medida em
que o menor nível de atividade democrática remete para um maior nível de
permissividade com sistemas fechados, “pseudo-democráticos”, populistas e, portanto,
desonestos com a idéia de mandato político outorgado.
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É nesse cenário que são vistas as questões atuais da democracia.

2. QUESTÕES ATUAIS
O ponto de partida para a discussão sobre a relevância da democracia nos traz ao
campo da discussão sobre a representatividade.
Com efeito, a noção de representar politicamente outrem não se resolve da mesma
forma até singela com que se revoga um mandato privado.
Em especial nos sistemas presidencialistas, onde uma das mais destacadas
características é a responsabilidade jurídica do governante eleito (mesmo que por vezes
mediante um processo judicialiforme como é o impeachment no Brasil), a insinceridade
normativa (conferir LUIS ROBERTO BARROSO, “O direito constitucional e a
efetividade de suas normas”) associada à total indiferença com o cumprimento dos planos
de governo (ver JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Comentário contextual a Constituição”)
deixam evidenciados que a mera potencialidade de proteção dos anseios mais caros ao
corpo social somente deslegitimam os governantes, reduz seu campo de obediência e
respeitabilidade e gera, como conseqüência mais nefasta deste conjunto de equívocos, o
alheamento das lutas políticas, a desmobilização dos grupos de pressão e o descrédito
amplo ao Estado, aos seus agentes políticos e a sua autoridade.
2.1 A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
A forma de resgatar a relevância e a consideração do aparato governamental e, por
conseguinte, do estado em geral é aproximar a premissa da realidade.
O gradiente de atuação política solicita a época da eleição e o distanciamento
governo-povo após o pleito estar finalizado necessariamente precisa ser alterado para
permitir, da mais ampla perspectiva possível, a atividade pública nos negócios públicos
– o povo deve ser re-aproximado das decisões tanto quanto for cabível, configurando
como regra geral a participação popular nos processo s decisórios e como exceção o
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distanciamento (que somente deve se dar quando for material e objetivamente impossível
ou muito difícil e custoso tal interferência dos diretamente interessados).
A visão de uma democracia de essência, substancial, voltada para permitir a
inclusão dos interessados (seja qual for seu nível cultural, social ou econômico) e ampliar
a transparência e a atividade eficiente dos poderes públicos reflete a concepção
doutrinária da democracia participativa, muito bem sustentada e densificada por PAULO
BONAVIDES (“Teoria da democracia representativa”), RAUL MACHADO HORTA
(“Direito Constitucional”) e, no plano europeu, PETER HÄBERLE, CANOTILHO,
HESSE, JORGE MIRANDA e DIETER GRIMM, dentre outros.
2.2 O DIREITO FRATERNO
A professora doutora SANDRA REGINA MARTINI VIAL, analisando os
aspectos de conexão do texto 1984, de George Orwell, teve serena e acertada crítica aos
modelos onde a soberania é marcada pelo uso da força, onde a ignorância poda toda
atividade participativa mais efetiva e nos ensina que é viável pensar na implementação
no sistema de Direito fraterno, ou seja, na forma da vinculação entre responsáveis sociais
e cidadãos (em substituição a governantes soberanos e súditos ou soberanos e quasecidadãos) baseado no progressivo exercício do diálogo, da motivação dos atos públicos,
na demonstração das reais necessidades, o que induziria cada vez mais ao consenso e a
fraternidade (digno de nota é que tanto a democracia quanto a solidariedade serão
prestigiados pelos grupos na medida em que os resultados se efetivem nessa nova postura)
O basilar do proposto é dar concretude à 3ª geração ou dimensão dos direitos
fundamentais, visando obter a expansão do sentimento constitucional de que fala o
professor espanhol PABLO LUCAS VERDÚ.
Concordamos com a proposta, que nada tem de utópica ou romântica: bem ao
contrario, incrementado o nível de educação e cultura, a tendência dos povos é sair da
aceitação das ordens pelas ordens e se focar na autoridade do argumento, ou seja, dar
ênfase no aspecto persuasão e não no aspecto repressão do poder político.

26

2.3 PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS DECISÓRIOS
Crescente a tendência e as oportunidades para, em exercício a democracia
participativa, o povo tomar as rédeas do debate político e, de forma direta, resolver ou
interferir efetivamente na deliberação assumida.
Resolve, por exemplo, através do posicionamento público instituído mediante
plebiscitos e referendos, respectivamente, consulta antecedente que autoriza a
continuidade do procedimento decisório e consulta posterior que confere eficácia a uma
deliberação já adotada, mas pendente da condição referendaria ser positiva, permissiva.
No ambiente de democracia participativa, tendo em conta a busca da fraternidade
e da eficiência é até mesmo recomendável que seja conferida predominância aos
plebiscitos do que aos referendos.
Para tanto, direta e substancialmente, podemos referir:
a)

Iniciativa popular das leis, como forma válida de definição expressa de

prioridades pelo povo ao corpo político representativo de seus interesses, tendo assento
na Constituição Federal de 1988 no art. 61, §1ª, e 29, XIII para a União e os municípios
respectivamente; tal instituto é prejudicado pela dicção constitucional brasileira, mas,
com o auxilio das possibilidades hermenêuticas, chega-se até mesmo a afirmar que a
iniciativa é quase vinculante aos legisladores;
b)

Controle concentrado e amicus curiae, enquanto modalidades judiciais de

intervenção nas altas e significantes questões republicanas e da vida social, a legitimação
ampliada em 1988 para abarcar os partidos políticos, a OAB e as associações de âmbito
nacional faz com que a fiscalização do poder ganhe muito em efetividade prática;
ademais, a atuação dos “Amigos da Corte” amplia o debate constitucional (ver PETER
HÄBERLE sobre o ponto) e fomenta novas visões e novos contornos aos argumentos
jurídicos técnicos elevados à apreciação do STF e, atualmente, também do STJ – diante
da “lei de recursos repetidos”, como se denominou recente alteração do CPC brasileiro;
por fim no particular, as audiências públicas sobre temas de relevância social
transcendente como pesquisas de células-tronco embrionárias e a interrupção da gravidez
por anencefalia reforçam o papel democrático do Supremo Tribunal e o legitimam a tomar
a ponto como viabilizador da democracia participativa.
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c)

Direito de resistência, conflitos fundiários e direitos sociais – as

prescrições constantes da Constituição Federal de 1988 e também as extraídas dos seus
princípios explícitos e implícitos formam relevante arcabouço para a realização dos
princípios da força normativa da Constituição, da Unidade, do Efeito Integrador e da
Máxima Efetividade (conferir MANOEL JORGE E SILVA NETO, “Curso de Direito
Constitucional”;

LUIZ

ALBERTO

DAVID

ARAÚJO,

“Curso

de

Direito

Constitucional”; GILMAR FERREIRA MENDES et alli “Curso de Direito
Constitucional”; INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO, “Interpretação Constitucional”;
PAULO SCHIER, “Filtragem Constitucional”; GOMES CANOTILHO, “Direito
Constitucional e Teoria da Constituição”), todos com a nota característica de constituir
pela via hermenêutica condições de possibilidade para que seja transformada a realidade.
A implementação dos direitos sociais é tarefa que exige participação efetiva do
povo para fins de dar vazão às prestações declaradas constitucionalmente. O entrave das
finanças e do custo não pode ser oposto de forma genérica e aleatório sob pena de
transformar os preceitos da constituição em meras promessas sem conteúdo normativo
(nesse sentido, de combate à ineficácia das normas programáticas, PAULO PIMENTA e
ARX TOURINHO, professores da UFBA e, dentre tantos, por todos, INGO SARLET e
LÊNIO STRECK).
Há de se proceder o argumento corriqueiro da reserva do possível, em detrimento
da necessária efetivação do Mínimo Existencial (que deve ser cada dia menos “mínimo”
e que não pode ser confundido com a discricionariedade política), devendo ser
providenciada e incentivada a discricionariedade técnica como pressuposto da
democracia participativa.
Em tese de doutorado acerca do problema da terra, de sua propriedade e dos
conflitos que historicamente foram e ainda são gerados e vividos na questão fundiária,
SANDRA VIAL demonstra que é mesmo imprescindível rever a relação de legitimidade
de grupos sociais como o MST no que concerne ao seu papel de instrumento de uma
postura participativa de denúncia, de pressão social e de cobrança por eficiência na
política pública e nos órgãos promotores da mesma em nosso país (conferir VIAL, Sandra
Regina Martini. “Propriedade da Terra: analise sociojurídica”)
Desta advertência surge a oportunidade de referir ao direito de resistência como
direito fundamental, respaldado no art. 5ª, §2º e no princípio da dignidade da pessoa
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humana, como sustenta, com acerto, MARIA GARCIA (“Desobediência civil: direito
fundamental, Editora RT). Uma das maiores representações de concretude da democracia
nos parece ser o direito de discordar do “status quo”, de nutrir pensamentos e ações
renovatórias (conferir sobre o tema MANGABEIRA UNGER e o saudoso professor
CALMON DE PASSOS, para quem só na seara da política e da incisividade é possível,
de fato, pretender alterações sociais, mesmo ciente da dificuldade deste agir em face dos
interesses econômicos postos).
d) Cultura constitucional, democracia e direitos humanos – a democracia
participativa é campo fértil para a teorização da cultura constitucional, na medida que
torna possível o esclarecimento social sobre direitos e deveres constitucionais, sobre a
noção material de cidadania (e não a [não entendi – p.25] e, como já visto, insatisfatória
capacidade de votar e ser votado apenas) e de esclarecer que as sucessivas alterações
constitucionais são perniciosas à consolidação da vertente história democracia nacional.
Aliado forte dessa parceria democracia-cultura constitucional é a crescente
importância que se atribui aos direitos fundamentais: quanto maior for a crença na
sinceridade das previsões, quanto mais a interpretação oficial for condizente com a
legitimidade popular, necessariamente – pensamos e acreditamos na tese – a sociedade
brasileira terá uma elevação de qualidade em cidadania e de respeitabilidade em favor das
instituições democráticas e dos valores constitucionalmente postos.

IV – JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA E POLITIZAÇÃO DO DIREITO

Nesta última parte todas as considerações anteriores são trazidas à colação para
sustentar a aplicação prática que se afirmou ab initio.
De fato, o constitucionalismo contemporâneo não apenas sustenta uma
supremacia material e formal da Constituição Federal sobre todas as normas jurídicas
como também confere preeminência aos valores constitucionais como referenciais para
todo o corpo social desde o povo aos agentes públicos.
A sua ligação com a democracia participativa é inegável e irrefreável: a primazia
da Constituição confere novas cores aos elementos essenciais do poder político do Estado,
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eis que re-legítima o poder pela aproximação efetiva social; revigora a capacidade do
Estado de comandar, com motivação e transparência porém.
Enfim, a realidade atual é a busca de dar o maior respaldo possível ao cidadão, em
especial lhe assegurando no cotidiano da vida a realizabilidade dos direitos dos direitos
fundamentais (de proteção, de participação, sociais e fraternos).
A postura do Estado tem de ser gradativamente alterada, com o reconhecimento
que nos aspectos mais relevantes, o poder público, sempre que possível, há de se moldar
às noções privadas: a revisão do âmbito do conceito de interesse público é bom exemplo,
na medida em que o Estado-Administração por vezes é o maior entrave para que o EstadoJurisdição desempenhe um papel socialmente mais útil e relevante. Admitir-se acordos,
transações judiciais com maior freqüência, vulto econômico e amplitude de matérias é
um dos meios de obter maior adesão social e, por conseqüência, mais densidade na
democracia participativa.
Relevante ainda pontuar que é hoje muito gratificante vislumbrar uma boa atitude
de política judicial adotada pelo STF, em foco, sobretudo, o problema da “ditadura da
maioria”. É que a simples menção ao tema da política no Direito já tornava os debates
acalorados e, quase sempre, faziam-nos descambar para opiniões sem fundamentos
científicos e sem ressonância concreta.
Posturas como a publicidade televisiva de sessões do STF e a adoção de
entendimentos onde são afastadas restrições indevidas e insubsistentes aos direitos das
minorias (conferir o MS 24831, onde se assegurou o direito parlamentar de atuação de
minorias, ou ainda julgados onde a Corte implementa direitos sociais como educação e
saúde, cada dia mais freqüentes nas pautas e repositórios) contribuem decisivamente para
a mudança de mentalidade sobre o tema.
Dissociar a (má) política partidária, das propinas, negociatas e maus exemplos da
(boa) política de aproximação do anseio popular com as instâncias de poder é a tônica do
estado da arte da democracia participativa e uma das metas mais claras da cultura
constitucional que se vem implementando no Brasil.
Importa recordar a advertência do professor alemão DIETER GRIMM
(“Constituição e Política”), para quem, se é fora de dúvidas que o político é anterior e
relevante para o jurídico, não é menos passível de correção que o jurídico deve conformar
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o âmbito político, tudo em nome e visando assegurar ao máximo possível a dignidade da
pessoa humana enquanto ideia-força.

CONCLUSÃO

A exposição permite demonstrar que o problema do fenômeno político e do Estado
nos dias atuais, sobretudo diante dos desafios que a globalização impõe, é o de requalificar o aparato público de órgãos e idéias que viabilizem um retorno à essência
democrática e projetem um futuro de superação e efetividade.
Todo o foro dos diversos agentes políticos – e os juristas não devem se afastar
desse múnus – de viabilizar um horizonte onde o ciclo de promessas cede lugar aos
ganhos reais, ainda que com vagarosidade onde a legitimidade reencontre sua posição de
destaque em frente à legalidade (o que, com Luís Roberto Barroso, podemos chamar de
princípio da constitucionalidade); onde o Estado encampe as boas políticas da esfera
privada, em particular a transparência, a confiabilidade e a busca de resultados através de
metas; onde a realização constitucional não mais enseje conflitos institucionais em torno
dos poderes constituídos, e sim se converta em discurso uníssono balizador das grandes
transformações sociais.
O que se espera é, por todo o exposto, que as dificuldades sirvam de mecanismos
de busca de novas oportunidades socialmente úteis, relegando ao definitivo ostracismo o
Estado obsoleto, a política descompromissada e o desprezo pelo povo, razão de existir e
de se manter qualquer estrutura estatal.
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A SUPERAÇÃO DO VOTO DE QUALIDADE PRO FISCO NO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS (CARF)
E SUA CONCRETIZAÇÃO

Fernando Neves4
Fábio Periandro de Almeida Hirsch5

RESUMO: O artigo trata dos reflexos derivados da entrada em vigor da Lei Federal
número 13.988 de 14 de abril de 2020, a qual, dentre outras matérias, disciplinou o fim
do denominado Voto de Qualidade no âmbito do CARF e, explicitamente, determinou
que em casos de empate a decisão será tida como favorável aos contribuintes.
PALAVRAS CHAVES: CARF; voto de qualidade; empate; contribuinte.

1. EXPLICAÇÃO INICIAL

O Diário Oficial da União trouxe na sua edição que circulou em 15 de abril de
2020 a Lei Federal número 13.988. A nova legislação representa a conversão da Medida
Provisória número 899/2019, denominada pela imprensa em geral e também pela
especializada como “Medida Provisória do Contribuinte Legal”.
A mencionada norma, ostentando 29 artigos, trata em particular de regular a
denominada transação tributária, como se depreende da própria ementa da lei
(“estabelece os requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações,

e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à
cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária”).

Doutorando em Ciências Jurídicas na Pontificia Universidad Católica Argentina – PUC (Buenos Aires).
Pós-graduado em Direito Tributário pela UFBA. Pós-graduado em Direito Aduaneiro pela Universidade
Cândido Mendes. Pós-graduado em Direito Previdenciário do Custeio (Tributos) pela Universidade Gama
Filho / ICEED. Pós-graduado em Regulação de Serviços Públicos com ênfase em Tributação do Gás e
Petróleo pela UFBA/FAPEX. Pós-graduado em Metodologia do Ensino Jurídico pela UFBA. Advogado
atuante nas áreas Tributária e Aduaneira há 30 anos.
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Doutor e Mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia (PPDG-UFBA). Professor
Adjunto de Direito Constitucional e Administrativo das faculdades de Direito da Universidade Federal da
Bahia, da Universidade do Estado da Bahia e da UNIJORGE. Advogado atuante na area tributária há 18
anos e Árbitro.
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Sem dúvidas, a nova lei veio para regulamentar o artigo 171 do Código Tributário
Nacional (CTN) 6 e, portanto, conferir concretude e segurança jurídica para os entes

federativos e para os contribuintes.
Contudo, no seu artigo 28, único a compor o Capítulo V da mencionada lei de
conversão, foi inserida uma inovação legislativa especificamente relevante para os
julgamentos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O novo dispositivo, em síntese, extinguiu o denominado Voto de Qualidade,
gerando por consequência que, em caso de empate em um determinado julgamento, a
decisão será considerada favorável aos contribuintes.

A alteração nos procedimentos do órgão é cogente e os reflexos desta novel
legislação devem ser esclarecidos da forma mais objetiva possível.

2. O ARTIGO 28 DA LEI 13.988/2020 E AS NORMAS INTERNAS NO CARF

A nova disciplina legal tem a seguinte redação: “A Lei nº 10.522, de 19 de julho
de 2002, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 19-E: ‘Art. 19-E. Em caso de empate
no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito
tributário, não se aplica o voto de qualidade a que se refere o § 9º do art. 25 do Decreto
nº 70.235, de 6 de março de 1972, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte’”
(grifamos).

Assim, a norma geral que regula o processo administrativo tributário em nível
nacional (o Decreto número 70.235/72) passa a conter uma norma explícita de proteção
dos contribuintes em casos de dúvida razoável formada em julgamentos perante o CARF.
Formalizado o empate ao final do julgamento, o que costumava ocorrer era a
assunção do Presidente de cada qual das Turmas a um novo voto, além da sua
manifestação ordinária, denominado Voto de Qualidade.

“Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação
tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e
conseqüente extinção de crédito tributário. Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para
autorizar a transação em cada caso”.
6
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A prática era disciplinada no Regimento Interno do CARF, especialmente no
artigo 54 da normativa, cujo teor é o seguinte: “As turmas só deliberarão quando presente

a maioria de seus membros, e suas deliberações serão tomadas por maioria simples,
cabendo ao presidente, além do voto ordinário, o de qualidade”.
Nova referência acerca do referido Voto de Qualidade está contida no parágrafo
8º do artigo 63 do mesmo Regimento Interno: “Na hipótese em que a decisão por maioria
dos conselheiros ou por voto de qualidade acolher apenas a conclusão do relator, caberá
ao relator reproduzir, no voto e na ementa do acórdão, os fundamentos adotados pela
maioria dos conselheiros”.

Mais adiante, no Anexo III da referida norma interna, o artigo 1º explicita que
“Fica recriado o Comitê de Acompanhamento, Avaliação e Seleção de Conselheiros CSC, órgão colegiado de duração indeterminada, no âmbito do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF”, sendo uma de suas principais atividades “acompanhar e
avaliar o desempenho da atividade de julgamento dos conselheiros do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)”, conforme artigo 2º, inciso I.
O Presidente do CARF tem assento obrigatório e exercerá, também, a presidência
do CSC. Nesta condição, como posto no artigo 3º, incisos I, e parágrafo 1º, “O Presidente

do CARF é membro nato do CSC e detém o voto de qualidade”.
Ademais, “As deliberações do CSC serão tomadas por maioria, cabendo ao
Presidente o voto de qualidade”, nos termos do mesmo Anexo III, artigo 10.7

3. O VOTO DE QUALIDADE

O instituto do Voto de Qualidade não é uma novidade nem, muito menos, uma

exclusividade no âmbito do CARF.
Na mais alta Corte de Justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, o Regimento
Interno da casa judiciária prevê sua aplicação nos termos do artigo 13 – “São atribuições

BRASIL. Ministério da Fazenda. Portaria MF nº 343, de 09 de junho de 2015, a qual “Aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e dá outras providências”.
Disponível em: http://idg.carf.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/regimento-interno/ricarfmultivigente.pdf. Acesso em 16 abr. 2020.
7
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do Presidente: (...) IX – proferir voto de qualidade nas decisões do Plenário, para as quais
o Regimento Interno não preveja solução diversa, quando o empate na votação decorra

de ausência de Ministro em virtude de: a) impedimento ou suspeição; b) vaga ou licença
médica superior a 30 (trinta) dias, quando seja urgente a matéria e não se possa convocar
o Ministro licenciado”.8
Da mesma forma o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE) prevê o Voto de Qualidade em diferentes momentos: “Ao Presidente
do Tribunal compete: (...) II - presidir, com direito a voto, inclusive o de qualidade, as
reuniões do Plenário do Tribunal” (artigo 18, inciso II); “O Presidente, inclusive na
hipótese do art. 11, §3º, tem direito a voto nominal e, cumulativamente, ao de qualidade,
sempre que não se formar uma maioria nas deliberações do Plenário do Tribunal.
Parágrafo único. O voto de qualidade, quando proferido, será computado na totalização
dos votos, além do voto nominal do Presidente” (artigo 92).9
No particular do CARF, o artigo 25, parágrafo 9º do Decreto nº 70.235/722, com
a redação derivada da Lei Federal nº 11.941/09, previu que “Os cargos de Presidente das
Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, das câmaras, das suas turmas e das
turmas especiais serão ocupados por conselheiros representantes da Fazenda Nacional,
que, em caso de empate, terão o voto de qualidade, e os cargos de Vice-Presidente, por
representantes dos contribuintes”.

4. AS OBJEÇÕES AO VOTO DE QUALIDADE NO CARF

O maior problema do Voto de Qualidade no CARF deriva da potencialidade do
mesmo ser instrumento dos mais relevantes para uma proteção dos interesses do Poder
Público em detrimento do dos contribuintes. Isso porque apenas podem ser presidentes

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Regimento Interno: Atualizado até a Emenda Regimental n.
53/2020.
Disponível
em:
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF.pdf. Acesso em: 16 abr.
2020.
8

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Regimento Interno. Disponível em:
http://www.cade.gov.br/assuntos/normas-e-legislacao/RICADE_atualizado. Acesso em: 16 abr. 2020.
9
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das Turmas Ordinárias e da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) aqueles
conselheiros que são representantes fazendários, nos termos da legislação em vigor.
A regularidade deste procedimento já fora pronunciada pelo Superior Tribunal de
Justiça inclusive:
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
JULGAMENTO COLEGIADO NO CADE. EMPATE.
VOTAÇÃO DÚPLICE PELA PRESIDENTE DO ÓRGÃO
(ARTIGO 8º, II, DA LEI 8.8884/94). 1. A Lei 8.8884/94, ao
disciplinar os processos administrativos do CADE, outorga ao
presidente do órgão o dever de participar como votante, ao tempo
em que também lhe atribui voto de qualidade, em caso de empate.
2. Regra especial a ser aplicada na específica hipótese, em nome
do princípio da legalidade.10

Contudo, observadas as razões de decidir, fica clarificado que o instituto não goza
de boa recepção no meio jurídico, sendo mantido, então, por conduto de se respeitar o
princípio da legalidade:
Cuida-se de recurso especial interposto pela VALE DO RIO
DOCE, cujo tema central é o exame da decisão administrativa
proferida pelo Plenário do CADE, a qual contou com o voto de
qualidade da Presidente da autarquia, que votou como membro
do Conselho e também como Presidente do órgão, proferindo
voto de desempate.
(...) A celeuma em torno da interpretação que se dá ao dispositivo
é de absoluta desnecessidade, na medida em que sabemos ser
possível a duplicidade de votos quando a lei assim permite,
embora constitua-se como regra o só voto do presidente de um
colegiado como voto de desempate, conclusão a que se chega
quando assim está explicitado ou no silêncio da legislação.
(...) Não tenho dúvida em comungar do entendimento expresso do
Juiz Antônio de Souza Prudente quando, na ratificação de seu
voto, à fl.967, afirma: "A excrescência do voto cumulativo, a meu
ver, aniquila o juízo de valor natural nas decisões do CADE, mas
respeito a posição divergente". Também concordo com o ilustre
voto vencido, mas não posso deixar de aplicar o princípio da
legalidade e, segundo a norma, como já analisado, não há como
afastar-se o voto de qualidade da presidente do CADE, mesmo

10 BRASIL.

Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 966.930/DF, relª. Minª. Eliana Calmon, DJU
de 12/09/2007, p. 193.
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depois de ter sido por ela proferido voto como integrante do
colegiado.11

Daniel Martins Carneiro, analisando com profundidade a natureza jurídica do
Voto de Qualidade no CARF em monografia de especialização, termina concluindo que,
na realidade, ele seria um voto duplo e que, nessa condição, ofende o devido processo

legal e deve ser substituído pela técnica do in dubio pro contribuinte:

A composição paritária de seis conselheiros dos órgãos
julgadores (a turma) possibilita a ocorrência de empate pelos
votos ordinários, sendo necessário um desempate, pela
Presidência do órgão. Assim sendo, o Presidente de cada órgão
julgador tem a possibilidade de decidir todos os julgamentos que
restem empatados.
(...) A verdade é que esse voto não é um voto de qualidade, é um
duplo voto, ao julgar ordinariamente e extraordinariamente101.
Para esclarecer isso, SCAFF traz a peça Eumênides, de Ésquilo,
de onde surgiu a expressão voto de Minerva, e esclarece que no
caso da peça não há um voto duplo, já que a deusa profere apenas
o voto de desempate, que seria o de qualidade. Para SCAFF, o
voto de qualidade serve para desempatar, desde que o julgador
não tenha expressado seu ponto de vista anteriormente nem
influenciado a tomada de decisão. Portanto, o voto de desempate
no CARF seria efetivamente um duplo voto, por contar duas
vezes o voto do presidente sob uma mesma fundamentação.
(...) Diante desses argumentos, leva-nos a crer que realmente,
apesar de estar legalmente ratificado, o voto de qualidade do
Presidente das turmas do CARF não está calcado nos princípios
do Estado Democrático de Direito, devendo-se adotar outra
sistemática que se entende que a melhor opção é a utilização do
critério in dubio pro contribuinte.12

11 Idem,

ibidem.

da seguinte forma: “Portanto, diante do devido processo legal, ao se cotejar com garantia de
imparcialidade, da colegialidade e da motivação das decisões, o voto de qualidade proferido pelo Presidente
para solução de empates nos julgamentos operados pelo CARF não apresentas uma solução legítima e
democrática nos limites estabelecidos pelo Estado Democrático de Direito”. CARNEIRO, Daniel Martins.
O voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e o devido processo legal.
Instituto de Direito Público (IDP). 2015, p. 45, 46 e 53. Disponível em:
http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1725/Monografia_Daniel%20Martins%
20Carneiro.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 16 abr. 2020.
12 Conclui
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Mesmo antes da inovação legislativa de que se ocupa este artigo, a reprovação ao
Voto de Qualidade já era considerável na doutrina, inclusive com fundamento nos artigos

108 e 112 do CTN:
Desta forma, a estruturação de uma decisão que tenha por base a
confrontação havida entre dois ou mais votos de mérito,
impeditivos da conclusão do julgamento, deve ser feita mediante
a apresentação da alegação (claim) de que realizar-se-á o
julgamento da “maneira mais favorável ao acusado”, tendo em
vista o dissenso entre votos decorrente de (data) “dúvida quanto
(i) à capitulação legal do fato; (ii) à natureza ou às circunstâncias
materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; (iii)
à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; (iv) à natureza da
penalidade aplicável, ou à sua graduação”; decisão esta mais
favorável ao contribuinte porque assim autoriza (warrant) o
próprio art. 112 do CTN, como também o art. 108 deste Diploma,
que veda a tributação com base em analogia, e o Princípio da
Tipicidade Cerrada da Tributação, prescrito no inciso III do art.
146 c/c inciso I do art. 150, ambos da CF/88.13

Um dos maiores reclamos quanto ao Voto de Qualidade no CARF derivou de
dados apresentados pelo próprio órgão, os quais revelaram uma abissal distinção entre
deliberações favoráveis ao Fisco e exitosas aos contribuintes, a indicar a necessidade de

mudança no procedimento:
Entre os casos analisados pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) entre 2017 e 2019, 7% foram decididos
por meio do voto de qualidade — 71% destes foram a favor da
Receita, e 29%, pró-contribuinte. É o que mostra relatório
publicado pelo órgão na terça-feira (11/6). O voto de qualidade é
motivo de críticas entre advogados e até de conselheiros que
atuam no Carf. Como os presidentes das turmas são
representantes da Fazenda, na maioria dos casos que terminam
empatados, o voto de minerva acaba sendo desfavorável ao
contribuinte.

(...) De acordo com os dados abertos divulgados pelo Carf em
abril, 95 dos processos pendentes de julgamento correspondiam a
R$ 260 bilhões do crédito tributário em discussão, enquanto
outros 116.708 processos representavam R$ 82 bilhões. "Veja

LUNARDELLI, Pedro Guilherme Accorsi. O voto de qualidade no processo administrativo tributário e
o artigo 112 do Código Tributário Nacional. Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET), p. 992.
[S.D.]. Disponível em: https://www.ibet.com.br/voto-de-qualidade-no-processo-administrativo-tributarioe-o-artigo-112-do-codigo-tributario-nacional-por-pedro-guilherme-accorsi-lunardelli/. Acesso em: 16 abr.
2020.
13

38

que, se os votos de qualidade se concentrarem em apenas 95
processos, estatisticamente poderá parecer pouco, mas, em
termos financeiros, representam 42,62% do estoque de R$ 610
bilhões", diz Vasconcelos.14

5. A SUPERAÇÃO PELA LEI 13.998/2020 E SEUS REFLEXOS CONCRETOS

Na seara criminal e processual penal, é absolutamente comum o empate ensejar a
absolvição do réu, visando conferir concretude ao princípio de estatura constitucional da

presunção de não culpabilidade (normalmente denominado de presunção de inocência).
O Superior Tribunal de Justiça15 e o próprio Supremo Tribunal Federal16 possuem
precedentes acolhendo essa aplicação.
O Voto de Qualidade, em especial no âmbito do CARF, impedia a aplicação desta
orientação na seara tributária, apesar do quanto previsto no artigo 112 do CTN.
A Lei 13.998/2020 veio inovar a matéria e, alterando o Decreto 70.235/72, a
primeira consequência imediata da vigência da norma é a revogação hierárquica das

normas regimentais que tratam do tema Voto de Qualidade no CARF, bem como a

COELHO, Gabriela. “Em dois anos, 71% dos votos de qualidade do Carf foram a favor da Receita”.
Consultor Jurídico. 2019. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-jun-13/71-votos-qualidadecarf-sao-favor-receita. Acesso em: 16 abr. 2020.
14

15 “Havendo

empate - e não se tratando de hipótese em que o presidente do órgão julgador resolverá
o aparente impasse, mediante o chamado voto de minerva, ou voto de qualidade -, há de prevalecer a
decisão empatada mais favorável ao paciente, consoante diretriz traçada por ambas as turmas de direito
penal desta Corte, em prestígio ao vetusto e consagrado favor libertatis. Precedentes: RMS 24.559/PR,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 3/12/2009, DJe
1o/2/2010; HC 280.157/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
4/9/2014, DJe 22/9/2014; HC 274.989/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 03/05/2016, DJe 30/05/2016”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 357.445/PE, rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/10/2016.
“(...) na linha de precedentes do Tribunal, verificado o empate no julgamento de ação penal, deve
prevalecer a decisão mais favorável ao réu. Vencido, no ponto, o Ministro Marco Aurélio, que entendeu
aplicável o art. 13, IX, “a”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (2). Assim, prevaleceu o
voto proferido em assentada anterior pelo Ministro Dias Toffoli, no sentido de que teria havido “bis in
idem” quanto à valoração negativa da conduta social e da personalidade dos embargantes”. BRASIL.
Supremo Tribunal Federal. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Ação Penal 565/RO,
rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/2017.
16
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revogação por norma mais nova das previsões legais que autorizavam o mencionado
Voto.
Como consta do artigo 30 da Lei 13.998/2020, o artigo que trata do fim do Voto
de Qualidade com o empate sendo considerado favorável aos contribuintes entrou em
vigor na data da publicação da lei nova, ou seja, 15 de abril de 2020.

Por conduto desta previsão, a segunda consequência imediata é que, por se tratar
de norma que envolve matéria processual (decisão em processos administrativos fiscais),
a nova regra do empate favorecer o contribuinte se aplica de forma imediata a todos os
processos pendentes de decisão final e, ainda, à todas as decisões já adotadas pelo

Colegiado, mas ainda pendentes de recurso interno, sem trânsito em julgado.
Explica-se: como o tema envolve uma norma que tem natureza de lei processual,
aplica-se ao caso o disposto no artigo 14 do Código de Processo Civil de 2015, o qual
comanda que “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos

processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada”. A jurisprudência, há muito, já
consolidara entendimento nesse sentido.17 Logo, a lei nova se aplica imperativamente:
a) a todos os processos ainda não julgados no CARF;
b) aos que, iniciados os julgamentos, estes não foram finalizados por pedidos de
vista, ausência de quórum ou outros entraves diversos;
c) já foram julgados, mas ainda não transitaram em julgado.
A terceira consequência imediata é que, por ser o Decreto 70.235/72 norma geral
relativa aos processos administrativos em matéria tributária, sua incidência quanto à
extinção do Voto de Qualidade e do empate favorecer aos contribuintes também se
estende aos Estados Membros e aos Municípios, bem como ao Distrito Federal.18

17 Do

STJ, destacam-se o REsp 1637355/PR (DJe de 17/08/2018) e o REsp 1.205.946/SP, julgado em
19/10/2011.
18 “Somente

Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte seguem modelo semelhante ao que
é utilizado no Carf. Amazonas, Bahia, Minas Gerais e São Paulo têm também voto duplo, mas nesses
Estados ou a presidência é alternada com representante dos contribuintes ou o substituto do presidente
fazendário é representante dos contribuintes. A maioria dos Estados, porém - 17 ao todo e o Distrito Federal
- adota o voto único. Desse total, Acre, Distrito Federal e Goiás têm a presidência alternada. Em algumas
turmas, o presidente é da Fazenda, por exemplo, e em outras dos contribuintes. Já no Amapá, Espírito
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Sendo norma mais recente e especial, é possível sustentar a aplicação da Súmula
633 do STJ por analogia, a qual estabelece que “A Lei 9.784/1999, especialmente no que

diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da
administração pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e
municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria”.
As normas estaduais, distritais e municipais no caso estão ligadas às normas
federais nesse aspecto porque se trata de norma processual porém de índole tributária,
atraindo o quanto previsto no artigo 24 da Constituição Federal de 1988, o qual estabelece
que, na matéria de competência legislativa concorrente, as normas federais
supervenientes, além de tratar das regras gerais, suspendem a vigência das normas locais.

6. CONCLUSÃO

A vigência da Lei 13.998/2020 repercutiu favoravelmente para os contribuintes.
Ainda que haja defensores da tese de não ser o Voto de Qualidade o problema
central do CARF19, opinião no todo respeitável, a compreensão é que o Voto deixou de
existir como atualmente posto e, derivando desta revogação por lei nova federal, passouse a implementar o princípio do in dubio pro contribuinte quando houver empate.

Santos e Mato Grosso do Sul, apesar de a presidência ser ocupada por um auditor fiscal, o substituto ou o
vice é representante dos contribuintes.
O Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Rio Grande do Sul (Tarf) é o único que tem voto único
e a presidência fica nas mãos de um profissional "isento". Ele é escolhido pelo Secretário da Fazenda e não
deve representar nem o Fisco nem o contribuinte. Os demais 11 Estados - Alagoas, Ceará, Maranhão, Mato
Grosso, Paraíba, Pernambuco, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins - se utilizam do
voto único, mas com a presidência da Fazenda”. RIO DE JANEIRO. “Poucos Estados adotam modelo do
Carf para desempate de julgamentos”. Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio de
Janeiro (SINFRERJ). [S.D.]. Disponível em: http://www.sinfrerj.com.br/comunicacao/destaquesimprensa/poucos-estados-adotam-modelo-do-carf-para-desempate-de-julgamentos. Acesso em: 16 abr.
2020.
“Em síntese: o problema do Carf não é o voto de qualidade, enquanto instrumento de resolução de
empates nos julgamentos. É preciso, entretanto, que a estrutura do Carf e sua normatização sejam coerentes
com esse tipo de modelo, maximizando a independência de todos os conselheiros e priorizando a técnica
ao embate ideológico. Espera-se, assim, que a matéria enxertada no Congresso Nacional seja vetada pelo
Presidente da República, mas que a situação atual dê ensejo às necessárias alterações no processo
administrativo fiscal, com base discussões prévias com a sociedade e os órgãos envolvidos, de forma que
se construa um procedimento justo, célere e pautado no interesse público e na correta aplicação das leis”.
DANIEL NETO, Carlos Augusto; RIBEIRO, Diego Diniz. “O voto de qualidade não é problema do Carf”.
Consultor Jurídico. 2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-abr-01/direto-carf-votoqualidade-nao-problema-carf. Acesso em: 16 abr. 2020.
19
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A relevância do tema é manifesta porque, julgado favoravelmente aos
contribuintes no seio do CARF, o crédito tributário não mais poderá ser cobrado

judicialmente, encerrando em definitivo a questão e conferindo segurança jurídica e
paridade de armas entre Fisco e cidadãos.
E uma outra consequência, além das já expostas anteriormente, ainda pode ser
sustentada: a possibilidade concreta de anulação de julgados já decididos pelo CARF
com base nos Votos de Qualidade. A afirmação se alicerça, por exemplo, na compreensão
que os atos antecedentes em um processo, umbilicalmente vinculados aos atos posteriores
que foram revogados ou superados por lei nova, devem seguir a sorte da mudança
normativa e serem, também eles, reputados inidôneos e, portanto, inconstitucionais.
Como bem salientou a Ordem dos Advogados do Brasil, pelo seu Conselho
Federal20, a superação do Voto de Qualidade era indispensável pois “O CARF não pode
ser uma pantomima. Ele, conforme antes indicado, tem como missão ‘Assegurar à
sociedade imparcialidade e celeridade na solução dos litígios tributários’. De nada
adiantará ter essa missão se, na prática, vem adotando procedimentos espúrios, como é o
voto de qualidade, se tornando, pois, um validador cego de autuações fiscais. (...) Não são
interesses arrecadatórios o que deve buscar o Estado. O fim primordial do Estado é o
interesse público primário”.
A composição do CARF, com pessoas oriundas da parte fazendária sendo as
exclusivas a assumirem os cargos de Presidência, desequilibrava a disputa.
O Voto de Qualidade (ou voto duplo, como sustentado) implicava, de fato e de
direito, em parcialidade e, por conseguinte, violência aos princípios constitucionais da
impessoalidade e da moralidade. Sua defenestração foi providência adequada e bem
posta.
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CÂMARAS DE MEDIAÇÃO DA ADVOCACIA PÚBLICA:
AMBIENTES PRÓPRIOS PARA RESOLVER CONFLITOS
ESTRATÉGICOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Kaline Ferreira21

Antes mesmo da crise causada pela pandemia do COVID-19, a realidade
contemporânea já nos demonstrava uma necessidade de transformação em relação à
concepção tradicional de processo adversarial. De fato, o Código de Processo Civil de
2015 trouxe uma nova filosofia para o processo civil. A figura do juiz empoderado perde
espaço para a autonomia de vontade das partes envolvidas em um conflito.
No processo administrativo, impregnado de influência do processo civil, já
podemos sentir o impacto dessas transformações trazidas pelo CPC de 2015, o que
contribui positivamente para uma melhor adequação do processo administrativo às
pretensões do procedimento de mediação.
Em tempos de crise, a mediação ganha proporções muito maiores. Estamos
falando de uma espécie de resolução de litígios que é uma ferramenta de gestão.
Os serviços públicos, um dos setores mais sensíveis da economia, já sofrem os
impactos do isolamento social. Portos, transportes, circulação de veículos já demonstram
sinais de colapso financeiro e os concessionários desses serviços já sentem dificuldade
para cumprir prazos, manter investimentos, tudo previsto em momentos de normalidade,
que em nada se assemelham com a situação vivida nesse momento.
A especialidade de conflitos envolvendo temas como esse e a necessidade de se
dar agilidade nas soluções torna o Poder Judiciário um meio inadequado e até prejudicial
para resolver essas questões tão próprias de Poder Executivo e de seus parceiros privados.
A Administração Pública Federal, que conta com uma Câmara de Mediação há
mais de dez anos – câmara de conciliação estruturada dentro da Advocacia-Geral da
União -, tem a expertise necessária para atuar de forma eficaz para proporcionar o diálogo
entre o mercado e o Estado.
Os estados federados, por sua vez, cada um a seu tempo, estão estruturando as
suas respectivas Câmaras, e, alguns deles, pelas suas Procuradorias, integram essa rede
de autocomposição da Administração Pública, onde, conjugando esforços e fazendo
intercâmbio cultural permanente entre esses diversos órgãos da advocacia pública de
vários estados, podem dar respostas muito mais adequadas e integradas com a realidade
vivida.

Advogada da União, Doutora em Direito Público pela Université Montesquieu Bordeaux IV, Mestre em
Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, Professora Adjunta de Direito Administrativo da
UFBA, Coordenadora Geral da Câmara de Conciliação da Administração Federal.
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Nesses conflitos que começam a surgir entre concessionários e concedentes de
serviços públicos, existe ao menos um consenso entre os interessados: todos querem uma
resolução que traga resultados positivos em tempo razoável, seja no tocante à boa
prestação do serviço e à sua continuidade, seja na obtenção de lucros.
Todavia, esse resultado dificilmente será alcançado por meio de meios
heterocompositivos e litigiosos. As partes precisam envidar esforços para escolher a
técnica que melhor atenta ao interesse de ambos – e aqui desponta a mediação.

Por meio da mediação, as partes envolvidas – e não um terceiro – voluntariamente
elegem um meio de solução caracterizado por um diálogo assistido por um técnico,
capacitado a utilizar as técnicas de mediação e negociação, equidistante ao conflito,
neutro e respeitado por ambas, que permitirá que a solução para o conflito seja
consensualmente criada.
Trata-se do mediador, que se comporta de modo a permitir que as partes, por elas
mesmas, construam uma solução decorrente das próprias vontades para eventual conflito.
Aqui, vige a regra do consenso e da horizontalidade da relação, que poderá culminar na
preservação do contrato administrativo e na continuidade de serviços públicos essenciais,
ainda que prestados por parceiros privados.
A reputação que se espera do mediador não é apenas de um técnico especializado
ou com conhecimento ou experiência próprios da área de negócios ou de regulação cuja
temática esteja envolvida nos conflitos.
Considerando que a decisão pelo acordo é uma construção que se deve às próprias
partes em conflito, pois delas sim, devem ser as últimas e definitivas vontades a
prevalecer na mesa de negociação ou de mediação, o perfil desejado para esse profissional
não é somente relacionado aos aspectos legais do objeto do conflito. Quer dizer, além
desse primordial conhecimento, a boa condução para que um acordo seja alcançado exige
o domínio das técnicas de resolução consensual, como a mediação e a negociação, em
termos teóricos mas, essencialmente práticos.
A transversalidade da mediação, a possibilidade de criar opções com base no
consenso e a flexibilidade procedimental dos modos consensuais de resolução, colocam
os mediadores escolhidos dentre advogados públicos na posição dos mais adequados para
resolver satisfatoriamente esses conflitos.
Relembre-se que a própria Lei da Mediação, em seu Capítulo II, ao reger a
autocomposição envolvendo a Administração Pública, estabeleceu compreenderem-se
nas competências dessas câmaras públicas de mediação a prevenção e a resolução de
conflitos que envolvam equilíbrio econômico-financeiro de contratos celebrados pela
administração com particulares.
Trata-se, portanto, de uma vontade legislativa já bem estabelecida e definida desde
2015.
Na liderança desses projetos e modelos de autocomposição – afinal, de acordo
com a Lei 13.140/2015, essas câmaras de mediação públicas devem ser criadas nos órgãos
da advocacia pública dos entes estatais (União, Estados, Distrito Federal e Municípios)
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– a advocacia pública empresta maior credibilidade aos acordos e maior segurança
jurídica aos agentes públicos que tomam as decisões administrativas nessas negociações.

A Rede Nacional de Autocompsição da Advocacia Pública é composta pela
Advocacia-Geral da União representada pela CCAF – Câmara de Conciliação da
Administração Federal e pelas Procuradorias Gerais dos Estados do Acre, de Alagoas,
da Bahia, do Distrito Federal, do Espírito Santo, de Goiás, do Pará, do Paraná, de
Pernambuco, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, de
Roraima, de Santa Catarina e de São Paulo. A RENAAP objetiva conectar todos esses
órgãos da advocacia pública em torno de um mesmo ideal, disseminar a cultura dos
métodos consensuais de pacificação de conflitos pelos entes públicos; elevar a mediação
e a negociação em um contexto de gestão pública, como uma política institucional do
consenso.
Afinal, ao Poder Judiciário o que é do Poder Judiciário, à Administração Pública
o que é próprio da gestão pública. Baseados em um ideal de fraternidade próprio da
Revolução Francesa, na época dos debates preparatorios da lei 16-24 de agosto de 1790,
o deputado Prugnon de Nancy, declamou: « assegurar a Justiça é a segunda divida da
sociedade, impedir o processo judicial é a primeira. (PRUGNON, Archives
parlementaires, Tome XVI, p. 739)
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DARWINISMO PROFISSIONAL 4.0: A OBSOLESCÊNCIA PÓS
PANDEMIA

Laíze Lantyer Luz22

1. APESAR DE VOCÊ: AMANHÃ HÁ DE SER OUTRO DIA

“Apesar de você, amanhã há de ser outro dia”23...O estado de ânimo pode nos
fazer interpretar a canção na sintonia de um acorde acelerado por um descarte de corpos

em marcha fúnebre. Não há apenas um amontoado de vidas precárias24 em cemitérios e
rostos em hospitais, mas também milhões de números do seguro desemprego. Em um
quadro de guerra pandêmica, o nome ou o rosto é o que menos importa. As regras são
ditadas pelas cifras no banco das heranças que pagarão ou não as dívidas dos mortos e
seus sobreviventes. Quando vidas precárias estão sob ameaça, a busca do que nos vincula
eticamente à alteridade e reconhecimento do vínculo ético -moral com o Outro, pode ser
condição para além da empatia, talvez seja o que nos restará de esperança para
sobrevivência da raça humana na nova Era pós-covid.
Muitos têm cobrado a volta da normalidade. O certo é que o amanhã não será
mais como antes. Para alguns, o hoje já virou pó. O sonho de alcançar a meta até 2030 do
objetivo 8 do desenvolvimento sustentável 25 : “Promover o crescimento econômico
sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para
todos” já virou lenda, enquanto que os índices de desemprego no mundo já indicam que
a obsolescência do trabalho é uma realidade.

Orientadora do Grupo de Pesquisa de Direito Ambiental e Resíduos Sólidos da Liga Acadêmica de
Estudos Jurídicos da Bahia - LAEJU/BA. Mestra em Políticas Sociais e Cidadania (UCSal - 2020 – bolsista
Fapesb). Especialista em Direito Ambiental pela Universidade Federal da Bahia. Graduada em Direito
(UCSal). Advogada. Integrante da Comissão de Meio Ambiente e Mediação da OAB-BA. Co-fundadora
da organização Paz, Educação Ambiental e Consciência Ecológica (PEACE) e do Movimento Universidade
Arte Transformática (MudArt). E-mail: llantyer@gmail.com
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BUTLER, Judith. Introdução: vida precária, vida passível de luto. In: Quadros de Guerra: quando a vida
é possível de luto? Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016, pp. 13-55.
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NAÇÕES UNIDAS. Conheça os novos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. 25 de
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Imaginemos que empresas que tinham altos custos de manutenção dos seus
recursos de forma presencial: aluguel, estação de trabalho, água, luz...Agora imaginemos

que esses empresários reduziram seus custos operacionais e, em muitos casos,
aumentaram a produtividade com pessoas trabalhando em sistema de teletrabalho. Essas
empresas e esses profissionais retornarão para a considerada normalidade? Não, não vão.
Negócios se instalaram com operações on-line, em um processo de digitalização à

fórceps. Haverá retorno ao que existia antes após essa adaptação? Não. Restaurantes que
resistiam a vender por aplicativo e que hoje lucram como nunca, repensam suas operações
para atender exclusivamente on-line sem garçom, sem gorjeta, sem direitos trabalhistas,
sem férias individuais ou coletivas de funcionários.

Profissionais liberais e autônomos, advogados e médicos atendendo por Skype
e por videoconferência, aumentando muitas vezes a sua produtividade. Esses
profissionais retornarão ao normal? Não. Professores que hoje são obrigados a adaptar o
conteúdo das suas aulas para plataformas on-line e à distância, método até pouco tempo

ainda criticado e ditado como de qualidade inferior. Quem não consegue se adequar ao
teletrabalho, o que irá acontecer? Ou essas pessoas se adequam a nova caixa limitante das
leis do mercado ou serão descartadas pelo darwinismo profissional da globalização 4.0
pós pandemia.

2. HEROÍNAS (IN)VISÍVEIS: O LUXO DE “LAVAR AS MÃOS”

O ato de Pilatos, governador romano da Judéia, se repete. Mas aqui o ato de
“lavar as mãos” demonstra um ecocídio do planeta e, por consequência, de si. Isentar-se
de culpa tem sido um hábito muito comum em muitas esferas do Poder. A população
mundial, em especial a Brasileira, tem lavado as mãos diante da separação do lixo que
produz. Essa tarefa árdua é atribuída às catadoras e aos catadores do país. A sua maioria
mulheres. Se esse grupo essencial entrasse em greve o ecossistema entraria em colapso.
Essas mulheres são tão ou mais invisíveis do que um vírus microscópico. Não
estudaram medicina, enfermagem ou psicologia. Mas são tão heroínas quanto. Apesar da
colaboração mundial no combate ao invisível, ainda prepondera certo grau de indiferença
e analfabetismo ambiental da população.
O ato de higienizar as mãos pode ser aparentemente simples para os que possuem
saneamento básico ao seu redor. No entanto, em um país de dimensões gigantescas como
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o Brasil, a população de rua - em sua maioria sobreviventes da catação do nosso luxo não possuem acesso à água potável e, portanto, enquanto para alguns “lavar as mãos” da

consciência é um ato mecânico, para a massa cinzenta (in)visível lavar a mãos ainda é um
verdadeiro desafio.
Muitas vezes tentamos buscar justificar o injustificável: a falta de empatia
planetária. O fato é que cada Brasileiro cidadão consumidor produz em média, e sozinho,

mais de 1kg de lixo por dia. Todo esse lixo, fonte de renda das catadoras e catadores do
país, já está ou estará potencialmente contaminado pelo vírus quando for depositado no
aterro sanitário. Com os serviços de coleta seletiva suspensos diante dos riscos de
contaminação do resíduo, as catadoras e os catadores perdem também a única forma de

sustento.
A nossa cegueira do (in)visível nos torna partícipes e cúmplices do processo de
exploração que o sistema mantém essas mulheres e suas famílias em um universo paralelo
em que só lhes resta o que nos sobra. E muitas vezes o que resta para o Outro é apenas o

nosso silêncio e a nossa omissão. Mas o silêncio ou a omissão nos torna responsáveis
pelo mal causado diante do bem que deixamos de fazer. E, de fato, “omitir ou silenciar,
com certeza, não podem ser as ações previstas e efetivadas por instituições, governos e
pessoas que tomam a democracia, a ética e a defesa de direitos como essenciais ao

convívio...”26

3.

A MÁSCARA DO PSEUDO DESENVOLVIMENTO EMANCIPATÓRIO
SUSTENTÁVEL

Hoje, as heroínas são trabalhadoras braçais que costuram máscaras e distribuem
esperança de proteção ao invisível. Estas são as “batalhadoras”, nos dizeres de Jessé e
Nozaki 27 , as subcidadãs, costumeiramente invisíveis, que carecem de autoestima e

autoconfiança, que no mundo “normal” costuram em roupas de marca que hoje continuam
a vender on-line. Cardoso28, ao falar do Estado Antissocial trouxe uma análise de como
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CAVALCANTI, Vanessa; SILVA, Antonio Carlos. A Tarde. O que vemos no espelho? 2020, A-3.

NOZAKI, William; SOUZA, Jessé de. O Brasil não conhece o Brasil. 20/04/2017. Disponível em:
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o trabalho manual foi visto como degradado historicamente pelas elites. Como
passaremos a enxergar após a pandemia os trabalhadores braçais que sempre foram

essenciais, mas que hoje ganham visibilidade, como as costureiras, catadoras de materiais
recicláveis, os garis, os agricultores e caminhoneiros de todos os continentes? Se essas
são as funções essenciais, por qual razão esses profissionais são tão marginalizados pela
sociedade?

Em uma sociedade inebriada pelo fetiche, o trabalhador se identifica como
consumidor antes mesmo de se sentir cidadão. Pelo Fetiche da mercadoria, se é a coisa
que transmite valor ao ser humano e não o contrário, onde resta espaço para enxergar
rostos e vidas ao invés de cifras? A estratégia do mercado em prol do crescimento a

qualquer custo é visível e não precisa de microscópio. O estado de entorpecimento
proporcionado pelas mudanças sociais conforme a estratégia para manutenção do poder
pelo capital incute no trabalhador informal a falácia ilusória de se sentirem donos de si e
de seus negócios. Mas ironicamente serão agora um exército de livres empreendedores

presos ao desemprego.
Castel 29 traz que a relação entre o aumento do salário, da produção e do
consumo, o que demonstra o quanto esses empreendedores estão, em verdade, vítimas de
uma prisão da consciência em uma pseudo liberdade que faz um castelo de cartas

construído em um mundo de fantasia ruir. Essas transformações pelas quais a sociedade
contemporânea passa em quarentena, e que reflete na vida cotidiana de vulneráveis
desempregados, só reforçam a precarização das relações de trabalho e o aumento da
informalidade subsidiada por um crescimento maquiado de desenvolvimento30, aumento
das possibilidades de consumo, conhecimento e tecnologia que causa a obsolescência de
muitos. Percebe-se o quanto o (pseudo) desenvolvimento emancipatório sustentável de
uma categoria profissional por oportunismo circunstancial pode ser permeado por um
processo contraditório e dialético.

29 CASTEL,

Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Tradução: Iraci D. Poleti.
4ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 2003.
FURTADO,
Celso.
Metamorfoses
do
capitalismo.
Disponível
www.redcelsofurtado.edu.mx/archivosPDF/furtado1.pdf. Acesso em: 08 de dezembro de 2018.
30
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em:

4. UM COVIDIÁRIO AO NOVO QUE SEMPRE VEM

O mundo industrial tal como o conhecíamos foi anestesiado por um vírus, quase
todas as engrenagens pararam como numa greve indireta causada por uma mão invisível.
As cifras dos prejuízos econômicos não conseguem contabilizar em palavras as perdas de
tantas vidas. Mas no cotidiano do caos pandêmico, eis que ainda brotam sentimentos
também quase obsoletos: a solidariedade, a empatia, o diálogo do olhar e do virtual, a
espontaneidade da obviedade da urgência da união. Metamorfose do mundo do trabalho
e das relações interpessoais em prol do pensar soluções coletivas e agir para além de si e
dos seus que porventura (ainda) não tenham sido afetados.

Em momentos de crise devemos ensinar uns aos outros que não há espaço para
ceder ao comodismo do pessimismo. Essa atitude é justificável aos preguiçosos que
preferem praticar o nadismo da viciada mesma opinião sobre tudo. Mas se as
circunstâncias da vida são conduzidas por um processo histórico, portanto, mutável, o ser

humano pode e deve evoluir na busca de alternativas e de escolhas mais sábias e
solidárias. Para isso, o primeiro passo da esperança é a “sociedade de mudos”31 quebrar
a apatia do silêncio pela surdez da desobediência civil32 e ficar em casa.

KURZ, Robert. Uma revolta do Silêncio (tradução de José Marcos Macedo). Folha de S. Paulo, Caderno
MAIS!,
14
de
janeiro
de
1996,
p.
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Disponível
em:
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/1/14/mais!/5.html
31

32 ARENDT, Hannah. Desobediência Civil. In: Crises da República. São Paulo: Perspectiva, 2008.
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FENÔMENO POLÍTICO E DIREITO33

Maria Elisa Villas-Bôas34

“O Direito é sempre e necessariamente um discurso de poder.” (J. J. Calmon de
Passos35)

“O poder político institucionalizado, cumpre ter sempre presente, não luta pela
igualdade possível, sim pela desigualdade tolerável. Leva sua força de dominação
até o limite do máximo e só cede quando alcança o ponto de ruptura. O Poder, seja
ele qual for, não concede, não renuncia, não negocia, não liberaliza. O Poder
submete, justamente porque é poder.” (J.J. Calmon de Passos36)

1.

INTRODUÇÃO

33 Cuida-se de transcrição de texto elaborado para prova do concurso de Professor Assistente da cadeira de

Ciência Política, Teoria da Constituição e Direito Constitucional da Universidade Federal da Bahia,
prestado em dezembro de 2008, tratando do tópico então sorteado, relativo ao fenômeno político, publicado
anteriormente, no presente formato, na Revista Faculdade de Direito UFBa, v.41, n.2, jan./2015, p.150172, Salvador/Ba. Na abordagem, buscou-se enfatizar, especialmente, a relação do tema com o contexto
jurídico, destacando-se os pontos tangentes, representados, sobretudo, pelo fenômeno político estatal, à luz
do Direito, como mecanismo disciplinador e legitimador, ante a inevitável relação com o poder e a força,
que marca o fenômeno político em geral. Como modificações ao texto original, foram acrescentados os
tópicos do Sumário e a menção às Referências, não constantes, naturalmente, de uma prova de seleção
manuscrita, de sorte que, pelo tempo mesmo, não de todo passíveis e serem incluídas com total precisão;
bem assim foi feito o ajuste ortográfico às novas regras gramaticais, posteriores àquele certame. Também
ora acrescentadas as epígrafes, em homenagem ao sempre Mestre de nós todos desta Casa e que muito
inspirou aquele momento, o sempre forte e gentil, pequenino e gigante Prof. Calmon de Passos. A fim de
manter a fidedignidade ao texto original, deixou-se de abordar o tema da Pandemia, que, todavia, já foi
abordada pela autora em outros artigos atuais.
34A

autora é Doutora em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia; Professora Associada de
Direito Constitucional, Ciência Política e Direitos Fundamentais na Faculdade de Direito da UFBa e
Defensora Pública Federal.
PASSOS, J.J. Calmon de. Direito, poder, justiça e processo: julgando os que nos julgam. Rio de Janeiro:
Forense, 2000, p. 4.
35
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Op. cit., p. 55.
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O fenômeno político, diz Durkheim, é o fato social por excelência. É de se
questionar, porém, de início, e seguindo a lição de Saussure, qual significado se busca

com a utilização do signo “política”.
Isso porque a expressão em análise é eminentemente polissêmica, sendo
corriqueiro ouvir-se falar em políticas públicas, questões políticas, política econômica
internacional ou em alguém que simplesmente afirma “não gostar de política”, como se
possível fosse isolar-se dela. Em verdade, “respira-se” política. Está-se imerso
irremediavelmente nela, em alguma de suas acepções, mesmo quando se supõe fugir do
político, indo ao cinema, por exemplo. Independentemente do filme, quando, na
bilheteria, pergunta-se pela carteira de estudante, há de recordar-se a discussão sobre a
oficialização das mesmas, evidenciando-as como parte de uma política estudantil ou de
uma política de educação e cultura.
Dissecando, então, as principais possibilidades semânticas da expressão
“política”, Gonzalez Casanova (CASANOVA, 1982) observa ser mais claro visualizá-las
nos países de origem anglossaxônica, em que se utilizam signos distintos, conforme o
significado buscado nesse campo.
Assim é que o vocábulo “policy” se destina a indicar uma ação social concreta,

voltada para um fim. Quando se fala em políticas públicas, em regra se refere a “policies”,
evidenciadas, verbi gratia, na construção de uma escola ou de um hospital, ou no
aparelhamento da Defensoria Pública.
A expressão “politics”, por seu turno, toma o conjunto das “policies” isoladas e
as reúne em um regime próprio, também direcionado para um fim, porém, agora, dentro
de uma noção de conjunto. É o que ocorre quando, em nosso idioma, menciona-se a
“política econômica estatal”.
Já a terminologia “polity” é a que se reporta mais proximamente à origem grega
da expressão política, qual seja, a menção à polis, às cidades-estados que reuniam a
sociedade organizada em torno de um centro de poder, a partir daí gerindo suas atividades
e sua própria existência. É de se recordar que essas unidades já foram mesmo
consideradas como sinônimas do Estado, a exemplo do que se vê na obra “Política”, de
Aristóteles (ARISTÓTELES, 2006), ou “A República”, de Platão (PLATÃO, 2006).
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A “polity” guarda, portanto, conexão com a ideia de uma totalidade social e
suprema, que se corporifica no Estado, preferencialmente um Estado ideal, direcionado

para os mais altos objetivos buscados pela comunidade. É o fim a que se dirigem as
“policies” e a “politics”. É o sentido a que nos reportamos quando referido “o poder
político”.

2.

FENÔMENO POLÍTICO E PODER

De tal análise se passa inexoravelmente à discussão da relação entre fenômeno

político e poder.
Trata-se de associação tão íntima que autores como Lasswell e Kaplan,
chancelados por Bobbio (BOBBIO, 1987), chegam a definir o fenômeno político como o
processo de distribuição, exercício e aplicação do poder.
Com efeito, a questão do poder é tão antiga quanto o homem e sua reunião em
sociedade. Já afirmara Kant que o homem sempre precisa de um chefe. Ou, de modo
ainda mais contundente, verberou Nietzsche que onde quer que encontrara vida humana,
lá identificara a busca por poder (SOARES, 1999).
A razão para ser esse objetivo tão cobiçado acha-se, provavelmente, em sua
definição. Segundo Bertrand Russell, o poder consiste na aptidão de obter os efeitos
desejados, seja mediante recursos físicos, como a força; psicológicos, como ameaças; ou
mentais, que Russell exemplifica com a persuasão.
De forma semelhante, Hobbes (HOBBES, 2012) identifica o poder com a
capacidade de obter um “bem futuro visível”. Atribui, contudo, sua ocorrência à força ou
ao medo. Disso discorda expressamente Darcy Azambuja (AZAMBUJA, 1987),

alegando que o poder nunca é sustentado exclusivamente pela força (exceto, talvez, num
primeiríssimo momento), havendo sempre alguma dose de consentimento a respaldá-lo,
motivada, provavelmente, por interesse de proteção ou de facilidades. Também Rousseau
(ROUSSEAU, 2006), em seu célebre “Contrato Social”, afirma que um forte nunca o

será o bastante para manter-se no poder apenas pela força.
Continuando seu raciocínio, exemplifica Azambuja (AZAMBUJA, 1987) que
muitos poderes nascem em situação de conflito e se continuam, ao término deste, pela
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capacidade de proteção e de estabilização que demonstram. Ao se afastar, contudo, do
bem comum – que o autor aponta como devendo ser o objetivo do poder – perde sua

aceitação, convertendo-se em mera força e caminhando indefectivelmente para sua
substituição ou para seu fim. Entendem, inclusive, os defensores do anarquismo que todo
poder há de ser negado e superado, por representar afronta à liberdade natural do homem.

2.1

CLASSIFICAÇÕES DO PODER
Dentre as teorias que analisam o poder em sua essência, destacam-se

tradicionalmente como mais robustas a substancialista, a subjetivista e a relacional.
A teoria substacionalista, que tem em Hobbes (HOBBES, 2012) seu mais
renomado defensor, vislumbra o poder como “res”, como coisa e substância em si mesmo.
O poder é visto como algo que se possui e se utiliza para o alcance do objetivo buscado.
Para a teoria subjetivista, adotada por Locke (LOCKE, 2002), a ênfase é dada ao
sujeito, a sua pessoal capacidade de modificar a realidade em seu entorno conforme sua
conveniência, “como pode o fogo fundir os metais”, na expressão figurativa de John
Locke.
Para a teoria relacional, por seu turno, poder é relação, ou antes, o poder é fruto
das relações intersubjetivas mesmas, desde as mais superlativas, como o Estado, até as
redes cotidianas de relações humanas, em suas atividades comezinhas.

A teoria relacional, sustentada por Foucault (FOUCAULT, 2006), parece, de fato,
a maneira mais coerente e produtiva de enfocar a questão, recebendo a adesão de
Gonzalez Casanova (CASANOVA, 1982) e do sempre vivo Calmon de Passos (PASSOS,
2000), para o qual toda relação social é marcada por um “diferencial potestativo”, que se

manifesta em favor de um dos pólos, ensejando uma posição de superioridade de um
indivíduo ou grupo.
Outras teorias relativas ao poder procuram justificá-lo em fundamentos de força
ou psicológicos, isso é, lastreados em fatores morais, como a teoria da obediência,

mencionada por Diogo Moreira Figueiredo Neto e Paulo Napoleão (SILVA, 2003). Por
se aproximarem mais do processo de legitimação do poder, preferir-se-á, contudo,
discutir adiante a questão.
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Não se esquivou a doutrina tampouco de tecer numerosas classificações para o
poder, notadamente em sua relação com o fenômeno político e o Estado.
No berço helênico, Aristóteles (ARISTÓTELES, 2006) já identificava três tipos
de poder, conforme o titular de seu exercício, seu destinatário e o interesse que o move.
Nesses termos, o poder paterno foi definido como sendo aquele do pai em relação

ao filho, no interesse deste. O poder senhorial era aquele exercido pelo senhor sobre seus
servos, no interesse do senhor; enquanto a terceira espécie representa o poder dos
governantes em relação ao governados, no interesse de ambos. Diz o citado pensador que
o interesse é de ambos, na medida em que ninguém governa sem querer, sem ser de seu

interesse governar, mas, de outro lado, se o governante somente enfoca seu próprio
interesse, distancia-se do objetivo do poder, que há de ser o bem comum.
Tomando essas classes, portanto, é de se observar que o poder do governante não
deve ser exercido como se parental fosse – o que infantiliza o governado – nem como

poder senhorial, tratando os súditos, diz Aristóteles, como escravos.
Outra tradicional classificação, esta de origem romana, divide o poder em
dominium e imperium, conforme exercido sobre coisas ou sobre pessoas. Essa distinção
ganhou particular relevância no campo da Ciência Política no que tange às teorias
referentes à natureza jurídica do território como elemento constitutivo do Estado, na
medida em que as primeiras teorias nessa área identificavam a relação entre território e
Estado como tendo uma natureza de “dominium” (teoria do território-objeto e do
território-patrimônio), pautada inicialmente no modelo privado. Somente num seguinte
momento passou-se a identificar a natureza dessa relação como sendo de “imperium”, é
dizer, o poder do Estado sobre as pessoas naquele território e não sobre o território em si.
Já se falou, outrossim, da visão de Foucault (FOUCAULT, 2006) em relação ao
poder, dividindo-o em um macropoder estatal, que convive com intricada rede de relações
inter-humanas, a que denomina micropoderes, perceptíveis, por exemplo, no contato
professor-aluno ou médico-paciente.
Boaventura Santos (SANTOS, 1995, 2000), por seu turno, procura classificar o

poder conforme seu espaço de atuação, quais sejam: o doméstico, o de produção, o da
cidadania e o mundial. Em associação, poder-se-ia relacionar essas esferas,
respectivamente, com o poder familiar referido por Aristóteles ou com uma das formas
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de micropoder de Foucault; com o poder econômico; o poder político e o poder político
internacional. No âmbito mundial, inclusive, o insigne professor português recorda a

hipótese da globalização, em sua vertente política, como fortemente interferente nas
relações de poder e na própria configuração dos Estados atuais.
A tipologia atual relativa ao poder mais assídua, entretanto, tem sido
provavelmente aquela que o divide em poder econômico, ideológico e político, conforme
o meio de atuação e de obtenção dos fins almejados. No poder econômico, o meio
utilizado é a riqueza. O diferencial potestativo pende em favor do mais favorecido em
termos de bens materiais. Com efeito, não há negar a forte influência exercida pelo poder
econômico, destacadamente em uma realidade de mundo capitalista.
O poder ideológico, por seu turno, tem como meio de atuação o saber e a
possibilidade de utilizá-lo para justificação e manutenção dos demais poderes.
O poder político, por sua vez, centra-se na força e no monopólio de sua utilização

legítima – como observado por Weber –, ao menos como “última ratio”, caso falhem os
mecanismos ideológicos de socialização, na lição de Machado Neto (MACHADO
NETO, 1984). Voltar-se-á ao tema.
Ainda sobre as classificações de poder, é de se recordar a diferenciação feita por
Ferdinand Lassalle (LASSALLE, 2001) em sua obra clássica “A essência da
Constituição”. Esse autor distingue o poder em organizado e inorgânico, explicando que
o poder organizado é aquele sempre pronto para agir, como se verifica com o exército, ao
passo que o poder inorgânico – situação em que habitualmente se encontra o povo –
conquanto em maior número e força, geralmente termina suplantado pelo poder
organizado, justamente por sua imprevidência para o momento da ação. São ambos,
porém, relevantes fatores nas chamadas forças reais do poder que permeiam a
configuração estatal.
Não é incomum, ou, antes, é bastante freqüente também a classificação do poder
em poder de fato e de direito. Diz Bonavides (BONAVIDES, 1995, 2001) que, se
originalmente o poder de direito se distinguia do poder de fato pela conformidade com a
lei (associação que o autor ainda considera pertinente em relação ao governo de direito,
face ao governo de fato), hoje a terminologia “poder de direito” se reporta bem mais à
ideia de legitimidade, é dizer, de correspondência com as expectativas e anseios daqueles
que são alvo de tal poder.
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2.2

O PODER LEGÍTIMO

Com efeito, a questão da legitimação – e, por tabela, a atuação da ideologia nesse
sentido – ocupa posição central na discussão do fenômeno político.
Diz Manoel Gonçalves Ferreira Filho (FERREIRA FILHO, 2003) que o poder da
força é instável, somente se estabilizando quando se legitima. Daí porque, diz Rousseau

(ROUSSEAU, 2006), todo poder procura de logo legitimar-se, convertendo o que era
mera cedência ante a força em dever de obediência.
É onde atua, primeiramente, a ideologia.
Diz Maquiavel que “governar é fazer crer”. Também Ortega y Gasset (GASSET,
1987) observa que pisamos no “solo firme das crenças”. Nesse sentido, Gonzalez
Casanova (CASANOVA, 1982) define a legitimidade como a capacidade de gerar e
manter a crença de que quem exerce o poder tem o direito de fazê-lo. Para isso recorre a
mecanismos ideológicos, que façam crer, por exemplo, na existência de um objetivo ou
de um pensamento comum que una a todos em torno daquele centro de poder. Cita como
ilustração o mito platônico da pátria-mãe.
A ideologia, diz Tércio Sampaio Ferraz Júnior (FERRAZ, 1994), equivale a uma

“valoração de valores”, a uma seleção e hierarquização de valores. Nesse contexto, Paulo
Bonavides (BONAVIDES, 2001) aponta como ideologia vigente e principal valor
legitimador da atual a democracia. Assinala que a carga emotiva da expressão democracia
nos dias correntes é tamanha que não há governo, é dizer, que não há exercente do poder

estatal que não se diga democrático.
A questão está, todavia, em como converter um poder de dominação em aparente
poder de direção, de guia. Ou, na dicção de Boaventura Santos (SANTOS, 1995, 2000),
como equilibrar a tensão entre regulação e emancipação.
À capacidade de unir poder de dominação e poder de direção, chama-a Casanova
(CASANOVA, 1982) de obtenção de um poder hegemônico, tanto mais forte e passível
de manutenção quanto menos concentrado for.

E não se trata de tarefa fácil, na medida em que a tendência do poder é dominar
às escâncaras. Diz Calmon de Passos (PASSOS, 2000) que, como regra, o poder não cede,
não renuncia, não negocia, não liberaliza. Ele submete, justamente por ser poder.
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Ocorre que – e aqui retorna a lição de Casanova –, no convívio político, o poder
se desmaterializa, espiritualiza-se, refina-se, ganha sutileza. Trabalha por legitimar-se,

por tornar-se aceito e consentido como forma mesma de sobrevivência. Disso já dizia
Ortega y Gasset (GASSET, 1987), em sua obra “A Rebelião das Massas”: ao contrário
do pensamento ingênuo e folhetinesco, o poder não é tanto uma questão de mão pesada,
mas de assento firme. É o “tranquilo sentar-se”, e não é possível sentar-se sobre baionetas

– já se afirmara a Napoleão.
O poder legitimado liga-se à ideia de autoridade, proveniente do latim
“auctoritas”, que significa “acrescer”. O acréscimo que então se faz é o de justificação,
gerando o poder em sua plenitude, respeitado, sem a necessidade do uso constante da
força. A esse respeito, em espirituosa observação, já se manifestara Margareth Thatcher,
em sua longa permanência como Primeira-Ministra britânica: ter poder é como ser uma
dama. Se se precisa afirmar, não se é. Legitimidade é consenso.
A legitimidade, na comparação oportuna de Santo Agostinho, é o que diferencia
um bando de ladrões, do Estado: a crença de que este último tem o direito de nos obrigar
a determinado fim.
E o Direito, já se disse, é um dos meios ideologicamente mais eficazes de

favorecer a legitimação. Não se confunda por isso, entretanto, legalidade e legitimação.
Se, num primeiro momento, a legalidade foi vista como meio mais eficaz de legitimação,
veja-se que isso já não corresponde à realidade presente. Mesmo porque nada mais fácil
há para um governo ilegítimo que criar leis que supostamente a legitimassem. A

legalidade, contudo, já representou a tal ponto a legitimidade que Hauriou afirmara, antes
do divórcio entre uma e outra, que o poder legítimo era aquele exercido conforme as leis.
Também Thomas Jefferson já pregara, como solução quase salvacionista, um governo de
leis, em lugar de um governo de homens (ao que se observa, diante do resgate moral que

se vive hoje, em época de pós-positivismo, de defesa de um Estado verdadeiramente
social e de um Direito Fraterno nascente, se não seria o caso de retomar um governo de
homens, na melhor acepção da palavra, a fim de agir humanamente, onde o legalismo
falou).

Acerca da distinção entre legalidade e legitimidade, explica Maurice Duverger
(DUVERGER, 1981) que a legalidade é formal, ao passo que a legitimidade é um
conceito eminentemente material; ou, como leciona Paulo Bonavides (BONAVIDES,
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1995, 2001), a legitimidade é uma legalidade acrescida de valoração. Não basta, portanto,
queremos crer, a “Legitimität durch verfahen”, a legitimidade pelo procedimento,

pregada por Luhmann.
Também numa aproximação entre legitimidade e legalidade labora a classificação
do poder legítimo segundo Weber, em um de seus tipos. Para o célebre sociólogo, o poder
legítimo pode ter uma base tradicional, carismática ou racional-legal. Na tradicional, o
poder se legitima pela tradição, pela crença, por vezes, em uma origem divina para o
poder (e não se podem desprezar as teorias teocráticas, que associavam o governante com
o Deus vivo, ou seu representante, ou, ao menos, com alguém que lá está por vontade de
Deus e para atender a Seus desígnios – respectivamente as teorias da origem divina do
poder, da investidura divina e da investidura providencial).
Na legitimação carismática, aceita-se o poder pela crença nos dotes excepcionais
de seu detentor; enquanto na legitimação racional-legal, o poder ganha uma conotação
institucional de competência, obedecendo-se a ele pela crença de que é a conduta mais
racional e correta.

3.

O FENÔMENO POLÍTICO ESTATAL

Se o fenômeno político é o fato social por excelência, já se viu que o Estado é o
fenômeno político clássico.
Descrevendo as etapas de formação da sociedade política, em sua transição para
o Estado, Emmanuel Sieyès (SIEYÈS, 2001) aponta a primeira fase como a de indivíduos
isolados, movidos pelo desejo de reunir-se. Segue-se, então, a formação de uma vontade
comum, porém ainda dificultada em sua operacionalização pela dispersão natural dos
indivíduos no território. Na terceira fase, então, seleciona-se uma pauta de interesses
reputados mais relevantes, que será levada a cabo por alguns representantes.
Desse seio brota o poder. E, tomando-se por objeto o poder estatal, há de se
mencionar a soberania, como qualidade constitutiva do poder estatal e do próprio Estado

(nesse sentido, Dalmo Dallari, Norberto Bobbio, Celso Bastos, Lênio Streck, Santi
Romano, entre outros)
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A soberania, ou melhor, a expressão soberania deriva, segundo Carlos Ayres
Britto (BRITTO, 2003), de “super omnia”, acima de tudo e de todos. É, sem dúvida, uma

expressão superlativa, indicativa de um poder maior do que todos os demais existentes
naquele Estado. Daí, também, seu caráter dúplice, no âmbito interno e externo – o que
não significa duas soberanias, mas o fato de a soberania se manifestar de duas formas:
como poder supremo internamente e como poder independente externamente.
A soberania também não se confunde com a autonomia (de auto – próprio – e
nomos – normas), que é a capacidade de auto-organização, sendo-lhe bem maior e mais
ampla.

A titularidade da soberania, atribui-a Rousseau (ROUSSEAU, 2006) ao povo,
descrevendo-a, ainda, como una, indivisível, indelegável e imprescritível. São
características, bem se vê, muito próximas daquelas atribuídas ao poder em geral, ou, ao
menos, ao poder político, descrito por Manoel Jorge e Silva Neto (SILVA NETO, 2006)
como sendo: a unidade, a indivisibilidade, a indelegabilidade e a coatividade (ou
imperatividade, na expressão de Paulo Bonavides (BONAVIDES, 1995), indicando seu
exercício independentemente da vontade do governado em cumprir).
Tais características parecem chocar-se frontalmente com um dos paradigmas mais

típicos do Estado Moderno, qual seja, a chamada separação dos poderes estatais.
Desde Aristóteles se observa a multifuncionalidade das atividades políticas, mas
foi com Montesquieu, durante a época da racionalização do poder (“rationalization du
pouvoir”) de inspiração iluminista, que essa tese ganhou corpo. Defendeu Montesquieu
que é insuficiente o reconhecimento da variedade de atividades estatais, se não se as
atribui a órgãos distintos, setorizando e limitando, assim, o exercício do poder. Chamou
a essas divisões de poderes executivo, legislativo e judiciário, conforme prevalecessem
as funções de aplicar as leis, elaborá-las ou julgar sua aplicação. Posteriormente,

Benjamin Constant propôs um “quarto poder”, dito moderador, com a função de controlar
os demais, ou, em sua terminologia, “servir para os demais poderes como o judiciário
para os cidadãos”. A ideia não ganhou difusão e teve como única utilização prática,
segundo Bonavides (BONAVIDES, 1995, 2001), a Constituição Imperial Brasileira de

1824, em que deturpado, porém, como um “superpoder”, que terminava avocando e
sufocando os demais. Para Bonavides, ainda, houve um poder moderador inaudito
durante o período de 64 a 85, exercido pelas Forças Armadas.
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Tendo sucumbido a ideia de um “poder” que equilibrasse os demais, adotou-se o
indubitavelmente mais eficaz sistema de freios e contrapesos (“checks and balances”),

visando a obter a manutenção das características que devem marcar a separação dos
poderes, segundo seu idealizador, a saber: a independência, a indelegabilidade de regra,
a inacumulabilidade e a harmonia.
Reitera-se, no entanto, que não são poucos os críticos, senão da tese, mas da
nomenclatura “separação de poderes” (nesse sentido, André Ramos Tavares, Manoel
Jorge e Silva Neto, Luís Alberto David Araújo, Ricardo Chimenti, José Afonso da Silva,
entre outros doutrinadores pátrios). Diz-se tratar, em verdade, de uma separação de
funções, na medida em que o poder tem como características ser uno e indivisível. Manoel
Gonçalves Ferreira Filho (FERREIRA FILHO, 2003) critica, inclusive, por atécnica
cientificamente, a própria separação, nos moldes em que pensada, alegando que o
executivo e o judiciário têm ambos função de aplicar as normas. Ademais, alega, verificase frequente confusão de atividades, quando, verbi gratia, o executivo expede medida
provisória – legislando – ou julga o contencioso administrativo; quando o legislador
exerce função julgadora no processo de impeachment ou quando o judiciário expede
normas administrativas, em sua gestão burocrática. A nosso sentir, contudo, guardado o
respeito pela opinião esposada, não é essa a crítica. As atividades mencionadas são

reconhecidas como atípicas, ao passo que as funções primordiais são aquelas que
caracterizam cada esfera.
A questão fulcral da discussão é saber se, linguística e ontologicamente, é possível
falar em separação de poderes políticos estatais ou se é uno o poder. Já se assinalou o
posicionamento acerca da atecnica da expressão, com que se concorda. Cumpre
mencionar, todavia, o entendimento contrário de Konrad Hesse e Gonzalez Casanova
(CASANOVA, 1982). Para este, há, com efeito, uma multiplicidade de poderes dentro
do âmbito estatal, de sorte que não se mostra disparatada a expressão. Para Hesse
(HESSE, 1991), se é possível falar concentração de poder, é possível falar também em
separação dele. Esse último argumento parece-nos algo tautológico...
3.1

O FENÔMENO POLÍTICO-JURÍDICO CONSTITUCIONAL
A relação entre Estado e poder não se encerra em absoluto nessa polêmica. Tanto

pelo contrário. Tal relação vem, ab initio, com a própria configuração do novo Estado,
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mediante a elaboração de uma nova constituição. Isso porque, como leciona Michel
Temer, cada nova constituição cria, em verdade, um novo Estado, na medida em que, na

dicção de Canotilho (CANOTILHO, 2003), a constituição é exatamente o “estatuto
jurídico do político”.
Carlos Ayres Britto (BRITTO, 2003) inicia sua obra Teoria da Constituição
assinalando que tudo podemos naquele que tudo pode. Aquele que é supremo,
inesgotável, onipotente. Aquele que cria “ex nihilo”. Deus? Não, o Poder Constituinte.
Também Genaro Carrió (CARRIÓ, 1998, TAVARES, 2003) já observou como a
descrição do poder constituinte é quase deísta, a indicar seu incomparável nível de poder
dentro do Estado. Segundo Bidart Campos, é a força capaz de constituir e organizar o
Estado.
Sua inegabilidade como fenômeno político é inconteste. A dúvida está, quando se
discute a natureza do poder constituinte, em decidir se ele é fato político exclusivo ou se
tem natureza de poder jurídico.
A polêmica se iniciou com o Positivismo e a negação da existência de um direito
anterior ao direito positivo. Nesse sentido, se o direito nasce com sua positivação, produto
que é do poder constituinte, não pode o direito estar na causa e no efeito, do que decorre

a impossibilidade de ser o poder constituinte poder jurídico.
Nesse sentido se posicionam o próprio Ayres Britto, Hart, Vanossi, Luís Alberto
David Araújo, Manoel Jorge e Silva Neto, Paulo Bonavides, Recaséns Siches, entre
outros.
Não são, contudo, unanimidade. Georges Burdeau observa o paradoxo
representado pela constatação de que justamente o poder que inicia o ordenamento
jurídico não tenha caráter de poder jurídico. Carré de Malberg, por seu turno, pondera
que a escolha dos representantes, o processo de elaboração constitucional já indicam, per
si, alguma forma de direito.
A questão só não é tormentosa para Carl Schmitt, que, ao associar jurídico e
político, escapa ao problema, conquanto, a nosso sentir, apenas confirme com isso o

caráter político pré e extrajurídico da constituição, mas, nem por isso, menos grandioso e
relevante.
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Segundo Bonavides, o poder constituinte marca exatamente a transição do político
para o jurídico, da realidade para a norma, do sein (ser) para o sollen (dever ser), a

juridificação por excelência do fenômeno político-social. Também para Kelsen
(KELSEN, 1998), o poder constituinte é fato metajurídico, o que não impede a
constituição de servir de lastro de validade a todo o ordenamento jurídico, encontrando
em si mesma sua fonte de validade, no fenômeno que Canotilho (CANOTILHO, 2003)

denomina de autoprimazia normativa.
Tal constatação, longe de fazer da constituição mero espelho dos fatores reais de
poder de que falava Lassalle (LASSALLE, 2001), evidencia-lhe a força normativa como
reflexo, sim, mas também como modificadora da realidade social, considerada a máxima
efetividade reconhecida às suas normas, como manifestações que são do poder supremo
que a constituiu legitimamente – isto é, em correlação com as aspirações normativas da
coletividade. É a vontade de constituição de que falava Hesse (HESSE, 1991), ou o
sentimento de constituição, defendido por Pablo Lucas Verdú.
A titularidade do poder constituinte, que já fora atribuída à nação por Sieyès, é
hoje reconhecida, na esteira de Jean-Jacques Rousseau, como pertencendo ao povo. Nesse
diapasão, opõe-se Canotilho (CANOTILHO, 2003) a um conceito redutor de povo, que
o limite, por exemplo, ao povo político, como sendo o corpo eleitoral, defendendo, pelo
contrário, o conceito ampliado desse titular, por entender como povo político todo aquele
dotado de vontade e de interesse político na corporificação constitucional.
Com razão o mestre português, no sentido de que a constituição, como realidade

política e jurídica cotidiana que é, interessa a todos, e não apenas àqueles que votam ou
que gostam de política ou que têm atuação política intensa (a noção de povo político
ativo). A constituição grassa nas relações sociais. A constituição vive-se, razão pela qual
Peter Häberle (HÄBERLE, 1997) defende a interpretação constitucional aberta a todos

que dela fazem parte, que a sentem, física e constantemente, em sua existência. Somos
todos intérpretes legítimos, como somos todos titulares do Poder Constituinte.
3.2 O PAPEL DO DIREITO NO FENÔMENO POLÍTICO

Criada a constituição, instaurado o Direito, é de se analisar o papel exercido pelo
Direito no fenômeno político estatal.
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Como mencionado, o Direito é reconhecido como relevante mecanismo
ideológico de legitimação do poder político, sendo deste decorrente, via constituição, e

dele retirando sua força coercitiva, na medida em que, para se fazer cumprir e respeitar,
pode precisar recorrer, em última instância, à força – aquela reconhecida por Weber como
de monopólio exclusivo do poder político estatal.
A relação, entretanto, é dialética. Ao mesmo tempo em que brota do poder, o
Direito o limita e disciplina, como forma, inclusive, de legitimá-lo. Diz Calmon
(PASSOS, 2000) que o Direito “domestica” o poder, convertendo-o, na feliz expressão
de Tércio Sampaio Ferraz Júnior (FERRAZ JR, 1994), de violência bruta em violência
simbólica.
A atuação do Direito na manutenção do poder hegemônico é bem descrita por
Gonzalez Casanova (CASANOVA, 1982), que indica três situações possíveis: 1) o poder
é hegemônico, e o povo crê nisso – nesse caso, tem-se o equilíbrio ideal, e o Direito exerce
sua função adequada; 2) o poder já não é hegemônico, mas o povo ainda crê que seja –
nesse caso, o Direito começa a tornar-se cada vez mais ideológico, a fim de sustentar uma
situação que somente a inércia ainda mantém; 3) o poder já não é hegemônico, e o povo
sabe – caminha-se aqui para a franca insurreição contra o poder ilegítimo, e o Direito que
o defende tornou-se mera coerção, igualmente ilegítimo.
Não há negar, no entanto, que o Direito é ato de poder. Ainda que como ultima
ratio, diz Machado Neto (MACHADO NETO, 1984), o Direito se manifesta poder em
estado puro, quando falham os demais mecanismos de socialização e de acomodação ao

poder. Não à toa, num primeiro momento, o próprio Kelsen, nome maior do Positivismo,
enfatizou, em lugar da norma de comando, a manifestação de força, qual seja, a sanção,
então considerada norma primária (justiça se faça assinalando que o autor modificou
posteriormente seu entendimento, invertendo as posições e chamando, então, à sanção

norma secundária e ao comando, norma primária).
Verbera Miguel Reale (REALE, 1984, 1994) que as fontes mesmas do Direito
distinguem-se conforme tenham ou não o respaldo de poder necessário a se fazerem
cumprir. Enfatiza, assim, os modelos ditos prescritivos, como a lei e a decisão judicial.
Tanto uma como outra têm inolvidável componente político, por mais que se tente
negar. Às decisões judiciais, marcadamente aquelas oriundas dos Tribunais Superiores,
cada vez mais se reconhece a motivação política, muitas vezes até mais notável que a
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fundamentação jurídica. Ainda que não se concorde com a conversão dos órgãos judiciais
superiores em instâncias majoritária e predominantemente voltadas para o político e para

as discussões do poder, não há como afastar a conotação política de suas atuações. Como
se disse de início, está-se imerso em política, e tanto mais quanto mais próximos dos
centros de poder.
Mesmo as decisões judiciais cotidianas, prolatadas pelo Juiz de Primeiro Grau da
menor comarca do país, são manifestações do poder político, através da relação entre
Direito e Estado.
Laborando sobre a teoria da linguagem, Tércio Sampaio Ferraz Júnior (FERRAZ

JR., 2000) atribui ao Juiz a função de terceiro comunicador ou de comunicador neutro,
como sendo aquele dotado de poder – grife-se – de encerrar os conflitos, pondo fim à
reflexividade do discurso, isso é, à discussão sobre os termos da discussão, com
propensão para tornar-se interminável. Sua mensagem, diferentemente daquela das partes
interessadas, é dotada de dúplice aspecto: relato e cometimento, é dizer: o conteúdo em
si e a força de o impor.

4.
CONSIDERAÇÕES
FINAIS:
O
DIREITO
INAFASTÁVEL DO FENÔMENO POLÍTICO

COMO

PARTE

Poder-se-ia questionar: e a teoria da argumentação, com todos os belos planos de
convencimento, tópica, retórica...? Sem dúvida imprescindíveis, sobretudo para – e aqui

se volta ao poder tornado sutil e à autoridade dele decorrente – dar legitimidade ao
discurso e permitir seu controle. Não é certo, porém, que vá convencer de fato as partes,
notadamente aquela a quem não beneficia. O mais provável é que ela termine tendo de
aceitar a decisão como manifestação última de poder que é.

Donde a conclusão de que todas as decisões jurídicas são também decisões
políticas, em maior ou menor grau, corroborando o Direito como parte inafastável do
fenômeno político, inclusive mediante a teoria da linguagem, com ênfase à pragmática, é
dizer, à relação entre os signos e seus utentes, na lição de Pierce e Morris, a assinalar a

utilização dos símbolos e da própria violência simbólica do Direito como recursos
inolvidáveis para a aceitação e reforço do poder estatal, fenômeno político por excelência.
Começou-se com a linguagem. Termina-se com ela.
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PARCERIAS PÚBLICO-SOCIAIS (PPS): CATEGORIA JURÍDICA,
SUSTENTABILIDADE E CONTROLE EM QUESTÕES
PRÁTICAS37

Paulo Modesto38

Vivendo, se aprende; mas o que se aprende, mais, é só a fazer outras
maiores perguntas.
João Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas, Edição comemorativa,
Rio, Nova Fronteira, 2006, p. 378.

1. PARCERIA EM SENTIDO AMPLO: UMA INTRODUÇÃO

Parceria é signo que evoca, em sentido amplo, associação estável e duradoura de
interesses comuns, fundada na reciprocidade e no reconhecimento mútuo da
complementariedade dos pontos fortes e fracos dos partícipes, disciplinada pelo direito e
geradora de obrigações jurídicas, voltada à implementação de serviços ou projetos
compartilhados, independentemente da criação de pessoa jurídica.
Parceria em direito administrativo, lato sensu, na dicção de Maria Sylvia Zanella
Di Pietro (2011, p. 22), designa “todas as formas de sociedade que, sem formar uma nova
pessoa jurídica, são organizadas entre os setores público e privado para a consecução de
fins de interesse público”.
Para Licínio Lopes Martins (2009, p. 364), sobre o conceito de parceria, num
sentido amplo, pode dizer-se que abrange quer as relações construídas na base de
contratos de colaboração, quer as que têm por base os contratos de cooperação ou
37 Texto originalmente publicado no livro FUX, Luiz; MODESTO, Paulo e MARTINS, Humberto Falcão,

Organizações Sociais após a Decisão do STF na ADI n. 1923/2015, Belo Horizonte, Fórum, 2017.
Republico aqui em homenagem a Edvaldo Pereira de Brito, jurista e amigo sensível ao drama social
brasileiro e ao papel do terceiro setor na oferta de serviços sociais em regime de parceria. Edvaldo Brito foi
sempre um estimulador de meus estudos e um exemplo vivo de energia, superação e capacidade de estar à
altura do próprio tempo, pois reflete sem medo de pensar fora da caixa e sem dogmatismos esterilizadores.
Oxalá Edvaldo permaneça assim por muitos anos: inspiração sempre renovada para gerações inteiras de
juristas brasileiros!
Professor de Direito Administrativo da UFBA. Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Público.
Titular da Cadeira 28 da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Membro do Ministério Público da Bahia.
Membro do Conselho Deliberativo do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Coordenador
Científico do Observatório da Jurisdição Constitucional da Bahia. Doutoramento em Direito Público da
Universidade de Coimbra (Portugal). Diretor Geral da Revista Brasileira de Direito Público. Membro do
Conselho Científico da Cátedra de Cultura Jurídica da Universidade de Girona (Espanha). Membro do
Conselho de Pesquisadores do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado. Ex-Assessor
Especial do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado do Brasil. Editor do site
www.direitodoestado.com.br
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contratos de atribuição. Portanto, a parceria incluirá também o fenômeno da colaboração
dos particulares na gestão e prestação de serviços públicos do domínio económico e
industrial. Do seu âmbito de aplicação fica excluída a privatização propriamente dita.
Parceria é conceito que não designa uma estrutura relacional uniforme, passível
de descrição objetiva, mas arranjos variados de colaboração duradoura, voluntária e
estável, com manifesto acento no aspecto funcional ou finalístico. Parceria é conceito
jurídico funcional: a tônica é a prossecução de um valor comum aos parceiros e não o
atendimento de um interesse exclusivo de uma das partes, a contratação de unidades de
serviço, a especificação dos meios para obtê-lo ou a qualidade dos sujeitos intervenientes
na relação jurídica. Ao envolver a Administração Pública, presume-se que o valor comum
ou compartilhado envolvido na parceria é um valor de interesse público. Sem embargo
da relevância do aspecto finalístico, no vínculo de parceria há também um aspecto
estrutural (a mútua complementariedade da atuação dos envolvidos) e um aspecto
jurídico-formal (a criação ou modificação de obrigações jurídicas).
Porém, o fato de não existir, nas parcerias entre o Poder Público e particulares,
com ou sem fins lucrativos, uma estrutura relacional uniforme, não pode conduzir a
doutrina à anemia conceitual. Parceria não é folia: não é dança com qualquer parceiro,
vínculo de qualquer espécie, signo sem qualquer rigor. Não pode ser conceito sem
fronteiras precisas, empregado para evasão de situações típicas ou para controle arbitrário
de vínculos disciplinados pelo direito.
Embora pouco estudados pela doutrina, existem limites conceituais mínimos para
as parcerias entre o Poder Público e particulares. Em direito público, além da necessária
complementariedade dos pontos fortes e fracos dos envolvidos, a voz parceria exige que
o valor comum ou compartilhado entre o Poder Público e os particulares seja dirigido à
satisfação de terceiros ou do interesse público, objeto de atenção convergente dos
partícipes do vínculo. O valor compartilhado – referido no conceito genérico de parceria
- não pode ser o interesse privativo de qualquer dos signatários do vínculo. Não há
autêntica parceria no âmbito do direito público se o vínculo se destina a oferecer serviços,
bens ou pessoal tendo como destinatário final apenas um dos sujeitos da parceria. As
atividades envolvidas na parceria não podem ter como destinatário o próprio aparelho
estatal ou interesses exclusivos do parceiro privado. Haverá simples contratação, não
parceria, quando ausente o interesse comum entre os partícipes, quando faltar
complementariedade na capacidade de atuação das partes envolvidas ou destinação
pública no vínculo estabelecido.
Toda parceria para prestação de serviços ou para implementação de projetos
comuns deve ser voluntária. Parceria compulsória é uma contradição em termos. Nas
parcerias há relação jurídica bilateral ou multilateral, geradora de obrigações jurídicas
recíprocas, caracterizada pela paridade, equilíbrio e voluntariedade, pois o vínculo
pretende traduzir um esforço comum e autônomo para a prossecução de fins
compartilhados.
Parcerias envolvem a partilha de benefícios e responsabilidades, esforço conjunto
e enfrentamento de problemas comuns, não se confundindo com vínculos fortuitos,
episódicos, eventuais. Não há parcerias se não ocorre distribuição equitativa de
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responsabilidades e tarefas, relativo equilíbrio entre os parceiros no vínculo, segurança
jurídica e previsibilidade. Podem ser vínculos de prazo certo ou indeterminado, mais
ainda assim não se confundem com contratos de prestação de serviços e vínculos
precários.
Mesmo conceitos abrangentes de parceria apresentam características peculiares
em face de outros vínculos do Poder Público mantidos com privados. São características
gerais das diversas modalidades de parceria, presentes em maior ou menor intensidade
nas diferentes modalidades deste tipo de ajuste:
a) a autonomia das partes;
b) a voluntariedade da adesão ao ajuste;
c) a convergência de interesses;
d) a complementaridade de encargos;
e) supressão ou limitação radical do emprego de prerrogativas exorbitantes
por parte da Administração, com vistas a não inibir o interesse do parceiro
privado e manter o caráter paritário do vínculo;
f) a flexibilidade dos arranjos institucionais viabilizadores do ajuste de
interesses;
g) a ausência de contraprestação sinalagmática;
g) o atendimento a interesse público.
As parcerias em direito público, em sentido amplo, caracterizam-se como acordos
entre duas ou mais partes, para atuarem conjuntamente e de forma complementar em
direção a um objetivo comum fixado de forma estável e duradoura, sem necessária
presença de obrigações equivalentes.
Na nova redação da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, modificada pela Lei nº
13.204, de 14 de dezembro de 2015, parceria é voz definida para os seus fins como
“conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica
estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade
civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco, mediante a execução de atividade ou de projeto expressos em termos
de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação” (Art. 2º, III,
grifamos). Trata-se de conceito ao mesmo tempo finalístico e auto referido, pois é
inteligível de modo completo apenas a partir da definição que a própria lei confere para
o que denomina termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação. Por
isso, não é vinculante para o emprego doutrinário, sendo legítimo o uso da voz parceria
e do conceito de parceria social também fora do âmbito de aplicação da Lei nº 13.019,
de 2015, nomeadamente nos vínculos jurídicos afastados de sua cobertura, como os
mantidos entre o Poder Público e as organizações sociais.

72

1.1

PARCERIAS ECONÔMICAS, SOCIAIS E INSTITUCIONAIS

Há parcerias econômicas, institucionais ou sociais. Econômicas, em sentido
estrito, são as parcerias que autorizam o participe a apropriar-se do resultado econômico
mediato ou imediato da colaboração para utilização livre. Sociais são as parcerias nas
quais o resultado econômico do vínculo deve ser integralmente reinvestido na própria
atividade social desempenhada, ou incorporado a fundo patrimonial de contingência,
diretamente relacionado à sustentabilidade da prossecução da atividade social fomentada
e à realização dos valores comuns, não sendo os recursos reservados passíveis de
distribuição a participe no fim do exercício ou por ocasião da extinção da entidade.
Institucionais são as parcerias que não envolvem transferência de recursos entre os
parceiros, constituindo colaboração de troca de informações ou de simples atuação
conjunta, sejam os participes apenas entidades públicas ou envolvam entidades públicas
e privadas.
Por conseguinte, o critério para definir se uma parceria é social ou econômica não
é a extensão dos resultados alcançados na prossecução do serviço no setor social ou no
setor econômico, ou qualquer qualidade dos sujeitos envolvidos, mas a natureza dos fins
comuns a serem providos (os valores compartidos) e a destinação livre ou vinculada dos
resultados econômicos da parceria. Podem existir parcerias sociais (ou público-sociais)
com pessoas jurídicas de direito privado de fins lucrativos, desde que todo o resultado da
atuação em determinado setor econômico ou no período da parceria seja revertido
integralmente para finalidades sociais diretamente atendidas pelo vínculo, em comunhão
eventual de valores e esforços. Por outro lado, podem ser cogitadas parcerias econômicas
com entidades sem fins lucrativos, desde que o resultado econômico apurado seja
apropriado pela entidade e não reinvestido imediatamente para atendimento de interesses
do próprio setor atendido na parceria. Deve-se recusar qualquer critério demarcatório
fundado apenas, como era usual no passado, em tipologias de sujeitos ou entidades, a
separar entidades altruístas (supostamente virtuosas) e não altruístas (entidades de
mercado). Conquanto ainda se possa identificar preferências legais e vantagens
tributárias, parcerias sociais não são vínculos jurídicos imediatamente identificáveis pela
cooperação de dada espécie de entidades privadas.
Mas o conceito de parceria social (ou parcerias público-sociais) merece
delimitação ainda mais restritiva: além da ausência de liberdade no uso dos resultados
econômicos da parceria, nas parcerias sociais sobreleva o primado da pessoa e dos
objetivos sociais comunitários, a finalidade não lucrativa e os fins de solidariedade social
sobre os objetivos econômicos da entidade per se, razão pela qual são vínculos encartados
na denominada economia social e solidária.
É possível formular um exemplo singelo para explicitar o que se deseja descrever
com o conceito de parcerias sociais (ou parcerias público-sociais, PPS): se o Poder
Público firma parceria com associação local de pais de crianças com necessidades
especiais, quanto ao aspecto motor ou mental, no vínculo firmado é acentuada a
importância da obtenção de valores intangíveis (v.g., suporte a entidades formadas por
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pais, manutenção do vínculo afetivo familiar, desenvolvimento local de estruturas de
atendimento, estabilização de estruturas sociais comunitárias, entre outros) e menos
acentuada a relevância da competição ampla em favor do menor custo possível de
atendimento aos menores com esse perfil. Para obtenção desses valores sociais, o Poder
Público reconhece a capilaridade e a atuação dedicada dos pais envolvidos, preferindo
fomentá-los a contratar soluções empresariais de atendimento, de maior escala, preço
unitário mais baixo, porém distanciadas da comunidade local e sem vínculo direto com
os beneficiários da ação social. Para os particulares, o financiamento estável do Estado e
seus objetivos sociais de longo prazo repercutem na forma de ganhos de escala e
produtividade e aumento da capacidade de influenciar as políticas públicas do setor em
que se situa a parceria. Por serem assim, as parcerias público-sociais exigem técnicas
complexas de controle, pois envolvem a mobilização conjunta de recursos e meios para
obtenção de valores comuns, mas estes são sempre mais importantes do que aqueles, o
que exige o emprego de critérios de aferição capazes de identificar a obtenção adequada
de valores compartilhados pelos partícipes no plano da realidade social.
É certo ainda, quanto às parcerias sociais, ser dever do Estado reconhecer e apoiar
as entidades privadas de solidariedade social ou de fins públicos, como expressamente
acentuam os artigos 199, § 1; 204, I; 205, caput; 213; 215; 227, § 1., todos da Constituição
Federal, mas com uma importante mudança cultural. O fomento social no Brasil ainda se
ressente de uma cultura autoritária, segundo a qual o Poder Público sempre se apresenta
como o intérprete preferencial do interesse coletivo, a voz determinante de todos os
termos essenciais do vínculo, cabendo aos particulares que com ele se relacionem a
simples obediência, mesmo em face de parceria sem fins econômicos. Porém, parceria é
conceito que não rima bem com subordinação e arbítrio, indeterminação e insegurança,
porquanto pressupõe uma cultura de colaboração e reciprocidade, definição equilibrada
de deveres complementares entre os partícipes, raiz profunda para autênticas formas de
colaboração.
Atualmente, no domínio das parcerias e do fomento social, o Estado comprometese, autovincula-se e edita atos administrativos favoráveis que se destinam a criar
situações de confiança legítima (protegida) e garantias mobilizadoras da atuação
privada no setor social ou da solidariedade social. No passado este conjunto de medidas
estava sujeito, de modo permanente, à precariedade dos atos de benemerência, sendo
possível ao Poder Público invocar prerrogativas de autoridade para cancelar,
discricionariamente, qualquer benefício concedido ou prometido. Essa instabilidade, com
o crescimento exponencial da expressão econômica e do número de vínculos de parceria,
não pode ser mais admitida, seja em homenagem à segurança jurídica, seja em razão da
consciência paulatinamente construída da necessidade de emprestar estabilidade,
consistência e responsabilidade às relações administrativas de fomento público
(VALIM, 2015, p. 143).
Fomento e parceria hoje são conceitos bastante imbricados no domínio social: os
instrumentos de parceria frequentemente são veículos bilaterais de fomento, a exemplo
dos tradicionais convênios entre a Administração Pública e entidades privadas sem fins
lucrativos. Hoje convênios, termos de parcerias, contratos de gestão, termos de fomento,
termos de colaboração ou acordos de cooperação são vínculos estruturados e bilaterais
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de fomento, sem caráter comutativo ou sinalagmático (como é próprio dos vínculos de
fomento), pois estimulam e fortalecem uma dada atividade ou projeto de interesse público
e recíproco, muitas vezes sem contrapartida mensurável em termos econômicos precisos.
Tradicionalmente, a atuação do Estado no fomento à entreajuda e à cooperação
social entre particulares limitava-se a funções de reconhecimento e credenciamento
(razão última para a criação de diversos títulos administrativos qualificadores de
entidades privadas de fins públicos) e funções de subvencionamento e apoio (fomento
econômico direto ou indireto). Essas são funções administrativas distintas, mas não
inteiramente independentes: a colaboração com alguma expressão econômica oferecida
pelo Estado às entidades privadas sem fins lucrativos ordinariamente dependia no passado
do exercício prévio da atividade certificadora pelo próprio Poder Público. Cartórios
públicos foram constituídos, destinados a gerir títulos e qualificações administrativas, e
o Poder Legislativo – abusivamente e violando às escâncaras a separação constitucional
de funções – também passou a atribuir por ato legislativo títulos jurídicos de fomento.
Foram testemunhas desse tempo o título de utilidade pública (no âmbito federal, Lei 91,
de 28/08/35; Lei 6.639, de 08/05/79, ambas hoje revogadas) e o título de entidade de fins
filantrópicos, hoje entidade beneficente de assistência social (Lei 8.742, de 08/12/1993;
Lei 12.101, de 27/11/2009; Lei 12.868, 15/10/2013).

O aumento do número de certificações e de parcerias público-sociais conduziu a
uma lenta transformação de elementos característicos desse paradigma de
relacionamento. No passado o fomento social era dominado pelas ideias de
unilateralidade e liberalidade do Poder Público. As contrapartidas devidas pelas
entidades fomentadas eram inespecíficas, consistindo o incentivo público verdadeira
doação pública ou favor oficial, quase sempre sem controle posterior detalhado da
aplicação efetiva dos recursos concedidos. E os vínculos de parcerias considerados
acordos precários, sem consistência para criar autênticas obrigações recíprocas. Porém,
nos últimos vinte anos, por toda parte, as relações de fomento e as parcerias sociais
passaram a ser cada vez mais parametrizadas, especificar prazos, indicadores de
desempenho, metas a cumprir, custos a respeitar, procedimentos decisórios a atender,
exigindo-se detalhadas e cada vem mais abrangentes prestações de contas do particular
pelo bom uso dos recursos públicos transferidos ou das vantagens tributárias
concedidas. O fomento passou a exigir vínculos bilaterais ou multilaterais consistentes
(contratos de gestão, termos de parceria, convênios mais específicos) e controle de
resultados auditado pela administração ou por terceiros independentes. São testemunhas
da segunda etapa deste processo de relacionamento as leis criadoras dos títulos de
organização social (no plano federal, Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) e de
organização da sociedade civil de interesse público (Lei nº 9.790, de 23 de março de
1999).
Aos poucos o fomento e as parcerias público-sociais passaram a colocar em
evidência uma nova ordem de complexos desafios: o aperfeiçoamento dos indicadores de
qualidade dos serviços oferecidos, a métrica adequada para avaliar soluções
exclusivamente locais, o desenvolvimento de indicadores de avaliação do grau de retorno
do investimento financeiro em projeto sociais (Social Return on Investment - SROI), a
sustentabilidade de parcerias em períodos de escassez de recursos, o planejamento da
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sucessão em parcerias de longo prazo, as formas de controle e participação das
comunidades beneficiadas na definição do modo e da extensão das prestações, a definição
das melhores práticas de governança para o funcionamento dos conselhos e diretorias de
associações e fundações, a gestão de riscos nos projetos, a atuação de “empresas sociais”
no mercado, adoção de metodologias de “balanced scorecard” para organizações não
lucrativas, problemas de fusão de entidades e articulação de projetos em rede e, na base
de tudo isso, o grau de aplicação do direito público a pessoas privadas sem fins lucrativos
exercentes de atividades de relevância pública (conceito que insistentemente emprego há
dezenove anos, calçado em expressa disposição constitucional).
A celebração das parcerias sociais cada vez mais abrangentes, além de exigir a
observância rigorosa do princípio da igualdade e da impessoalidade no fomento, também
alçou ao primeiro plano problemas relacionados ao fim das parcerias, a desmobilização
de estruturas envolvidas com serviços vitais para a realização de direitos fundamentais,
aspectos relacionados à continuidade dos serviços, a afetação das comunidades
envolvidas e eventuais situações de assimetria de informação entre as partes no vínculo.
Não é incomum que a Administração Pública ora figure como agente
instabilizador de vínculos de parceria (ao promover atrasos no repasses de recursos ao
parceiro privado, ao exercer controles abusivos, ao impor exigências burocráticas não
acordadas previamente, entre outras práticas) ora figure como refém de vínculos de
parcerias firmados (porquanto incapacitada para dar continuidade, por si ou por outra
entidade privada acreditada, aos serviços essenciais realizados depois de longo tempo por
entidade privada parceira).
As parcerias são relações jurídicas administrativas multipolares, que envolvem e
afetam uma multiplicidade de atores diretamente (Administração Pública, usuários,
organizações em rede e fornecedores, entre outros). Esses agentes devem partilhar
controles e responsabilidades. A dinâmica das relações de cooperação no setor social,
portanto, deve ocupar cada vez mais centralidade na pesquisa das formas de prestação de
serviços sociais e menos o estudo – até aqui predominante – da caracterização das
estruturas orgânicas do terceiro setor diretamente envolvidas nas parcerias públicosociais.
A qualidade dos sujeitos não deixa de ser relevante no estudo das relações de
parceria social, inclusive porque a lei e a Constituição conferem a entidades do terceiro
setor tratamento favorecido em variadas situações, mas parece urgente atribuir precisão
dogmática ao conceito de parceria público-social (PPS), ainda pouco explorado pela
doutrina, conquanto expressamente referido em normas de direito positivo (v.g., em
Portugal, o Decreto-Lei nº 120/2015, de 30 de junho), em especial quando se compara
com a literatura dedicada a gizar o conceito e o regime jurídico da parceria públicoprivada (PPP) de cariz econômico. Não se conseguirá melhorar o ambiente regulatório,
o controle e a segurança do investimento estatal social ou do investimento privado de
fins públicos sem se precisar o objeto a ser regulado, isto é, a relação jurídica de parceria
público-social.
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1.2

ABRANGÊNCIA DO CONCEITO DE TERCEIRO SETOR: A INSERÇÃO
DAS COOPERATIVAS

É certo que, no Brasil, a abrangência do conceito de terceiro setor ou de entidades
de cooperação admitidas nas parcerias sociais ainda permanecer polêmico. A inclusão
das cooperativas no âmbito do conceito, por exemplo, é amplamente contestada,
diferentemente do que ocorre em Portugal. Trata-se de uma visão limitada e equivocada,
em parte decorrente do fato das cooperativas admitirem a apropriação pelos cooperados
de parte do excedente econômico e talvez em parte explicável pelo fato de a lei brasileira
fundamental concernente ao tema – Lei nº 5.764, de 16 de setembro de 1971, que define
a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades
cooperativas – ter sido editada no período da ditadura militar e o tratamento
administrativo do tema ter ocorrido por iniciativa da área econômica dos governos
militares. Hoje essa compreensão deve ser superada, inclusive em razão de alterações
legais recentes, com destaque para a Lei 13.019/13.204, com a redação dada pela Lei
13.204/2015.
No Brasil, no subsetor cooperativo, viveu-se durante certo tempo relativo
marasmo legislativo: a última lei específica neste domínio foi a Lei nº 12.690, de 19 de
julho de 2012, que disciplinou a organização e o funcionamento das cooperativas de
trabalho. Embora tenha instituído o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de
Trabalho (Pronacoop) e outras medidas de fomento, a lei concentrou sua atenção em
medidas para evitar a fraude na criação de cooperativas de trabalho (combate aos
“coopergatos” ou às “cooperfraudes”) e para conter a utilização dessa modalidade de
cooperativa como instrumento para intermediação de mão de obra, com grave prejuízo a
direitos trabalhistas de empregados tratados como cooperadores. A Lei nº 12.690, de
2012, definiu as cooperativas de trabalho como sociedades constituídas por trabalhadores
que, com autonomia e autogestão, buscam conjuntamente “melhor qualificação, renda,
situação socioeconômica e condições gerais de trabalho” (artigo 2º). Não são abrangidas
pela lei as cooperativas de produção associada, isto é, as cooperativas cujo processo de
trabalho é realizado individualmente e os produtos finais são agregados. A lei também
estabeleceu a Relação Anual de Informações das Cooperativas de Trabalho (RAICT), na
busca de atender à Recomendação nº 193/2002 da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) sobre a “promoção de cooperativas”. É também de destacar a Lei Complementar
nº 130, de 17 de abril de 2009, que dispõe sobre o sistema nacional de crédito cooperativo
e sobre o funcionamento das cooperativas de crédito, pois no Brasil é vedada a
constituição de cooperativa mista com seção de crédito (art. 2º da Lei Complementar nº
130, de 17 de abril de 2009) e a sumaríssima Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999,
que dispõe sobre a criação e o funcionamento de cooperativas sociais destinadas à
integração social dos cidadãos em situação de desvantagem, constituída de apenas quatro
artigos, pois um dos artigos originais foi integralmente vetado e o sexto apenas consagra
a imediata entrada em vigor da lei.

Sem embargo disso, a Lei nº 12.204, de 14 de dezembro de 2015, incluiu no
conceito de “organização da sociedade civil”, para fins de autorizar a celebração de
parcerias com o Poder Público, mediante a execução de atividades ou de projetos
previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em
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termos de fomento ou em acordos de cooperação “as sociedades cooperativas previstas
na Lei no 9.867, de 10 de novembro de 1999; as integradas por pessoas em situação de
risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de
combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação
e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e
extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse
público e de cunho social.” Trata-se, especialmente o fecho final, de fórmula abrangente,
que recusa aceitabilidade a qualquer compreensão doutrinária que afaste das parcerias
sociais os acordos firmados com cooperativas pelo simples fato de serem “entidades
empresariais” ou “sociedades com atuação em regime de mercado”.
Essa incorporação legal expressa das cooperativas no âmbito do terceiro setor,
para fins de estabelecimento de parcerias sociais com a Administração Pública,
promoverá autêntica revolução nos estudos dos vínculos de colaboração social
atualmente em curso no Brasil. Nesse domínio, Portugal tem muitas lições a oferecer. O
setor cooperativo e social é objeto de expresso e conjunto tratamento na Constituição da
República Portuguesa (CRP), em especial no Art. 82º
Nesta disposição constitucional, o legislador português garante “a coexistência de
três sectores de propriedade dos meios de produção”:
a) o sector público: “constituído pelos meios de produção cujas propriedade e
gestão pertencem ao Estado ou a outras entidades públicas” (Art. 82, 2);
b) o setor privado: “constituído pelos meios de produção cuja propriedade ou
gestão pertence a pessoas singulares ou colectivas privadas, sem prejuízo do disposto no
número seguinte”; (Art. 82, 3)
c) o setor cooperativo e social, que compreende, especificamente (Art. 82, 4):
1. “Os meios de produção possuídos e geridos por cooperativas, em
obediência aos princípios cooperativos, sem prejuízo das especificidades
estabelecidas na lei para as cooperativas com participação pública,
justificadas pela sua especial natureza;”
2. “Os meios de produção comunitários, possuídos e geridos por
comunidades locais;”

3 “Os meios de produção objecto de exploração colectiva por
trabalhadores;”
4.“Os meios de produção possuídos e geridos por pessoas colectivas, sem
carácter lucrativo, que tenham como principal objectivo a solidariedade
social, designadamente entidades de natureza mutualista.”
Essa disposição constitucional evidencia de modo eloquente o papel de destaque
das cooperativas na economia social em Portugal. Segundo a Conta Satélite de Economia
Social, as cooperativas portuguesas somavam, em 2010, 2260 unidades (v.
http://www.cases.pt/atividades/contasatelitees). A disposição explica-se também pela
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tradição consolidada das cooperativas em solo português. As cooperativas atuam em
Portugal desde o século XIX: a Fraternal dos Fabricantes de Tecidos e Artes Correlativas,
de 1858, é considerada a primeira cooperativa portuguesa. As cooperativas desenvolvem
atividades em diversos setores econômicos e sociais do país, obedientes aos princípios
ditos de Rochdale, local onde surgiu em 1844 a primeira cooperativa como tal
reconhecida. Os princípios de Rochdale são considerados patrimônio da Aliança
Cooperativa Internacional e, em Portugal, são referidos implicitamente no próprio texto
constitucional, na parte em que o texto normativo determina a “obediência aos princípios
cooperativos” e explicitamente no Código Cooperativo (Lei n.º 119/2015 de 31 de agosto,
Art. 4º). Em Portugal, por conseguinte, as cooperativas e as entidades privadas coletivas
sem finalidades lucrativas são caracterizadas como terceiro setor e de forma conjunta por
direta determinação Constitucional.
No conceito de terceiro setor, em Portugal, ingressam entidades que prosseguem
o interesse público de forma indireta (mutualidades, cooperativas) ou direta (entidades
privadas sem fins lucrativos com objetivos de solidariedade social). O critério
fundamental adotado para a composição do conceito foi o reinvestimento do resultado
social na prossecução dos fins de solidariedade inerentes ao perfil de cada entidade,
independentemente do fato de esta perseguir resultados econômicos em regime de
competição no mercado em favor de seus associados ou do interesse geral. As entidades
privadas também devem observar critérios de gestão democráticos, indiferentes a cotas
de participação no capital social por seus membros, em parte traduzidos na fórmula um
homem, um voto, e adotar critérios de governança que assegurem a fidelidade ao interesse
geral da coletividade, por meio de políticas aprovadas por seus membros ou fixadas em
seus estatutos.

Esse critério foi o adotado também pela Lei de Bases da Economia Social (LBES),
Lei nº 30/2013, de 8 de maio (PORTUGAL, 2013), que estabeleceu “as bases gerais do
regime jurídico da economia social, bem como as medidas de incentivo à sua atividade
em função dos princípios e dos fins que lhe são próprios”. Nesse diploma, designa-se por
economia social o conjunto das atividades econômico-sociais que “têm por finalidade
prosseguir o interesse geral da sociedade, quer diretamente quer através da prossecução
dos interesses dos seus membros, utilizadores e beneficiários, quando socialmente
relevantes” (grifo nosso).
Esses princípios foram também explicitados na Lei nº 119/2015 de 31 de agosto,
que aprovou o novo Código Cooperativo (CCoop2015), que entrou em vigor no dia 30
de setembro de 2015. No artigo 3º deste diploma, os princípios cooperativos estão
explicitados em caráter cogente:
Artigo 3º As cooperativas, na sua constituição e funcionamento,
obedecem aos seguintes princípios cooperativos, que integram a
declaração sobre a identidade cooperativa adotada pela Aliança
Cooperativa Internacional:
1º Princípio – Adesão voluntária e livre [...]
2º Princípio – Gestão democrática pelos membros [...]
3º Princípio – Participação económica dos membros [...]
4º Princípio – Autonomia e independência [...]
79

5º Princípio – Educação, formação e informação [...]
6º Princípio – Intercooperação
7º Princípio – Interesse pela comunidade. (PORTUGAL, 2015b)
Essa generosa abrangência do terceiro setor, em especial a inserção das
cooperativas em diversos domínios da economia social (vide art. 4º, do CCoop2015),
ensejou produção normativa e doutrinária riquíssima em contributos para uma
compreensão renovada do papel e sobre aspectos variados da governação das
cooperativas sociais, de trabalho e de solidariedade a ser considerada na inteligência da
nova legislação brasileira da parcerias público-sociais (expressas, pela primeira vez de
forma abrangente em termos nacionais, pela Lei nº 13.019, de 2014, alterada pela Lei nº
13.204, de 14.12.2015), mas também implementada por contratos de gestão assinados
com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) e por termos de parceria
assinados com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Lei nº 9.790, de 23
de março de 1999).

2

2.1

AS NOVAS QUESTÕES ENVOLVIDAS NAS PARCERIAS SOCIAIS

A
DINÂMICA
DAS
PARCERIAS
SUSTENTABILIDADE E CONTROLE

SOCIAIS:

QUESTÕES

DE

O desenvolvimento de uma nova compreensão das parcerias sociais e do próprio
conceito de terceiro setor – aqui apenas referido, a exigir maior exploração – procuram
evidenciar que não basta hoje estudar a fisionomia orgânica das entidades de
solidariedade social para entender a especificidade dos vínculos de parceria e fomento
social.
Não basta tampouco tratar dos processos de financiamento e contratação das
entidades em sua fase inicial. As parcerias desenvolvem-se, ampliam-se ou extinguem-se
e a dinâmica desse processo merece reflexão renovada. A concessão de títulos não
consegue apreender a realidade processual das parcerias.
O que fazer quando findam parcerias sociais? Como desmobilizar estruturas de
atendimento, dispensar pessoal, aposentar equipamentos em situações de escassez de
recursos e carências sociais sempre crescentes? Como não perenizar vínculos, evitando
que a própria Administração Pública se transforme em refém do parceiro privado? Como
assegurar autossustentabilidade de organizações privadas sem fins lucrativos que
desempenham serviços sociais gratuitos à população quando o Poder Público demora a
repassar ou não repassa os recursos que se comprometeu a transferir? Qual o grau de
segurança jurídica das entidades privadas nas parcerias sociais? Como responsabilizar o
Poder Público e assegurar o cumprimento de compromissos assumidos em parcerias em
momentos de escassez de recursos ou de crise fiscal? O fomento social admite invocação
de cláusulas de reequilíbrio econômico-financeiro? As entidades fomentadas podem
buscar realizar outras atividades para assegurar a sustentabilidade das atividades objeto
das parcerias? Podem utilizar sistemas tecnológicos desenvolvidos no âmbito de vínculos
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de parceria para atividades sociais não previstas originalmente em acordos com o Poder
Público? Podem antecipar recursos para execução de serviços e serem posteriormente
reembolsadas? Para quais atos de gestão é razoável exigir aprovação prévia do Poder
Público, sem violação da liberdade de associação ou da autonomia inerente às pessoas
privadas? Bens adquiridos com recursos dos vínculos de fomento, quando de utilização
ociosa, podem ser utilizados para outros contratos das entidades privadas, sem
caracterizar desvio de recursos públicos? Bens adquiridos nas parcerias e sem uso podem
ser objeto de cessão onerosa? A cessão de servidores públicos pode ser recebida como
forma de concretizar fomento público? Esses servidores podem receber vantagens
inexistentes na origem? Quais devem ser os limites dos termos aditivos dos vínculos
firmados? Como deve ocorrer a prestação de contas das organizações fomentadas e como
garantir a sua devida transparência? Qual é o nível adequado de detalhamento para a
prestação de contas? Qual é o grau de autonomia do gestor no uso dos recursos públicos
oriundos do fomento e das parcerias sociais assinadas?
Há limites para o número de parcerias que entidades podem celebrar
simultaneamente? As entidades fomentadas podem se associar e estabelecer
empreendimento econômico para obtenção de insumos ou recursos essenciais ao
desempenho das atividades sociais que lhes são próprias? Como emprestar coerência ao
controle aplicável às parcerias sociais se nele atuam, a cada instante, órgãos autônomos e
distintos? Qual a forma adequada de constituição de fundos patrimoniais (endowments)
para assegurar financiamento estável às entidades do terceiro setor? Como vêm sendo
estabelecidas garantias de governança nas entidades do terceiro setor em parcerias
sociais? Qual o grau de autonomia do gestor das entidades do terceiro setor no uso dos
recursos públicos oriundos das parcerias ou do fomento social? Os vínculos de parceria
devem possuir prazo certo? Os acordos de cooperação, os contratos de gestão e os termos
de parceria devem ser enquadrados como contratos administrativos ou como outra espécie
de negócio jurídico? Quais as repercussões práticas do enquadramento do vínculo como
contrato administrativo ou como outro módulo negocial? É imposição do princípio da
igualdade a adoção de modelos padronizados nas parcerias sociais? Devem sem
encartadas nas parcerias público-sociais as empresas sociais e as empresas criadas por
entidades sem fins lucrativos?
A separação entre fomento e parcerias sociais (ou parcerias público-sociais) é
manifestamente relativa. O fomento emprega cada vez mais a contratação lato sensu, o
estabelecimento de parcerias, como o veículo por excelência para a direção social. As
parcerias não são apenas acordos, mas autênticos instrumentos de fomento social,
programação de serviços sociais e obtenção de resultados socialmente relevantes. O rol
de questões formuladas revela a necessária imbricação dos dois conceitos. Algumas
poderão ser enfrentadas neste trabalho; outras demandarão pesquisas adicionais, para as
quais é possível apenas lançar as primeiras diretrizes.
2.2

HORIZONTE DOUTRINÁRIO RESISTENTE

Na doutrina administrativa brasileira, em linhas gerais, o incremento do emprego
do fomento social e das parcerias público-sociais nos últimos vinte anos, sob diferentes
roupagens, suscitou três modos básicos de reação ou resistência:
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a) a resistência ou a negação, pura e simples, da validade das parcerias
estabelecidas no setor social, com invocação de discursos estatistas
extemporâneos, que reproduziam a concepção narcísica segundo a qual apenas o
que o aparato do Estado faz é bom ao povo e atende ao interesse comum;

b) a resistência decorrente da assimilação equivocada das relações de parcerias a
relações de prestação de serviços (o que não deixa de ser uma negação da
especificidade das parcerias e da autonomia das entidades fomentadas);

c) a resistência consequente à identificação da especificidade das parcerias, porém
com foco na especificidade do sujeito privado sem fins lucrativos, cuja fisionomia
própria explicaria o tratamento diferenciado que lhe empresta a legislação e
orienta a lógica da relação de cooperação.
Essas três formas de reação iniciais, ao menos no direito brasileiro, devem ser
superadas pela paulatina consagração, nos Tribunais Superiores da nação, da legitimidade
desses vínculos de cooperação estruturada de longo prazo entre o Poder Público e as
entidades privadas de solidariedade (a exemplo da decisão do Supremo Tribunal Federal,
em abril de 2015, da ADI 1923, pela constitucionalidade do modelo estruturado de
cooperação das organizações sociais, estabelecido na Lei Federal nº 9.637, de 1998).
O número expressivo de parcerias sociais firmadas pelo Poder Público com as
entidades privadas do terceiro setor, os valores de contratação envolvidos e o número de
trabalhadores diretamente vinculados às entidades de solidariedade social também
ampliaram o interesse sobre a regulação das próprias parcerias. Esses vínculos, diferentes
das tradicionais concessões de serviço público e dos contratos de prestação eventual de
serviços, revelam a cada dia maior complexidade e exigem o aprofundamento sobre
novos aspectos do próprio fomento social que elas concretizam, o que cartilhas
ideológicas limitadas não conseguem entrever.
Em relação às parcerias sociais e à sua regulação, ainda estamos no primeiro
estágio de estudo. O foco da doutrina tem sido, predominantemente, a caracterização dos
sujeitos privados fomentados, isto é, as peculiaridades do regime jurídico das entidades
parceiras do Poder Público. São numerosos os estudos sobre as organizações sociais, as
entidades sem fins lucrativos e as organizações da sociedade civil de interesse público.
Até aqui o foco da pesquisa jurídica tem se voltado para identificar o que cabe exigir –
em termos de controle, transparência e governança – de entidades que recebam recursos
públicos de fomento por sua peculiar conformação jurídica. São estudos úteis, porém
insuficientes. Falta aprofundar o regime do próprio vínculo de fomento mediante acordos
de desempenho (formalizado por contratos de gestão, termos de parceria ou os novos
instrumentos negociais da Lei nº 13.019, de 2014), a regulação do seu completo círculo
de desenvolvimento e o que pode e não pode ser exigido pelo Estado ante a própria lógica
de sustentabilidade dos vínculos firmados.
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Esses vínculos bilaterais devem parametrizar a avaliação dos resultados do
investimento público e do investimento social privado, o controle mais preciso dos custos
envolvidos em cada prestação e a avaliação da sustentabilidade e utilidade das parcerias.
Mas tudo isso não pode originar novos cartórios nem autorizar a imposição de exigências
e procedimentos fúteis ou desnecessários. Em parcerias não se deve pensar apenas no que
exigir, mas também no que deixar de exigir, valendo aqui o paradigma “menos é mais”.
Exigências devem ser relevantes e previsíveis, antecipadamente conhecidas e de fácil
apuração, para não sufocar a iniciativa de entidades privadas de colaboração, que devem
ser regidas preponderantemente pelo direito privado e responder com presteza a
demandas de uma sociedade complexa e carente de respostas ágeis.

3.

3.1

CRITÉRIOS PARA A SOLUÇÃO DE NOVAS E VELHAS QUESTÕES

AUSÊNCIA
DE
CONTRAPRESTAÇÃO
“CONTRAPRESTAÇÃO FACILITADA”

OU

SIMPLES

O primeiro critério para solução das questões aludidas sobre o que o Poder Público
pode ou não exigir nos vínculos de parceria social é sua finalidade de fomento e, por
força disso, a ausência de pagamento pela prestação de serviços relacionados à subvenção
social.
Os vínculos de parceria social não se confundem com contratos de terceirização
de serviços. O destinatário dos serviços prestados é o cidadão e não o aparato do Estado
e a quantificação da atividade a ser desenvolvida não se faz segundo parâmetros de
mercado.
Nas parcerias sociais, o Poder Público subvenciona, isto é, realiza uma
transferência financeira ou promove a cessão de bens ou de pessoal com repercussão
financeira em favor da entidade beneficiária, porém sem vínculo imediato com a
contraprestação direta em bens ou serviços equivalentes a favor da entidade pública
fomentadora. Em casos-limite, há “contraprestação facilitada” (VALIM, 2015, p. 48,
141-142), isto é, contraprestação em favor de terceiros sem equivalência financeira
precisa aos valores recebidos pela entidade, o que afasta dos valores transferidos para a
entidade privada a natureza de remuneração ou preço pela atividade prestada. Nas
parcerias sociais, não se compram serviços, embora serviços possam ser previstos e
expressos em dados quantitativos, prazos e segundo especificações de indicadores de
qualidade, o que frequentemente provoca a ilusão ou a falsa percepção de contraprestação
sinalagmática.
Quando se trata de fomento, o que se realiza é a oferta de incentivo, proteção ou
auxílio a pessoas públicas ou privadas, com vistas a facilitar, persuadir ou incrementar o
desempenho, autônomo e espontâneo dos destinatários, de determinada atividade de
interesse comum ou público. O objetivo é fortalecer o desenvolvimento de atividade
exercida de direito próprio pelos beneficiários em favor de terceiros, ainda que submetida
a parâmetros e controles estabelecidos previamente pela entidade fomentadora. O
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incremento da atividade pode ser parametrizado, quantificado, mas o apoio financeiro
não corresponde a uma compra pura e simples de serviços. Em uma palavra, a subvenção
pode ser condicionada ou incondicionada, mas não se forma um sinalagma entre o valor
das transferências e o valor da prestação de serviços.
Essa compreensão foi adotada corretamente por Rafael Valim ao tratar do
conteúdo da relação jurídico-administrativa subvencional. Segundo o autor, em tese
doutoral, “a subvenção denota uma relação jurídico-administrativa complexa, em cujo
interior o Estado e o particular assumem diversas posições jurídicas ativas e passivas.
Segue-se daí a bilateralidade ínsita ao seu conteúdo, o que não significa, entretanto,
correspectividade ou sinalagma prestacional” (VALIM, 2015, p. 141). Para o autor, “no
contexto da relação subvencional, o dinheiro público transferido ao particular não
remunera uma prestação, ou seja, não confira um preço” (VALIM, 2015, p. 141).

Várias das questões formuladas anteriormente podem ser resolvidas a partir desse
critério de enquadramento do vínculo de parceria social.
Se uma relação de fomento é estabelecida mediante contrato de gestão com
alguma organização social e são desenvolvidas atividades de interesse público, nada
impede que a entidade privada promova atividade em maior extensão do que a requerida
no módulo convencional com os bens cedidos para o cumprimento do acordo, pois este
visa exatamente a estimular o desenvolvimento de atividade de interesse público. O Poder
Público não é responsável por qualquer transferência adicional de recursos, além do
montante previamente estipulado no contrato de gestão, ressalvada a possibilidade de
ampliação por aditivos do acordo incialmente estabelecido. Mas tampouco se poderá
qualificar a atividade excedente de desvio de recursos públicos, ou de utilização indevida
de bem público o emprego de bens adquiridos com recursos do contrato de gestão, porque
o que se objetiva com o fomento é exatamente que entidade alcance a maior autonomia
possível no desempenho de atividades de interesse geral, de modo a assegurar a
continuidade e a ampliação desses serviços. Cumpridos os encargos e as
condicionalidades estabelecidas no fomento público, o resultado econômico de atividade
excedente pode ser utilizado pela entidade para compor ou alavancar fundo de
contingência, garantidor dos compromissos assumidos pela entidade fomentada.
Eventualmente, esses recursos excedentes ou os recursos constantes do fundo de
contingência podem servir para financiar as próprias atividades assumidas pela entidade
privada no contrato de gestão, quando houver atraso no repasse dos recursos pelo Poder
Público, evitando a descontinuidade de ações sociais de relevância pública.
Regularizados os repasses vinculados ao contrato de gestão pelo Poder Público, o fundo
de contingência deve ser recomposto, não podendo o Estado locupletar-se com o
adiantamento realizado pela entidade parceira, sob pena de incorrer em enriquecimento
sem causa e violação da moralidade administrativa. Por óbvio, o próprio adiantamento de
recursos pela entidade privada, desde que vinculado à realização de compromissos
assumidos anteriormente, não é ilegítimo, pois assegura a continuidade da prestação dos
serviços.
É frequente que os contratos de gestão estabeleçam critérios para o destino final
dos equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos provenientes da
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celebração da parceria, determinando que fiquem gravados com cláusula de
inalienabilidade, com a transferência da propriedade à Administração Pública na hipótese
de extinção da entidade fomentada ou até mesmo do vínculo de parceria. Mas esse
gravame e a própria transferência podem ser objeto de cláusula em sentido diverso no
contrato de gestão, caso entenda a administração que o bem é de rápida obsolescência e
pode ser objeto de disposição por parte da entidade em benefício da economicidade do
vínculo. Essa flexibilidade de estipulação não existe, porém, para entidades sujeitas à Lei
nº 13.019, de 2014, pois em seu art. 35, § 5º, essa lei prevê a obrigatoriedade de imposição
de cláusula de inalienabilidade dos equipamentos e bens permanentes adquiridos em
razão da celebração da parceria e sua transferência ao patrimônio da Administração
Pública na hipótese de extinção da entidade.
Além disso, o art. 36, a Lei nº 13.019, de 2014, prescreve:
Art. 36. Será obrigatória a estipulação do destino a ser dado aos
bens remanescentes da parceria.
Parágrafo único. Os bens remanescentes adquiridos com recursos
transferidos poderão, a critério do administrador público, ser
doados quando, após a consecução do objeto, não forem
necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado,
observado o disposto no respectivo termo e na legislação vigente.
É interessante anotar que, independentemente da prorrogação do vínculo de
parceria, a Lei nº 13.019, de 2014, apenas exige a transferência do bem adquirido pela
entidade ao Poder Público por ocasião da extinção da entidade. Por conseguinte, após a
conclusão do vínculo de parceria, mantendo a entidade a prestação de serviços sem
fomento direto do Poder Público, poderá permanecer na posse dos bens adquiridos e deles
fazer uso para o fim público a que se preordenaram, sem que por isso estejam incidindo
em uso indevido de bem público ou em desvio de recurso público. Pode também o Poder
Público autorizar a própria doação dos bens remanescentes adquiridos com recursos
transferidos, na hipótese de esses bens não serem necessários para a “continuidade do
objeto pactuado”. Essa disciplina somente é viável por se tratar de relação de fomento, e
não de contratação de serviço ou terceirização de serviços.
Não é obrigatório que a entidade fomentada dedique-se apenas a atividades
enumeradas no contrato de gestão. Seu escopo pode ser mais amplo, tendo em conta o
direito fundamental de liberdade de associação (Constituição Federal, art. 5º, XVII,
XVIII, XIX e XX). Essas atividades devem ser lícitas, vedada apenas a associação de
caráter paramilitar (CF, art. 5º, XVII). As atividades sociais – mesmo as de relevância
pública – são exercidas de direito próprio pelas entidades fomentadas, independentemente
de ato formal de delegação.
A existência de vínculo de fomento (contrato de gestão) não impede a celebração
posterior de vínculo de contratação de serviços (contrato administrativo típico). No caso
das organizações sociais, no âmbito da União, os dois vínculos estão disciplinados em
diplomas distintos: o primeiro, na Lei nº 9.637, de 1998, cujo art. 5º prevê que o contrato
de gestão formaliza ou instrumentaliza a “formação de parceria entre as partes para
fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no art. 1º; o segundo, o
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contrato de prestação de serviços, é referido pelo art. 24, XXIV, da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, com as alterações posteriores, que autoriza a dispensa de licitação para
a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais,
qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas
no contrato de gestão. É interessante registrar que os vínculos devem ser correlacionados,
existindo cabimento do contrato de prestação de serviços quando o objetivo for a previsão
de contraprestação sinalagmática, isto é, a especificação exata de unidades de serviço
complementares aos já previstos no vínculo de fomento original da entidade. Além disso,
cabe contrato administrativo – e não vínculo de fomento – quando o destinatário da
atividade for a própria Administração Pública e não a comunidade ou o cidadão enquanto
destinatário final de serviços de relevância pública. O fomento ao privado vincula-se à
prestação de serviços à comunidade ou mesmo a sua simples disponibilidade, pois pode
legitimar-se com ou sem contrapartidas diretas, sendo que as atividades prestadas não
estão fixadas segundo parâmetros de mercado e em termos de contraprestação
sinalagmática. O contrato administrativo de serviço, diferentemente, cabe para
determinar uma contraprestação específica, destinada a terceiros ou à própria
Administração Pública, segundo parâmetros de mercado e em termos de contraprestação
e de correspectividade.
Por óbvio, a tecnologia desenvolvida a partir do vínculo de fomento pode ser
empregada para atender a contratos administrativos posteriores, independentemente de
previsão expressa no contrato de gestão, pois este estabelece apenas a matriz de atividades
mínimas a que a entidade deve atender, sem que esta fique circunscrita a esse patamar de
atividades inicial. Para o Poder Público, a expertise adquirida pela entidade é uma das
motivações para inovar ou ampliar o conjunto de atividades originalmente estabelecido,
sem necessidade de ampliar os recursos de fomento, que estão dissociados de uma
contraprestação específica. Mais uma vez, a confusão de contratos de gestão com
contratos de prestação de serviços é completamente sem sentido e contrária a disposições
expressas da legislação vigente.
3.2

CESSÃO DE BENS PÚBLICOS: ONEROSA OU GRATUITA

O fomento público – de que o contrato de gestão é apenas veículo – pode envolver
a cessão de bem público de forma gratuita ou onerosa. Trata-se de faculdade, autorizada
pelo art. 12 da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998. Os bens podem ser móveis ou imóveis.
Se a entidade fomentada pode adquirir bens com os recursos de fomento, como é sabido,
seria absurdo que não pudesse receber a simples cessão de uso de bem público para o
desempenho da atividade de relevância pública definida no contrato de gestão. A cessão
importa em simples “empréstimo” de uso e não transfere a propriedade. Não se trata de
hipótese de dispensa de licitação, mas de licitação desde logo dispensada.
A cessão difere da concessão de uso de bem público porque esta última possui
caráter contratual. A cessão é flexível, unilateral e precária, embora este último aspecto
possa ser atenuado pela fixação de prazos fixos para a utilização do bem pelo particular.
O legislador não desceu a detalhes sobre o que pode ser feito com os bens cujo uso foi
transferido, inclusive por prazo certo. Podem ser cogitadas, por exemplo, formas de
rentabilizar o bem público cedido, em favor da sustentabilidade do serviço de relevância
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pública que se deseja fomentar. Uma hipótese interessante é a atribuição de naming rights
(direito de uso de nome). Se a atribuição de nome também for em caráter temporário, no
prazo de vigência do contrato de gestão ou condicionada a sua vigência, não vemos
obstáculo a que seja utilizada. Se a cessão for onerosa, pode-se, portanto, pagar a cessão
feita com o uso de bens tangíveis e intangíveis, inclusive relacionados a contratos
administrativos posteriores ao contrato de gestão. Parece paradoxal pagar a cessão de
bens públicos do poder público com recursos originários do próprio poder público,
provenientes do contrato de gestão. Por isso, em regra, a cessão deve ser percebida como
mais uma medida de fomento e estabelecida em termos gratuitos.
Ao lado dos bens públicos, a entidade fomentada, a organização social, pode ter
bens privados e adquirir novos bens privados para o desempenho de suas funções. É
excelente que consiga também conceber e alimentar um fundo patrimonial de
contingência para períodos de atraso de repasse do poder público, evitando os danos da
descontinuidade administrativa.
3.3

ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS
CEDIDOS

Há quem identifique na cessão de servidores medida de fomento inconstitucional,
por deslocar agentes vinculados a carreiras do exercício das funções para as quais
realizaram concursos públicos. É uma crítica sem qualquer fundamento sério no texto
constitucional. Trata-se de forma de fomento cabível no direito interno e prevista também
no direito comparado.
O servidor cedido não perde qualquer vantagem relativa a seu vínculo preexistente
com o poder público. O local de trabalho não constitui direito subjetivo intangível, salvo
para agentes que gozam de inamovibilidade. O instituto da cessão integra o estatuto
funcional e não quebra a relação jurídica preexistente, inclusive o vínculo com
determinada carreira, tendo natureza precária. Não teria sentido o poder público transferir
recursos para a contratação de pessoal pela entidade privada enquanto dispõe de agentes
no quadro de reserva disponíveis para exercerem as mesmas atividades dos possíveis
agentes a serem contratados. O reverso é que violaria o princípio da economicidade e
lesionaria o patrimônio público.
O art. 93, § 2º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, por exemplo, permite
que titulares de cargos públicos efetivos (cargos de provimento vinculado) sejam cedidos
para empresas estatais, pessoas jurídicas de direito privado. A cessão de agentes
estatutários para entidades privadas fomentadas é cessão semelhante, pois em qualquer
caso esse tipo de cessão é viável apenas por atender a relevante interesse público.
A previsão constante do art. 14 da Lei nº 9.637, de 1998, é, portanto,
constitucional. Ela atende ao princípio da legalidade. Não seria possível realizar a cessão
sem a aprovação dessa previsão legal expressa. Para os servidores, preservam-se direitos,
e novos direitos são previstos. O servidor perceberá as vantagens do cargo a que fizer jus
no órgão de origem e ainda poderá perceber vantagem pecuniária adicional, a ser paga
pela organização social, seja decorrente de exercício de função temporária de direção e
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assessoria seja de outra natureza, desde que esta última não seja coberta com recursos do
contrato de gestão (art. 14, §§ 2º e 3º, da Lei nº 9.637, de 1998).

Dessas normas se dessume que os servidores públicos cedidos podem receber
recursos do contrato de gestão (apenas em funções temporárias de direção e assessoria)
ou oriundas de contratos administrativos e de contratos privados mantidos pela
organização social (nos demais casos). Esse pagamento adicional, no entanto, tem
natureza temporária, não se incorporando ao vínculo que o servidor mantém com o poder
público. O pagamento deve ser registrado e deve constar do contracheque da entidade, se
esta é responsável por sua expedição, ou de recibo, caso seja um adicional à folha regular
elaborada pelo poder público.
Por estarem autorizados a receber adicionais, por óbvio, estão também os
servidores autorizados a realizar atividades adicionais ao contrato de gestão. Não há
sentido em atribuir aos servidores cedidos adicionais para exercício das mesmas funções
que exerciam no órgão ou entidade de origem ou previstas no contrato de gestão. Os
adicionais são medidas de estímulo para os servidores desenvolverem na melhor medida
possível as atividades de relevância pública a que se destina a entidade. Podem ser
adicionais de serviço extraordinário ou hora extra, por ultrapassarem a carga horária
normal de trabalho prevista no vínculo original. São vantagens que beneficiam o servidor
cedido, nada tendo de inconstitucionais.
Hipótese interessante é a questão do estabelecimento de múltiplos contratos de
gestão. Nada impede que a entidade colabore com mais de uma entidade pública,
inclusive de diferentes entes federativos. Se isso ocorre, como fica a situação dos
servidores do vínculo “A” quando são desafiados também a colaborar em atividades do
vínculo “B”? Não parece, nesse caso, cabível restringir o pagamento de adicionais
originários do segundo contrato de gestão apenas a servidores em funções temporárias de
chefia e assessoramento. Deve-se entender que a vedação diz respeito apenas ao
pagamento de adicional com recursos do contrato de gestão firmado pela entidade de
origem dos servidores cedidos, não sendo vedada a atribuição de adicional proveniente
de recursos de contrato de gestão originário de outras entidades da Administração
Pública, sem vínculo direto com os servidores públicos cedidos à entidade.
A cessão de servidores é medida de fomento, e não de acomodação ou
redistribuição de força de trabalho no âmbito da parceria. Esse caráter é evidente quando
se observa na Lei nº 9.637, de 1998, com fundamento em seu art. 12, § 2º, que “poderá
ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do contrato de gestão
parcela de recursos para compensar desligamento de servidor cedido, desde que haja
justificativa expressa da necessidade pela organização social”. O objetivo é a preservação
do equilíbrio econômico, a sustentabilidade do vínculo mantido com a organização social,
e não apenas medida de gestão de pessoal.
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3.3

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
NAS
PARCERIAS
TRANSPARÊNCIA: CONTROLE E AUTOCONTROLE

SOCIAIS

E

Por outro lado, a entidade privada subvencionada, gestora de recursos públicos de
fomento, move-se em zona marcada por quatro travas essenciais:
a) como entidade privada, rege-se pelo direito que lhe é próprio, salvo norma legal
expressa (princípio da congruência entre a forma de organização e a forma jurídica da
ação);
b) como entidade privada, é titular de direitos fundamentais, assinalados na
Constituição da República, inclusive o direito das associações a não sofrerem
interferência do Poder Público em seu funcionamento (Art. 5º, XVIII, da CF);
c) como gestora de recursos públicos, é responsável pela prestação de contas do
correto uso dos valores recebidos (Art. 70, §único, da CF);
d) como entidade contratada ou fomentada, assume compromissos vinculantes
assinalados no contrato de gestão, termo de parceria ou instrumento equivalente
(autovinculação ou heterovinculação por adesão).
É certo que os recursos públicos no fomento social preservam a sua destinação
pública. Os recursos de fomento possuem destinação específica, que deve ser prevista
expressamente no instrumento de detalhamento do vínculo. Porém, decisões posteriores
do gestor público quanto ao modo de prestação de contas podem valer para órgão
subordinados, não para entidades parceiras, que não estão sujeitas à hierarquia
administrativa. Estas devem se guiar pelo instrumento do vínculo, pelas regras
regulamentares vigentes e pela legislação de controle.
A publicidade da gestão desses recursos deve ser abrangente. Além da publicação
anual, no Diário Oficial da União, dos relatórios financeiros e do relatório de execução
do contrato de gestão (Lei nº 9.637, de 1998, art. 2º, I, “g”), deve-se autorizar a inspeção
a qualquer tempo da aplicação dos recursos, nos termos do contrato de gestão e da Lei de
Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, art. 2º).
O órgão ou a entidade supervisora da área de atuação correspondente à atividade
fomentada pode também, ao término de cada exercício ou a qualquer momento, exigir a
apresentação do relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo
comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado
da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro (Lei nº 9.637, de 1998, art.
8º, § 1º).
Entendo que a prestação de contas da entidade ao Tibunal de Contas
correspondente – nos termos do art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal –
poderia ser direta, independente de prévia prestação de contas ao ministério ou à
secretaria-executiva, mas, na prática, o que se tem é uma prestação de contas indireta, por
meio dos órgãos administrativos supervisores, que posteriormente a submetem ao
controle externo do Tribunal de Contas competente.
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O fomento também definirá o modo de prestação de contas da entidade fomentada,
que deve responder pela satisfação das necessidades pactuadas segundo o grau de
qualidade e o prazo estabelecidos no contrato de gestão, mas sem que valores de preço
unitário superiores possam configurar irregularidade, pois é frequente que entidades
empresariais com ampla cobertura e ganhos de escala possam oferecer produtos e serviços
por menor preço unitário. O menor preço não pode ser uma obsessão em parcerias sociais,
pois há diversos valores intangíveis envolvidos na própria contratação dos parceiros.
Não há um nível ótimo de detalhamento adequado para a prestação de contas da
execução de contratos de gestão. O instrumento determinará o grau de detalhamento das
metas e padrões de qualidade do serviço a ser desempenhado e, por conseguinte, o grau
de detalhamento a ser contemplado na prestação de contas e de gestão. Nas parcerias
sociais, o montante dos recursos transferidos deve suportar a atividade acordada,
independentemente de ajustes entre as rubricas de custo previamente apresentadas,
porquanto o que se fomenta são atividades de longo prazo ou de prazo indeterminado
insubmissas a previsão antecipada e definitiva do custo de todos os insumos ao longo do
tempo.
3.4

A NÃO APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.019, DE 2014, ÀS ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS

Segundo o Art. 3º, III, da Lei 13.019, de 2014, diploma amplamente reformulado
pela Lei 13.204, de 2015, as suas normas não são aplicáveis “aos contratos de gestão
celebrados com organizações sociais, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei
nº 9.637, de 15 de maio de 1998" (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro
de 2015).
A Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, é a lei federal das Organizações Sociais
e a Lei 13.019/2014 apresenta-se como lei nacional de normas gerais das relações de
parceria social (Art. 2º, II). Esse aparente paradoxo não deve sugerir que as organizações
sociais qualificadas nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios passaram a ter o
funcionamento e a prestação de contas disciplinada pelas Leis 13.019, de 2014, e Lei n.
13.204, de 2015.
Existem no mínimo duas razões para essa compreensão.
Primeiro, consoante o Art. 15 da Lei n. 9.637, de 1998, relevante para o tema
proposto, as leis estaduais e municipais que não contrariarem os preceitos da lei federal e
a legislação específica de âmbito federal podem receber a extensão dos efeitos da
legislação federal tanto da declaração de utilidade pública (atualmente extinta) quanto das
normas regentes da destinação de recursos orçamentários e bens públicos necessários ao
contrato de gestão. É dizer: a Lei Federal assegurou o mesmo tratamento concedido ao
regime jurídico regente das entidades qualificadas no âmbito federal às entidades
qualificadas em Estados, Distrito Federal e municípios, desde que os princípios da norma
federal fossem respeitados na legislação local, sem adulteração do modelo. Essa mesma
diretriz funciona expansiva ou extensiva deve guiar a compreensão do disposto no Art.
3º, III, da Lei 13.019, de 2014, com a redação da Lei 13.204, de 2015, de forma que
“cumprir os requisitos previstos na Lei 9.637, de 15 de maio de 1998”, deve ser
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compreendido como o cumprimento de legislação local compatível com os princípios e
as exigências constantes da Legislação Federal das Organizações Sociais.

Seria evidente contradição a Lei 13.019 definir-se como lei nacional de normas
básicas de parcerias sociais e ser aplicada unicamente a organizações sociais estaduais,
distritais e municipais, sobretudo quando a legislação local mimetizar em grande parte a
legislação federal das organizações sociais. A equivalência entre exigências básicas
estabelecidas por leis de organizações sociais no âmbito da federação deve servir para
aplicação das mesmas normas básicas nacionais, excludentes ou includentes de dado
regime jurídico nacional especial, preservando o caráter uniforme do critério adotado.
Segundo, diversas normas da Lei 13. 019, de 2014, com a redação da Lei 13.204,
de 2015, estabelecem exigências incompatíveis com o modelo das organizações sociais,
ao menos como adotado na União e na grande maioria das unidades subnacionais. Esta
decisão, por si, não significa muita coisa: é apenas a decisão de diferenciar o regime geral
e regimes especiais de parceria público social. Basta referir a proibição, constante do
inciso III do Art. 39 da Lei 13.019, de 2014, com redação dada pela Lei 13.204, de 2015,
segundo a qual
“ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei
a organização da sociedade civil que: (...) III - tenha como dirigente membro de Poder ou
do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da
mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou de
fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau”.
Como se sabe, na legislação federal e em parte da legislação subnacional,
agentes públicos são designados para compor o Conselho de Administração de
organizações sociais qualificadas, especialmente quando estas celebrem contratos de
gestão com o Poder Público, veículo de parceria típica. É previsto no Art. 45 da Lei
13.019, de 2014, com a redação da Lei n. 13.204, de 2015, a proibição de o vínculo de
parceria “pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos
vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes
orçamentárias”. Não está claro o alcance da expressão lei específica nesse dispositivo,
nem interessa aqui neste momento explorar, pois o pagamento de servidores públicos
cedidos a organizações sociais é previsto expressamente no Art. 14, §2º, quando em causa
pagamento de adicional relativo ao exercício de função temporária de direção e assessoria
no âmbito da entidade fomentada por agente público cedido.

Essas breves considerações mostram o equívoco da interpretação literal ou
pedestre da Lei 13.019, de 2014, com a redação dada pela Lei 13.204, de 2015, cuja
compreensão redutora somente é plausível para os que, ao invés de mirarem a floresta,
miram uma pequena árvore destacada de seu conjunto e não a compreendem.
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CONCLUSÃO

No pórtico da Constituição, o Brasil compromete-se com o objetivo de
construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Sociedades solidárias são, por
definição, apenas aquelas que fomentam a entreajuda e a cooperação, segundo fórmulas
heterogêneas e mobilizadoras de uma cultura de deveres e responsabilidades sociais
incidente sobre cada indivíduo como cidadão. Este possui direitos fundamentais, como
indivíduo e como integrante de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, inclusive
contra a ingerência abusiva do Estado, mas também possui deveres perante o próximo e
a comunidade, no presente e perante as próximas gerações.
Não deve o Estado, por conseguinte, reservar para si a missão de atuar com
exclusividade no setor social. Nem reservar para si a última palavra sobre a forma mais
adequada de realização de interesses, projetos e atividades no setor social. Comunidades
locais, grupos sociais, entidades sem fins lucrativos, conselhos com formação plural,
entidades privadas variadas podem receber e cada dia recebem maiores responsabilidades
na promoção de interesses e direitos fundamentais. Vistos com desconfiança pelos
agentes públicos, privados são tratados como simples subordinados pelo Estado, segundo
uma cultura da autoridade que desprestigia as potencialidades, a inovação, o localismo
e a efetividade de autênticas parcerias públicos-sociais.
Como visto, vários dos problemas tratados neste trabalho resultam de
preconceitos e prevenções incompatíveis com o atual estágio de desenvolvimento das
parcerias público-privadas de caráter social no Brasil. Parte-se da ideia vaga e negativa
de que atuações sem fins lucrativos são sempre álibi para malversação de recursos,
privatização de bens públicos e para a captura de recursos escassos sem geração de valor
(formas típicas de rent-seeking). A realidade da grande maioria das parcerias sociais nega
esse preconceito. Problemas existem fora e dentro das estruturas do Estado e são
abundantes os exemplos de corrupção e abuso. Mas a grande maioria das parcerias sociais
é feita por voluntários que desistiram de esperar do aparato público todas as respostas e
todas as saídas. Gente que, como sugeriu Amartya Sen (2011, p. 10), identifica injustiças
corrigíveis e se move de forma determinada para promover a sua redução, sem esperar
por sociedades perfeitamente justas e ações públicas plenamente eficazes.
Por outro lado, o atual estágio da legislação nacional sugere que a concessão de
títulos administrativos não consegue mais apreender a realidade processual das
parcerias. Títulos são formas de controle público ex ante, e as parcerias são cada vez
mais complexas e duradouras. Os títulos podem especializar a disciplina e não substituir
a disciplina administrativa das parcerias. Cada vez mais a legislação dedica-se a
estabelecer parâmetros para o aperfeiçoamento da governança das entidades, os seus
processos de autocontrole e transparência social, bem como a disciplinar com maior
precisão todas as etapas do vínculo de parceria, com a redução da discricionariedade e do
voluntarismo dos gestores públicos ao longo da relação de fomento.
Tudo isso porque o Poder Público é péssimo controlador e seus cartórios de títulos
são pouco mais do que inúteis. Ele precisa da sociedade civil para controlar a si próprio
e a suas parcerias sociais, o que se viabiliza apenas com vínculos estruturados, estáveis e
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detalhadamente planejados e divulgados. Esses vínculos devem parametrizar a avaliação
dos resultados do investimento público e privado de fins públicos, o controle mais preciso
dos custos envolvidos em cada prestação, com formação de central de custos transparente,
quase sempre ausente nas próprias estruturas públicas. Mas essa disciplina não pode
originar novos cartórios nem autorizar a imposição de exigências e procedimentos fúteis
ou desnecessários. Em parcerias não se deve pensar apenas no que exigir, mas também
no que deixar de exigir, valendo aqui o paradigma “menos é mais”. Exigências devem ser
relevantes e previsíveis, antecipadamente conhecidas e de fácil apuração, para não
sufocar a iniciativa de entidades privadas de colaboração, que devem ser regidas
preponderantemente pelo direito privado e responder com presteza a demandas de uma
sociedade complexa e carente de respostas ágeis e oportunas. Para manter esse equilíbrio
na disciplina da matéria é preciso compreender melhor a dinâmica própria dos vínculos
de cooperação e colaboração no setor social. Estudar com maior profundidade as relações
de parceria público-social parece ser o primeiro passo para a formação dessa verdadeira
cultura da solidariedade e para a sustentabilidade consistente da economia social. Este
texto é um convite para essa investigação sem preconceitos do passado e com olhar atento
às peculiaridades jurídicas e à relevância social das próprias parcerias.
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ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO E DIREITO
FINANCEIRO
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PALAVRAS-CHAVE:
DIREITO FINANCEIRO – ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL – ORÇAMENTO PÚBLICO – ESTADO DE
DIREITO

1.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho busca elucidar algumas premissas básicas para a compreensão

do conteúdo, papel e funcionamento do Direito Financeiro, disciplina jurídica de grande
importância para a regulação do Estado de Direito, mas, não obstante, objeto de escassa
divulgação entre os estudiosos e profissionais jurídicos, até mesmo aqueles
cotidianamente envolvidos no trato da coisa pública.
Traça-se, inicialmente, um quadro do objeto de regulação pelo Direito Financeiro,
que é a atividade financeira do Estado; analisa-se, então, as características do Direito
Financeiro, seu conteúdo e mecanismos de fixação de disciplina normativa, concluindo
com observações sobre sua importância para o controle da atividade estatal por meios
jurídicos.
Busca-se, com isso, prestar uma singela homenagem ao Mestre Edvaldo Brito,
divulgador da matéria desde quando esta ainda era tratada como “chinesisno”, e que, com

sua eloquência e brilhantismo, muito contribui para seu aperfeiçoamento e divulgação.

2.

ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO

Professor de Direito Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da UFBA. Mestre em
Direito Público (UFBA). Procurador do Município do Salvador/BA.
39

94

2.1

NECESSIDADES PÚBLICAS.

O homem, como lembra Edvaldo Brito40, é um sujeito de necessidades, “isto é, um
ser convivendo com as suas carências; e, por isso, está, constantemente, em desempenho
para satisfazê-las41”.
Sejam estas necessidades ligadas à sua própria subsistência, como comida, água e

descanso, ou motivadas por condicionamentos sociais, como educação, cultura e
consumo de bens materiais 42, o fato é que o ser humano sempre precisa e deseja, e, por
conseqüência, necessita suprir estes anseios.
Estas necessidades do homem, por sua vez, podem ser classificadas em individuais,
comuns ou coletivas, em função do mecanismo de sua satisfação. As individuais são
aquelas que dizem respeito a cada um singularmente, podendo ser satisfeitas por iniciativa
isolada e, muitas vezes, até mesmo existindo conflito entre o benefício individual e o que
seria melhor para a coletividade43.
As necessidades comuns são aquelas que, em essência, não deixam de se referir a
cada indivíduo isoladamente, mas a coletividade, visando otimizar esforços e recursos,
opta por as satisfazer em regime de cooperação, existindo “necessidades individuais

iguais de pessoas que sentem os mesmos desejos que se juntam somando seus recursos e
seus esforços44”.
Já as necessidades coletivas ou públicas são aquelas que envolvem o interesse da
sociedade como um todo, e, por isso, não podem ser alcançadas por iniciativa individual
ou por agrupamentos determinados. A sua satisfação deve se dar compulsoriamente em

40 BRITO, Edvaldo. Reflexos jurídicos da intervenção do Estado no domínio econômico. São Paulo: Saraiva, 1982, pp.03.

BRITO, Edvaldo. Atividade Financeira do Estado. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva et ali (coord.).
Tratado de Direito Financeiro, volume 1. São Paulo: Saraiva, 2013, pp.46.
41

42 O homem deseja e necessita, ao contrário dos demais animais, porque não possui um condicionamento

biológico pleno. Esta “abertura biológica” do homem, que o torna “incompleto” e sujeito de desejos e
anseios, deve ser complementada por um “fechamento sociológico”, pela atuação das instituições sociais
e, mais marcadamente, pela ação estatal (Ver MACHADO, João Baptista. Introdução ao Direito e ao discurso legitimador. 14. reimp.
Coimbra: Almedina, 2004, pp.07-09).
43 OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Curso de Direito

Financeiro. São Paulo: RT, 2006, pp.58.

44 BRITO, Edvaldo. Reflexos jurídicos da intervenção do Estado no domínio econômico. São Paulo: Saraiva, 1982, pp.05.
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caráter coletivo 45, sendo um dos fundamentos da própria organização institucional da
sociedade.
Estas necessidades coletivas, no mundo moderno, em função da complexidade das
organizações sociais, adquirem ainda uma enorme dimensão; neste sentido, Edvaldo
Brito lembra que “há uma influência da cultura sobre a existência das necessidades 46”.
Tem-se, por isso, desde o crescimento da demanda pelas necessidades mais básicas
(fornecimento de energia, de água, segurança pública, vias de circulação, espaços
públicos de lazer e discussão), até o surgimento de novas necessidades, ligadas ao
surgimento da sociedade de risco47 (proteção ambiental e assistência social, p.ex.), e ao

incremento das pretensões dos indivíduos (criação de oportunidades econômicas e de
trabalho, atividade de fomento).
O ente responsável pela satisfação destas necessidades, que, como será visto
adiante, em regra é a organização estatal, deve realizar desde atuações que demandam
prestações negativas (garantir o livre exercício da liberdade e da propriedade, não
interferindo nestes direitos e assegurando que outros igualmente não interfiram48), até
aquelas que buscam satisfazer uma expectativa de ação estatal que propicie aos

Note-se que essa compulsoriedade da satisfação pelo modo coletivo pode decorrer tanto de
circunstâncias de fato quanto da imposição do próprio agrupamento social. Alberto Deodato lembra que
“o Estado vai organizando o serviço público particular com o caráter de imposição geral”, dando como
exemplo o serviço de esgoto, já que “o indivíduo é obrigado a ter esgotos, porque tal serviço tanto
interessa ao indivíduo como à coletividade, por ser uma medida de higiene pública” (DEODATO, Alberto.
Manual de Ciência das Finanças. 03. ed. São Paulo: Saraiva, 1949, pp.17).
45

BRITO, Edvaldo. Atividade Financeira do Estado. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva et ali (coord.).
Tratado de Direito Financeiro, volume 1. São Paulo: Saraiva, 2013, pp.47.
46

47 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: 34, 2010.

Estas necessidades garantidas prioritariamente por “prestações negativas”, entretanto, na verdade
envolvem igualmente atividades positivas na sua efetivação, sendo também geradoras de altos custos. A
garantia da liberdade, por exemplo, envolve não só a não interferência estatal na liberdade dos
indivíduos, mas, do mesmo modo, a construção de presídios, o policiamento ostensivo e a polícia
investigativa. É por isso que Gustavo Amaral afirma que “os direitos fundamentais investem o indivíduo
em um status jurídico no qual lhe é facultado formular pretensões perante o Estado, pretensões essas
que podem dirigir-se a uma abstenção estatal (pretensão negativa) ou a uma ação do Estado (pretensão
positiva)” (AMARAL, Gustavo. Direito, escassez e escolha. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, pp.101).
48
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administrados o acesso a direitos (direito ao trabalho, saúde, educação, moradia, lazer),
por meio das denominadas políticas públicas49.
Todas essas atribuições, obviamente, compreendem uma série de ações, que, por
sua vez, implicam em uma série de custos e gastos (contratação de pessoal, aquisição de
bens duráveis e produtos de consumo) a serem realizados pelo ente responsável. As
necessidades públicas, assim, são finalidades que necessitam de meios, materiais,
pessoais e financeiros, para sua realização.
É importante deixar claro, de logo, que a definição do quais sejam estas
necessidades públicas é fruto de uma decisão política contingencial, ou seja, variável no

tempo e no espaço. Trata-se de definição historicamente relativa, alertando José Souto
Maior Borges que “variáveis motivos políticos e que não podem ser determinados a priori
comandam a atuação do Estado no sentido de promover a satisfação de certas
necessidades coletivas”, e por isso o ente de satisfação exerce “uma série constante de

opções das necessidades sociais a serem satisfeitas pela rede de serviços públicos”50.
A definição das necessidades públicas perseguidas por determinada comunidade,
portanto, dependem de uma opção política, pois, como afirma Régis Fernandes de
Oliveira, “não existem necessidades indefinidas, etéreas e que ficam ao sabor dos
literatos”. É cada organização social, lembra este autor, que vai fixar, “no texto
constitucional e nas leis posteriores, quais as necessidades que vai encampar como
públicas51”.

Analisando a organização social brasileira atual, por exemplo, grande parte destas
opções políticas pode ser aferida diretamente do Texto Constitucional, como prescrito
nos artigos quinto a oitavo (direitos fundamentais e sociais), 21 (atribuições da União),

49 Políticas

públicas, na definição de Fábio Konder Comparato, são essencialmente programas de ação
estatal. Afirma este autor que “a política aparece, antes de tudo, como uma atividade, isto é, um conjunto
organizado de normas e atos tendentes à realização de um objetivo determinado”, ou seja, “unificados
por sua finalidade”, não obstante “os atos, decisões e normas que a compõem, tomados isoladamente,
são de natureza heterogênea e submetem-se a um regime jurídico que lhes é próprio”. (COMPARATO,
Fábio Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas. In: MELLO, Celso Antônio
Bandeira de (org.). Estudos em homenagem a Geraldo Ataliba, v.2. São Paulo: Malheiros, 1997, pp.353).
50 BORGES, José Souto Maior. Introdução ao Direito Financeiro. São Paulo: Max Limonad, 1998, pp.13-14.
51 OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Curso de Direito

Financeiro. São Paulo: RT, 2006, pp.57-58.
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23 (atribuições comuns a todos os entes federados), 30 (atribuições dos municípios) e 170
a 181 (ordenação da atividade econômica), entre outros.

2.2

FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO.
O ente responsável pela satisfação destas necessidades coletivas, por sua vez, é, em

regra, o Estado. A organização institucional que representa o todo coletivo e age para
satisfação as suas necessidades, fruto da vida social, é o Estado52, que, hoje, se baseia em
dois primados: a busca do bem estar social e a obtenção do desenvolvimento econômico53.
Este papel do Estado é, ao mesmo tempo, o seu fator de legitimação e de
justificação. A organização estatal foi teoricamente criada para a satisfação das

necessidades públicas (motor de constituição), ou, ao menos, ainda que isto não seja
historicamente verdade, e se trate de mero mecanismo ideológico de dominação, a
continuidade desta sua função é poderoso mecanismo de legitimação da atividade
pública.
Novamente, Edvaldo Brito sintetiza que “o Estado é, por conseguinte, um dos
agentes de satisfação das necessidades humanas, representando, assim, os homens

Estando fora do objetivo do trabalho, deixamos de apresentar grande teorização sobre o conceito de
Estado, partindo, de qualquer modo, da visão geral preconizada por Norberto Bobbio. Bobbio registra que
as visões sobre o papel do Estado permitem sua divisão em concepções de Estado “da parte do povo”, ou
“da parte do príncipe”, sendo opostas as justificações do uso absoluto e exclusivo da força. Bobbio ainda
diferencia que o Estado, na doutrina tradicional, é um mal necessário, em função da natureza do homem;
já na doutrina marxista, é um mal não necessário, ou ao menos se tornará cada vez menos necessário, com
a mudança nas condições históricas, que também alteraria a natureza do homem.
52

Neste ponto, superando eventuais distinções ideológicas entre modelos de Estados e funções ou papel do
Estado em cada organização social, aponta que os juristas, em geral, defendem uma concepção neutra do
Estado, ou ao menos o mais neutra possível, que identifique o seu núcleo mínimo, seja qual for sua
justificação. É a teoria formal ou formalista, “tão ao gosto dos juristas, para os quais se pode falar de Estado,
no sentido próprio da palavra, quando em um determinado agrupamento social formou-se um poder que
detém o monopólio da força, mais precisamente da força legítima: aqueles que detém esse monopólio
consideram ilegítimo o uso da força por parte de qualquer outro grupo”. Essa concepção de Estado,
portanto, o identifica sempre que, de fato, ocorra o MONOPÓLIO DA FORÇA por um ÓRGÃO
CENTRAL DE PODER, “independentemente dos objetivos aos quais e refere” (BOBBIO, Norberto. O
filósofo e a política: antologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 2003, pp.77-87).
53 BRITO, Edvaldo. Reflexos jurídicos da intervenção do Estado no domínio econômico. São Paulo: Saraiva, 1982, pp.03-10.
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congregados coletivamente desenvolvendo um esforço para atender às necessidades
decorrentes da vida em sociedade, ou seja, da própria convivência54”.
O Estado, como ente de satisfação de necessidades, atua tanto de modo direto
(garantia de segurança pública, exercício de jurisdição na solução de conflitos), como
pela promoção de políticas públicas, ou seja, pela adoção de medidas transformadoras da
realidade social que propiciem ou facilitem aos indivíduos o alcance de determinadas
situações de fato (acesso ao trabalho e emprego, moradia, desenvolvimento econômico,
ordenação urbana).
A complexa sociedade moderna, como já exposto, acarreta um crescimento das

necessidades públicas, e, por conseqüência, um aumento das atribuições do Estado. Régis
Fernandes de Oliveira realiza interessante estudo sobre a diversidade e dimensão da
atividade do Estado 55 , que engloba (a) a intervenção no domínio econômico, (b) a
atividade de fomento, (c) a criação e manutenção dos entes da administração indireta para

consecução de finalidades específicas, (d) o exercício do poder de polícia administrativa,
(e) a emissão, guarda e registro de documentos relevantes, (f) a sua atividade instrumental
ou “custo burocrático”, e (g) a prestação de serviços públicos.
Todas estas atividades do Estado sem dúvida são geradoras de despesas e custos.
Cada uma delas envolve o “consumo” de recursos humanos e bens materiais, e tudo isso
tem um valor economicamente apreciável. O ente estatal, especialmente no Estado
Capitalista de Direito, não está mais completamente fora da economia de mercado56. Tudo
o que ele realiza gera custos, e esses custos precisam ser supridos, tais como a
remuneração dos servidores públicos e terceiros prestadores de serviços, a compra,
manutenção ou aluguel de imóveis, a aquisição de suprimentos e material de consumo, a

BRITO, Edvaldo. Atividade Financeira do Estado. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva et ali (coord.).
Tratado de Direito Financeiro, volume 1. São Paulo: Saraiva, 2013, pp.48.
54

55

OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. São Paulo: RT, 2006, pp.38-56.

Alerta Sainz de Bujanda que “es lógico que la Administración de un Estado – como la de cualquier otra
entidad pública o privada – tenga que utilizar medios personales, materiales e jurídicos para lograr el
cumplimiento de sus fines” (BUJANDA, Fernando Sainz de. Hacienda Publica, Derecho Financiero y
Derecho Tributario. In Hacienda y Derecho, v.01. Madrid: IEP, 1975, pp.10-11).
56
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constituição de entes da Administração Indireta ou a participação econômica do Estado
em outras entidades57.
O Estado, portanto, não pode ser encarado como uma entidade lúdica, e, a partir do
momento em que lhe são conferidas atribuições, devem lhe ser igualmente conferidos os
recursos necessários à realização destas atribuições, pois “o ideário contido em norma
constitucional somente pode se tornar eficaz diante da disponibilidade de meios aptos a
gerir os interesses 58 ”. Desta maneira, quem estabelece os fins, deve necessariamente
assegurar os meios necessários à sua consecução, ou seja, “da mesma forma que o Estado
tem finalidades a alcançar, deve ter os meios necessários para satisfazer os objetivos da
comunidade59”.
A obtenção destes “meios necessários”, sejam eles de natureza material, humana,
organizacional ou institucional, pode ser reduzida, ao final, à idéia de obtenção de
recursos pecuniários ou “dinheiro”60, recursos públicos que serão utilizados diretamente

na realização da atividade pública e na consecução das políticas públicas, ou que
financiarão os meios necessários para tanto, como contratação e pagamento de pessoal e
aquisição de bens, equipamentos e material. Torna-se necessário para a organização
estatal, neste ponto, fixar qual o mecanismo de obtenção deste dinheiro, como ocorrerá a

alocação dos recursos arrecadados em suas múltiplas atividades e qual a disciplina para
o seu dispêndio, o que se denomina, globalmente, atividade financeira do Estado.
2.3

ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO.

Celso Ribeiro Bastos, após lembrar que os fins últimos do Estado “compreendem a segurança pública, a
realização de Direito, a prestação do ensino, da saúde etc.”, ressalta que “esses fins não se cumprem sem
que tenham um suporte financeiro”, e, por isso, é ”indispensável que haja recursos econômicos para
enfrentar o custo da implementação desses objetivos” (BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito
Financeiro e Tributário. 08. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, pp.09).
57

58

OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. São Paulo: RT, 2006, pp.23.

59

Idem, pp.24.

60 Lembra

José Souto Maior Borges que “aspecto característico da finança do Estado Moderno é o seu
conteúdo pecuniário” (BORGES, José Souto Maior. Introdução ao Direito Financeiro. São Paulo: Max
Limonad, 1998, pp.24).
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O objetivo da atividade financeira do Estado é determinar como se dará a obtenção
de recursos para fazer frente aos custos da atuação do Estado, bem como o regramento da

realização destes.
Historicamente, em tempos antigos, a obtenção de meios materiais pelo Estado se
dava em regra in natura, fosse por requisição direta aos súditos, pelo saque e
reivindicação dos espólios de guerra, ou pelo simples confisco baseado no poder de
império estatal, como lembram Kiyoshi Harada 61 , Régis de Oliveira 62 , Sainz de
Bujanda 63 , Celso Ribeiro Bastos 64 , Aliomar Baleeiro 65 , Alberto Deodato 66 e Roberto
Ferraz67. Os gastos públicos, por sua vez, não possuíam maior disciplina, sendo efetuados
de acordo com as conveniências e interesses dos governantes.
Modernamente, entretanto, a requisição direta de coisas e da força de trabalho de
particulares em favor do Estado tem caráter excepcional, só existindo em hipóteses
específicas, como a ocupação administrativa prevista no inciso XXV do artigo quinto da

CF-88 e atividades como composição de mesas eleitorais e júri68. O Estado Moderno,
ensina Kyoshi Harada, “substitui, acertadamente, esses processos pelo regime da despesa
pública, que consiste no pagamento em dinheiro dos bens e serviços necessários à
realização do bem comum69”, se concentrando a obtenção de recursos pelo Estado na

arrecadação de dinheiro70.

61 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro

e Tributário. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2004, 2007, pp.35-37.

62 OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Curso de Direito
63 BUJANDA, Fernando Sainz de.

Financeiro. São Paulo: RT, 2006, pp.60-67.

Organización politica y derecho financiero. In Hacienda y Derecho, v.01.

Madrid: IEP, 1975, pp.119-466.
64 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 08. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, pp.10.

BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à Ciência das Finanças. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003,
pp.125.
65

66 DEODATO, Alberto. Manual de Ciência das Finanças. 03. ed. São Paulo: Saraiva,

1949, pp.40-41.

67 FERRAZ, Roberto. Da hipótese ao pressuposto de incidência – em busca do tributo justo. In SCHOUERI,

Luiz Eduardo (coord.). Direito tributário – Homenagem a Alcides Jorge Costa, v.I. São Paulo: Quartier Latin,
2003, pp.179-186.
68 BORGES, José Souto Maior. Introdução ao Direito
69 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro

Financeiro. São Paulo: Max Limonad, 1998, pp.24.

e Tributário. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2004, 2007, pp.36.

70 Ensina Celso Ribeiro Bastos:
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Além disso, o modelo organizacional do Estado de Direito 71 , que pressupõe a
submissão do ente estatal aos seus próprios comandos normativos, impõe o regime da

legalidade tanto na obtenção quanto no gasto de recursos pelo Estado. O dinheiro passa a
ser requisitado da população mediante um procedimento formal prévio, para que esta ou
seus representantes “autorizem” sua cobrança72 e, ao mesmo tempo, tenham mecanismos
para identificar e “fiscalizar” o seu gasto e sua alocação. O Estado de Direito, deste modo,

Na verdade, a moeda possui características que lhe são muito peculiares. Em primeiro lugar é um bem
que não serve em si mesmo para nada; só se presta a servir de instrumento de trocas. Com o dinheiro
pode-se adquirir todo e qualquer bem, este sim revestido de utilidade. O dinheiro é, em conseqüência, o
meio de troca por excelência. Daí porque a atividade financeira do Estado tem por objeto a obtenção de
recursos monetários. (...) Em conseqüência, o Estado necessita como fonte primordialíssima dos recursos
econômicos para a sua atuação de arrecadar valores na forma de dinheiro, com o qual possa, também
aqui, de forma praticamente generalizada, saldar os seus compromissos. É em dinheiro que os Estados
quitam seus débitos. (BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 08. ed. São Paulo:
Saraiva, 2001, pp.10)
71 O Estado de Direito é um modelo de organização estatal instrumento da delimitação precisa das esferas

pública e privada, pela existência de comandos normativos (jurídicos) prescrevendo padrões e
possibilidades de comportamento tanto dos particulares submetidos ao império do Estado quanto do
próprio órgão de poder. Tem-se como exemplo de definições neste mesmo sentido: CARRAZZA, Roque
Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, pp.272-273;
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 06. ed. Coimbra: Almedina, 2002,
pp.243-254; BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Saraiva, 1963, pp.186195; ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. São Paulo: RT, 1985, pp.93-96.
O Estado, nesta concepção, age segundo um quadro de possibilidades pré-fixado pelas normas jurídicas,
atuando segundo o “marco normativo” previamente traçado, que funciona como um modelo para suas
ações futuras, que define suas possibilidades e finalidades de ação. Além disso, o Estado de Direito, como
garantia de manutenção da delimitação entre as esferas pública e privada e da submissão da atividade do
Estado a este “marco normativo”, prevê mecanismos de fiscalização e controle da própria atividade
estatal, em regra mediante a partição dos poderes públicos de forma harmônica e independente, e a
atribuição a um dos poderes do exercício da fiscalização dos demais.
O Estado de Direito, portanto, visa “conformar as estruturas do poder político e a organização da
sociedade segundo a medida do direito” (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da
Constituição. 06. ed. Coimbra: Almedina, 2002, pp.243), como afirma Canotilho, o que resulta na idéia,
expressa nas palavras de Lourival Vilanova, de que “só há Estado de Direito ali onde são postos direitos
individuais e garantias e os órgãos de poder se movem dentro de competências prefixadas
normativamente” (VILANOVA, Lourival. Fundamentos do Estado de Direito. Escritos jurídicos e filosóficos,
v.1. São Paulo: Axis Mundi/ IBET, 2004, pp.421). Estas competências pré-fixadas, naturalmente, também
se aplicam à disciplina jurídica da atividade financeira do Estado, alterando sua conformação prévia e
fixando as bases da responsabilidade na gestão fiscal.
72 Sainz

de Bujanda afirma que “para el ciudadano del siglo XIX lo esencial era, en la materia que nos
ocupa, asegurarse de que la Administración solo podria amputar su patrimonio o sus rentas privadas en
la medida y con los requisitos establecidos en el presupuesto – aprobado por los representantes del
pueblo”, e também, do outro lado, que “esa misma Administración habria de destinar los fondos
recaudados en la forma prevista también de modo taxativo en el presupuesto” (BUJANDA, Fernando Sainz
de. Organización politica y derecho financiero. In Hacienda y Derecho, v.01. Madrid: IEP, 1975, pp.323).
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traz a idéia de responsabilidade na gestão da coisa pública, inclusive (e principalmente)
do dinheiro público.
A Atividade Financeira do Estado pode ser assim definida como a atividade da
Administração Pública para obtenção, criação, gestão e dispêndio de recursos públicos.
Aliomar Baleeiro, de modo semelhante, afirma que a atividade financeira estatal consiste
em “obter, gerar, criar, gerir e despender o dinheiro indispensável às necessidades, cuja
satisfação o Estado assumiu ou cometeu àqueloutras pessoas de direito público73”.
Edvaldo Brito, por sua vez, define como “o procedimento administrativo para a
obtenção dos recursos, em dinheiro, destinados ao custeio das atividades do Estado, no

atendimento das necessidades humanas classificadas como públicas74”. Ressalta ainda
que falar em atividade financeira do Estado pode constituir até mesmo pleonasmo, já que
“essa expressão já denota tratar-se de desempenho do Estado para manejo do dinheiro
necessário ao custeio dos gastos públicos 75”.
Diversos autores trazem ainda outras definições que, não obstante apresentem
divergências pontuais, convergem quanto ao seu núcleo essencial76. Podemos, ao analisar
o conceito proposto, assim o segmentar para uma análise mais detalhada:

BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à Ciência das Finanças. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003,
pp.04.
73

BRITO, Edvaldo. Atividade Financeira do Estado. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva et ali (coord.).
Tratado de Direito Financeiro, volume 1. São Paulo: Saraiva, 2013, pp.45.
74

BRITO, Edvaldo. Atividade Financeira do Estado. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva et ali (coord.).
Tratado de Direito Financeiro, volume 1. São Paulo: Saraiva, 2013, pp.45.
75

76 Régis

Fernandes de Oliveira define a atividade financeira do Estado como “a arrecadação de receitas,
sua gestão e a realização do gasto, a fim de atender às necessidades públicas” (OLIVEIRA, Régis Fernandes
de. Curso de Direito Financeiro. São Paulo: RT, 2006, pp.59). Sainz de Bujanda, por sua vez, a conceitua
como “la acción administrativa del Estado, dirigida a la obtención e inversión de los medios económicos
destinados al sostenimiento de los servicios públicos” (BUJANDA, Fernando Sainz de. Hacienda Publica,
Derecho Financiero y Derecho Tributario. In Hacienda y Derecho, v.01. Madrid: IEP, 1975, pp.28). José
Souto Maior Borges afirma que a atividade financeira “se desenvolve, basicamente, no campo da receita
e despesa, ou seja, de gestão do patrimônio estatal” (BORGES, José Souto Maior. Introdução ao Direito
Financeiro. São Paulo: Max Limonad, 1998, pp.20). Kiyoshi Harada a define como “a atuação estatal
voltada para obter, gerir e aplicar os recursos financeiros necessários à consecução das finalidades do
Estado que, em última análise, se resumem na realização do bem comum” (HARADA, Kiyoshi. Direito
Financeiro e Tributário. 13. ed. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2004, 2007, pp.36). Eduardo Marcial Ferreira
Jardim conceitua como “a busca de meios para o atendimento daqueles objetivos, bem como a
administração e a aplicação dos respectivo recursos” (JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Manual de
Direito Financeiro e Tributário. 14. Ed. São Paulo: Saraiva, 2016, pp.75).
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“Atividade Administrativa” é uma conduta estatal submetida ao regime jurídicoadministrativo, que, como sintetizado por Celso Antônio Bandeira de Mello, possui dois

postulados fundamentais, que são: a supremacia do interesse público sobre o interesse
privado e a indisponibilidade do interesse público77. Isto significa dizer que, como será
mais detalhadamente exposto a seguir, a atividade financeira do Estado, como atividade
estatal típica, se sujeita a todos os princípios de regência da administração pública

(legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade, publicidade, razoabilidade,
proporcionalidade, motivação), bem como às formalidades a esta inerentes.
“Obtenção de Recursos Públicos” é um aspecto da atividade financeira que busca
conseguir recursos para o Estado mediante a realização de operações de crédito ou de
captação de poupança. Trata-se do Crédito Público.
“Criação de recursos públicos” é a arrecadação de recursos para o Estado por
mecanismos tributários e não tributários. É a Receita Pública.
“Gestão de recursos públicos” é o Orçamento Público, o mecanismo de alocação e
controle dos recursos obtidos dentre as múltiplas destinações, objetivos e custos da ação
estatal.

“Dispêndio de recursos públicos” é o efetivo gasto dos recursos no curso da atuação
estatal. Denomina-se Despesa Pública, e hoje, com a necessidade de responsabilidade na
gestão fiscal e rígido equilíbrio entre receita e despesa, existe uma enorme preocupação
com sua limitação e controle.
“Recursos Públicos” são meios para a realização das finalidades institucionais do
Estado, para a consecução dos fins que lhe são constitucionalmente atribuídos.

3.

DIREITO FINANCEIRO

A atividade financeira do Estado, no Estado de Direito, como visto, se submete ao
regime jurídico-administrativo, e, especialmente, ao princípio da legalidade. Isto

77 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 21 ed. São Paulo: Malheiros, 2006,

pp.66-83.
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significa dizer que toda a atividade de obtenção de receita ou crédito, geração de despesa
ou elaboração e execução de orçamento deve obedecer ao regramento material e formal

previamente estabelecido por normas jurídicas editadas pela própria organização estatal.
No Estado de Direito, portanto, “o poder financeiro está sujeito ao ordenamento jurídico
e seu exercício não é arbitrário, mas limita-se ao âmbito do direito positivo78”, tendo o
fenômeno financeiro nítido perfil jurídico.
Ressalte-se que não se quer com isso dizer que a atividade financeira do Estado se
resume a este perfil jurídico. Sainz de Bujanda79 e Souto Maior Borges80, com clareza,
apontam que possui o fenômeno financeiro um aspecto político, um aspecto econômico,
um aspecto técnico e um aspecto sociológico. Trata-se, portanto, apenas de uma opção de
enfoque na análise do fenômeno financeiro, adequada aos objetivos do seu estudo por
técnicos ligados ao Direito; sendo o objetivo a determinação das conseqüências jurídicas
da atividade financeira, o foco de estudo deve ser obrigatoriamente o seu aspecto jurídico,
composto pela conexão da ação administrativa às normas jurídicas que a regulam.
O Direito Financeiro, nestes termos, é o estudo da atividade financeira do Estado
por uma perspectiva jurídica. É composto, portanto, pela disciplina jurídica da atividade
financeira do Estado. Ricardo Lobo Torres o define como “o conjunto de normas e

princípios que regulam a atividade financeira”, sendo sua função “disciplinar a
constituição e a gestão da Fazenda Pública, estabelecendo as regras e procedimentos para
a obtenção da receita pública e a realização dos gastos necessários à consecução dos
objetivos do Estado81”.
Sainz de Bujanda, do mesmo modo, afirma se tratar da “disciplina jurídica que
regula la gestión de los medios económicos que el Estado utiliza para el cumplimiento de
sus fines82”; Souto Maior Borges, por sua vez, o concebe como a “parte do Direito Público

78 BORGES, José Souto Maior. Introdução ao Direito

Financeiro. São Paulo: Max Limonad, 1998, pp.35.

79 BUJANDA, Fernando Sainz de. Hacienda Publica, Derecho Financiero y Derecho Tributario. In Hacienda

y Derecho, v.01. Madrid: IEP, 1975, pp.13-23.
80 BORGES, José Souto Maior. Introdução ao Direito Financeiro. São Paulo: Max Limonad, 1998, pp.82-90.
81 TORRES, Ricardo Lobo. Curso

de Direito Financeiro e Tributário. 07. ed. Rio de Janeiro: Renovar, pp.12.

82 BUJANDA, Fernando Sainz de. Hacienda Publica, Derecho Financiero y Derecho Tributario. In Hacienda

y Derecho, v.01. Madrid: IEP, 1975, pp.33.
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que tem por objeto a ordenação das atividades financeiras 83”; e Alberto Deodato, citando
Myrbach, expõe o conceito de “ramo do Direito Público que estatui a regulamentação

preceitual das finanças das coletividades públicas84”.
Analisando as definições adotadas por estudiosos em obras mais recentes, se
constata que, mantendo o mesmo padrão, Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho define
o Direito Financeiro como “formado pelo conjunto harmônico das proposições jurídiconormativas que disciplinam as relações jurídicas decorrentes do desempenho da atividade
financeira do Estado 85 ”, enquanto Harrison Leite conceitua como “ramo do direito
público que estuda as finanças do Estado em sua estreita relação com sua atividade
financeira”, sendo “o conjunto de normas e princípios que estuda a atividade financeira
do Estado, compreendida esta como receita, despesa, orçamento e crédito públicos”86.
Hugo de Brito Machado Segundo, por fim, conceitua como “o conjunto de regras e
princípios que se ocupam da obtenção das receitas públicas, dos orçamentos, da dívida e

da despesa pública87”.
Seja qual for a definição adotada, o importante é se ter em mente que o Direito
Financeiro se concentra na análise jurídica da atividade financeira do Estado, não
obstante, neste estudo, se valha de elementos, conceitos e conclusões derivados das
análises política, econômica, técnica, e sociológica, em uma constante simbiose.

4.

COMPETÊNCIA NO DIREITO FINANCEIRO

As competências constitucionalmente conferidas aos entes federativos pela
Constituição Federal de 1988 envolvem a atribuição de determinado poder a cada ente,
representando uma “faculdade juridicamente atribuída a uma entidade ou a um órgão ou

83 BORGES, José Souto Maior. Introdução ao Direito

Financeiro. São Paulo: Max Limonad, 1998, pp.91.

84 DEODATO, Alberto. Manual de Ciência das Finanças. 03. ed. São Paulo: Saraiva,
85 RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes. Curso
86 LEITE, Harrison. Manual de Direito

1949, pp.25.

de Direito Financeiro. São Paulo: Saraiva, 2012, pp.66.

Financeiro. 02. Ed. Salvador: Juspodivm, 2013, pp.20.

MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Manual de Direito Tributário. 09. Ed. São Paulo: Atlas, 2017,
pp.463.
87
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agente do Poder Público para emitir decisões 88 ”. Estas competências constitucionais
podem atribuir poder de cunho normativo, para a edição de normas jurídicas sobre

determinada matéria (artigo 22 da CF-88, p.ex.) ou de cunho material, estabelecendo a
titularidade de determinado ente para a prática de determinado ato (artigo 21 da CF-88,
p.ex.).
As competências constitucionais, ainda, classificadas de acordo com o grau de
participação de uma ou de mais entidades na fixação da disciplina normativa ou no
exercício do poder material, podem ser (a) exclusivas (artigo 21 da CF-88), (b) privativas
(artigo 22 da CF-88), admitindo delegação, (c) comuns (artigo 23 da CF-88), (d)
concorrentes (artigo 24 da CF-88), ou (e) suplementares (parágrafos primeiro a quarto do
artigo 24 e inciso segundo do artigo 30 da CF-88)89.
A competência para tratar de Direito Financeiro é, claramente, de natureza
legislativa, ou seja, confere aos entes federativos o poder, dentro dos limites formais e

materiais fixados na própria regra constitucional, de editar comando jurídico de disciplina
da atividade financeira do Estado.
Esta competência legislativa, pelo regime da CF-88, é concorrente entre União,
Estados e Distrito Federal (inciso I do artigo 24 da CF-88), cabendo ainda aos municípios
suplementar, no que couber, esta disciplina (inciso II do artigo 30 da CF-88).
Isto significa que, em matéria de Direito Financeiro, a União irá estabelecer normas
gerais (parágrafo primeiro do artigo 24 da CF-88), que deverão ainda ser veiculadas por

lei complementar (artigo 163 da CF-88)90. Fixadas as normas gerais pela União, com
caráter nacional, ou seja, obrigando a todos, poderão os demais entes federativos, dentro
das suas respectivas esferas de interesse predominante, exercitar a sua competência
suplementar (parágrafo segundo do artigo 24 e inciso II do artigo 30 da CF-88).

88 SILVA,

José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2006,

pp.479.
89 Idem, pp.481.
90 As

normas gerais de Direito Financeiro, assim, devem ser veiculadas por lei complementar, como é o
caso da lei complementar 101/2000 (lei de responsabilidade fiscal) e da lei 4.320/64 (lei geral de
orçamento), recepcionada pelo atual regime constitucional com status de lei complementar.
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Deve-se ainda lembrar que, tratando-se de competência concorrente, conforme os
parágrafos terceiro e quarto do artigo 24 da CF-88, enquanto não existir lei federal de

normas gerais sobre determinado ponto, poderão os demais entes exercer competência
legislativa plena sobre este, obviamente com eficácia limitada ao seu próprio âmbito
material e espacial. Sobrevindo, no entanto, lei federal de normas gerais, ficará suspensa
a eficácia da lei estadual no que esta lhe for contrária.
Neste último ponto, é importante a advertência feita por José Afonso da Silva, que
alerta que “o constituinte foi técnico”, já que “a lei federal superveniente não revoga a lei
estadual nem a derroga no aspecto contraditório, esta apenas perde sua aplicabilidade,
porque fica com a eficácia suspensa”; como conseqüência, “sendo revogada a lei federal
pura e simplesmente, a lei estadual recobra sua eficácia e passa outra vez a incidir91”.
Conclui-se, por fim, que todos os entes federados (União, Estados, Municípios e
Distrito Federal) possuem competência para legislar, em maior ou menor grau, sobre

Direito Financeiro. Não poderia, aliás, ser diferente, já que, como visto, a atividade
financeira do Estado é essencial à consecução das finalidades de qualquer destes entes, e,
portanto, cada um deles necessita, dentro de suas peculiaridades, de uma disciplina
jurídica mais ou menos específica.

5.

VEÍCULOS NORMATIVOS DO DIREITO FINANCEIRO

Os veículos normativos, como ensina Paulo de Barros Carvalho, são “normas
jurídicas que introduzam no ordenamento outras normas, gerais e abstratas, gerais e
concretas, individuais e abstratas ou individuais e concretas92”, ou seja, os continentes
que possuem por conteúdo as normas jurídicas. O Direito Financeiro, como parte do
Direito Público e da disciplina da atividade básica da Administração Pública, começa a
ser disciplinado no Texto Constitucional, passando pelas leis complementares de normas
gerais, resoluções do Senado Federal, leis ordinárias (as leis orçamentárias, p.ex.) e

SILVA, José Afonsa da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005,
pp.504.
91

92 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, pp.47-48)
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chegando aos veículos normativos infralegais de regulamentação93, como regulamentos,
instruções normativas e portarias.
Traça-se, a seguir, o perfil fundamental dos principais veículos normativos do
Direito Financeiro.
5.1

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
O Texto Constitucional, como veículo normativo que traz a estruturação

fundamental dos entes estatais, prescreve tanto as finalidades a estes atribuídas (artigos
21, 24 e 30, p.ex.), como a previsão de “estruturas e meios para que estas entidades

prestem tais atividades”94.
Toda a Constituição se relaciona, com maior ou menor intensidade, à disciplina do
Direito Financeiro, mas podemos identificar três blocos que tratam mais diretamente do
tema:
a.

Disciplina das finanças públicas (artigos 163 a 169) → Traz as regras
fundamentais do Direito Financeiro, como o procedimento de elaboração e
conteúdo das leis orçamentárias.

b.

Disciplina do Sistema Tributário Nacional (artigos 145 a 162) → Trata da
principal receita pública no moderno Estado Capitalista de Direito, o tributo,
objeto de estudo do Direito Tributário. Prevê ainda as regras de repartição de
receitas tributárias entre os entes federativos, disciplinando as chamadas
“transferências constitucionais tributárias”.

c.

Disciplina constitucional do controle interno e externo do Poder Público (artigos
70 a 75) → Fixa o regramento básico do funcionamento dos mecanismos de

controle público, que, em grande parte, exercem o controle das Finanças
Públicas, por intermédio do Poder Legislativo e dos Tribunais de Contas.

Paulo de Barros Carvalho os denomina veículos secundários, que possuem como característica
uniforme o fato de não apresentarem “por si só, a força vinculante que é capaz de alterar as estruturas
do mundo jurídico-positivo” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 17. ed. São Paulo:
Saraiva, 2005, pp.57).
93

94 OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Curso de Direito

Financeiro. São Paulo: RT, 2006, pp.88.
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5.2

LEI COMPLEMENTAR

A lei complementar é diploma legislativo com função precípua de expansão do
Texto Constitucional, tendo por “objetivo (conteúdo) a complementação da Constituição,
quer ajuntando-lhe normatividade, quer operacionalizando-lhe os comandos

95

”.

Materialmente, a lei complementar deve obrigatoriamente ser o veículo normativo
utilizado para o desdobramento de determinadas matérias, por imposição constitucional
(artigos 146, 161 e 163 da CF-88, p.ex.), sendo controversa a sua superioridade
hierárquica sobre a lei ordinária na disciplina de outras questões além daquelas que lhe
são expressamente reservadas pelo Texto Constitucional96.

Formalmente, a lei complementar se caracteriza pela exigência de um quorum
privilegiado de votação para sua aprovação, que é da maioria absoluta dos parlamentares
(artigo 69 da CF-88), ao contrário da lei ordinária, aprovada por simples maioria relativa
dos presentes à sessão de votação.
Outro traço característico da lei complementar é que, na maior parte dos casos,
esta, não obstante processada no Congresso Nacional e editada pela União, possui caráter
nacional. Ter caráter nacional significa que determinadas leis complementares,
“expedidas pelo Congresso Nacional, valem para todo o território nacional, alcançando
todas as pessoas que nele estejam e que são de cumprimento obrigatório pelos Estados,
Municípios, Distrito Federal e Territórios 97”.
Este caráter nacional se revela de modo mais claro quando a lei complementar

possui a função de veicular normas gerais sobre determinada disciplina jurídica, ou seja,
fixar o padrão uniforme dos principais institutos da matéria, garantindo “uma mesma

95 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário

Brasileiro. 08. ed. Rio de Janeiro: Forense,

2005, pp.102.
Alexandre de Moraes faz um compêndio das posições favoráveis e contrárias à superioridade
hierárquica da lei complementar sobre a lei ordinária ainda quando não existente reserva constitucional
de determinada matéria (MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação
constitucional. São Paulo: Atlas, 2002, pp.1170-1176). É importante lembrar, neste ponto, que o
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, expresso no julgamento da ADC 01/DF, de 01.02.1993, é
que “só se exige lei complementar para as matérias para cuja disciplina a Constituição expressamente faz
tal exigência, e, se porventura a matéria, disciplinada por lei cujo processo legislativo observado tenha sido
o da lei complementar, não seja daquelas para que a Carta Magna exige essa modalidade legislativa, os
dispositivos que tratam dela se têm como dispositivos de lei ordinária”.
96

97

OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. São Paulo: RT, 2006, pp.82-83.
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disciplina normativa, em termos conceituais, evitando o caos e a desarmonia 98 ”. É
exatamente este o caso do Direito Financeiro, tanto por se tratar de matéria sujeita à

competência legislativa concorrente (inciso I e parágrafo primeiro do artigo 23 da CF88), quanto por específica disposição constitucional (artigo 16399 e parágrafo nono do
artigo 165100 da CF-88).
As leis de normas gerais de Direito Financeiro, portanto, devem ser leis
complementares. As principais em matéria financeira são:
a. Lei federal 4.320, de 17 de março de 1964. É a “Lei geral de Orçamento (LGO)”,
que traz normas gerais de Direito Financeiro para “elaboração e controle dos

orçamentos e balanços”. Traça a disciplina fundamental dos orçamentos, receitas,
despesas e da execução orçamentária, trazendo ainda a definição do exercício
financeiro, período-base do orçamento público. Formalmente, é lei ordinária, mas
sofreu recepção com alteração de status material pelos Textos Constitucionais

subseqüentes à sua edição, sendo, no regime constitucional de 1988,
materialmente lei complementar.

COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 08. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2005, pp.122.
98

99

Art. 163. Lei complementar disporá sobre:

I - finanças públicas;
II - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas
pelo Poder Público;
III - concessão de garantias pelas entidades públicas;
IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública;
V - fiscalização financeira da administração pública direta e indireta;
VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios;
VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as
características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional.
100

§ 9º - Cabe à lei complementar:

I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a
organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei
orçamentária anual;
II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem como
condições para a instituição e funcionamento de fundos.
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b. Lei complementar 101, de 04 de maio de 2000, também chamada de “Lei de
Responsabilidade

Fiscal

(LRF)”.

Fixa

regras

fundamentais

para

a

“responsabilidade na gestão fiscal”, como limites de despesas e a imposição de
uma série de requisitos para renúncias de receitas e realização de operações de
crédito. Diploma legal verdadeiramente revolucionário, que busca “impor novo
padrão de conduta fiscal aos gestores 101 ”, a LRF “configura um sistema de

planejamento, de execução orçamentária e de disciplina fiscal 102 ”, visando a
estabilidade fiscal pelo equilíbrio receita-despesa e pela contenção da dívida
pública.
c. Leis de Repartição de Receitas Tributárias. São as leis complementares que fixam
a disciplina geral das transferências constitucionais tributárias entre os entes
federativos (artigos 157 a 159 da CF-88), conforme prevê o artigo 161 da CF88103. Um exemplo é a lei complementar 91/97, que fixa, em seu artigo primeiro,
os critérios para participação dos municípios no fundo instituído pela alínea b do
inciso I do artigo 159 da CF-88 104 , elegendo como parâmetro o número de
habitantes do município.

FIGUEIREDO, Carlos Maurício; NÓBREGA, Marcos. Lei de Responsabilidade Fiscal. 04. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2005, pp.01.
101

PERIN, Jair José. A lei de responsabilidade fiscal. Revista Tributária e de Finanças Públicas, n.59. São
Paulo: RT, 2004, pp.134.
102

103

Art. 161. Cabe à lei complementar:

I - definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158, parágrafo único, I;
II - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, especialmente sobre os critérios
de rateio dos fundos previstos em seu inciso I, objetivando promover o equilíbrio sócio-econômico entre
Estados e entre Municípios;
III - dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das quotas e da liberação das
participações previstas nos arts. 157, 158 e 159.
104

Art. 159. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos
industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte forma:
(...)
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
(...)
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É importante apontar e diferenciar neste momento que, observando-se o artigo 164
da CF-88 105, percebe-se que a definição constitucional de “normas gerais de finanças

públicas” (seção I do capítulo II do Título VI) engloba, ao lado da disciplina jurídica da
atividade financeira do Estado, também questões de natureza monetária e ligadas ao
mercado financeiro.
Metodologicamente, não obstante a disciplina constitucional assim disponha, é
preciso distinguir o Direito Financeiro em sentido estrito, que se refere à atividade
financeira do Estado, de Direito do Mercado Financeiro ou Direito Monetário. Lembra
Souto Maior Borges que “é errôneo, entretanto, atribuir-se a denominação Direito
Financeiro a matérias vinculadas com as finanças privadas, especialmente os bancos,
sociedades anônimas, consórcios internacionais etc. 106 ”. Nosso objeto de estudo,
portanto, “relaciona-se exclusivamente com as finanças públicas 107 ”, ainda que, em
sentido amplo, a política monetária esteja vinculada às Finanças Públicas, ao menos na
esfera federal.
5.3

RESOLUÇÕES DO SENADO FEDERAL
As resoluções são instrumento normativo utilizado para veicular as matérias de

competência privativa do Senado Federal, nos termos do artigo 52 da CF-88, ou seja, são
“normas que trazem em seu conteúdo matéria de competência do Congresso Nacional, da
Câmara dos Deputados ou do Senado”, como resume Manoel Jorge e Silva Neto108.

105

Art. 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo banco central.

§ 1º - É vedado ao banco central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a
qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira.
§ 2º - O banco central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de
regular a oferta de moeda ou a taxa de juros.
§ 3º - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas,
em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.
BORGES, José Souto Maior. Introdução ao Direito Financeiro. São Paulo: Max Limonad, 1998,
pp.107.
106

107

Idem, pp.107.

SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006,
pp.318-319.
108
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O procedimento de sua elaboração está prescrito pelo próprio Regimento Interno
da Casa Legislativa; após discussão na forma do regimento, a espécie normativa é

aprovada por maioria simples e promulgada pelo Presidente do Senado Federal, não
havendo participação, neste momento, do Presidente da República, ou seja, não se trata
de ato sujeito a sanção ou veto109.
As resoluções do Senado Federal são muito importantes na disciplina da dívida
pública. O texto constitucional, nos incisos V a IX do artigo 52, fixa como competência
do Senado Federal, a ser exercitada por meio de resolução:
a) Autorização aos entes federativos para realização de operação financeira externa.
b) Fixação do montante global da dívida consolidada 110 dos entes federativos, a
partir de proposta do Presidente da República.
c) Fixação dos limites globais e condições para realização de operações de crédito,

externas ou internas, não só pelos entes federativos, mas pela Administração
Pública em geral (autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público
Federal).
d) Fixação de limites e condições para que a União preste garantia, em operações de
crédito externas ou internas, realizadas por terceiros.
e) Fixação de limites globais e condições da dívida mobiliária 111 dos Estados,
Distrito Federal e Municípios (a dívida mobiliária da União tem o seu limite

fixado por lei federal, a partir de proposta enviada pelo Presidente da República
ao Congresso Nacional – inciso II do artigo 30 da LRF).
A justificativa para tal atribuição ao Senado Federal, exercendo competência
normativa própria, é o papel desta Casa Legislativa como representativa das unidades

Isto não significa que o Presidente da República não possa participar do processo legislativo das
resoluções, já que, em muitos casos é dele a iniciativa do projeto, como no caso daquelas que fixam os
limites de endividamento do Poder Público, como será estudado em capítulo próprio.
109

O conceito de dívida consolidada está no inciso I do artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e
engloba toda dívida contraída a longo prazo pelo ente público, além de algumas de curto prazo, desde que
orçamentárias.
110

O conceito de dívida mobiliária está no inciso II do artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e
compreende a dívida pública derivada da emissão de títulos.
111
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federadas junto ao governo central. Sendo a dívida pública matéria atinente a cada um
dos entes federativos, afetando diretamente sua autonomia, entendeu por bem a CF-88

deixar grande parte da sua disciplina a cargo do Senado Federal, para lhes assegurar maior
representatividade no trato da questão.
Atualmente, as principais resoluções vigentes sobre o tema são a RSF 40/01 (limites
e condições para a dívida consolidada de Estados e Municípios) e a RSF 43/01 (limites e
condições para operações de crédito).
5.4

ATOS NORMATIVOS INFRALEGAIS DA UNIÃO: PORTARIAS FEDERAIS

Existem ainda, com importância no Direito Financeiro, portarias interministeriais
baixadas, isolada ou conjuntamente, pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão
do Ministério da Fazenda, e pela Secretaria de Orçamento e Finanças (SOF), órgão do
Ministério do Planejamento. A mais importante delas, no momento, é a portaria STN/SOF

163/2001, que, entre outras coisas, traz a base da classificação orçamentária de receitas e
despesas públicas.
O papel destas portarias no atual sistema jurídico financeiro não deixa de causar
alguma perplexidade à primeira vista, já que, não obstante se tratem de atos normativos
originalmente infralegais e federais, possuem efeitos extremamente amplos, sendo
obrigatória sua obediência por todos os níveis federativos, ou seja, suas prescrições
possuem eficácia impositiva sobre todas as ordens jurídicas parciais da Federação,
afetando, além da União, Estados, Municípios e o Distrito Federal.
Isso ocorre em função de previsões da lei complementar 101/2000 (LRF), lei
complementar de normas gerais em Direito Financeiro, que, conforme o inciso I do artigo
163 e parágrafo nono do artigo 165 da CF-88, tem aplicabilidade sobre todos os entes da

Federação, tendo caráter nacional e de expansão/complementação do Texto
Constitucional, como visto.
A LRF prescreve, em seu artigo 67, a criação de um CONSELHO DE GESTÃO
FISCAL, de formação colegiada, que buscaria a “adoção de normas de consolidação das

contas públicas”, ou seja, fixaria os padrões da contabilidade pública, inclusive, entre
eles, a classificação orçamentária de receitas e despesas.
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Ocorre que esse órgão colegiado, até a presente data, não foi criado, e não existe
previsão para sua implantação e funcionamento. Resolvendo o hiato regulatório

ocasionado por essa omissão, a própria LRF, no parágrafo segundo do seu artigo 50, para
permitir a uniformização e consolidação das contas públicas dos diversos níveis
federativos, prescreve que o “órgão central de contabilidade da União”, até a instituição
do Conselho de Gestão Fiscal, dará as diretrizes ou normas gerais para consolidação das

contas públicas.
É verdade que é questionável a possibilidade da LRF, como lei complementar de
normas gerais, basicamente delegar a disciplina de parte do seu conteúdo específico,
constitucionalmente determinado, para atos normativos federais, representando risco ao
equilíbrio federativo que um ato interno federal imponha obrigações aos demais entes
federativos; uma coisa é a própria lei complementar fazer isso, com base na CF-88, outra,
distinta, é um ato do Poder Executivo da União, ainda que baseado na lei complementar,
exercer tal papel.
O Supremo Tribunal Federal, no entanto, como noticia Deusvaldo Carvalho,
quando “o Governo de Minas Gerais impetrou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADIn) objetivando argüir a inconstitucionalidade dessas normas”, teve essa alegação

“indeferida liminarmente pelo STF, por entender que essa norma não afronta a autonomia
dos entes federados”112. O Ministro Gilmar Mendes, do mesmo modo, ao comentar esse
dispositivo, afirma que “não há qualquer inconstitucionalidade neste dispositivo”, já que
“a lei resolveu um problema procedimental”, pois “é necessário tempo para que o referido

Conselho de Gestão Fiscal seja implantado”113.
Isso parece apontar, portanto, que, na prática, não obstante as restrições levantadas,
as portarias federais exercem hoje papel de lei complementar quanto à organização
orçamentária e contábil das receitas e despesas públicas, especialmente a já citada portaria
interministerial STN/SOF 163/2001.
5.5
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LEIS ORDINÁRIAS DE CADA ENTE FEDERATIVO.

CARVALHO, Deusvaldo. LRF: doutrina e jurisprudência. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, pp.172.

MENDES, Gilmar Ferreira. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva & NASCIMENTO, Carlos Valder do
(org.). Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal. 04. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, pp.358.
113
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São as leis específicas sobre o tema, como é o caso das próprias leis orçamentárias
anuais, leis de diretrizes orçamentárias e planos plurianuais, editadas por cada um dos

entes federativos no exercício regular de suas atividades.

6. CONCLUSÃO

O Direito Financeiro, deste modo, ao fixar a disciplina jurídica da atividade
financeira do Estado, regula uma das áreas de atuação da administração pública mais
sensível à prática de desvios de comportamento e atos lesivos aos interesses e patrimônio

público, e, por isso, deve ter sua importância reconhecida e ser objeto de estudos que
esclareçam seu conteúdo e alcance.
As normas de Direito Financeiro, ainda, além desta função essencial de controle da
gestão pública, possuem, no aspecto orçamentário, enorme importância na estruturação e

implantação dos programas de governo e efetivação do projeto constitucional de Estado,
lembrando Alberto Deodato que o orçamento é o “quadro orgânico da economia pública”,
é “o espelho da vida do Estado e, pelas cifras, se conhecem os detalhes de seu progresso,
da sua cultura e da sua civilização”, podendo ser “uma alavanca da prosperidade ou uma

arma para apressar a decadência do Estado”114.
Espera-se, diante deste quadro, que o presente estudo forneça os esclarecimentos
básicos para o início de um estudo mais aprofundado do tema.
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DIREITO E IMAGINAÇÃO INSTITUCIONAL

Pedro Lino de Carvalho Júnior115

Vida acima de tudo! Vitalidade desmesurada, quase
cega, já a temos. Quando a imaginação – sobretudo a
imaginação institucional – der olhos à rebeldia,
teremos também grandeza.
MANGABEIRA UNGER, Roberto. A Constituição
do experimentalismo democrático.

RESUMO: Aqui temos um breve e introdutório estudo acerca do direito como
imaginação institucional transformadora a partir do pensamento de Roberto Mangabeira
Unger, em sua relação com a democracia. Com esse propósito, investiga alguns dos
possíveis descaminhos da análise jurídica dominante, suas eventuais limitações e
compromissos ideológicos, para, finalmente, visar a reconfiguração do direito como saber
a serviço do experimentalismo democrático e da imaginação institucional. À luz do
exame das possibilidades de uma agenda transformadora, o trabalho conclui com o

esforço de apresentar, em traços muitos gerais, os contornos do que poderia ser o direito
enquanto ferramenta de imaginação institucional, com ênfase no reconhecimento do seu
potencial criativo.

PALAVRAS-CHAVE: Democracia, Unger, direito, imaginação institucional.

ABSTRACT: It is a brief and introductory study that deals with the law in the
thought of Roberto Mangabeira Unger and its relationship with to democracy. With this

pretension, it investigates the misconduct of the dominant legal analysis, its limitations
and ideological commitments, to aspire to the reconfiguration of law as knowledge in the
service of democratic experimentalism and institutional imagination. From the
examination of the possibilities of a transformative agenda, he concludes with an effort
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to present the contours of what could be law as a tool of institutional imagination, from
the recognition of their creative potential.

KEYWORDS: Democracy, Unger, Law, Institutional imagination.

INTRODUÇÃO

Na sua Crítica da razão pura, Kant, com muita ironia, assinalava, a seu
tempo, que os “juristas ainda procuram uma definição para seu conceito de direito.”

(KANT, 1988, p. 190). O surpreendente é que, passados mais de 200 anos, poucos
avanços foram observados nessa direção, permanecendo, por conseguinte, de incômoda
atualidade, o repto lançado pelo genial filósofo alemão. Diante da grande variedade de
perspectivas pelas quais é possível abordá-lo, resulta improdutivo encontrar uma resposta
adequada, basta considerarmos, tão somente para exemplificar, três possibilidades: a
definição do direito como ordenação da razão, consoante preconizavam os defensores das
correntes jusnaturalistas, dentre eles São Tomás de Aquino; o direito enquanto conjunto
de normas coativas, como expressam os positivistas e, por fim, o enfoque dos que o
consideram um instrumento de dominação de classe, conforme advogam certas correntes
do marxismo. Três abordagens que, como leciona Manuel Atienza (2007, p.39),
responderiam a questionamentos distintos: como deveria ser o direito, como se
estruturaria o direito e para que serviria o direito.

Cada uma dessas visões e imagens comportaria outras tantas subdivisões e,
mais uma vez, para ilustrar, se pensarmos na ótica de seu posicionamento enquanto
elemento da estrutura social, qual seja em relação às funções do direito, é bem possível
considerá-lo ostentando as mais diversas finalidades: função de organização, de controle

social, de resolução de conflitos, de legitimação de poder, de distribuição de bens, de
promoção e premiação de condutas, dentre outras, ou seja, uma variedade de encargos
que se entrelaçam entre si (e mesmo, por vezes, se antagonizam) e que são diferentemente
interpretáveis, sem que se olvide das denominadas disfunções do direito, no sentido
amplo da falta de adaptação das normas às necessidades sociais ou na consideração de
que seus efeitos não corresponderiam ao que dele se poderia ou se deveria esperar.
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O grande risco dessa busca é favorecer certa ontologizaçao dos conceitos,
como se fosse possível, a partir de perspectiva essencialista, identificar os atributos

precisos que os distinguiriam, no pressuposto de que ostentariam um estatuto ontológico
peculiar e não se constituíssem, em suma, numa metáfora espacial construída a partir de
determinados “jogos de linguagem” (WITTGENSTEIN, 1989, p. 116). Assim, cabível a
pertinente crítica de Wittgenstein ao essencialismo, ao considerar grave erro filosófico a

indagação acerca da “essência” que perguntas do tipo “o que é?” poderiam revelar fora
dos jogos de linguagem que originariamente as constituíram.
Lançados esses esclarecimentos iniciais, revela-se evidente que o direito é
uma realidade complexa a envolver práticas, instituições, normas, atitudes,
comportamentos, e que apresenta, sem dúvida, por tais manifestações, uma expressão
objetiva, não sendo o propósito do presente estudo aprofundar a análise de tais dimensões
mas, sim, deliberadamente, investigar, no pensamento ungeriano, uma de suas
particularidades que ainda é muito pouco explorada doutrinariamente: o direito como
ferramenta de imaginação institucional, que o tornaria idôneo a assegurar os avanços do
experimentalismo democrático.

UNGER, DIREITO E EXPERIMENTALISMO DEMOCRÁTICO

É na sua última obra de conteúdo jusfilosófico, O direito e o futuro da
democracia (2004), que Unger sintetiza seu pensamento no campo da filosofia do direito

e repercute o significado do experimentalismo democrático delineado nos seus textos
mais amplamente filosóficos e de teoria social, apontando novos caminhos para o direito,
como disciplina que pode se constituir em ferramenta mestra da imaginação institucional,
pois nele ideais e interesses se concretizam em instituições.

Considera que o projeto democrático é o mais “poderoso e duradouro
conjunto de ideias sociais na história moderna” (UNGER, 2004, p. 16), a tal ponto que
foi capaz de unir liberais e socialistas em torno do seu programa, pois significou um
esforço em conciliar a busca por dois gêneros de bens: a emancipação individual e o

progresso material da sociedade. A seu ver, a humanidade deve sempre experienciar
múltiplas formas de vida, vestindo cada uma delas com distintos arranjos institucionais,
mesmo porque as promessas da democracia somente se cumprem com a incessante
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renovação das suas práticas e instituições, o que lhe possibilita a invenção permanente do
novo, capacitando-a a diminuir a distância entre as atividades rotineiras, reprodutoras das

estruturas, e as atividades transformadoras, capazes de contestá-las. Verifica, no entanto,
que o dominante pacto social-democrata que impera nos países ocidentais passou a
representar um grave obstáculo ao avanço da política direcionada à edificação de futuros
sociais alternativos. Deveras, o acerto reformista que historicamente o caracterizou, ao

restringir seus movimentos à adoção de práticas distributivas e políticas sociais
compensatórias, renunciou ao conflito mais amplo acerca da reformulação dos arranjos
societários e à possibilidade de reconstrução radical do sistema de produção e troca.
Para Unger (2004), essa rendição às estruturas vigentes encontrou sua
tradução na filosofia jurídica no que veio a denominar de análise jurídica racionalizadora,
uma postura teórica de resignação ao instituído, que pretende tão somente corrigir suas
imperfeições. Com tal propósito, prioriza um estilo de abordagem que busca capturar a
melhor face da lei, encarada como repositório de princípios gerais. Sob tal perspectiva,
compreensivelmente, os juristas assumem um papel de relevo, pois se arvoram à condição
de seu intérprete privilegiado, na perspectiva de que o direito ofereceria um conjunto de
concepções, categorias e regras que definiriam, em conjunto, um recôndito plano de vida
comum.
Esse reformismo progressista pessimista seria o exemplo clássico de um
hegelianismo de direita, 116 por considerar existir uma racionalidade imanente no
desenvolvimento do direito, o que o deixa aprisionado a fetichismos institucionais e
estruturais.
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Tal ensimesmamento de conteúdo idealizante no campo jurídico

pretenderia enxergar as instituições vigentes como resultantes de um lento processo
evolutivo que as fizeram adquirir as características que hoje ostentam, e não como política

116 Aqui

entendido como um conjunto de práticas e instituições que buscam explicar sua consolidação
como inevitáveis e necessárias, justificando, apologeticamente, a realidade instituída.
Deveras, o fetichismo institucional (UNGER, 2004, p. 17) seria a crença de que concepções
institucionais abstratas, como regime democrático, sociedade civil e economia de mercado, teriam uma
expressão institucional única, universal e necessária, e seriam resultantes das melhores práticas que se
desenvolveram no desenrolar histórico. Já o fetichismo estrutural seria a “contraparte de ordem superior do
fetichismo institucional: a ideia de que, apesar de podermos ser capazes de revisar uma ordem institucional
particular, e até mesmo de substituir, vez por outra, um sistema institucional por outro diferente, não
podemos alterar o caráter da relação entre as estruturas institucionais e a liberdade dos agentes que as
ocupam de contestar e transcender essas estruturas”. (UNGER, 1999, p. 91).
117

123

congelada e luta interrompida, o que, de fato, representam. 118 Deveras, nas mãos dos
juristas, o direito, que é partejado no conflito e dele é resultado, se transforma em um

objeto asséptico e de teor humanizante: um sistema ideal que poderia ser representado na
linguagem dos princípios (Dworkin) e políticas públicas,119 quando na verdade não existe
um plano racional em curso ou uma ordem moral imanente, senão arranjos periclitantes,
composições entre interesse e visões que se antagonizam. Tampouco existem sistemas,120

senão problemas e soluções, conflitos e compromissos, limitações e possibilidades.
Como quer que seja, na contemporaneidade o direito se transformou em um
dos poucos alicerces que sustentam a estrutura societária, haja vista que, especialmente
nas complexas sociedades industriais, escassos são os valores comuns: ou são muito
amplos e abstratos para servirem de referência, ou muitos numerosos e específicos para
serem universalizáveis:
Os meios de regulação – dinheiro e poder administrativo – são
ancorados no mundo da vida através da institucionalização
jurídica dos mercados e das organizações burocráticas.
Simultaneamente são juridificados complexos interacionais,
nos quais os conflitos antes eram resolvidos eticamente, na
base do costume, da lealdade ou da confiança; a partir de agora
esses conflitos são reorganizados de tal maneira que os
participantes em litígio podem apelar para as pretensões de
direito. E a universalização de um status de cidadão
institucionalizado pública e juridicamente forma o

118 A

genealogia dos arranjos institucionais contemporâneos nos capacita a verificar porque assumiram a
forma atual e que alternativas foram silenciadas para que determinado modelo viesse a prevalecer.
No Brasil, o controle judicial das políticas públicas converteu-se no tema do momento, como atesta o
incontável número de decisões judiciais proferidas com essa finalidade. Ao mesmo tempo, uma vastíssima
bibliografia vem se construindo em derredor do assunto. Para Unger, este seria um caminho equivocado:
em regra, não caberia semelhante papel ao Poder Judiciário e, acima de tudo, tais medidas não alcançam o
problema de fundo, Deveras, não haveria, nesse prisma, um debate acerca da reconstrução das instituições
econômicas e sociais, senão uma discussão acerca de textos normativos, dando ensejo a atitude pouco
democrática dos juristas de ofício que, a título de expor e analisar uma lei, sob o disfarce de uma elaboração
racional do seu alcance, acabam, por fim, realizando uma política jurídica encoberta, ao apresentarem como
meras descrições do direito positivo suas interpretações pessoais, baseadas em valores comumente não
explicitados. Nesse âmbito de compreensão, os juízes da Suprema Corte aparecem como verdadeiros
sacerdotes laicos, cujo livro fundamental e sagrado seria a Carta Magna. Desta, procurariam deduzir, como
no Alcorão e na Bíblia, os valores e comportamentos sociais supostamente corretos. Praticariam, em suma,
uma verdadeira, teologia constitucional, e isso não apenas na esfera de atuação contenciosa particularizada,
mas principalmente nos casos expressivos de ativismo judicial (MAUS, 2010, p. 26). Resultado: um
pequeno número de eleitos subtrai do debate político e constitucional mais amplo, temas como aborto,
eutanásia, casamento entre pessoas do mesmo sexo, pena de morte, consumo individual de drogas, dentre
outros, transformando-os em temas jurídicos.
119

120 No

sentido apontado.
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complemento necessário para a juridificação potencial de
todas as relações sociais. (HABERMAS, 2003, p. 105).

Tal configuração da ordem jurídica como um medium categorial tampouco
escapou a arguta percepção de Mangabeira Unger:
Entre as regras técnicas e as abstrações filosóficas, está o nível
intermediário em que se colocam as questões cruciais da
organização e da reorganização da sociedade. Neste nível está
a vantagem comparativa do jurista. O direito é o lugar
privilegiado onde práticas e instituições se encontram com
interesses e ideais, com toda a riqueza de uma realidade
histórica e singular. (UNGER, 2006. p. 36).
Unger realça e prioriza a dimensão jurídica como ferramenta para o exercício

da imaginação institucional: um instrumento capaz de favorecer processos de
transformações sociais, o que a vincula indissoluvelmente ao destino da democracia.
Como insistentemente pondera (UNGER, 2004, p.133), se os nossos interesses e ideais
estão sempre pregados na cruz das instituições e práticas que os representam de fato e se

a lei é a forma institucional da vida de um povo (Hegel), é fundamental ampliar o
repertório desses modelos, dando braços e armas à imaginação de futuros sociais
alternativos.
Uma democracia radical 121 e de alta energia favorecerá ao pensamento
jurídico encontrar sua verdadeira vocação e propósito: a autoconstrução da sociedade,
haja vista inexistir uma ordem humana natural (a sociedade é um artefato), senão a
exigência dela criar sua própria ordem ou, mais propriamente, diferentes ordens, com os
instrumentos jurídicos que o direito lhe oferece.
No ensaio introdutório que escreveu à nova edição do The critical legal
studies movement: another time, a greater task (2015), Mangabeira Unger reafirma esse
relevante papel da dimensão jurídica como a resposta ao enigma do desenvolvimento do
direito, ao tempo em que enfatiza a necessidade de se reconhecer e valorizar a
importância do pluralismo jurídico no contexto de uma democracia radical: 122 a

121 Compreendida

como aquela capacitada a dominar e transformar as estruturas vigentes, diminuir o peso
da influência dos vivos sobre os mortos (peso das tradições) e, por fim, fazer com que as mudanças não
dependam de crises, pois a imaginação pode cumprir este papel.
122 Fora

do âmbito da democracia radical, o pluralismo jurídico pode significar um mecanismo de reforço
à hierarquia de vantagens de grupos e classes sociais existentes.
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elaboração de leis sob muitas formas e a partir de diferentes fontes, o que significa
legitimar normatividades emergentes (UNGER, 2015, p. 37).
Essa defesa do pluralismo jurídico é o corolário da sua ampla plataforma
filosófica que, no embate entre agência e estrutura, acentua o primado da liberdade
humana, a circunstância de nos constituirmos em seres infinitos presos em um mundo
finito, o fato de sermos maiores que os contextos formadores123 que nos engendram, pois
se o mundo nos forja como somos, nunca o faz inteiramente: há sempre um resíduo, uma
sobra, um resto de capacidades não utilizadas para a ação, a associação, o exercício da
imaginação e da rebeldia. Trata-se de uma ideia fundamental no programa teórico
ungeriano: a noção de transcendência, no sentido de que nenhuma cultura ou sociedade
nos contém por completo. Há sempre mais em nós do que em qualquer estrutura. Não
existe um cenário “natural” para nossa humanidade, mas tão somente mundos particulares
que construímos e habitamos, cabendo-nos a missão de criar estruturas que favoreçam
essa transcendência e nos ajudem a edificar novos mundos, no infinito espectro de
possibilidades que se descortinam em nosso horizonte existencial:
Cuando reformamos las estructuras en esta dirección
alternativa, hacemos más que aumentar y mejorar nuestras
capacidades prácticas y socavar la base indispensable de la
división y jerarquía sociales. Acortamos la distancia entre estar
dentro de una estructura y estar más allá de ella. Creamos un
encenario más adequado para la infinitud dentro de nosotros.
No reconocer este potencial de cambio es permanecer
prisioneros de una superstición que representa también una
forma de sometimiento (UNGER, 2007, p. 276).

A REORIENTAÇÃO DO PENSAMENTO JURÍDICO RUMO À IMAGINAÇÃO
INSTITUCIONAL

Desde o manifesto do Critical legal studies, Unger tem buscado a construção
de uma doutrina “desviacionista” elaborada na defesa de um verdadeiro contra-programa
de mudança social, na qual, além de desmistificar o discurso jurídico hegemônico,
pretende dar voz às pretensões de grupos que não detêm o poder jurídico, no suposto de

No vocabulário ungeriano, vem a ser o arranjo institucional e ideológico, relativamente acidental, que
regula as expectativas corriqueiras e as disputas regulares com relação à distribuição de recursos na
sociedade.
123
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que o direito é um tecido de contradições, em que há soluções dominantes e soluções
discrepantes. Verdadeiramente, sob a égide de uma visão desviacionista, se poderia

superar a pretensa neutralidade do discurso jurídico e reivindicar novas soluções e
alternativas institucionais que se encontram na periferia, trazendo-as para o centro:
variações que foram silenciadas, reprimidas e que, uma vez libertas, poderão contribuir
para abolição ou enfraquecimento de hierarquias e papéis sociais arraigados.
Unger ambiciona inserir o direito numa dinâmica mais ampla de um horizonte
explicativo da sociedade e dos indivíduos. Considera-o (também) como ferramenta de
imaginação institucional, capaz de servir aos interesses do experimentalismo prático, que
encontra numa democracia radical seu espaço mais amplo de afirmação. Esse
experimentalismo pretenderia diminuir a distância entre nossas aspirações e ideais e a
indignidade dos objetos aos quais eles se prendem: o direito seria esse pormenor, pois
materializaria no plano concreto das instituições, os desejos e pretensões ainda não
concretizados e que, em geral, flutuam numa plataforma mais abstrata do discurso
filosófico e político.
Tão relevante atributo reservado ao direito no pensamento ungeriano exige
que se adote nova compreensão do seu papel, distanciando-o das abordagens clássicas
que se limitam, em boa parte dos casos, a enxergá-lo unicamente como mera técnica de
controle social ou mesmo componente da superestrutura ideológica erigida para sustentar
relações de poder.
A emancipação reivindicada por Mangabeira Unger se opera no âmbito da

institucionalidade. As instituições devem ser reconstruídas e remodeladas a ponto de
quebrarem as rígidas hierarquias e papéis sociais que nos moldam e nos impedem de
construir caminhos alternativos de sociabilidade, sendo o direito o saber vocacionado
para oferecer os instrumentos para essas transformações. 124 A sociedade é também o

conjunto de regras jurídicas que a compõem. Esse o sentido do velho brocardo latino “ubi
societas, ibi jus”: a vida social é a vida das pessoas que segue regras institucionalizadas

124“Não há salvação sem o direito. Desfechado contra a privatização do poder: contra o mundo crepuscular

dos financistas enriquecidos pelas informações privilegiadas sobre os pormenores e o “timing” da falência
do Estado, contra os empresários politiqueiros bafejados pelos favores do governo privatizador, contra os
fundos de pensão manejados como arma de pilhagem pelos agentes dos principais homens da corte, contra
o Banco Central, administrado como instrumento de socialização dos prejuízos dos graúdos e garantia de
capitalização de seus lucros. O direito, porém, é apenas condição. Não é caminho.” UNGER, Roberto
Mangabeira. In: A Segunda via: presente e futuro do Brasil. São Paulo: Boitempo, 2000. p. 229.
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na forma jurídica. Não sem motivo, Mangabeira Unger assinala que “toda sociedade
revela, através de suas leis, os mais recônditos segredos de como mantém os homens

unidos” (1976, p. 57). As sociedades se transformam, mudam, o direito segue-lhe a sorte,
acelerando ou retardando esse processo, e nessas transformações existem rupturas e
continuidades, mas sempre presente o direito, como fator para assegurar avanços e
consolidar posições, e, ao mesmo tempo, como elemento plástico, idôneo a abrir novas

direções para experimentações e ensaios de alternativas estruturais aos modelos
vigentes.125
Semelhante compreensão da normatividade demanda, ainda, que se opere
uma reorientação nos valores que a tradição jurídica pretende emprestar ao direito:
previsibilidade e segurança. Nesse particular, qual o sentido das denominadas cláusulas
pétreas contempladas em muitas constituições do ocidente? É possível congelar um
modelo societário, impedindo as transformações sociais? No caso brasileiro, como seria
possível conciliar pretensões de erradicação da pobreza e redução das desigualdades
sociais previstas no art. 5º da Constituição Federal, com a petrificação de determinados
limites que seriam insuscetíveis de mudança, se o alcance de tão ambicioso objetivo exigir
seu rompimento?
Por outro lado, quando Unger associa a análise jurídica à imaginação, de
imediato provoca uma perplexidade em quem se defronta com seu pensamento. Essa
estranheza só faz aumentar quando sustenta que o direito deve se transformar em
ferramenta mestra de imaginação institucional. São narrativas que notoriamente se
antagonizam: o profissional do direito é costumeiramente associado à figura do guardião
da ordem, que exerceria uma atividade prático-racional, de tal modo que o exercício da
imaginação seria sim tarefa de poetas e literatos e nunca dos juristas. A mentalidade do
jurisprudente, conquanto eventualmente criativa em certa dimensão – o que não se pode
negar – está envolvida diretamente com a análise fria de textos legais de uma realidade
instituída, o que o distanciaria da esfera da imaginação, compreendida como busca que
pretende ultrapassá-la e eventualmente superá-la. Deveras, a noção de imaginação é
“O direito, sendo assim, acumula as experiências não apenas de regras de agir, senão também de regras
de alteração do agir e das regras do agir. No direito, expressam-se de forma clara as tensões inerentes à
temporalidade humana. Tensão entre o futuro que se deseja e o passado que se rejeita, ou entre o futuro que
se teme e o passado que se aceita. Expressam-se, também, as tensões inerentes à historicidade:
instrumentalização do Estado para produção de novas relações sociais, ou sua mesma instrumentalização
para conservação de poder e estabilidade”. In: LOPES, José Reinaldo de Lima. Direito e transformação
social - Ensaio interdisciplinar das mudanças no direito. Belo Horizonte: Nova Alvorada, 1997, p. 194.
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comumente associada à arte e à inventividade, em suma, âmbitos habitualmente alheios
ao campo da ciência e da racionalidade.
Sem dúvida que esse paradigma na ciência do direito vem perdendo terreno
e dando lugar a novas perspectivas hermenêuticas, que desejam aproximar tais domínios
e, mais que isso, revelar que as fronteiras que os estremam não são rigidamente separadas.
Em Unger, a dimensão constitutiva da imaginação no campo do direito emerge como
elemento fundamental para fazer avançar um projeto de transformação social que põe
ênfase na sua dinâmica reformista-revolucionária.
Nesse sentido, na visão ungeriana o direito pode ser reduzido a pura “forma”,

apta a conduzir qualquer conteúdo? O jurista, por sua vez, enquanto auxiliar técnico do
cidadão, seria um mero escriba, pronto a traduzir na linguagem normativa os interesses e
ideais emancipatórios? Não parece que Unger chancele uma concepção pura e
exclusivamente funcionalista do direito, no sentido de que adequado a traduzir em sua
materialidade qualquer espécie de estrutura de poder, a exemplo das leis do apartheid ou
mesmo dos postulados do nazi-fascismo. Repousa em sua concepção da sociedade certa
ideia de perfeccionismo democrático, no sentido de que algumas formas de vida devem
ser encorajadas e outras não. Ele não é um cético em termos axiológicos,126 na medida
em que concede grande importância ao caráter valorativo e teleológico das normas
jurídicas, como realização e materialização de ideais e interesses das pessoas, em um
modelo societário que assegure o empoderamento individual aliado ao progresso material
da comunidade.127

Afirma, nesse sentido, Cornelius F. Murphy Jr: “Unger insists that his politicized program is not an
ideal of perfection. But it is not neutral toward contrasting visions of the good. Empowered democracy is
a means of carrying froward the stalled project of personal emancipation. The primary aim of politics will
be to transform large impersonal institutions into the ‘small coin of personal relations’. To advance the
ideal of freedom, it will promote changes in social life which can reduce what Unger sees as the Elemental
tension of personal existence: the desire for attachment and the fear of dependency and despersonalization”.
In: MURPHY JR, Cornelius F. Descent into subjectivity. Studies of Rawls, Dworkin and Unger in the
context of modern thought. New Hampshire: Longwood Academic, 1990, pp. 213.
126

Unger é um crítico da corrente que se designa como direito alternativo ou uso alternativo do direito,
que faria oposição ao direito “tradicional” e formalista. Considera necessário que “o pensamento jurídico
escape a esse dilema porque essa guerrilha de Direito Alternativo, da liberdade interpretativa, não apresenta
uma visão institucional alternativa. Em vez de apresentar uma visão da estrutura, da mudança da estrutura
e da estrutura alternativa, ela se reduz a essa resistência no plano micro, que é uma resistência de cunho
essencialmente negativo. Então eu diria que a tarefa importante para o pensamento jurídico é escapar a esse
falso dilema e compreender e praticar o pensamento jurídico como um pensamento sobre as estruturas e
sobre a criação de estruturas alternativas”. Cad. Esc. Legis. Diálogo: Roberto Mangabeira Unger. 1(1): 3357, jan/jun .1994, pp. 39-40.
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A agenda por ele apresentada para diversos ramos do direito128 demonstra o
elevado potencial criativo que a experiência jurídica permite desenvolver, na qual forma

e conteúdo se entremesclam como um todo indivisível, numa relação dialética de
causação recíproca. Muitas aspirações dos mais generosos projetos de emancipação
humana malograram exatamente por não terem encontrado uma tradução prática em
instituições que permitissem a materialização das ambições cultivadas: o direito é esse

espaço de afirmação e encontro. O território onde se cruzam sonhos e esperanças e sua
encarnação na materialidade concreta. A voz que consegue traduzir em artefatos
institucionais e normativos as mais nobres pretensões de engrandencimento pessoal e
coletivo.
No famoso romance Crime e Castigo, de Dostoiévski, há um personagem,
Razumíkhin, que ganhava algum dinheiro como tradutor. Em determinado momento,
confessa que, ao realizar essa atividade, punha “cada vez mais coisa minha no texto”. Isso
porque seria um fracasso na ortografia do alemão (língua que traduzia para o russo, seu
idioma) e, pior ainda, reconhece suas limitações na propria língua materna, mas, apesar
disso, tinha o alívio de saber que seu texto, malgrado tais circunstâncias, talvez saísse
melhor que o original, o que ele próprio colocava em dúvida: “vai ver que talvez ele não
saia melhor mas pior”. 129 Por contraste, a passagem é interessante é útil para enriquecer

a compreensão da experiência jurídica: o direito, tal como Razumíkhin, vai sempre (ou
haveria de) por uma pitada de si no seu compromisso de traduzir os interesses e ideais em
práticas e instituições.130 Não pelo desapreço a tais aspirações, mas porque tem a nobre

As limitações desse artigo não permitem maiores esclarecimentos quanto ao alcance do projeto teórico
ungeriano, no particular.
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Refletindo acerca do ofício do tradutor (seu intento) e comentando essa passagem, Eduardo Ferreira,
em inspiradas observações, exprobrou-o: “Traduzia como quem produz texto postiço. Nem original nem
tradução, mas outra coisa qualquer. Terceiro tipo de texto. Escritura fingida. Fingia traduzir, mas, na
realidade, escrevia cada vez mais de sua própria cabeça. Coisas suas. Usava a criatividade, preenchia as
lacunas com natural desfaçatez. O original mal lhe dava uma ideia do que escrever. Acendia a centelha,
apenas. O resto vinha de si mesmo”. In: FERREIRA, Eduardo. Uma pitada de si na tradução. Rascunho:
Jornal de Literatura do Brasil. Maio/2016, p. 2.
129

Como argumenta Diogo R. Coutinho: “Ao formalizar uma decisão política e/ou técnica sob a forma de
um programa de ação governamental, o direito agrega-lhe traços cogentes (isto é, vinculantes, não
facultativos), distinguindo-a de uma mera intenção, recomendação ou proposta de ação cuja adoção seja
facultativa. Dito de outra forma, o direito dá à política pública seu caráter oficial, revestindo-a de
formalidade e cristalizando objetivos que traduzem embates de interesses por meio de uma solenidade que
lhe é própria”. COUTINHO, Diogo R. O direito nas políticas públicas. Disponível em:
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https://sociologiajuridica.files.wordpress.com/2011/10/o-direito-nas-polc3adticas-pc3bablicascoutinho1.pdf. Acesso em: 15 agosto 2017.
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possibilidade de informar e esclarecer os cidadãos das inúmeras alternativas capazes de
exatamente melhor concretizá-las, ao ampliar o repertório de possibilidades institucionais

idôneas a tais finalidades.
O direito não se reduziria a um conjunto de normas nem tampouco a um
esquema abstrato de regulação, mas antes se constitui numa esfera de resolução de casos
concretos e, especialmente, mecanismo de construção de novos caminhos para a
convivência humana, de tal modo que a lei é enxergada não como a realidade do direito,
mas como sua possibilidade, que promove um amálgama entre ser e dever-ser, entre uma
realidade instituída e uma realidade instituinte de novos horizontes sociais.

O DIREITO COMO CONSTRUTOR DE MUNDOS

No contexto teórico ungeriano, o direito é, em verdade, uma empresa, uma

atividade, em contínua e infindável construção, e o que importa não é sua anatomia, mas
seus elementos operativos,
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tal modo que a razão jurídica não seria puramente

instrumental, senão uma razão prática, não apenas sobre os meios, mas também - e
fundamentalmente- sobre os fins. Sob tal medida, o estado de direito democrático é o

único que assegura a liberdade de ação para os diversos grupos sociais, legitimando-os à
luta pela defesa de seus interesses nos marcos da institucionalidade, a fim de que
promovam mudanças sem romper com as instituições, mas reformulando-as,
reconstruindo-as, remodelando-as para que se tornem estruturas plásticas e flexíveis,

capazes de aproximar suas rotinas de conservação das suas práticas transformativas.
O que caracteriza o estado de direito democrático é o controle social do
poder,132de maneira que apontaria para um “além de si mesmo” (Franz Neumann): ele é
Unger diria: trata-se de música e não arquitetura. “En la música, la repetición deja de ser una prisión;
se transforma, como deberia ser en nuestra experiência, en la condición de lo nuevo. Lo que parece una
remota exploración de consonâncias y disonancias expresa una esperanza central de nuestra humanidad.”
In: UNGER, Roberto Mangabeira. El despertar del individuo. Imaginacíon y esperanza. Buenos Aires:
Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 51.
131

Existem notórias afinidades entre o pensamento jurídico de Unger e as teses de Franz Neumann no seu
clássico O império do direito, São Paulo: Quartier Latin, 2013. Para Neumann, a emancipação não pode
ser pensada fora da esfera do direito liberal, mas sim a partir da sua radicalização. Segundo José Rodrigo
Rodriguez, em estudo sobre Neumann, a mediação política para fazer valer determinados interesses deve
procurar cristalizá-los em instituições. In: RODRIGUEZ, José Rodrigo. Fuga do direito. Um estudo do
direito contemporâneo a partir de Franz Neumann. São Paulo: Saraiva, 2009. Em outro interessante estudo,
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capaz de incorporar novas demandas e traduzi-las em instituições que as concretizem na
realidade material, prático-sensível. O jurista, na condição de assessor técnico dos

cidadãos, não deve proporcionar instrumentos aptos a qualquer fim, senão oferecer a seus
pares, no momento da elaboração e na fase da interpretação do direito, um discurso que
apresenta uma imagem da sociedade: uma imagem do que ela é e do que poderia ser
(COSTA, 1997, p. 189), ao apontar alternativas institucionais para sua transformação,

passo a passo.133
Esse é um papel que os operadores do direito habitualmente não se
consideram preparados a desempenhar, já que adestrados a somente repetir lições de uma
escolástica ultrapassada e de um academicismo estéril e enciclopédico: restringem-se a
copiar modelos institucionais que eventualmente triunfaram em outros países, em
especial naqueles que alçaram maior nível de desenvolvimento social e econômico.
Avaliam que é uma operação arriscada, pois a prefiguração de futuros alternativos embute
perigos, em relação aos quais não estão dispostos a se expor. Preferem se acomodar ao
papel secundário que lhes foi destinado: cantam acorrentados, como na sugestiva imagem
ungeriana inspirada em Hegel.
Contribui para isso a circunstância de que a normatividade jurídica, de
ordinário, opera sobre fatos ocorridos, de tal sorte que o exercício da imaginação estaria
restrito a tão somente encontrar o melhor critério de enquadramento de situações fáticas,
quando se trata de conflitos postos à sua apreciação na esfera de atuação jurisdicional. E
mesmo na esfera da elaboração de textos normativos, a prática jurídica tem se limitado a
consolidar posições já adotadas, cobrindo-as com o manto legal, sem avançar para uma
José Rodrigo Rodriguez alerta que, em Neumann, a emancipação “não é uma prática exterior ao direito ou
uma ideia desencarnada: manifesta-se como imaginação institucional”. Franz Neumann ‒ o direito liberal
para além de si mesmo. In: NOBRE, Marcos (Org.). Curso livre de teoria crítica. Campinas: Papirus
Editora, 2009. p. 100.
O reformismo revolucionário ungeriano busca, acima de tudo, fixar um rumo e identificar o próximo
passo. Seu gradualismo é reformista no método e revolucionário na direção. Mudanças graduais podem ter
efeitos revolucionários no futuro. O pensamento progressista mais radical sempre apostou na substituição
abrupta e integral de um sistema sócio-econômico por outro, como na tradição marxista. No entanto, insistase, a via ungeriana pode representar um caminho para transformação da sociedade: “Do mesmo modo, é
um erro supor que a moderação em política – se entendermos por isso uma política que se caracteriza por
pequenos passos, por uma sabedoria desiludida, por propostas concretas, pelo desdém para com promessas
grandiosas, por uma consciência da dificuldade presente mesmo no ‘avanço’ mais mínimo – não seja
revolucionária, admitindo que esta última palavra ainda retenha algum poder descritivo. Depende do que
os pequenos passos têm por objetivo mudar. Depende de como se configura, no caso, o quadro de
possibilidade humanas. Uma política que, passo a passo, derrota e derrota, concentrasse seus esforços na
tentativa de impedir que o tigre saia da jaula seria mais moderada e revolucionária que jamais houve”. In:
CLARK, T.J. Por uma esquerda sem futuro. São Paulo: Editora 34, 2013, p. 52-53.
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esfera de criação propriamente dita: em síntese, não haveria sentido em buscar no direito
a possibilidade de transformação social. Trata-se de perspectiva muito presente no

pensamento jurídico e que deita raízes em largas tradições doutrinárias, ao concebê-lo tão
somente como instrumento de consagração formal de decisões políticas, idôneo apenas a
materializar a tensão entre relações de forças que se consolidaram, de tal modo que a
conclusão seria sempre a mesma: o direito vem depois (COSTA, 1997, p. 197).
A ênfase de Unger é outra. 134 Ele não reconhece no direito uma força
autônoma – o que de fato não é, pois responde a estímulos das mais distintas ordens - ,
mas outorga-lhe papel fundamental de elaborar instrumentos capazes de dar asas a
imaginação institucional, convertendo as abstrações do plano político e filosófico135 em
materializações concretas de anseios e pretensões insatisfeitas. 136 Ademais, longe de
considerar que o direito viria a reboque dos fatos, ao considerar que os arranjos societários
são construções humanas contingentes e expressões da luta política congelada, deixa
evidenciado que a base material que serve de suporte para que o direito construa suas
instituições é uma realidade que pode ser, em boa medida, por ele moldada e
reconstruída.137

“Os direitos normalmente se concebem como respaldos de situações constituídas. Mas o direito de
desestabilizar é um direito antidireito, exercido para devolver parte da vida social à sua situação, sempre
inerente, de abertura e disponibilidade”. In: UNGER, Roberto Mangabeira. A alternativa transformadora.
Como democratizar o Brasil. Rio de Janeiro, Guanabara, 1990, p. 338.
134

Como ensina Óscar Correas: “Pero lo que los juristas decimos, es, al mismo tiempo, una actividad. Esto
es así por las propias características del objeto con el que tratamos. Mientras que al poder, en tiempos
normales, le tienen sin cuidado los que los filósofos y politólogos dicen, le preocupa de manera especial lo
que los juristas dicen, porque al decir hacemos – como ha sido puesto de manifiesto por los actos de habla”.
El neoliberalismo en el imaginario jurídico. In: Direito e neoliberalismo: elementos para uma leitura
interdisciplinar. Marques Neto, Agostinho Ramalho et alli. Curitiba: Edibej, 1996, p. 10. (grifos do autor).
135

Cogite-se o enorme papel que o direito teria ao conceber novos modelos de federalismo cooperativo,
um novo sistema de provisão de serviços públicos com participação dos cidadãos, um novo estatuto para
os trabalhadores que estão fora do alcance da legislação trabalhista, um novo regime de propriedade e
contrato mais adequado às economias de vanguarda, dentre outras possibilidades, em suma, um amplo
leque de demandas sociais que exigem a pormenorização jurídica, pois a única capaz de retirá-las do plano
das abstrações teóricas e materializá-las numa dinâmica concreta.
136

De uma perspectiva sistêmica e com inspiração luhmanniana, Emilios A. Christodoulidis lançou duras
críticas a Mangabeira Unger, acusando-o de reduzir o direito à política, pois, no fundo, haveria um limite
para a imaginação institucional, na medida em que o direito acaba sendo uma “redução” de outros possíveis
discursos jurídicos, de sorte que desafiar tais “reduções” seria destruir o direito como sistema. O direito,
portanto, há de estar imune a uma política visionária e, além disso, a ideia ungeriana de uma doutrina
desviacionista e de direitos da solidariedade como os considera (como abordado) seria um contrassenso,
pois o direito há de abranger o que se encontra legalmente definido. No entanto, deve-se insistir que Unger
não pretende se afastar dos marcos da institucionalidade jurídica, ao contrário, um dos seus méritos é
considerar que esta é uma via para a transformação social. Seu propósito é buscar a afirmação de um
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Destarte, à luz de semelhante panorama teórico, o direito é um construtor de
mundos. Comprova-o, por exemplo, o papel desempenhado pelo instrumento da

personificação das pessoas jurídicas e a criação dos títulos de crédito, ferramentas
jurídicas que serviram de base e apoio a expansão do capitalismo, o que Marx constatou
em meados do século XIX ao afirmar que “o mundo ainda estaria sem estradas de ferro,
caso ficasse esperando até que a acumulação de alguns capitais individuais alcançasse o

tamanho requerido para construção de uma estrada de ferro. No entanto, a centralização
mediante a sociedade por ações chegou a esse resultado num piscar de olhos” (MARX,
1985, p. 198), o que atesta o potencial criador do direito, que não se limita a meramente
espelhar a realidade circundante, mas também a reconfigurá-la (MARTÍNEZ, 1997, p.

207). Essa a dimensão mais proeminente que Mangabeira Unger recupera para o direito:
a capacidade de imaginação. O jurista como um inventor de novos mundos. Um
conselheiro do príncipe (os cidadãos comuns) (COSTA, 1997, p. 188) que não se restringe
a dar conselhos sábios e prudentes, mas que projeta futuros distintos e, mais que isso,

oferece material para soerguê-los.138
Em Unger, o direito revela sua tessitura estética e simultaneamente ética: um
espaço de criação e formulação de novos conceitos e ferramentas para o exercício da
imaginação. Um território que assegura a fabulação, a invenção, cuja ambição maior é

fortalecer as pessoas e libertá-las das correntes que as impedem de construir um caminho

reformismo revolucionário, que pretende reconstruir as instituições existentes e não eliminá-las. E mesmo
quando Unger pretende dar voz às soluções discrepantes, ele o faz recuperando os fragmentos de tais
alternativas com base em materiais legais em vigor e a partir de mudanças de pequena escala que podem
ter efeitos amplos no futuro. Afirme-se, ainda, que para Unger, sempre existirá um contexto: o que ele
defende é que seja o mais aberto possivel à revisões. Sempre haverá, assim, um fechamento, mas nunca
integral. Ademais, reconhece a inafastável conexão entre direito e política, pois é no detalhamento
institucional da normatividade jurídica que os anseios e ideais políticos encontram sua materialização. In:
CHRISTODOULIDIS, Emilios A. The Inertia of Institutional Imagination: A Reply to Roberto Unger. The
Modem Law Review Limited 1996 (MLR 593, May). Published by Blackwell Publishers, Cambridge.
Kevin Walton, ao refutar as objeções apresentadas por Christodoulidis a Unger, deixa evidenciado que o
filosófo brasileiro não endossa a tese do direito ser tragado pela política: “Christodoulidis finds a tension
between the idea of a ‘structuredenying structure’ and the precepts of systems theory only because he dwells
upon Unger’s ideal of empowerment. However, it is clear that the attainment of this goal is not
unconditional. The other side of Unger’s theory – enlarged doctrine – ensures that the political does not
swallow the legal. Although Unger wishes to enhance the ability of structures to rework themselves, he
realises that this must occur within the confines of the legal system. Vision and realism go together.”
WALTON, Kevin. A realistic vision? Roberto Unger on law and politics. Res Publica 5, n. 2: 139–159,
1999.
O direito consegue estabelecer suas “ficções” impondo-as ao mundo real, como sustenta James Boyd
White: ao suspeito se presume inocente, ao culpado se absolve e ao condenado se concede anistia. In:
BOYD WHITE, James, The legal imagination, Chicago: University of Chicago Press, 1985. Do mesmo
autor: From Expectation to Experience, Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000.
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de engradecimento coletivo e individual, pois, como afirmava Giraudoux: “o direito é a
mais poderosa das escolas de imaginação. Jamais um poeta interpretou a natureza tão

livremente quanto o jurista a realidade”.139
É na dimensão concreta, praxeológica, na materialidade estética que opera o
direito, daí o esforço ungeriano em incorporar em suas coordenadas uma poética e, porque
não dizer, uma poética pragmática,140 que coloca em questão o fazer dos homens, em um
sentido ontológico, enquanto criação autêntica e divisada como produção e criação de
materiais, práticas, ferramentas conceituais, institutos jurídicos, em um plano mais
abrangente de radicalização do projeto democrático, mesmo porque os “mais importantes
repositórios de visões sociais estabelecidas são as ordens normativas – especialmente os
sistemas legais e as tradições da doutrina legal-, que fazem do mundo social algo mais
que uma arena de disputa”. (UNGER, 1998, p. 51).
O direito é um domínio no qual a sociedade se autoconstrói, de tal maneira
que ele não é um simples instrumento, um mero componente da superestrutura política,
mas um de seus elementos constitutivos, e, como tal, uma das principais ferramentas para
execução da tarefa de reconstrução institucional. Em regra, ele trata de vários aspectos da
vida societária, fazendo-o, entretanto, no plano dos acertos institucionais mais práticos e
das premissas e ideais que os mobilizam, pois, como assevera Edvaldo Brito, avaliando

as mudanças na ordem social, a “ordem jurídica sofre os reflexos das mutações, mas em
um processo de retroalimentação, conforma-as, agindo como instrumento necessário à
realização delas” (BRITO, 1982, p. 146).

CONCLUSÃO

Os arranjos sociais refletem o congelamento de lutas políticas que, uma vez

interrompidas, adquirem a aparência de naturalidade, fazendo com que tais acomodações
ganhem vida independente, mas nunca deixam de ser artefatos humanos: nós os

GIRAUDOUX, J. La Guerre de Troie n'aura pas lieu, Acte 2, scène V, éd. La Pléïade - Théâtre complet,
Gallimard 1982, p. 552: "le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Jamais poète n'a interprété
la nature aussi librement qu'un juriste la réalité” (tradução nossa).
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Nessa direção, os estudos do filósofo brasileiro José Crisóstomo de Souza. Ver, para tanto, as
contribuições teóricas do grupo de pesquisa Poética Pragmática, por ele coordenado:
poeticapragmatica.blogspot.com.bb.
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construímos e podemos reconstruí-los. O grande desafio da democracia radical há de ser
a luta contra esse procedimento de naturalização do instituído, que impõe a todos uma

grade de hierarquias e divisões sociais. Nossa vida social não pode ser explicada tão
somente sob a ênfase da história interna de concepções teóricas dominantes: existem
concepções que foram silenciadas e que apontam para outros horizontes de
transformações e mudanças.

O clero dos juristas tem cumprido ao longo do tempo funções sacerdotais:
cultuando uma suposta ordem moral imanente ou servindo de emuladores de poderes
estatais. É chegado o momento de se tornarem profetas: porta-vozes de um futuro a ser
construído, realçando os poderes da humanidade ordinária e dos homens comuns:
Um profeta nunca faz predições. Ele divisa um futuro acessível
que vê prefigurado em aspectos da experiência presente. Ele vê
as atuais imperfeições à luz do melhor adjacente possível. Ele
oferece antecipações tangíveis de uma vida maior. Ele não precisa
de otimismo - uma atitude passiva e contemplativa - porque ele
tem esperança - um impulso orientado para a ação.
Juristas podem se tornar profetas sem deixar de ser juristas.141
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p. 44. (tradução nossa).
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A RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS NO
DIREITO BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO

Belmiro Vivaldo Santana Fernandes142
Ricardo Maurício Freire Soares143

Resumo: A partir da interlocução possível entre a Constituição e o Direito Civil,
examinou-se o valor filosófico da dignidade humana e seu reconhecimento jurídico como
princípio constitucional, cuja aplicabilidade revela-se plena mediante a utilização das
teorias lastreadas no pensamento pós-positivista. Objetivando o reconhecimento de sua
máxima eficácia, pôs-se em aproximação a dignidade humana perante os direitos de
personalidade e direitos fundamentais, enquanto suas decorrências normativas,
enfrentando-se, com relação a estes últimos, o regramento da direta aplicação do direito
à igualdade às relações jurídicas entre particulares. Reconhecidos tais limites, estudou-se
mais detidamente o instituto da responsabilidade civil por danos morais, mediante o
levantamento de seus pressupostos e das diversas correntes que regulam sua aplicação.
Palavras–chave: Constituição - Direito Civil - direitos de personalidade responsabilidade civil por danos morais,
Abstract: From the possible interlocution between the Constitution and the Civil law, the
value philosophical of the dignity of human being and its legal recognition as
constitutional principle were examined, whose applicability shows full by means of the
use of the theories based in the thought after-positivism. Objectifying the recognition of
its maximum effectiveness, the dignity set in approach the rights of personality and
constitutional rights, while its normative results, searching, with regard to these last ones,
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the regulation of the direct application of the right to the equality to the legal relationships
between particular. Recognized such limits, the institute of the civil liability for pain and
suffering was studied more specifically, by means of the survey of estimated its and the
diverse chains that regulate its application.
Key-words: Constitution - Civil law - dignity of human being - the rights of personality
- civil liability for pain

RESPONSABILIDADE CIVIL

Etimologicamente, “responsabilidade” se origina do latim “respondere”,
podendo ser traduzido como obrigação que alguém tem de assumir com a conseqüência
dos seus atos (PAMPLONA, 1999, p. 21). Como subespécies da responsabilidade
jurídica144, encontram-se a “responsabilidade civil” e a “responsabilidade penal”, cuja
diferença básica é a conseqüência sancionadora para o agente da conduta 145 . Pereira
(2004, v. 1, 632) define a responsabilidade civil como:
[...] a efetivação da reparabilidade abstrata do dano
em relação a um sujeito passivo da relação jurídica, que se forma.
Reparação e sujeito passivo compõem o binômio da
responsabilidade civil, que então se anuncia como o princípio que
subordina a reparação à sua incidência na pessoa do causador do
dano.
A conduta individual pode se revelar conforme ou desconforme ao direito.
Segundo a classificação doutrinária dos atos humanos (PEREIRA, 2004, v. 1, p. 654), os
atos ilícitos representam a concretização de um agir em desacordo com a ordem legal.
Em razão disso, não deve o ordenamento jurídico permitir que o agente venha a se
beneficiar de uma conduta ilícita, merecendo, portanto, ser sancionado, por proteção ao
direito de outrem. Ao passo em que o ato lícito cria para o agente direitos e obrigações, o
ilícito apenas lhe gera deveres (PEREIRA, 2004, v. 1, p. 653).

Sobre a diferença entre responsabilidade civil e penal, Dias (1995, p. 7-10), citando Mazeaud et
Mazeaud, afirma que é a mesma que existe entre o direito penal e direito civil. Assim, explica que enquanto
a reparação civil reintegra, realmente, ao prejudicado na situação patrimonial anterior, a sanção penal não
oferece nenhuma possibilidade de recuperação ao prejudicado, pois sua finalidade é restituir a ordem social
ao estado anterior à turbação.
145
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De acordo com Pereira (2005, v. 1, p. 654), o ato ilícito reúne certos requisitos
para ser ensejador de responsabilização civil, expostos da seguinte maneira: a) uma
conduta intencional ou previsível de um resulta; b) a violação do ordenamento jurídico,
por ser contrária às normas; c) a imputabilidade do resultado antijurídico à consciência
do agente; d) a penetração da conduta na esfera jurídica alheia146.
Servindo de pressuposto para a responsabilização civil, o ato ilícito funda-se
na noção de culpa147 do agente, em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido
estrito. Vale ressaltar que o direito civil brasileiro abandonou tal distinção, porque de
difícil aplicação nos casos concretos, permanecendo, todavia, no campo penal 148 .
(PEREIRA, 2004, v. 1, 657).
Na opinião de Cavalieri (2006, p. 28-29), a violação de um dever jurídico é
que configura o ilícito, pois acarreta um dano para outrem, gerando, portanto, um novo

Explica Pereira (2004, v. 1, p. 655-656). que na estrutura explicitada, são cabíveis todas as espécies de
ilícitos, sejam civis, sejam penais. Em suas palavras: “Não se aponta, em verdade, uma diferença ontológica
entre um e outro. Há em amos o mesmo fundamento ético: a infração de um dever preexistente e a
imputação do resultado à consciência do agente. [...] Mesmo no caso de um ilícito ser reprimido
simultaneamente no cível e no criminal, há diferenciação, pois enquanto este tem em vista a pessoa do
agente para impor-lhe sanção, aquele se preocupa com o resultado e cogita da recomposição patrimonial
da vítima. Enquanto o direito penal vê no ilícito a razão de punir o agente, o direito civil nele enxerga o
fundamento da reparação do dano. Por isto mesmo, a responsabilidade civil é independente da criminal,
ainda que haja a superposição das duas áreas.” O ponto sobre responsabilidade civil e penal será retomado
mais adiante, quando se tratar sobre a figura do dano punitivo.
146

Seguindo as lições de Pereira, sobre o nascimento da teoria do risco, que é o pressuposto da
responsabilidade civil (2004, V 1, p. 663), diz-se que: “Em verdade, a culpa, como fundamento
responsabilidade civil, é insuficiente, pois deixa sem reparação danos sofridos por pessoas que não
conseguem provar a falta do agente. O que importa é a causalidade entre o mal sofrido e o fato causador,
por influxo do princípio segundo o qual toda pessoa que cause a outra um dano está sujeito a sua reparação,
sem necessidade de se cogitar do problema da imputabilidade do evento à culpa. [...] Ante uma perda
econômica, pergunta-se qual dos dois patrimônios deve responder, se o da vítima ou o do causador do
prejuízo. E, na resposta à indagação, deve o direito inclinar-se em favor daquela, porque dos dois é quem
não tem o poder de evitá-lo, enquanto o segundo estava em condições de retirar um proveito, sacar uma
utilidade ou auferir um benefício da atividade que originou o prejuízo. O fundamento da teoria é mais
humano que o da culpa, e mais profundamente ligado ao sentimento de solidariedade social”.Em razão
dessa teoria se referir apenas à responsabilidade objetiva, sua análise extrapola o presente estudo, que versa
exclusivamente os danos morais provocados pelos particulares, cuja teoria aplicável é a da culpa.
147

Nas palavras de Dias (1995, p. 120), “Nem mesmo a classificação dos atos ilícitos em dolosos ou
culposos apresenta interesse para o civilista brasileiro, que só cogita do gênero ato ilícito, que é o fato, não
autorizado pelo direito, causador de dano a outrem [...]. Vale ressaltar que o fato do Código Civil de 1917
ter utilizado, em seu artigo 159 as expressões “imprudência” e “negligência” – institutos típicos da conduta
culposa em sentido estrito – isso não significa que fosse necessária a sua consideração para a aplicação –
ou não – da responsabilidade civil a agentes infratores.
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dever jurídico149. Assim, existe um dever jurídico originário, que, uma vez violado, gera
um dever jurídico sucessivo, que é o de indenizar o prejuízo.
O referido autor acrescenta que o ato ilícito pode ser analisado sob duas
perspectivas. Num sentido estrito, é considerado como o conjunto de pressupostos da
responsabilidade, ao passo em que no sentido amplo, refere-se apenas a uma conduta
humana voluntária e contrária à ordem jurídica. (CAVALIERI, 2006, p. 33)150. Conclui
que:
O ato ilícito, portanto, é sempre um comportamento
voluntário que infringe um dever jurídico, e não que
simplesmente prometa ou ameace infringi-lo, de tal sorte que,
desde o momento em que um ato ilícito foi praticado, está-se
diante de um processo executivo, e não diante de uma simples
manifestação de vontade. Nem por isso, entretanto, o ato ilícito
dispensa uma manifestação de vontade. Antes, pelo contrário, por
ser um ato de conduta, um comportamento humano, é preciso que
ele seja voluntário. (CAVALIERI, 2006, p. 34).
Convém assinalar que a velha noção de ato ilícito vem sendo superada, na
responsabilidade civil, em decorrência da primazia de que goza o princípio da dignidade
da pessoa humana, sobre as relações jurídicas no direito brasileiro. Tal reformulação é
sensível, pois, segundo Bodin de Morais (2003, p. 174) a adoção do critério do dano
injusto, é mais eficaz para a proteção da dignidade da pessoa, pois objetiva não apenas
reparar “prejuízos”, mas prevení-los. Isso ocorreu em razão da mudança do paradigma
interpretativo - puramente patrimonialista – outrora vigente no direito brasileiro da época
do Código Civil brasileiro de 1916, em especial no período anterior à promulgação da
Constituição de 1988 para um modelo humanista, baseado na proteção da pessoa humana.

Por dever jurídico, entende ser “a conduta externa de uma pessoa imposta pelo Direito Positivo por
exigência da convivência social” (p. 28). Acrescenta ainda que o dever jurídico não se refere apenas a um
aconselhamento ou recomendação, mas comandos aptos a se tornarem obrigações de indenizar. Sobre estas
últimas, é importante ressaltar que se trata de uma modalidade obrigacional inserida no artigo 927 do
Código Civil, contradizendo com a teoria clássica do direito civil, na qual a responsabilidade é a
conseqüência do descumprimento de uma obrigação. Então, sua natureza jurídica é de obrigação-sanção,
opondo-se àquela surgida voluntariamente a partir da criação de negócios jurídicos (op. cit. p 26).
149

Cavalieri expõe que o conceito tradicional de ato ilícito tornou-se insuficiente para a configuração da
responsabilidade subjetiva, pois é impossível enfeixar em sua teoria todos os fatos da vida que possam
causar danos. No campo da responsabilidade objetiva, a deficiência é ainda maior, só se pode compatibilizar
a noção de ato ilícito em seu sentido objetivo. (p 33).
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Seguindo o mesmo entendimento, Perlingieri (2002, p. 156) complementa:
A personalidade é, portanto, não um direito, mas um
valor (o valor fundamental do ordenamento) e está na base de uma
série aberta de situações existenciais, nas quais se traduz a sua
incessantemente mutável exigência de tutela. Tais situações
subjetivas não assumem necessariamente a forma do direito
subjetivo e não devem fazer perder de vista a unidade do valor
envolvido. Não existe um número fechado de hipóteses tuteladas:
tutelado é o valor da pessoa sem limites, salvo aqueles colocados
no seu interesse e naqueles de outras pessoas. A elasticidade
torna-se instrumento para realizar formas de proteção também
atípicas, fundadas no interesse à exigência e no livre exercício da
vida de relações.
Nessa linha, todas as manifestações contrárias ao princípio da dignidade da
pessoa humana devem ser repelidas, não como um fim em si mesmo, mas como um meio
de proteção o citado valor supremo do referido princípio constitucional. Conhecer o
caminho da citada mudança paradigmática é fundamental para a compreensão dos
fundamentos do dano moral, apenas reconhecido como categoria autônoma da
responsabilidade civil porque valoriza-se, hoje, a dignidade da pessoa humana. Por tais
motivos, passa-se a analisar tal evolução.

TEORIAS SOBRE A OCORRÊNCIA
RESPONSABILIDADE CIVIL.

DOS

DANOS

MORAIS

NA

Tradicionalmente, poder-se-ia extrair da palavra “dano” a noção de
“prejuízo”, seja material, seja moral. A maioria dos doutrinadores pátrios, contudo, se
limita a vislumbrar os aspectos materiais deste prejuízo, quando se propõem a conceituar
“dano”. Dias, citando Paoli (1925, p. 120 apud DIAS, 1995, p. 714) afirma que “o dano,
sem sentido jurídico, quer dizer ‘abolição ou diminuição, mesmo parcial ou temporária,
de um bem da vida...”. Explica ainda que seja possível identificar duas concepções sobre
dano: a) a vulgar, no tocante a prejuízo que alguém sofre na alma, no seu corpo ou nos
seus bens, sem indagação de quem seja o autor da lesão de que resulta; b) jurídica,
delimitada pela condição de pena ou de dever de indenizar, sendo o prejuízo do sujeito
em conseqüência de violação por fato alheio (DIAS, 1995, p. 715). Dessa maneira, o dano
que interessa à responsabilidade civil é o que constitui obrigação de indenizar, sendo
dividido entre danos patrimoniais e danos morais (DIAS, 1995, p. 716).
144

Apesar disso, assevera Dias (1995, p. 737), que nem sempre se reconheceu o
fato de que o dano moral poderia ser indenizado. Os argumentos que a doutrina coleciona
são os seguintes: a) falta de efeito penoso durável; b) incerteza do direito violado; c)
dificuldades em descobrir a existência do dano moral; d) intederminação do número das
pessoas lesadas; e) impossibilidade de rigorosa avaliação em dinheiro; f) imoralidade da
compensação da dor com dinheiro; g) extensão do arbítrio concedido ao juiz.
Esta antiga tendência teve como reflexo a prevalência, durante muito tempo,
da tese da irreparabilidade (mais precisamente da não indenização) do dano moral, o que
hoje já se encontra superada. Se a existência do direito à indenização por dano moral é,
atualmente, inquestionável, o mesmo não se pode dizer quanto ao seu conceito e à sua
amplitude ou dimensão, porque ainda não houve um assentamento da doutrina quanto ao
seu conceito. Em conseqüência, a jurisprudência se mostra vacilante no reconhecimento
das situações em que se configura essa espécie de dano. Por conta disso, alguns critérios
são utilizados, objetivando-se viabilizar a sua aplicação.
A doutrina comumente definia o dano moral sob a forma negativa, como
exclusão ao dano patrimonial ou material. Dias (1995, p. 852) afirma que: “Quando ao
dano não correspondem às características do dano patrimonial, dizemos que estamos em
presença do dano moral.”
Esse modo de conceituar o dano moral nada esclarece a respeito de seu
conteúdo e não permite uma precisa compreensão do fenômeno. Define-se essa espécie
de dano com uma idéia negativa, algumas vezes acompanhada de uma fórmula
redundante, usando expressões que fazem alusão ao aspecto moral do dano, sem,
verdadeiramente, explicá-lo.
Atualmente, outras categorias de danos não-patrimoniais têm sido
reconhecidas pelo direito civil brasileiro, como o dano estético e à imagem. Dessa
maneira, a fórmula em que se exclui da esfera patrimonial aquilo que se entende por moral
implica caracterizar situações diferentes de maneira idêntica. Uma pessoa que perde a
mobilidade de um dos seus braços em razão de uma agressão física sofre,
simultaneamente, um dano patrimonial (pelo necessário pagamento de despesas médicas
e com fisioterapia, além de eventual incapacidade para certos tipos de trabalho), um dano
estético (a desarmonia gerada em seu corpo) e um dano moral (pelo abalo psíquico que
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lhe fora e sempre lhe será causado, em saber sofrera uma tão cruel dor). Portanto, deve
ser abandonada, desde já, a concepção negativista do dano moral, tendo em vista que tal
definição, conquanto afaste a classe mais distante (dano patrimonial), não esclarece as
características do fenômeno deste estudo.
A insuficiência da concepção negativa levou à busca de um objeto para o
dano moral. Procurando adentrar o próprio conteúdo dessa espécie de dano, parte da
doutrina apresenta definições que têm, em comum, a referência ao estado anímico,
psicológico ou espiritual da pessoa.
Cavalieri (2006, p. 101-102) tece duras críticas a essa teoria. Ensina que pode
existir dano moral sem que haja dor, vexame, sofrimento, como também pode existir dor,
vexame, sofrimento sem que exista dano moral, sendo tais estados anímicos, em geral,
conseqüências, e não causas. Assim, em se admitindo reparação por danos morais apenas
em caso de sofrimento, crianças, doentes em estado anímico ou doentes mentais não
estariam fora da órbita de proteção do instituto. Conclui que:
Por mais pobre e humilde que seja uma pessoa, ainda
que completamente destituída de formação cultural e bens
materiais, por mais deplorável que seja seu estado biopsicológico,
ainda que destituída de consciência, enquanto ser humano será
detentora de um conjunto de bens integrantes de sua
personalidade, mais precioso que o patrimônio. É a dignidade
humana, que não é privilégio apenas dos ricos, cultos ou
poderosos, que deve ser por todos respeitada.
Dias (1995, p. 852) observa que para caracterizar o dano moral, impõe-se
compreendê-lo em seu conteúdo, que
“não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida
a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria
física ou moral, em geral, uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado”.
O indivíduo que termina seu relacionamento com outrem pode, em
conseqüência, sofrer angústia e tristeza. O empreiteiro que não entrega a obra no prazo
pode provocar grande irritação ao contratante do serviço. O condômino que litiga com o
condomínio ou com o vizinho em razão de infiltrações existentes em seu imóvel passa
por grandes constrangimentos e aborrecimentos. Em nenhum desses casos, no entanto, é
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possível vislumbrar a existência de um dano moral - pelo menos não de acordo com o
senso médio. As dores, as angústias, aflições, humilhações e padecimentos que atingem
a vítima de um evento danoso não constituem, de ordinário, mais do que a conseqüência
ou repercussão do dano (seja ele moral ou material). A dor sentida em razão da morte do
cônjuge, a humilhação experimentada por quem foi atingido em sua honra, a vergonha
daquele que ficou marcado por um dano estético, a tensão ou a violência experimentadas
por quem tenha sido vítima de um ataque à sua vida privada são estados de espírito
contingentes e variáveis em cada caso, e que os indivíduos os sentem ou experimentam
ao seu modo. (ANDRADE, 2006, p. 40)
Modernamente, uma das teorias mais aceitas é a de que o dano moral decorre
da lesão a direito da personalidade. Cavalieri (2006, p. 74) afirma: “o dano moral é lesão
de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade
psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima”.
Por sua vez, Morais (2003, p. 132-133) assevera que:
O dano moral tem como causa a injusta violação a
uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial, protegida pelo
ordenamento jurídico através da cláusula geral de tutela da
personalidade que foi instituída e tem sua fonte na Constituição
Federal, em particular e diretamente decorrente do princípio
(fundante) da dignidade da pessoa humana (também identificado
como o princípio geral de respeito à dignidade humana).
A dimensão da regra do dano moral enquanto lesão a direito da personalidade
ainda é um debate recorrente no Brasil, que deve ser objeto de reflexão dos juristas e
operadores do Direito, sobretudo ao se considerar que existe uma proteção geral à
personalidade, pelo reconhecimento da dignidade humana.
Segundo Cavalieri (2006, p. 100-102), o conceito de dano moral merece ser
analisado à luz da Constituição de 1988, sobretudo em razão da consagração expressa da
dignidade humana como um dos fundamentos do Estado brasileiro. Em sua opinião, os
direitos da personalidade, como o direito à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e
à liberdade estão englobados no núcleo da dignidade humana, merecendo, por isso, igual
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proteção. 151 Em razão disso, foi o instituto do dano moral elevado a categoria
constitucional, conforme redação dos incisos V e X do artigo 5º do texto constitucional.
Conforme asseverado no capítulo um deste estudo, a dignidade é um valor
intrínseco do ser humano e, em sendo assim, não lhe pode ser tirado. Quando um
indivíduo sofre um dano moral, o que ocorre, na verdade, é uma pretensão violadora de
sua dignidade, pois alguém – o agente do ilícito – atua como se desconhecesse ou
pretendesse simplesmente ignorar a dignidade de outrem. Assim, sugerimos ser mais
prudente falar em direito subjetivo-constitucional à punição de pretensões violadoras da
dignidade humana.

FUNÇÕES REPARATÓRIA E PUNITIVA DOS DANOS MORAIS.

Segundo Bodin de Morais (2003 p. 295-296), em razão do direito brasileiro
não apresentar um tabelamento ou indicativo prévio do valor a ser pago a título de
indenizações por danos morais, a aplicação do estudo à luz dos casos concretos, deverá
seguir alguns indicativos: a) o grau de culpa e a intensidade do dolo do ofensor; b) a
situação econômica do ofensor; c) a natureza, a gravidade e a repercussão da ofensa
(amplitude do dano); d) as condições pessoais da vítima (posição social, política,
econômica; e) a intensidade do seu sofrimento.
Maria Helena Diniz (2003, p. 99) afirma que o ressarcimento do dano moral,
às vezes, ante a impossibilidade de reparação natural, isto é, da reconstituição natural, na
restituitio in integrum procurar-se-á [...] atingir uma “situação material correspondente”.
Por seu turno, Bernardo (2005, p. 165) entende que apenas deva ser levada
em consideração a extensão do dano, afirmando serem mutuamente excludentes este
requisito com o grau da culpa do ofensor.

É importante assinalar que CAVALIERI fala de “direito à dignidade” ou “direito subjetivo
constitucional à dignidade”. Discordamos desse posicionamento, porque o ser humano não pode ter direito
àquilo que ele simplesmente é, pois a dignidade é seu valor intrínseco. Nessa perspectiva, portanto, não se
pode exigir que o Estado lhe conceda dignidade, porque esta não se encontra em seu poder. Preferimos
dizer que os cidadãos possuem um “direito à não pretensão violadora de sua dignidade”, porque a dignidade
não é um bem que se concede ou se retira de alguém, não podendo, por meio do dano moral, alguém perder
a sua dignidade.
151
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Dias (1995, p. 730 e ss.), apesar de não apresentar critérios para a reparação
do dano moral, adverte que a maior dificuldade para sua reparação é justamente o fato de
não existirem parâmetros valorativos, diferentemente do que ocorre com o dano
patrimonial, em que se pauta na noção de prejuízo. Ao tempo em que este nunca é
irreparável, no tocante aos danos morais, todas as dificuldades se acumulam, diante das
diversas lesões que este causa, que só têm em comum o fato de não serem patrimoniais.
O Código Civil Brasileiro estabelece os seguintes delineamentos:
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do
dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção
entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
eqüitativamente, a indenização.
Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente
para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em
conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do
dano.
Da análise dos dispositivos legais, verifica-se, no Brasil, o principal aspecto
que fixa o quantum indenizatório é a extensão do dano. A culpa também é considerada,
mas apenas de forma subsidiária, se ocorrer uma das seguintes hipóteses: a) dano
desproporcional com a culpa do agente; b) concurso de culpas entre agente e vítima.
Sobre esse assunto, Bernardo (2005, p. 171) empreende uma severa crítica
acerca do pensamento do legislador:
[...] grau de culpa e extensão do dano são opostos e
mutuamente excludentes. Ou se repara tendo em vista a extensão
do dano ou se repara tendo em vista a gravidade da culpa. E
entendemos que a extensão do dano é parâmetro muito mais
eficaz. Causa espanto tenha o legislador adotado no caput do
artigo 944 a extensão do dano e no parágrafo único aberto a
possibilidade de redução da indenização tendo em vista o grau de
culpa. [...] A graduação da culpa nunca importou, em épocas
passadas, para a responsabilização civil. A doutrina clássica, de
fato, considerava que nenhuma relação deveria haver entre a
amplitude dos danos e a gravidade da culpa. Nestes casos, então,
e com absoluta independência do grau de culpa do agente, caberia
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sempre indenizar toda a extensão do dano, mesmo sendo a culpa
levíssima causadora de um dano gravíssimo.
De um lado, há tribunais que procuram compensar as vítimas pelos danos
sofridos, mediante a condenação de indenizações módicas, normalmente expressas em
salários mínimos. Por outro, em certas situações, observa-se a aplicação de pesadas
indenizações, expressas em quantias de dezenas ou centenas de milhares de reais, ou
ainda em milhões, conhecidas na common law como danos punitivos (punitive damages).
Em razão de sua aplicação se demonstrar controversa no Brasil, faz-se necessária a análise
de suas características, a fim de se concluir qual é a melhor fórmula para se proteger a
dignidade humana.

LINHAS GERAIS ACERCA DOS DANOS PUNITIVOS.

Ao tempo em que se aplica o instituto da responsabilidade civil no Brasil
indistintamente – mas de forma peculiar – aos danos contraídos tanto nas relações
contratuais, como extracontratuais, no direito dos países de common law o quadro se
mostra diverso. Nesses referidos países, o dano causado a alguém em razão de um
inadimplemento contratual recebe o nome de damage152. Por outro lado, o ato ilícito
extracontratual praticado contra outrem recebe o nome de tort, sendo estudado pela tort
law ou law of torts. Uma grande diferença entre os dois é que a reparação de danos
decorrentes de inadimplemento contratual (damage law) apenas tem caráter reparatório.
Entretanto, é intrínseco ao tort law, além da reparação específica, a prevenção de danos
futuros.
Com a proliferação dos códigos e atos legislativos uniformes que têm
crescido recentemente nos países de direito common law, o law of torts ainda se apresenta
como uma medida jurídica ainda não sistematizada, sendo estudado à luz da casuística.
Nas palavras de Kionka: “O tort law é, talvez, o último bastião do common law. Mesmo
nesta era de legislação, com a proliferação de códigos e atos uniformes, o tort law

As expressões injury, harm e loss também são utilizadas para expressar o tipo de dano causado por
inadimplemento contratual. (op. cit. p. 181).
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permanece não codificado e em grande parte não afetado pela lei.” (apud ANDRADE,
op. cit. p. 183).153
Os danos punitivos 154 se inserem nesta última categoria, sendo definidos
como “Indenização outorgada em adição à indenização compensatória, quando o ofensor
agiu com negligência, malícia ou dolo”155. (BLACK apud ANDRADE, 2006, p. 194).
Constituem:
uma soma de valor variável, estabelecida em
separado dos compensatory damages, quando o dano é
decorrência de um comportamento lesivo marcado por grave
negligência, malícia ou opressão. Se a conduta do agente, embora
culposa, não é especialmente reprovável, a imposição dos
punitive damages mostra-se imprópria. (ANDRADE, 2006, p.
195).
Segundo Andrade (op. cit. p. 186), os estudiosos do instituto dos danos
punitivos (ou punitive damages, no original) localizam sua estrutura nos textos da
Antigüidade, como o Código de Hamurabi (2000 a.C.), o Código Hiita (Séc. XV a.C),
Lei das XII Tábuas (450 a.C.) e o Código de Manu (200 a.C.). Entretanto, foi na Inglaterra

A expressão “dano moral” não aparece no common law como uma categoria específica, pois seu exame
ocorre a partir de categorias esparsas. Como exemplo, podem ser citados os “danos não-pecuniários”
(nonpecuniary loss), os general damages (conhecidos também como direct damages ou necessary
damages), personal torts, personal injury (em oposição ao property tort), emotional harm, emotional
distress, mental distress, mental suffering e mental anguish. Há, também, figuras que se referem a danos
morais mais específicos, como a defamation, intrusion (invasão de privacidade), bodily harm (dano à
integridade física), impairment of social life (dano às relações sociais), dentre outros. cf. ANDRADE (op.
ct., p. 184)
153

Segundo ANDRADE (op. cit. p. 195), muitas são as denominações dos danos punitivos, presentes nos
países anglo-saxões que os adotam. Encontram-se, ao lado de punitive damages, as expressões vindictive
damages, punitory damages, speculative damages, imaginary damages, presumptive damages, added
damages, penal damages e punies. Há ainda uma outra expressão, denominada smart-money, que não faria
menção à gíria estadunidense traduzida como “esperto”, “inteligente” ou “sabido”, mas indicativa da soma
em dinheiro estabelecida para compensação das dores da pessoa lesada.
154

No original: Damages awarded in addition to actual damages when the defendant acted with reckless,
malice, or deceit.
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que o instituto ganhou a sua moldura atual156, tendo sido disseminada, alguns anos depois,
nos Estados Unidos da América.157
Algumas teorias tentam explicar a origem dos danos punitivos. Por uma, de
enfoque histórico-sociológico, os danos punitivos teriam surgido a partir da própria
estrutura do sistema judicial inglês, que se baseia no julgamento popular pelo júri.
Inicialmente, os jurados eram cidadãos locais, com grande familiaridade com os fatos e,
a partir daí, formando seu convencimento para a resolução do conflito, não sendo
possível, nesta época, que os juízes revisassem suas condenações indenizatórias.
Posteriormente, com a composição dos júris ser elaborada por pessoas que não tinham
prévio conhecimento dos fatos, tornou-se possível, segundo o entendimento das cortes
inglesas, revisar os valores atribuídos nas condenações, embora não o façam com
freqüência, talvez em nome da tradição, bem característica do sistema jurídico inglês, do
tipo common law158
Outra corrente afirma que os danos punitivos foram desenvolvidos como
meio reparatório especificamente para danos morais, já que a jurisprudência inglesa até
o século XIX apenas reconhecia o direito à indenização aos prejuízos estimáveis
pecuniariamente. Assim, o dano que fosse puramente moral não daria ensejo à
indenização. 159 Nesse sentido, embora se utilizasse a expressão punitive damages, as

Segundo Andrade (2006, p. 187), a primeira articulação explícita da doutrina dos punitive damages
ocorreu em 1763, no julgamento Wilkes v. Wood. Wilkes foi um jornalista, que escrevera um artigo
inflamado, ofensivo à reputação do Rei George III e seus ministros. Em contrapartida, o Rei ordenou que
seus mensageiros invadissem e revirassem sua casa, apreendendo livros e papéis privados. Diante disso,
Wilkes ajuizou uma ação denominada action of trespass contra o senhor Wood, subscretário de Estado que
havia pessoalmente supervisionado a execução da ordem do Rei, objetivando a aplicação de danos
punitivos. O juiz considerou a demanda procedente e condenou Wood a pagar-lhe a significativa soma
(para a época) de £1000 (mil libras). O referido episódio serviu de precedente ao caso Huckle v. Money.
Huckle teria sido detido com base numa ordem arbitrária de um oficial da Inglaterra. Embora não tivesse
ficado confinado por mais do que seis horas, o juiz condenou Money a pagar-lhe £300 (trezentas libras),
valor igual a quase trezentas vezes o salário que Huckle recebia de seu empregador semanalmente.
156

Em 1784, Genay ingressou com uma ação contra Norris, porque este colocou uma substância em sua
bebida, causando-lhe grande dor, num drinque de reconciliação, pois ambos iriam disputar um duelo com
pistolas. A Corte considerou que Genay tinha direito a danos punitivos.
157

Segundo lição de David (1998, p. 340-344), no direito das famílias romano-germânica, a jurisprudência
apenas é utilizada para desempenhar um papel, normalmente, secundário, não sendo criadoras – salvo casos
excepcionais – de regras de direito. Na Inglaterra, o direito tem uma tradição basicamente jurisprudencial,
em que esta destaca as regras de direito, tendo, as decisões das cortes (stare decisis), servido de precedentes
(rule of precedent) para outras decisões.
158

Andrade (2006, p. 190). adverte que, excepcionalmente, admitia a fixação de um montante em dinheiro
para danos não mensuráveis pecuniariamente para determinadas categorias de atos ilícitos, como o dano à
159
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quais pelas quais os agressores eram condenados não eram absolutamente excessivas,
revelando, na verdade, um caráter muito mais compensatório do que punitivo das
indenizações por danos morais.
Finalmente, consagrou-se o posicionamento da aplicação da indenização
punitiva para compensar as vítimas que tivessem sofrido uma ofensa intangível (moral),
quando presentes circunstâncias agravantes. 160
A indenização punitiva ganhou destaque internacional a partir dos
julgamentos realizados nos Estados Unidos da América. Lá, o instituto tem sido aplicado
comumente em casos como responsabilidade pelo fato do produto (direito do
consumidor), difamação, erro médico, acidentes de trânsito, responsabilidade
profissional, invasão de privacidade, assédio sexual, dentre outros.161. É comum que tais
indenizações ultrapassagem a casa das centenas de milhares de dólares ou dos milhões,
embora muito do que se divulgue seja exagero do que realmente é aplicado na prática. 162

honra (defamation), abuso processual (malicious prosecution), agressão física (assault), prisão legal (false
imprisonment), sedução (seduction) e adultério (adultery).
Ainda existiam algumas outras teorias, como a que entendia que os danos punitivos serviam para a
correção de injustiças ocorridas nos processos criminais (hipótese conhecida no Brasil como “indenização
por erro judiciário”) ou para controlar o ímpeto de vingança da vítima. Para mais detalhes, consultar
Andrade (2006, p. 190-192).
160

Um caso famoso envolveu a rede de fastfood Mc Donald’s e uma senhora idosa. Afirma Andrade (2006,
p. 228). que “em fevereiro de 1992, em Albuquerque, no Estado do Novo México, Stella Lieback ocupava
o banco de passageiro do automóvel conduzido por seu neto e segurava um copo de café quente que havia
acabado de comprar em uma lanchonete McDonald’s pelo sistema drive-thru. Após ter recebido o café, o
neto da Sra. Lieback movimentou o veículo para a frente e o estacionou. em seguida, ela colocou o copo
descartável de polietireno entre suas pernas e tentou remover a tampa de plástico para adicionar creme e
açúcar. O café, então derramou em seu colo. [...] O café derramado foi imediatamente absorvido pelo tecido
da calça que a Sra. Lieback vestia, queimando-a severamente. Um especialista em cirurgia vascular
constatou que ela sofreu queimaduras de terceiro grau em mais de seis por cento do corpo, incluindo a parte
interna da coxa, o períneo, as nádegas e a região genital. Ficou hospitalizada por oito, durante os quais teve
de se submeter a debridamento na área atingida e a enxertos de pele. Depois, permaneceu sob cuidados em
casa por cerca de três semanas. Ao final desse período, havia perdido aproximadamente vinte por cento do
seu peso corporal. Em conseqüência das queimaduras e da cirurgia subseqüentes, ficou com cicatrizes
permanentes em mais de dezesseis por cento do seu corpo.[...] De acordo com as provas produzidas, o
McDonald’s servia o seu café a uma temperatura que variava de 180 a 190 graus fahrenheit (cerca de 82 a
87 graus centígrados), enquanto os outros estabelecimentos similares serviam café a uma temperatura
média que variava de 135 a 140 graus fahrenheit (cerca de 57 a 60 graus centígrados). [...] O júri condenou
a empresa a pagar à autora US$ 2,7 milhões ao McDonald’s no período de dois dias. [..] O juiz,
considerando excessivos os punitive damages fixados pelo júri, reduziu-os para US$ 480.000,00, valor
somado aos compensatory damages e iguais a três vezes estes.”
161
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A Suprema Corte americana, em diversos momentos, fora convocada para
decidir se os danos punitivos constituiriam uma violação ao princípio do devido processo
legal, tendo ganhado projeção a partir da decisão sobre o caso BMW of North America,
Inc v. Gore (KIRSCHER e WISEMAN, apud ANDRADE, p. 210). Explica Andrade
(2006, p. 210-211) que:
No ano de 1990, após comprar um automóvel BMW
sports sedan novo de uma revendedora autorizada, pelo preço de
US$ 40,750.88, o autor Ira Gore, depois de dirigir o veículo por
aproximadamente nove meses, levou-o para um polimento.
Descobriu, então, que o carro havia sido repintado. Convencido
de que fora enganado, Gore ajuizou uma ação em face da BMW
of North America [...] alegando fraude. A ré, durante o
julgamento, admitiu que havia adotado, em 1983, uma política
nacional acerca de automóveis novos danificados durante a
fabricaçaõ ou o transporte: se o custo do reparo excedesse 3% do
preço sugerido de venda, o carro era vendido como usado; se,
todavia, o reparo não excedesse esses 3%, o carro era vendido
como novo, sem advertir o revendedor que algum reparo fora
feito. Sustentando que o custo de repintura do veículo do autor
encontrava-se em torno de 1,5% do preço sugerido de venda, a ré
entendeu que não estava obrigada a revelar ao revendedor o
reparo que havia sido realizado. [...] Ao final, o júri condenou a
ré ao pagamento de compensatory damages de US$ 4,000 e
punitive damages de US$ 4 milhões, por considerar que a política
de não-revelação de danos nos veículos configurou conduta
maliciosa ou fraudulenta. A Suprema Corte do Alabama,
entendendo que o júri, no cálculo dos punitive damages,
computara impropriamente fatos semelhantes ocorridos em outra
jurisdição, reduziu o montante indenizatório para US$ 2 milhões.
Apesar da Suprema Corte do Alabama ter reduzido o montante indenizatório
condenado à BMW em quase cinqüenta por cento, esta resolveu ainda recorrer à Suprema
Corte dos Estados Unidos, objetivando uma redução maior ainda. Acabou sendo bemsucedida, pois, de 2 milhões de dólares, a indenização foi reduzida para cinqüenta mil
dólares.
Com este caso, criou-se o precedente para orientação da condenação
indenizatória, que deverá obedecer aos seguintes critérios: a) o grau de reprovabilidade
da conduta do réu; b) a proporção entre o dano efetivo ou potencial e a indenização
punitiva; c) a diferença entre a indenização e penalidades civis e criminais previstas em
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casos similares. Com tais parâmetros fixados, aumentou-se a segurança jurídica na
aplicação da indenização punitiva, preservando-se o seu caráter de prevenção163.

A APLICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PUNITIVA E DA INDENIZAÇÃO
COMPENSATÓRIA NO BRASIL: ANÁLISE CRÍTICA.

Para Bodin de Morais (2003, p. 303), a valoração do dano moral só pode ser
feita com base no princípio da dignidade da pessoa humana como critério de sua proteção,
sendo provenientes da violação do dever de respeito aos indivíduos. A indenização deve
ser eminentemente reparatória, pautando-se no critério do Código Civil, que versa sobre
a extensão do dano.
Por outro lado entende, para que se reconheça o caráter punitivo da reparação
do dano moral, devem ser levados em conta o grau da culpa e, do outro, o nível econômico
do ofensor, sendo uma punição não pelo o que se fez, mas por quem o praticou (MORAIS,
2003, p. 259). Ainda de acordo com a doutrinadora, a aplicação da indenização punitiva
ocorre exclusivamente através do arbítrio do juiz, violando o princípio da legalidade
penal. Explica que (MORAIS, 2003, p. 261):
De nada adianta clamar por moderação e equilíbrio na
fixação do quantum indenizatório quando o sistema que se veio
delineando aceita a coexistência de duas regras, antagônicas por
princípio, no âmbito da reparação dos danos morais: a punição,
de um lado, e o arbítrio do juiz, de outro. Nesses casos, em geral
a função punitiva “corre solta”, não tendo qualquer significação
no que tange a um suposto caráter pedagógico ou preventivo. Por
outro lado, representa, não há como negar, um forte incentivo à
malícia, além de gerar a mercantilização das relações existenciais.
Bodin

de

Morais

(2003,

p.

263),

reconhece

que,

entretanto,

excepcionalmente, pode-se aplicar uma figura semelhante ao dano punitivo, para que se
A título de informação, é importante falar do movimento de reforma do direito de indenizações,
conhecido por tort reform, que tem ganhado projeção nos Estados Unidos. a ATRA (American Tort Reform
Association), entidade representada por associações de classe e grandes corporações, tem apresentado
argumentos que contestam a aplicabilidade do instituto dos danos punitivos, que podem ser resumidos da
seguinte maneira: a) a tarefa de punir o ofensor compete ao Direito Penal, não ao Direito Civil, este servindo
apenas para compensar o dano da vítima; b) as indenizações decorrentes dos danos punitivos vão para a
vítima, causando-lhe um ganho inesperado; c) a finalidade dissuatória nem sempre é alcançada, porque
muitas das indenizações são suportadas não pelos agressores, mas por suas empresas seguradoras.
(ANDRADE, 2006, p. 208).
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faça de exemplo alguma lesão à sociedade, por meio de uma conduta ultrajante ou
insultuosa, em relação à consciência coletiva, mas, para isso, entende que será necessária
a manifestação do legislador. Também reconhece a utilidade dos danos punitivos na
reparação de situações potencialmente lesivas a um grande número de pessoas.
Corroborando a opinião de Bodin de Morais, Andrade (2006, p. 312) entende
que a indenização punitiva tem a sua utilidade social, pois:
[...] há situações nas quais os direitos da
personalidade não têm como ser efetivamente protegidos se não
através da imposição de uma soma em dinheiro que constitua
fator de coerção sobre o causador do dano e terceiros. Assim [...]
na ponderação entre o princípio substancial do art. 1º, inciso III,
da Constituição Federal, que consagra a dignidade da pessoa
humana como fundamento da República e o princípio consagrado
no art. 5º, inciso XXXIX, que estabelece a garantia instrumental
de que não deve haver pena sem prévia cominação legal, a
balança pesaria francamente a favor do primeiro.
Invocando Alexy, afirma Andrade (2006, p. 313) que a relação entre os
princípios da dignidade humana e anterioridade da pena existe uma “relação de
precedência condicionada”, na qual o princípio da anterioridade apenas existe em
decorrência da dignidade. Tem-se, de um lado, o interesse em não surpreender o lesante
com a imposição de uma pena pecuniária não prevista em lei e, do outro, o interesse de
prevenir comportamentos lesivos à dignidade humana. Entende Andrade (2006, p. 313)
que a indenização punitiva atenderia a um interesse sensivelmente mais relevante.
Bernardo (p. 177-178) sugere que os danos punitivos possam ser aplicados
no Brasil, desde que mediante: a) uma fixação legislativa das hipóteses de utilização do
instituto; b) parâmetros legais versando sobre os limites de atuação do juiz; c)
obrigatoriedade da sentença destacar a verba a título de danos punitivos; d) parte da verba
paga em danos punitivos ser revertida para algum fundo a ser criado por lei.
Retomando-se o objeto principal desta pesquisa, que é a discriminação por
orientação sexual, a indenização compensatória é mais adequada em situações menos
gravosas, como uma ofensa feita por um desconhecido, num ambiente reservado e com
poucas pessoas presenciando o fato. Como se verá adiante, tal situação viola a dignidade
humana sob o âmbito da honra subjetiva, que poderá ser reparada mediante o pagamento
de uma módica indenização.
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Por outro lado, a indenização punitiva ganha destaque em situações mais
sérias, a exemplo de uma humilhação pública e/ou contínua motivada por discriminação
por orientação sexual, ou ainda em casos de violência e agressões físicas. Pela
repercussão e importância social destes fatos, torna-se imperiosa a aplicação de uma
indenização mais robusta, pois seu caráter exemplar tem como condão o de desestimular
outros membros da sociedade a incidirem no mesmo tipo de prática.
Propugna-se, também, que os Juízes, ao aplicarem indenizações por danos
morais, especifiquem nas suas sentenças a natureza de cada parcela indenizatória. Assim,
a fixação em separado de valores pagos a título de indenização punitiva e compensatória
possibilitam um melhor controle do judiciário sobre tais situações, inclusive para fins de
revisão dos valores na segunda instância ou perante o Superior Tribunal de Justiça. Sobre
tal assunto, o colendo Tribunal já decidiu: “Em âmbito de recurso especial, é consenso
nesta Corte - e principalmente na 3ª Turma - que só se pode alterar o valor originariamente
fixado por dano moral, se o quantum arbitrado for realmente exorbitante ou, ao contrário,
tão insignificante que, em si, seja atentatório à dignidade do ofendido” (Agravo
Regimental sobre o Recurso Especial n.º 653.861).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O instituto da responsabilidade civil por dano moral insere-se no contexto da
proteção à dignidade humana, em especial nos casos de discriminação em decorrência de
orientação sexual.
Verificou-se que, enquanto na doutrina tradicional o dano moral esteve
vinculado a um sofrimento, contemporaneamente a pretensão lesiva a direitos da
personalidade ou à cláusula geral de proteção à pessoa humana já são suficientes para a
aplicação de indenização para a vítima.
Demonstrou-se que o dano moral apresenta duas maneiras genéricas de
reparação: a compensatória e a punitiva. A reparação por via compensatória ainda se
encontra enraizada na acepção do dano moral enquanto conseqüência de um sofrimento,
de modo a ser utilizada para reparar tal estado anímico-psicológico.
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Os danos punitivos, por outro lado, objetivam não apenas a reparação de
danos, mas a exemplificação, perante a sociedade, de que ataques à dignidade humana
não são tolerados pela ordem jurídica.
Embora seja controverso o entendimento que esta modalidade seja aplicável
no Brasil, a doutrina compreende que pode ser útil para casos em que existam situações
severas de violação à dignidade humana, dada a importância da exemplificação perante a
sociedade.

REFERÊNCIAS

ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales, 1997.
ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. Dano Moral e Indenização Punitiva: Os punitive
damages na experiência do common law e na perspectiva do Direito Brasileiro. Rio de
Janeiro: Forense, 2006.
ARAÚJO, Luiz Alberto David e NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. (2005). Curso de
direito constitucional. São Paulo, Saraiva, 2005.
BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o
princípio da dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito
constitucional brasileiro. In: BARROSO, Luís Roberto (Org.). A nova interpretação
constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 1-48.
BERNARDO, Wesley de Oliveira Louzada. Dano moral: critérios de fixação de valor.
Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
BONAVIDES, Paulo (2004). Curso de Direito Constitucional. São Paulo, Malheiros
2004.
BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade dos direitos de personalidade
e autonomia privada. São Paulo: Saraiva, 2005.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
Brasília, DF: Senado, 1988.
CAENEGEM, R. C. van. Uma introdução histórica ao direito privado. São Paulo,
Martins Fontes, 2000.
CAVALIERI, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Malheiros
Editores, 2006.

158

DANTAS, David Diniz. Interpretação Constitucional no Pós-Positivismo. São Paulo:
Madras, 2005.
DAVID, René. Os grandes sistemas do Direito contemporâneo. São Paulo: Martins
Fontes, 1998.
DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. São Paulo: Forense, 1995, 2 v.
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. São
Paulo: Saraiva, 2003.
HABERMAS, Jürgen. A ética da discussão e a questão da verdade. São Paulo, Martins
Fontes, 2004.
HESSE, Konrad. (1995). Derecho Constitucional y Derecho Privado. Tradução:
Ignácio Gutiérrez Gutiérrez. Madrid: Editoral Civitas.
MORAIS, Maria Celina Bodin de. A união entre pessoas do mesmo sexo: uma análise
sob a perspectiva civil-constitucional. Revista Trimestral de Direito Civil, São Paulo,
v. 1, jan./mar. 2000, p. 89.
________. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos
morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
PAMPLONA FILHO, Rodolfo. O dano moral na relação de emprego. São Paulo, Ed.
LTr, 1999.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. São Paulo: Forense, 2004.
PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Apontamentos sobre a aplicação das normas de direito
fundamental nas relações jurídicas entre particulares. In: BARROSO, Luís Roberto
(Org.). A nova interpretação constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p.119192.
PERLINGIERI, Pietro. Perfis de direito civil: introdução ao direito civil-constitucional.
Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
PESSINI, Léo; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Problemas atuais de
Bioética. São Paulo: Edições Loyola, 2000.
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais.
Porto Alegre, Livraria Advogado Editora, 2006.
SARMENTO, Daniel. A vinculação dos particulares aos direitos fundamentais no direito
comparado e no Brasil. In: BARROSO, Luís Roberto (Org.). A nova interpretação
constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 193-285.
_________________ Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2004.
SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros,
1999.

159

SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo, 2005,
Revista dos Tribunais.
TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo, Saraiva, 2003.

160

A LEI ANTITERRORISMO BRASILEIRA – RELATIVIZAÇÃO DO
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E DOS PRINCÍPIOS DE
DIREITO PENAL?

Roberto Borges de Almeida Gomes164
Camila Vasconcelos Magalhães Andrade165

RESUMO
É intento do presente artigo abordar criticamente a Lei Antiterrorismo brasileira,

demonstrando se foi ou não operada relativização de elementos inerentes ao Estado
Democrático de Direito, bem como do devido processo legal substancial e do princípio
da ofensividade regente da matéria penal. Para tanto, são enunciadas notas introdutórias
acerca do conceito de terrorismo e do contexto social de publicação da Lei 13.260/2016.

Posteriormente, é feita análise da Lei ora em comento sob a perspectiva do Estado
Democrático de Direito, ressaltando, todavia, a proteção aos direitos humanos e tutela das
liberdades constitucionais.

PALAVRAS-CHAVE: TERRORISMO – DEMOCRACIA – PRINCÍPIOS –
CONSTITUIÇÃO.

1. INTRODUÇÃO

Da publicação da Lei Antiterrorismo brasileira, em 13 de março de 2016 adveio a
necessidade de tecer considerações iniciais acerca do referido diploma normativo.
A proposta inicial consiste apenas na análise da parte material da Lei 13.260/2016,
a qual foi publicada ao alvedrio de direitos humanos e fundamentais, atingindo, em suma,
a própria Constituição Federal de 1988.
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Neste contexto, avaliar a revolução jurídico-penal e, ao mesmo tempo, políticocriminal na nossa Lei Antiterrorismo, apontando seus erros e acertos, é tarefa a que se

destina este trabalho, o que se espera que possa aclarar dilemas similares enfrentados
atualmente no Brasil.

2. TERRORISMO

Para adentrar a temática, cumpre elucidar o conceito de terrorismo tomando por
empréstimo as lições de Prado e Carvalho166, segundo os quais a etimologia do vocábulo

“terrorismo” advém do latim terrere e deterrere, que significam, respectivamente, tremer
e amedrontar. Em verdade, é assente em doutrina que o referido vocábulo começou a ser
empregado quando da Revolução Francesa, consoante apontam os supracitados autores,
bem como o criminologista inglês Clifford167 e o americano Young168, o qual concluiu
análise do terrorismo enquanto conceito legal.
Em síntese analítica, figura a opção no presente texto pela conceituação do
terrorismo como a conduta criminosa do agente que pretende erigir estado de insegurança
e medo nos sujeitos passivos, visando à consecução de determinados fins, que podem ser

políticos ou não.
Evidentemente, o atentado terrorista atinge o próprio sistema político do país em
suas instituições. No entanto, não se pode perder de vista que diferem em essência as
manifestações políticas e a atuação violenta em nome de ideais políticos contra as

instituições do país, visando o alcance do poder. Para ter em vista claramente as
diferenças que apartam estes dois exemplos, cabe a conceituação dos crimes políticos169.
O crime de terrorismo será conceituado em momento oportuno.

PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de. Delito político e terrorismo: uma aproximação
conceitual. In: Revista dos Tribunais. a. 89. v. 771, jan. 2000. p. 43.
166

CLIFFORD, William. Terrorismo. In: Revista de Informação Legislativa. Brasília. a. 17. n. 60. abr./jun.
1980. p. 268.
167

YOUNG, Reuven . Defining Terrorism: The Evolution of Terrorism as a Legal Concept in International
Law and Its Influence on Definitions in Domestic Legislation. In: 29 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. 23 (2006).
p. 27. Disponível em http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol29/iss1/3. Acesso em: 30 abr. 2016.
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das legislações antianarquistas promulgadas na Europa em fins do século XIX, o primeiro diploma a tratar
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O legislador constitucional no art. 109, IV, primeira parte, da Constituição Federal
de 1988, noticia a existência do crime político. Tal modalidade de delito, assim como o

crime de terrorismo consistem em figuras distintas, as quais precisam ser resolvidas pelo
legislador infraconstitucional. Ainda não há legislação brasileira conceituando crime
político. Atualmente que se utiliza com este fim, em que pese a existência de críticas, é a
Lei 7.170 de 1983, que dispõe sobre os crimes contra a segurança nacional.
A despeito do anteriormente exposto, costumam ser conceituados em doutrina os
crimes políticos como aqueles perpetrados contra a política estatal, ou seja, os que se
votam contra a segurança interna do Estado, a forma de Governo e sua constituição
política170.
Um dos aspectos que a Lei Antiterrorismo brasileira não traz, devido à sua fluidez,
é a identificação da disseminação do terror, levando, por esta ausência, à possibilidade de
tipificação de terrorismo para situações comuns, o que não é a pretensão do combate
internacional do referido fenômeno. Sob este viés, há de se ressaltar que deve haver um
mínimo de reiteração nos atos que levem à estabilidade da organização terrorista, para
que não tenhamos atos isolados com modus operandi similares, em virtude da ausência
de análise crítica da Lei 13.260/2016, a qual descreve as minúcias do modus operandi do
crime de terrorismo, desprezando do elemento subjetivo.
Cabe salientar o pertinente entendimento esposado por André Luis Callegari e Raul
Marques Linhares171, os quais ressaltam a aleatoriedade do terrorismo – isto é, para que
o terrorismo atinja a proporção devida, apta à condução ao sucesso pretendido, faz-se
mister que seus efeitos não estejam limitados às vítimas de seus danos, somente atingindo,

do tema foi o Dec. 4.269, de 17.01.1921, seguido pela Lei 38, de 04.04.1935, que punia os crimes contra a
ordem política e social. Ao depois, tem-se a Lei 1.802, de 05.01.1953 (“crimes contra o Estado e a ordem
política e social”), incriminando em seu art. 4º, II, a conduta de “praticar devastação, saque, incêndio,
depredação, desordem, de modo a causar danos materiais ou a suscitar terror, com o fim de atentar contra
a segurança do Estado”. Com o início do regime militar, ocorre a sucessão de vários decretos-leis com
vistas a punir severamente os denominados “crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social”.
O primeiro deles foi o Dec.-lei 314/67, ao qual sobreveio o Dec.-lei 510/69, este por sua vez prontamente
substituído pelo Dec.-lei 898/69. Sua revogação deu-se tão-somente em 17.12.1978, através da Lei 6.620,
que permaneceu em vigor até 1983, ano de promulgação da Lei 7.170, atual Lei de Segurança Nacional”.
PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de. Op. cit., p. 43.
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assim, a disseminação do sentimento de pânico social caso seus efeitos se estendam para
além das pessoas efetivamente atacadas; a instrumentalização das vítimas, uma vez que

estas são tomadas como meros instrumentos necessários à consecução da disseminação
do terror, sendo, portanto, portadoras da mensagem do terrorismo e, por fim, a
possibilidade da reiteração de atos, ou seja, a perspectiva de que aquele ato específico e
já consumado possa se repetir e que, considerando a indiscriminada ação de seus efeitos,

pode atingir qualquer pessoa, a qualquer momento.
Não obstante o escólio doutrinário acima exposto, é aqui adotada a noção presente
em Young 172 , segundo a qual terrorismo é um termo legal e, assim sendo, deve vir
acompanhado de definição normativa.
Ademais, impende reconhecer que pairam sobre o vocábulo terrorismo projeções
de caráter preconceituoso ou mesmo pejorativo, como aponta Espinheira173, sob o influxo
teórico de Scheerer, em consonância com Young174.

Deste modo, imbuído de pretensões preconceituosas como as citadas se encontra o
contexto social de publicação da Lei 13.260/2016175, a qual, precipitadamente aprovada
e publicada, vem a potencializar e sedimentar estereótipos ao agente do crime de
terrorismo, dentre outros fatores como a divulgação exaustiva nos meios de comunicação
em massa de que está de novo instaurada, a “Era do Terror”176.
Em breve retrospectiva histórica, é perceptível que o fim da Guerra Fria trouxe à
tona o terrorismo como uma das principais preocupações em matéria de segurança
internacional. Justifica-se: a despeito da diminuição do número de guerras interestatais
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nas últimas décadas, é factível o aumento quantitativo de organizações terroristas, ao lado
de conflitos envolvendo entes não-estatais177.
Acrescida a tal contexto, se encontra a fluidificação das fronteiras internacionais
decorrente da globalização, rompendo a barreira tempo-espaço 178 , tornando cada vez
mais tênue a delimitação entre conflitos de dimensões interna ou internacional. Em
decorrência, há ensejo para uma coalizão internacional dialógica com fins de prevenção
e repressão ao terrorismo, sem olvidar da proteção aos direitos humanos e da tutela das
liberdades constitucionais.
Com vistas ao enfrentamento do terrorismo, tem optado o ordenamento jurídico
brasileiro pela positivação em sede constitucional e infraconstitucional de instrumentos
aptos a tratar da questão de modo efetivo179. Igualmente, também vem o Brasil assumindo
obrigações internacionais para criminalização do terrorismo, bem como modelos de
implementação, conforme enuncia Sven Peterke180.

Nesse sentido: FILHO, Marcilio Toscano Franca; FIGUEIREDO, Celso Henrique Cadete. As
tendências do terrorismo internacional e os desafios constitucionais brasileiros. Jurisdição constitucional,
democracia e direitos fundamentais: em homenagem ao Ministro Gilmar Ferreira Mendes. Salvador: Jus
Podivm, 2012. p. 53-71.
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No entanto, foi com a Lei 13.260/2016 que encontrou o terrorismo sua definição
legal, positivada em seu artigo 2º181. Tal positivação é exemplo do que já explanava Helen

Duffy182 em “The War On Terror and The Framework of International Law”, aduzindo
que desenvolvimentos legais relacionados com o terrorismo não teriam sido paralisados
pelo impasse na obtenção de uma definição global, diante de convenções específicas que
abordam determinados tipos de terrorismo, da evolução das organizações regionais para

a consecução de seus fins, e de avanços em outras áreas do direito internacional, que têm
fornecido instrumentos legais para lidar com condutas que comumente são entendidas
como atos de terrorismo.
Ainda em cotejo a definição legal brasileira de terrorismo, é evidente a má técnica
legislativa empregada, dada a enorme quantidade de condutas elencadas, numa redação
truncada dos dispositivos, criando aberrações como o “terrorismo contra coisa” ou
“exposição de patrimônio a perigo”. Além disso, é repudiável a vagueza de termos
empregada, vide artigo 3º183 da Lei 13.260/2013, uma vez que possibilita a abrangência

de condutas questionáveis. Afinal, o que seria, casuisticamente, promover ou não
promover? E o que seria organização terrorista? O Estado Islâmico pode ser tido como
tal. Outrossim, os curdos que resistem ao Estado Islâmico são considerados pelo Estado
turco como terroristas. Até mesmo o Congresso Nacional Africano, de Nelson Mandela,

181 Art.

2o da Lei 13.260/2016. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos
previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião,
quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa,
patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. § 1o São atos de terrorismo: I - usar ou ameaçar usar,
transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos,
químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa; II –
(VETADO); III - (VETADO); IV - sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência, grave ameaça
a pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do controle total ou parcial, ainda que de modo
temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou
rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde
funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações
militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua
rede de atendimento; V - atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa: Pena - reclusão, de doze a
trinta anos, além das sanções correspondentes à ameaça ou à violência. § 2o O disposto neste artigo não se
aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais,
sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou
reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos,
garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei.
DUFFY, Helen. The War On Terror and The Framework of International Law. United States of
America by Cambridge University Press, New York: 2006.
p. 18. Disponível em
http://s1.downloadmienphi.net/file/downloadfile4/206/1392178.pdf. Acesso em: 30. abr. 2016.
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183 Art.

3o da Lei 13.260/2016. Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por
interposta pessoa, a organização terrorista: Pena - reclusão, de cinco a oito anos, e multa.
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já foi considerado terrorista 184 . Igualmente, também já foram os movimentos de
resistência à ditadura brasileira já foram caracterizados como tal. E o que dizer de

Lampião e do cangaço? Ou de Antônio Conselheiro e da experiência vivida em Canudos?
Quais dessas hipóteses, num contexto atual, poderiam representar terrorismo?
Ademais, é imperioso criticar o momento pelo qual passa o Brasil, assim como
aventar a visualização dos motivos e interesses que pairam ao redor da publicação da Lei
13.260/2016.
Como cediço, a publicação de uma lei penal em sentido estrito perpassa por uma
série de fatores para que não sejam violadas garantias fundamentais, como o devido
processo legislativo – com observância fiel às disposições constitucionais, sobretudo as
insculpidas no artigo 5º da Constituição Federal de 1988 – e ainda, o amadurecimento de
discussões sobre o tema no parlamento, uma vez que tais representantes políticos, como
cediço, devem consubstanciar a vontade de seus eleitores.

Semelhante não ocorreu com a Lei 13.260/2016. Com a proximidade dos Jogos
Olímpicos de 2016, sediados na cidade do Rio de Janeiro, associada à ocorrência de
protestos de naturezas diversas pelo país e à influência política do GAFI – Grupo de Ação
Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do terrorismo, organismo
vinculado ao G-20, foi aprovada em pouco mais de oito meses desde a sua elaboração, o
que remete ao “perigo de que em momentos mais conturbados a comunidade política
possa ser guiada por paixões e suprima direitos fundamentais dos indivíduos”185.
Demais disso, não foi estabelecida a pluralização do debate acerca do referido

diploma normativo com a sociedade civil, o que se considera falta grave, considerando
as restrições a direitos fundamentais contidos no instrumento.

Questionamentos também levantados por Adriano Pilatti, autor do livro A Constituinte de 1987-1988 Progressistas, Conservadores, Ordem Econômica e Regras do Jogo (Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008),
em entrevista concedida ao Movimento dos Trabalhadores Rurais e Sem Terra. Disponível
em:http://www.mst.org.br/2016/03/03/a-tipificacao-de-crime-de-terrorismo-no-brasil-a184

perversidade-da-lei-e-a-sua-propria-criacao-entrevista-especial-com-adrianopilatti.html. Acesso em: 04/05/2016.
MENDES, Conrado. Direitos fundamentais, separação de poderes e deliberação. São Paulo: USP,
2008. p. 67. Disponível em http://pct.capes.gov.br/teses/2008/33002010030P6/TES.pdf. Acesso em: 01.
mai. 2016.
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Neste contexto, é nítida a aproximação da publicação da lei ora em comento com o
uso simbólico186 da legislação penal, trazendo a reflexão de até que ponto há legitimidade

estatal para incriminação de condutas em detrimento da relativização do Estado
Democrático de Direito e dos princípios regentes da matéria, pois, com fundamento em
Mir Puig187, “e o Direito penal de um Estado social só se legitima na medida em que
protege a sociedade, perderá sua justificação caso a intervenção demonstre-se inútil por

ser incapaz de evitar delitos”.

3.
ANÁLISE DA LEI ANTITERRORISMO BRASILEIRA
PERSPECTIVA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

SOB

A

Por todo o exposto, não haveria verdadeira análise da Lei 13.260/2016 em seu
aspecto material se não houvesse críticas sob a perspectiva do Estado Democrático de
Direito. Tal modelo de Estado tem por característica o reconhecimento do poder soberano
do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes, culminando na
democracia direta ou indireta, respectivamente. Ademais, há a consagração dos direitos
fundamentais como pauta axiológica suprema188.
Nesta linha de intelecção, num Estado dito Democrático de Direito não é suficiente
a garantia meramente formal de um aparato procedimental democrático, uma vez que
devem ser asseguradas garantias em seu viés substancial. Em sendo assim, é possível

Com o uso simbólico da legislação penal, é utilizada a sensação de insegurança veiculada
midiaticamente pela com o fito de pressionar os atores políticos para que, uma vez criada a lei, haja a
sensação segurança no meio social, a qual, por vezes, é essencialmente falsa. Acerca de tal uso simbólico,
elucida André Callegari que “grande parte das intervenções penais punitivas da contemporaneidade, antes
de buscar responder ao problema da criminalidade em si, presta-se precipuamente a diminuir as
inquietações populares diante da insegurança”. CALLEGARI, André Luís; WERMUTH, Maiquel
Ângelo Dezordi. Sistema penal e política criminal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 75.
186

SANTIAGO, Mir Puig. Direito penal: fundamentos e teoria do delito. Trad. Claudia Viana Garcia, José
Carlos Nobre Porciúncula Neto. São Paulo: RT, 2007. p. 92
187

188 Vide art.5º, XLI, da Constituição Federal de 1988 – “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos

direitos e liberdades fundamentais”, tido por mandado expresso de criminalização. GONÇALVES, Luiz
Carlos dos Santos. Mandados expressos de criminalização e a proteção dos direitos fundamentais na
Constituição brasileira de 1988, Belo Horizonte: Fórum, 2007.
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vislumbrar a necessidade da compreensão do paradigma do Estado Democrático de
Direito em conexão inexorável à função transformadora assumida pelo Direito189.
Como enuncia Ana Cláudia Pinho 190 , em que pese haja feição garantista na
Constituição Federal de 1988, preocupada com o jus puniendi estatal, o Direito Penal
positivo – legislado e aplicado – se mostra paradoxalmente distante e alheio àqueles
valores fundantes.
Infelizmente, nos parece ter o legislador penal ordinário relativizado a Constituição
enquanto ordenação global do Estado e da sociedade, isto é, enquanto projeto de
identificação de uma ordem político-social, como preleciona Canotilho 191 . Logo,
apresentando a Constituição brasileira diretrizes supremas para o Estado, é de clareza
solar que suas normas vinculam o legislador, incluindo aqui o legislador penal, para que
haja a consecução dos objetivos do constituinte. Portanto, é imperioso destacar a
limitação negativa operada pela Constituição ao Direito Penal, o qual se deve ater aos
princípios daquela, observando seus valores, evitando, assim, comportamentos
legislativos inconstitucionais192.
Neste contexto, não há como afirmar a existência de absoluta liberdade de
conformação legislativa, tanto para o estabelecimento de crimes e penas, tanto como para
a descriminalização, posto que há de se compatibilizar a proibição do excesso com a
proibição da proteção deficiente193, faceta da máxima da proporcionalidade.
Como será mais aprofundado em tópicos próprios, as violações aos princípios
penais efetuadas pelo diploma normativo carregam em si uma afronta ao devir das

liberdades e da democracia, valores constitucionalmente estatuídos no ordenamento
jurídico brasileiro. A despeito da disparidade entre o Código Penal de 1940 – construído

Nesse sentido, STRECK, Lenio. Jurisdição constitucional e decisão jurídica. 4.ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2014. p. 114
189

PINHO, Ana Cláudia Bastos de. Direito Penal e Estado Democrático de Direito: uma abordagem a
partir do garantismo de Luigi Ferrajoli. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2006. p. 33
190

CANOTILHO, J. J. Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. 2. ed. Coimbra: Coimbra,
2001. p. 104. Nesse sentido, HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. trad. Gilmar Mendes.
Sergio Antonio Fabris, Porto Alegre: 1991.
191

192

Nesse sentido, REALE JR., Miguel. Instituições de direito penal. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

STRECK, Lenio Luiz. Bem jurídico e constituição: da proibição de excesso (Übermaßverbot) à
proibição de proteção deficiente (Untermaßverbot) ou de como não há blindagem contra normas penais
inconstitucionais. Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, Coimbra, v. 80, 2004. p. 310.
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a partir de escopo ideológico fundado numa visão patrimonialista e moral cristã sexista194
– e da Constituição Federal de 1988, conforme crítica de Ana Cláudia Pinho 195 é, no

mínimo, questionável a insistência na continuidade na perpetuação da produção de um
Direito Penal ainda afastado da realidade constitucional e dos princípios que o
conformam.
Não é demais repetir que ao optar pelo caminho trilhado pela Lei 13.260/2016, se
afastou o legislador ordinário do Estado Democrático de Direito, privilegiando a
criminalização exacerbada de condutas, inclusive já tipificadas em outros diplomas, como
o crime de dano (art. 163, CP), contraposto com o art. 2º, in fine, da Lei 13.260/2016, ou
ainda o crime de favorecimento pessoal (art. 348, CP), contraposto ao art. 3º da Lei
13.260/2016.
Ademais, é perceptível a ausência de consideração do elemento subjetivo geral do
tipo nos tipos penais elencados na Lei Antiterrorismo brasileira, a saber, o dolo,
dificultando sobremaneira a adequação típica, ensejando que condutas comuns possam
ser albergadas pelo crime de terrorismo.
Não nos parece ser esta a melhor posição, remetendo aqui, portanto, à adoção de
uma política social adequada, com o conseguinte estabelecimento de soluções a longo
prazo para as consequências de eventuais práticas delitivas, uma vez que é preferível a
pacificação social mediante o uso de meios menos lesivos ao indivíduo e funcionalmente
equivalentes, ao contrário da desenfreada imposição de sanções, entendimento também
esposado por Tutikian196.

Ademais, num Estado Democrático de Direito, também não há mais espaço para a
criminalização de atos preparatórios197, vide art. 5º da lei ora em comento. Não se coaduna
com a perspectiva democrática a criminalização de condutas que não afetem bens

Nesse sentido, ANDRADE, Lédio Rosa de. Direito Penal Diferenciado. Tradução: Editoral Studium,
2002.
194
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PINHO, Ana Cláudia Bastos de. op. cit., p. 37.

TUTIKIAN, Cristiano. Prevenção geral positiva e proteção de bens jurídicos. In: Revista de Informação
Legislativa.
a.
45.
n.
177.
jan./mar.
2008.
p.
251.
Disponível
em
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/160327/Preven%C3%A7%C3%A3o_geral_positiva_
177.pdf?sequence=1. Acesso em: 01. mai. 2016.
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Em verdade, podem ser criminalizados atos preparatórios, desde que sejam autônomos, isto é, quando
de per si já é identificada a violação ao bem jurídico. Só assim podemos falar em verdadeira configuração
de ato preparatório criminoso.
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jurídicos198, pois, como já preconizava Roxin, há de se equilibrar o poder de intervenção
estatal e a liberdade civil, sobretudo considerando que nesta etapa histórica o resgate

democrático somente parece viável mediante o desenvolvimento de um processo de
garantização da consecução de direitos fundamentais, os quais estejam substanciados em
verdadeiras referências axiológicas externas positivadas constitucionalmente199.
Recentemente, em interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Informativo nº 663, de 14 de fevereiro de 2020, nos autos do HC 537.118-RJ, restou
assentado que a tipificação da conduta descrita no art. 5º da Lei Antiterrorismo (atos
preparatórios de terrorismo) exige a motivação por razões de xenofobia, discriminação
ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, expostas no art. 2º do mesmo diploma legal,
em tentativa de limitação desse tipo penal por demais amplo, dada a clareza de tal julgado,
segue abaixo ementado:
HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO
CRIME DE TERRORISMO. ART.

5º, C/C O ART. 2º, § 1º, I E V, DA LEI N. 13.260/2016.
ELEMENTARES DO TIPO. MOTIVAÇÃO POR RAZÕES DE
XENOFOBIA, DISCRIMINAÇÃO OU PRECONCEITO DE
RAÇA, COR, ETNIA E RELIGIÃO NÃO CARACTERIZADA.
TIPO PENAL DO ART. 5º SUBSIDIÁRIO EM RELAÇÃO AO
ART. 2º DA LEI ANTITERRORISMO.
1. O tipo penal exerce uma imprescindível função de garantia.
Decorrente do princípio da legalidade, a estrutura semântica da
lei incriminadora deve ser rigorosamente observada e suas
elementares devem encontrar adequação fática para que o
comando secundário seja aplicado.

2. O uso da expressão "por razões de" indica uma elementar
relativa à motivação. A construção sociológica do ato de
terrorismo conjuga motivação e finalidade qualificadas,
compreensão essa englobada na tipificação penal brasileira.
3. O delito do art. 5º funciona como soldado de reserva em relação
ao delito de terrorismo, art. 2º, ambos da Lei n. 13.260/2016.
Trata-se de criminalização dos atos preparatórios do delito de
terrorismo, expressão que remete ao dispositivo anterior,
Bem jurídico, na dicção do supracitado penalista alemão Claus Roxin, remete a “todos aqueles dados
ou finalidades necessários para o livre desenvolvimento dos cidadãos, a realização de seus direitos
fundamentais e o funcionamento de um sistema penal construído sob essas bases”. ROXIN, Claus. O
Conceito de bem jurídico crítico ao legislador em xeque. Trad. Alaor Leite. In: Revista dos Tribunais. a.
101. v. 922. ago. 2012. p. 297
198

COPETTI, André. Direito Penal e Estado Democrático de Direito. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2000. p. 154.
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exigindo a interpretação sistemática. A tipificação da conduta
descrita no art.

5º exige a motivação por razões de xenofobia, discriminação ou
preconceito de raça, cor, etnia e religião, expostas no art. 2º da
Lei Antiterrorismo.
4. O Tribunal local, ao dispensar a motivação constante do
dispositivo legal, terminou por admitir a configuração do delito
sem a clara definição da motivação. Trata-se de operação
indevida, visto que admite a perpetração de (ato infracional
análogo a) crime, sem que estejam devidamente configuradas
todas as suas elementares.
5. Ordem concedida para cassar o acórdão impugnado, afastando
a capitulação da conduta como ato infracional análogo ao crime
descrito no art. 5º, c/c o art. 2º, § 1º, I e V, da Lei n.
13.260/2016, e determinar o rejulgamento da causa pelo Tribunal
local, como se entender de direito.
(HC 537.118/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019)
Em sendo assim, “o exame da criação de tipos penais requer atenta reflexão sobre
o grau de ofensividade de um comportamento a fim de se aquilatar se efetivamente requer
a proteção penal”200.
Obviamente, o combate e repressão ao terrorismo é pauta de suma importância a

ser incluída nas deliberações em ordens internas e internacionais, sobretudo em função
da globalização. No entanto, reputamos como precipitada a publicação da Lei
13.260/2016 nos moldes ocorridos, uma vez que de tal ato precipitado, advieram normas
violadoras de garantias fundamentais, imbuídas preponderantemente do exercício de
função simbólica.
Em análise complementar à função simbólica da Lei Antiterrorismo brasileira,
figura a ideia de emergência, a qual, na dicção de Hassan Choukr201, é corriqueiramente
atrelada à de urgência e, num certo sentido, à de crise. Para o citado autor, a emergência

remeteria àquilo que foge aos padrões tradicionais de tratamento pelo sistema repressivo,
erigindo um subsistema de derrogação dos cânones culturais empregados na normalidade.

REALE JR. Miguel. Constituição e Direito Penal. 20 anos de desarmonia. In: Revista de Informação
Legislativa. a. 45. n. 79. jul/set. 2008. p. 334.
200
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CHOUKR, Fauzi Hassan. Processo Penal de Emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p. 01.

172

Neste sentido, é repudiável o uso simbólico da legislação penal, sobretudo em
matéria essencialmente gravosa como o terrorismo, pois não há qualquer evidência de

que um tratamento penal mais rigoroso culminará em maior eficácia preventiva. Com isso
não se objetiva a não tipificação penal do combate ao terrorismo, mas sim o
reconhecimento de um caráter mais amplo no fenômeno terrorista, sendo tido como
estratégia comunicacional do poder, a qual deve ser analisada sob um enfoque

predominantemente social202.
3.1

PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS
Cumpre expor a diferenciação entre direitos humanos e direitos fundamentais, os

quais, em flagrante atecnia, são comumente tratados como sinônimos.
Valério Mazzuoli203 preleciona serem os direitos humanos direitos protegidos pela
ordem internacional contra as violações e arbitrariedades que um Estado possa cometer
às pessoas sujeitas à sua jurisdição. Acrescenta ainda que são direitos que estabelecem
nível protetivo mínimo de observância obrigatória a todos os Estados, sob pena de
responsabilização internacional.
Já os direitos fundamentais, na dicção do supracitado autor, estão afeitos à proteção

interna dos direitos dos cidadãos, relativa aos aspectos ou matizes constitucionais de
proteção, no sentido de já se encontrarem positivados nas constituições contemporâneas.
Assim, informa Mazzuoli 204 serem tais direitos garantidos e limitados temporal e
espacialmente, vigentes de modo objetivo numa ordem jurídica concreta.

Ante a exposição do Estado Democrático de Direito, resta claro que os direitos
fundamentais são, em essência, limitação de ordem interna condicionante da esfera de
poder estatal, ao passo em que os direitos humanos figuram como limitações de ordem
internacional condicionante de poder estatal, sob a ótica do Direito Comunitário.

202

CALLEGARI, André Luis; LINHARES, Raul Marques.op. cit. p. 217.

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo:
Método, 2014. p. 22;
203

204

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. op. cit., p. 23.

173

Portanto, é necessário cotejar a proteção de direitos humanos na análise da Lei
Antiterrorismo brasileira, sobretudo considerando a noção kantiana 205 segundo a qual

“avançou-se tanto no estabelecimento de uma comunidade (mais ou menos estreita) entre
os povos terrestres que, como resultado, a violação em um ponto da terra repercute em
todos os demais”.
Sedimentadas tais noções iniciais, é perceptível que a Lei 13.260/2016 eleva à
concreção a lição de Zaffaroni206, segundo o qual, “hay una aparente contradicción o
paradoja, que es la de proteger derechos limitando derechos”. No entanto, sob o pretexto
da necessidade de tutela de relevantes bens jurídicos têm sido perpetradas sérias lesões
aos mesmos.
Nesta linha de intelecção, acrescemos às críticas anteriormente expostas acerca da
exacerbada criminalização de condutas já tipificadas em outros diplomas normativos,
bem como da tipificação de atos preparatórios, ambos fenômenos ocorridos na lei ora em
apreço, fragiliza a proteção dos direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro.
Ainda sob a ótica da proteção aos direitos humanos, salientamos que muitas das
legislações referentes a questões penais internacionais de combate a genocídio ou
terrorismo, por vezes, na intenção de conferir eficiência máxima à tutela daqueles
direitos, acaba fragilizando os mesmos, como demonstram uma série de exemplos
internacionais (e.g. Guantánamo, nos Estados Unidos da América) e as figuras do art. 23,
e do art. 25, ambos da Lei 7.170/1983 – Lei de Segurança Nacional.
Assim, o grande perigo de uma legislação falha como a Lei 13.260/2016 é via de

abertura que cria para órgãos de persecução penal, os quais, na sua atuação, terminam por
perpetrar violações aos próprios direitos humanos. Logo, ao se pensar no papel das
Polícias e do Ministério Público no Estado Democrático de Direito, a própria legislação
a ser aplicada deve estar conectada com os princípios institucionais de tais entes, os quais

devem promover as medidas necessárias à consecução dos direitos constitucionalmente
assegurados.

KANT, Immanuel; Para a paz perpétua – Estudo introdutório – Joám Evans Pim. Trad. Bárbara
Kristensen.– Rianxo: Instituto Galego de Estudos de Segurança Internacional e da Paz, (Ensaios sobre Paz
e Conflitos; v. 5. 2006. p. 82.
205

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Sistemas Penales y Derechos Humanos em América Latina. Buenos
Aires: De Palma, 1984. 2 v. V 1. 258 p. V. 2. 461. p. 27
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Num contexto de proteção aos direitos humanos, é frequente que os poderes
Executivo e Legislativo sejam solicitados a atuar em observância aos mesmos. No

entanto, é o Poder Judiciário guardião daqueles direitos, conferindo efetividade à tutela
jurisdicional. Assim, o exercício de tal papel de defesa e guarda pelo Judiciário dos
direitos

humanos,

essencialmente

relativizados

pelos

espaços

de

abertura

inconsequentemente criados pelo legislador infraconstitucional na Lei 13.260/2016, será

mais do que necessário.
Portanto, tendo em vista os desafios e perspectivas para o fortalecimento do Poder
Judiciário na proteção dos direitos humanos, sugere Piovesan207 que deve ser reduzida a
distância entre a população e o Judiciário; bem como ser otimizada a litigância como uma
estratégia jurídico-política de proteção dos direitos humanos, além de ser incentivada a
democratização dos órgãos do referido poder constituído e, sobretudo, ser encorajada a
aplicação internacional dos instrumentos internacionais de defesa daqueles direitos.
Em sendo assim, diante de tantas imprecisões na Lei Antiterrorismo brasileira –
desse impasse legislativo criado – e enquanto o parlamento não for sensível na
necessidade de alteração da citada lei, caberá ao Judiciário diligenciar os recortes
necessários em sua aplicação e interpretação, para fins de implementação dos direitos
humanos e efetiva tutela das liberdades constitucionais.
3.2

TUTELA DAS LIBERDADES CONSTITUCIONAIS
Assevera-se que a despeito do enunciado no § 2º do art. 2º da Lei 13.260/2013,

segundo o qual o disposto no supracitado artigo não se aplicaria à conduta individual ou
coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos,
de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou
reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de
defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal
contida em lei, há receio se haverá mesmo a real observância de tal dispositivo pelas
instituições responsáveis pela segurança pública, o que pode colocar em xeque a própria
proteção às liberdades constitucionais.

207PIOVESAN,

Flávia. Poder Judiciário e os Direitos Humanos. In: Revista da USP. n. 101. p. 99-112.
mar. abr. mai. São Paulo: 2014.
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Logo, é perceptível que da própria tipificação disposta no supracitado artigo é
fluida, ensejando, ainda com a exceção, interpretações elásticas que permitam a

criminalização de movimentos sociais. As expressões utilizadas indicam, muitas vezes,
interpretações pelo agente de segurança pública do que sejam os ditos “movimentos
sociais”, o que é passível, casuisticamente, da ocorrência de situações em que o agente
não distinga o que sejam movimentos sociais, os quais, mesmo o sendo, não sejam assim

considerados.
Para visualização do exposto permita-nos utilizar de um exemplo, na qual numa
movimentação espontânea os manifestantes queimam diversos ônibus. Inicialmente, pode
ser pensado em sabotamento de transportes públicos, incidindo, portanto, crime de
terrorismo consoante a Lei Antiterrorismo brasileira. Mas, na verdade, posteriormente
resta comprovado que se tratava de um protesto pelo aumento de passagem. A quem
caberá interpretar e enquadrar os fatos à norma? Como o agente de segurança pública irá
perceber a dimensão disso?
Numa leitura rápida, se poderia pensar que o Judiciário prontamente efetuaria as
correções necessárias ao quanto enunciado em lei. No entanto, quanto tempo será
necessário para tanto? Já não teriam sido violados os direitos humanos e as liberdades
constitucionais dos envolvidos no suposto fato terrorista?
A correção de tal situação se daria com uma linguagem menos fluida no
supracitado art. 2º, § 2º, sendo mais preciso na capitulação penal, respeitando, por certo,
o princípio da taxatividade. Um dos possíveis motivos que culminaram em tal imprecisão
legislativa certamente foi a falta de debates do referido diploma legislativo com a
sociedade civil, o que se considera falha gravíssima num regime de Estado que se diga
Democrático de Direito. Tal princípio assegura que o tipo penal deve ser claro, direto,
afastando, assim, interpretações nefastas.

Em tempos de severas violações aos direitos humanos praticadas em nítida
inobservância de disposições constitucionais, de tratados internacionais ou mesmo de
leis, repita-se, pouco ou quase nada remeteu ao elemento subjetivo do tipo, relevantíssimo
componente dos tipos penais com viés garantístico e concretizador da legalidade. Neste
contexto, gostaríamos de exemplificar uma situação esdrúxula passível de caracterização
na Lei ora em comento: três pessoas que eram empregadas de determinada igreja foram
demitidas. Revoltadas com o ocorrido, utilizando explosivos e produtos químicos,
resolvem atear fogo nos ônibus públicos que fazem o trajeto na igreja com a finalidade
176

de provocar terror generalizado entre as pessoas. Há a possibilidade de reiteração de atos,
comum aos atentados terroristas? Não se pode afirmar com clareza. No entanto, pela

fluidez da lei, os agentes possivelmente seriam tomados como terroristas.
É pacífico que o Estado Democrático de Direito exige contrabalanceamentos. E,
como aduz Sarmento 208 , sem o estabelecimento de um ambiente político no qual as
liberdades individuais são efetivamente garantidas, com opinião pública e livre,
tolerância e direito à diferença, não passaria a democracia de um simulacro. É neste
contexto que se procura discutir o papel da Constituição nas circunstâncias retratadas pela
Lei Antiterrorismo brasileira.
Portanto, ante a violação das liberdades constitucionais perpetradas pela Lei
13.260/2016, é pertinente, in casu, chamar a atuação dos legitimados 209 à provocação do
controle principal de constitucionalidade para fins da própria verificação de
compatibilidade material de seu texto com o quanto estatuído na Lei Maior de 1988.

Tal medida objetivaria tornar sem efeito suas disposições nitidamente
inconstitucionais e impondo a observância da decisão exarada em sede do citado processo
objetivo a todos os órgãos do Judiciário e da Administração Pública brasileira.
Igualmente, operaria tal decisão efeitos contra todos os jurisdicionados (erga omnes),
restabelecendo, assim, a unidade e supremacia constitucional, impondo veementemente
a observância às liberdades constitucionais.
Muito embora a Lei 13.260/2016 somente tenha sido publicada em 16 de março de
2016, em decisão proferida pelo Min. Celso de Mello, no Informativo nº 593 210 do

Supremo Tribunal Federal, de 28 de junho a 1º de julho de 2010, foi negado pedido de
prisão preventiva para fins extradicionais, considerando que o delito de terrorismo não
estaria tipificado no ordenamento jurídico brasileiro à época.

SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.
p. 179.
208

Art. 103, Constituição Federal de 1988. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação
declaratória de constitucionalidade:
I - o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III a Mesa da Câmara dos Deputados; IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do
Distrito Federal; V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; VI - o Procurador-Geral da República;
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - partido político com representação no
Congresso Nacional; IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
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Disponível
em
<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo593.htm#transcricao1> Acesso em 25.
jun. 2020.
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Assim, pode-se concluir que antes da Lei 13.260/2016, não havia tipificação do
terrorismo enquanto crime no ordenamento pátrio.

4.
VIOLAÇÕES AO PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE EFETUADAS PELA
LEI ANTITERRORISMO BRASILEIRA

Recuperando noções advindas do direito comparado italiano, Luiz Flávio Gomes 211
aduz que o princípio da ofensividade212 no Direito Penal teria a pretensão de irradiar suas
concretas consequências, isto é, seus efeitos, em dois diferentes planos. Serviria, assim,
não somente de guia na atividade legiferante, orientando o legislador quando da
formulação do tipo legal, com o fito de vinculação à construção de tipos legais dotados
de real conteúdo ofensivo a bens jurídicos socialmente relevantes. Igualmente, atuaria
como critério interpretativo, dirigindo, portanto, ao juiz e ao intérprete, chamando à
verificação casuística da existência (no fato histórico), da necessária lesividade ao bem
jurídico tutelado.
Neste contexto, decorrem do mandamento nuclear do referido princípio três
dimensões de garantia213.

A primeira dimensão garantia do princípio da ofensividade se posta contra a
degeneração antidemocrática e arbitrária do poder estatal sancionador, reunindo
condições de impedimento a que Direito Penal se transforme em meio de proteção do
próprio Estado, dos exercentes do poder, ou ainda de seus interesses e ideologias, ou
mesmo em instrumento sancionador de mera violação da norma. Deste modo, visa à tutela
de autênticos bens jurídicos individuais ou supra-individuais e de punição de atos

GOMES, Luiz Flávio. Princípio da ofensividade no direito penal: não há crime sem lesão ou perigo
concreto de lesão ao bem jurídico (nullum crimen sine iniuria), funções político-criminal e dogmáticointerpretativa, o princípio da ofensividade como limite do ius puniendi, o princípio da ofensividade como
limite do ius poenale. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 27-28.
211

Tradicionalmente, a doutrina entende como sinônimos os princípios da lesividade e da ofensividade.
No entanto, há entendimentos aduzindo que a lesividade expressa o fato de como deve ser entendida a
proteção ofertada, ao passo em que a ofensividade remete à exclusiva proteção de bens jurídicos, se
mostrando informador do conteúdo material do tipo. Vide: SILVEIRA, Renato Jorge de Mello. Direito
penal econômico como direito penal de perigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 161-162. A
despeito disso, não será adotada tal diferenciação no presente artigo.
212

213

GOMES, Luiz Flávio. op. cit., p. 30-31.
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realmente ofensivos a tais bens jurídicos. Portanto, neste contexto, há função garantidora
do próprio modelo democrático do Estado e dos direitos fundamentais.
Já a segunda dimensão de garantia visa à elevação do princípio ora em comento à
categoria de óbice à expansão ou hipertrofia do Direito Penal, pois, como cediço, é
corolário lógico dos movimentos político-criminais hipercriminalizadores a paulatina
relativização dos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.
O princípio da ofensividade em sua terceira dimensão de garantia é comumente
considerada correlata ao princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos e tem por
característica o controle do conteúdo material da lei penal, seja no que concerne à
exigência de conteúdo ofensivo do delito, seja no que concerne ao objeto da tutela penal,
isto é, ao bem jurídico, uma vez que, ausente tal controle não se legitima normativamente
a intervenção penal.
Logo, ante as considerações acima acerca do princípio da ofensividade, é

perceptível flagrante violação ao mesmo na Lei 13.260/2016, haja vista a criminalização
de atos preparatórios erigida no artigo 5º214 da maneira como ocorreu.
Cabe ressaltar a possibilidade de se insurgir viés de perseguição ideológica na
criminalização dos atos preparatórios elencados na Lei Antiterrorismo brasileira, haja

vista a já discutida ausência de análise do elemento subjetivo do tipo. Tal ausência
possibilita a insurgência de situações anômalas.
Nesse contexto, figuraria como exemplo a notícia 215 de agressão coletiva a um
jovem que passava de camisa vermelha nas imediações de manifestação contra

determinada nomeação para Ministro da Casa Civil, do então governo, a qual poderia
configurar ato de terrorismo pela conduta dos agentes que, por razões de discriminação,
no caso político-ideológica, provocaram terror generalizado e expuseram a perigo a vida
de pessoa, conforme enuncia o art. 2º da Lei 13.260/2016. Ante a ausência de

consideração do elemento subjetivo do tipo, poderiam ou não ser os agentes tomados
como terroristas? Evidentemente que não.

Art. 5o da Lei 13.260/2016. Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de
consumar tal delito: [...].
214

Disponível em < http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/03/adolescente-e-agredido-em-protestocontra-governo-na-paulista.html>. Acesso em 08. mai. 2016.
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Ainda tendo em vista as violações ao princípio da ofensividade erigidas pela Lei
Antiterrorismo brasileira, há de se ressaltar que da redação truncada dos dispositivos,

especialmente o art. 2º criando aberrações como o “terrorismo contra coisa” ou
“exposição de patrimônio a perigo”. Tais figuras claramente não se encontram no âmbito
de proteção do quanto estatuído pelo princípio em apreço. Não com o rigor que requer a
repressão ao terrorismo.
Numa significação idônea, o conceito de bem jurídico “só pode servir a uma
autêntica teoria democrática do injusto, à medida que corresponda aos seus fins
limitativos e não aos propósitos punitivos”216.
Em sendo assim, figuram como alternativas ao status quo promovido pela Lei
13.260/2016 a ação direta de inconstitucionalidade ou, não sendo este operado, o controle
incidental, bem como a alteração legislativa – dessa vez atenta aos princípios, direitos
humanos e liberdades constitucionais violados.

5.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
SUBSTANCIAL

Conforme assente em doutrina, o devido processo legal é subdividido em duas
acepções, a saber, a formal e a substancial. A acepção formal (procedural due process)
figura na qualidade de determinado processo, cível, penal ou administrativo, informado
pelos princípios do juiz natural, ampla defesa, contraditório e publicidade217. A acepção
substancial (substantive due process), por sua vez, constitui limite ao legislativo, no
sentido de que as leis devem ser elaboradas com justiça, devem ser dotadas de
razoabilidade (reasonableness) e de racionalidade (racionality)218, guardando substancial
nexo com à consecução do objetivo que se pretende estatuir.

A noção de devido processo legal substancial adveio do caso Calder v. Bull, de
1798, submetido à apreciação da Suprema Corte norte-americana, no qual restou

216

TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 149.

217 Vide

RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Saraiva, 2015.
Voto do Rel. Min. Carlos Velloso na ADI 1.511-MC, julgamento em 16-1=-1996, Plenário, DJ de 6-62003.
218

180

assentado que os atos normativos legislativos ou mesmo administrativos que violassem
direitos fundamentais ofenderiam o devido processo legal, estando, portanto, sujeitos à

apreciação judicial, com a conseguinte declaração de nulidade219.
Em perspectiva moderna, passa o devido processo legal substancial a ideia de
garantia a estabelecer legítima limitação ao poder estatal, censurando a própria legislação
e declarando a ilegitimidade de leis violadoras dos pilares do regime democrático220.
Nesta linha de intelecção, figura a acepção do devido processo legal substancial, na
dicção de Siqueira Castro221, como um mecanismo de controle axiológico da atuação do
Estado e de seus agentes, o que a constitui como elemento inerente ao Estado
Democrático de Direito, coibindo restrições ilegítimas aos direitos fundamentais sem
processo previamente estabelecido e com possibilidade ampla de participação222.
O princípio do devido processo legal substancial preconiza que todas as normas
jurídicas e atos do Poder Público poderão ser declarados inconstitucionais caso sejam

injustos, desarrazoados ou desproporcionais, o que certamente vem a limitar a
discricionariedade no âmbito dos três poderes constituídos.
É factível que a Lei 13.260/2016 não se coaduna com o explanado devido processo
legal substancial, considerando que impõe severas penas ao alvedrio de direitos

fundamentais como a liberdade de expressão e de manifestação, além de ter sido aprovada
e publicada sem a ocorrência de um mínimo diálogo com os atores da sociedade civil.
Instrumentalizando a pauta axiológica do princípio ora em apreço, figuram casos
extraídos da prática reiterada do Supremo Tribunal Federal. Foi em 1951, no julgamento

do Recurso Extraordinário n. 18.331 que o referido órgão de cúpula pela primeira vez
noticiou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais, comumente em
doutrina, são tidos como elementos ou decorrências do devido processo legal substancial.

Também relata as origens históricas do devido processo legal substancial Carlos Roberto Siqueira de
Castro, em “O devido processo legal e a razoabilidade das leis na nova Constituição do Brasil”, Rio de
Janeiro: Forense, 1989.
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Vide Arturo Hoyos, La garantia constitucional del debido processo legal. Revista de Processo. a. 12.
n. 47. jul./set. 1987.
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221 CASTRO,

Carlos Roberto de Siqueira. O devido processo legal e a razoabilidade das leis na nova
Constituição do Brasil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1989.
Vide LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Devido processo legal substancial. In: Leituras
complementares de processo civil. 4. ed. rev. e atual. Jus Podivm: 2006. p. 13.
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No momento constitucional vivido na década de 50, não se ocupava Supremo
Tribunal Federal da declaração de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos que

afrontassem os citados princípios, fato concretizado somente pós-1988.
Logo, é factível que não se pode tolerar, após a égide da “Constituição Cidadã”, a
incompatibilidade material de diplomas normativos com o devido processo legal
substantivo. Diante disso, pode – ou melhor, deve – o órgão “guardião da Constituição”
declarar a inconstitucionalidade da Lei Antiterrorismo brasileira em eventual ação direta
ajuizada, impugnando a incompatibilidade da mesma ao devido processo legal
substancial (além de violar liberdades constitucionais e ser deficitária em matéria de
proteção aos direitos humanos).

6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante o quanto enunciado no presente artigo, restou demonstrada a relativização
erigida pela Lei 13.260/2016 em face dos elementos inerentes ao Estado Democrático de
Direito, bem como do devido processo legal substancial e do princípio da ofensividade
regente da matéria penal.

Levando em conta que tais relativizações culminam num próprio estado de
inconstitucionalidade material da Lei Antiterrorismo brasileira em confronto com a
Constituição Federal de 1988, figuram como possíveis soluções para viabilizar a
repressão ao terrorismo em sede de legislação infraconstitucional brasileira: a ação direta

de inconstitucionalidade ou, não sendo este operado, o controle incidental, bem como a
alteração legislativa, ambos em face da Lei 13.260/2016 – dessa vez atenta aos princípios,
direitos humanos e liberdades constitucionais violados.
Em tal mister, será determinante o papel do Judiciário na ressignificação do diploma

normativo em questão, reestabelecendo, novamente, a proteção aos direitos humanos e às
liberdades constitucionais.
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PRESCRIÇÃO TRABALHISTA E A TEORIA CONTRA NON
VALENTEM AGERE NON CURRIT PRAESCRIPTIO

Rodolfo Pamplona Filho223
Leandro Fernandez224

1. INTRODUÇÃO

A prescrição é, sem exagero, um instituto cercado de divergências desde seus
primórdios. Sua definição, a delimitação dos seus efeitos e a fixação de critérios de
distinção em relação à decadência são temas que há muito estão presentes na literatura
estrangeira e nacional.
Cabe-nos, aqui, analisar os contornos jurídicos de um dos temas multicentenários
em matéria de prescrição e a sua aplicação na seara trabalhista. Trata-se da teoria contra
non valentem agere non currit praescriptio, construção doutrinária que adquiriu elevada
importância a partir do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.º
13.146/15), que alterou a redação do art. 3º do Código Civil de 2002, passando a
estabelecer que são absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos.
Considerando a previsão contida no art. 198, inciso I, do CC/02, no sentido da
impossibilidade de fluência do prazo prescricional contra os incapazes de que trata o art.
3º, é inegável que a modificação legislativa provocou radical impacto em matéria de
prescrição (e não apenas neste tema, diga-se), tendo suprimido do elenco de motivos
ensejadores da incapacidade absoluta duas hipóteses anteriormente previstas (“os que,
por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a
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prática desses atos” e “os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua
vontade”).

Em nossa visão, parcela considerável da doutrina ainda não se apercebeu
completamente das consequências dessa alteração para o regime jurídico da prescrição.
O atual cenário normativo impõe a rediscussão a respeito da teoria contra non valentem
agere non currit praescriptio.
Para tanto, empreenderemos, previamente, breve exposição a respeito do
tratamento conferido ao instituto pelo novel Codex. Na sequência, avançaremos a uma
abordagem conceitual das figuras do impedimento, da suspensão e da interrupção da
prescrição. Trataremos, a seguir, especificamente da teoria objeto deste trabalho,
passando, ao final, à análise de hipóteses de sua incidência em âmbito trabalhista.

2. A PRESCRIÇÃO NO CÓDIGO CIVIL DE 2002

A prescrição consiste em ato-fato jurídico caducificante cujo suporte fático é
composto pela inação do titular do direito em relação à pretensão exigível e pelo decurso
do tempo fixado em lei225. Com a oposição da exceção (em sentido material) da prescrição
ou, na atualidade, sua pronúncia ex officio, encobre-se a eficácia da pretensão226. Não há,
entretanto, extinção do direito, da ação processual ou da própria pretensão.
No Código Civil de 2002, o legislador, de maneira louvável, rejeitou a redação
adotada no Estatuto Privado de 1916, que acolhia a noção segundo a qual a prescrição
extinguiria a ação processual, visão vinculada à teoria concretista da ação, há muito
superada. Em verdade, o direito de ação é o direito público, subjetivo e abstrato de
provocar a atuação do Estado para obtenção da tutela jurisdicional. Não está submetido,
ele próprio, a prazo prescricional.
Se andou bem o codificador nesse ponto, falhou, concessa venia, ao sugerir, no art.
189, que a prescrição extingue a pretensão.
Conforme demonstrado por Pontes de Miranda, a prescrição apenas encobre a
eficácia da pretensão, sem, todavia, importar em sua extinção 227 . Raciocínio diverso
inviabilizaria a figura da renúncia à prescrição consumada (CC/02, art. 191) e a proibição

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado: Parte Geral. Tomo VI.
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“É erro dizer-se (...) que a renúncia à prescrição faz reviver a obrigação. Com a prescrição, não se
extinguiu a pretensão e, pois, não morreu a obrigação: ambas continuaram. Pretensão e obrigação são
efeitos; a prescrição só se passa no plano da eficácia: torna-a encobrível; alegada, encobre-a. Com a
renúncia, o devedor fá-la não encobrível. Por isso mesmo, o devedor que paga a dívida não pode repetir
o pagamento: tornou não encobrível a eficácia do fato jurídico, ou a descobriu, se já alegada, e ao mesmo
tempo solveu a dívida, ou satisfez a pretensão. O que apenas renuncia à prescrição faz inencobrível a
eficácia; e deixa para momento posterior solver a dívida ou satisfazer a pretensão” (grifos no original)
(Ibidem, § 695, 6).
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da restituição do pagamento efetuado para solver dívida prescrita (CC/02, art. 882).
Melhor seria, então, que houvesse previsto o novel Código que a prescrição encobre a
eficácia da prescrição, até mesmo para garantir a coerência entre os arts. 189, 191 e 882.
Visando a assegurar racionalidade e a concretizar o princípio da operabilidade,
optou o legislador, no processo de elaboração do Diploma Civil de 2002, por elencar em
seus arts. 205 e 206 as hipóteses de prazos prescricionais, sendo os demais prazos
estabelecidos ao longo do Código dotados de natureza decadencial.

Ademais, em consonância com a dinâmica das relações sociais contemporâneas,
com a velocidade do tráfego de informações e com a ampliação do acesso à Justiça, o
Código Civil de 2002 promoveu a redução dos prazos prescricionais em relação ao quadro
normativo estabelecido pelo Diploma de 1916.
Tal resultado foi obtido mediante a adoção de duas técnicas: a criação de novos
prazos específicos, com duração inferior ao prazo geral, e a própria diminuição de prazos
anteriormente previstos.
Explicitados os aspectos gerais da abordagem da prescrição pelo Código de 2002,
cumpre-nos avançar ao exame das figuras do impedimento, da suspensão e da interrupção
da prescrição, o que será alvo do próximo tópico.

3. IMPEDIMENTO, SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO

A ordem jurídica prevê fatores que interferem na contagem do prazo prescricional,
seja inviabilizando sua deflagração, seja sobrestando sua fluência, seja, ainda,
determinando o seu reinício. Consistem, pois, em hipóteses de “crise” da fluência do
prazo prescricional, em razão de causas de impedimento, suspensão e interrupção.
Em uma matéria envolvida em incontáveis controvérsias, como é a prescrição,
podemos afirmar, com tranquilidade, que a compreensão da distinção entre as aludidas
causas é consolidada na doutrina clássica.
Na lição de Câmara Leal, as causas impeditivas da prescrição são aquelas cuja
“existência é anterior ao início da prescrição e exercem, por isso, desde logo, a sua
influência preclusiva sobre esta, impossibilitando o seu início”228.
Já as causas suspensivas são “supervenientes ao início da prescrição, que já está
correndo quando elas sobrevêm, e, por isso, não impedem o seu início, mas tolhem o
prosseguimento do curso já iniciado, suspendendo-o”229.

LEAL, Antônio Luís da Câmara. Da prescrição e da decadência: teoria geral do direito civil. 3 ed.
Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 132.
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Com precisão, assenta Pontes de Miranda: “Na impediência, o suporte fáctico ainda
é insuficiente para se iniciar o curso do tempus; na suspensão, tal insuficiência
sobrevém, e o tempus cessa de correr”230.
Com o afastamento da causa impeditiva ou suspensiva, “a prescrição começa a
correr, ou prossegue o seu curso suspenso, conforme essas causas forem impeditivas ou
suspensivas”, razão pela qual, na suspensão, a prescrição “não recomeça, mas prossegue,
cessada a causa suspensiva, devendo-se computar no prazo o tempo já decorrido antes
da suspensão”231.
No Código Civil de 2002, as causas de impedimento e suspensão encontram-se
reunidas nos arts. 197 a 200. Rigorosamente, vale registrar, os casos previstos no art. 199
não correspondem nem a impedimentos nem a suspensões, pela singela razão de, neles,
sequer haver pretensão exercitável e, como consequência lógica, deflagração do prazo
prescricional, consistindo, em verdade, em hipóteses de actioni nondum natae232.
Não é possível estabelecer, a priori, a identificação de quais causas previstos nos
demais dispositivos mencionados serão motivo de impedimento ou suspensão 233 .
Consoante visto acima, o critério é eminentemente cronológico: de acordo com sua
ocorrência antes ou após a exigibilidade da pretensão (e, pois, do início da prescrição),
serão impeditivas ou suspensivas.
A hipótese prevista no art. 198, inciso I (que remete ao art. 3º, referente aos
absolutamente incapazes), é bastante ilustrativa disso. Poder-se-ia cogitar que o fato de
contar o credor com menos de 16 anos de idade será sempre causa de impedimento.
Afinal, ninguém envelhece para, depois, rejuvenescer.

Civil. 20 ed. rev., atual. e aum. de acordo com o Código Civil de 2002. Atualizado por Edvaldo Brito e
Reginalda Paranhos de Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 388).
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“Nessas hipóteses, não nasceu a pretensão de direito material condenatória nem se irradiou a ação em
que a pretensão se deduza judicial ou extrajudicialmente. Bem por isso, não se pode cogitar de prazo de
prescrição, que se inicia com o nascimento da exigibilidade que caracteriza a pretensão. E se não se pode
aludir a prescrição não se há, por consequência, fazer qualquer referência a causas de impedimento ou de
suspensão de prazo prescricional. Nas situações de ação nondum nata inexiste prazo de prescrição, ou
ainda não existe prazo de prescrição, porquanto não há, de hipótese, pretensão acionável” (ALVES,
Vilson Rodrigues. Da prescrição e da decadência no Código Civil de 2002. 4 ed. rev., ampl. e atual.
Campinas: Servanda Editora, 2008, p. 610/611). “Quem tem um direito condicionado a um acontecimento
futuro e incerto não dispõe de ação que o assegure, pois se encontra apenas na expectativa de vir a ter um
direito incorporado ao seu patrimônio. Somente na hipótese de a condição se verificar é que o prazo
prescricional começará a fluir. Análoga é a posição de quem depende de um prazo para adquirir o direito.
Somente após a verificação do termo é que surgirá o direito. Ipso facto, quem se encontra nesta situação
não dispõe de ação, sendo certo e lógico que não corre, contra si, o prazo de prescrição” (NADER, Paulo.
Curso de Direito Civil. v. 1: Parte Geral. 10 ed. rev, e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 572).
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A ideia, aparentemente acertada, não resiste a uma reflexão mais detida. Considere,
por exemplo, a situação do trabalhador adulto que vem a falecer, deixando um herdeiro
com menos de 16 anos. Decerto, várias pretensões titularizadas pelo obreiro já eram
exigíveis e, enquanto vivo, fluía, em relação a elas, o respectivo prazo prescricional. Seu
óbito não consiste, em si mesmo, fator de suspensão da prescrição (estudaremos o tema
com vagar no capítulo sobre aspectos pessoais relevantes). Entretanto, a incapacidade
absoluta do seu sucessor será causa suspensiva do prazo prescricional.
Por sua vez, as causas interruptivas são “também supervenientes ao início da
prescrição, cujo curso está correndo, mas é por elas interrompido”234, de modo que, com
sua ocorrência, a prescrição “recomeça, tendo um novo início, do qual se contará o prazo
prescricional” 235 . Sobre tal efeito, esclarece Pontes de Miranda: “Em virtude da
interrupção, o tempo, que transcorrera, se perde. Tudo ainda estava no mundo fáctico,
onde o apagamento se dá. Novo prazo de prescrição se inicia”236.

Daí a arguta observação de Orlando Gomes no sentido de que a “interrupção produz
efeito no passado e no futuro. Em relação ao passado, inutiliza o tempo transcorrido. Em
relação ao futuro, determina o reinício da prescrição. Com o ato interruptivo procedese, portanto, à recontagem do prazo prescricional. A prescrição recomeça a correr, como
se não houvesse fluído”237.
As causas interruptivas estão listadas no art. 202 do Código Civil de 2002.
Explicitados os delineamentos conceituais das figuras em comento, impõe-se uma
indagação: seriam os casos de impedimento e suspensão da prescrição exclusivamente
aqueles previstos de maneira expressa na legislação? O tema é instigante e possui
relevantes repercussões práticas. Trataremos dele a seguir.

4. A ALTERAÇÃO DO ART. 3º DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 E A
NECESSIDADE DE RESGATE DA TEORIA CONTRA NON VALENTEM AGERE
NON CURRIT PRAESCRIPTIO

Consoante afirmado anteriormente, o art. 3º do Código Civil de 2002 foi alterado
em 2015 pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.º 13.146), passando a estabelecer
que são absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos.
A modificação legislativa suprimiu do elenco de motivos ensejadores da
incapacidade absoluta duas hipóteses anteriormente previstas (“os que, por enfermidade
234
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cit., p. 298).
235

236

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Op. cit., §687, 1.

237

GOMES, Orlando. Op. cit., p. 388.

191

ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses
atos” e “os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade”)238.

Ao fazê-lo, a Lei n.º 13.146/15 promoveu uma alteração radical no regime jurídico
da prescrição no ordenamento pátrio, uma vez que, na atualidade, o prazo prescricional
será iniciado ou prosseguirá correndo normalmente em desfavor das pessoas que não
contem com o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil ou que não
possam, ainda que por causa transitória, exprimir sua vontade.
Como observado com precisão por Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, a
“situação, sem dúvidas, pode ensejar verdadeiros absurdos ou disparates na vida
cotidiana. Certamente, admitir a fluência de lapso temporal prescricional contra alguém
que, por conta de uma hidrocefalia ou de uma tetraplegia, não pode exprimir vontade
afigura-se, de fato, preocupante. O ideal, seguramente, teria sido o próprio texto legal
solucionar o problema, alterando, também, a regra da suspensão dos prazos
prescricionais”239.
Poderá o leitor propor objeção a essas conclusões, rememorando que o instituto da
curatela240 impediria tão severas consequências, em razão da possibilidade de defesa pelo
curador dos interesses e das pretensões do curatelado.
Ocorre que nem sempre as posições jurídicas do sujeito poderão ser efetivamente
resguardadas por tal via, seja em razão do lapso temporal necessário à definição da figura
do curador, seja pela ausência de nomeação de curador provisório (CPC/15, art. 749), seja
em razão da possibilidade concreta de inexistência da adoção de qualquer procedimento
para a promoção da curatela. Em todas essas hipóteses, o tempo continuará a exercer,
inabalável, seus efeitos sobre as pretensões.
Em nossa visão, o atual cenário normativo impõe o enfrentamento da questão da
taxatividade ou não das causas impeditivas e suspensivas, bem como a rediscussão a
respeito da teoria contra non valentem agere non currit praescriptio (“a prescrição não
corre em face de quem não pode agir”).
A questão da possibilidade de reconhecimento de causas de impedimento e
suspensão em situações não previstas expressamente no ordenamento jurídico sempre foi
motivo de controvérsia (talvez, sem exagero, desde a construção do instituto da
prescrição).
Na doutrina brasileira, o mais importante jurista a sustentar o caráter de numerus
clausus do rol de causas foi Pontes de Miranda. O mestre situava a questão não
Observa, por isso, Flávio Tartuce que, “em suma, não existem mais pessoas maiores que são incapazes”
(O Novo CPC e o Direito Civil: impactos, diálogos e interações. 2 ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: Método, 2016, p. 458).
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exatamente no campo da segurança jurídica (argumento normalmente invocado por
aqueles que defendem a taxatividade das hipóteses), mas na circunstância de ser a
definição da feição do regime jurídico da prescrição uma decisão do legislador.
Sustentava ele que a “interrupção da prescrição, ou a suspensão, por obstáculo judicial,
ou fáctico em geral, é problema de técnica legislativa de regras jurídicas emergenciais, e
não de interpretação do Código Civil. Não se podem, a pretexto de decorrerem da
natureza das coisas, ou da equidade, criar espécies de interrupção, ou de suspensão, que
não constem do Código Civil, ou de textos de lei”241 (grifos no original).
Com o devido respeito ao tratadista e às suas imortais ideias, não nos parece ser
essa a solução mais compatível com a lógica intrínseca à prescrição. Sua incidência está
inexoravelmente atrelada à ideia de inércia do titular de uma pretensão que, podendo
exigi-la, não adota providências, permitindo o transcurso do tempo. Não é possível,
entretanto, conferir idêntico tratamento jurídico àquele que não possui condições fáticas
de agir. Seria dele exigir o impossível.
Na lição de Serpa Lopes, “a regra contra non valentem agere inspira-se numa ideia
humana, um princípio de equidade, e que não pode deixar de ser reconhecida pelo juiz.
Cabe, portanto, a aplicação analógica. Mesmo entendida como uma exceção à regra
geral, esta não é de molde a encerrar num numerus clausus os casos de suspensão da
prescrição, sobretudo quando se impõe interpretá-la com o espírito da equidade”242.
Abordando o desenvolvimento da teoria e seu conteúdo, esclarecem Cristiano
Chaves e Nelson Rosenvald que a “teoria contra non valentem agere non currit
praescriptio, ou simplesmente contra non valentem, de priscas origens romanas,
formulada por Bártolo de Sasosferrato, propõe uma compreensão meramente
exemplificativa, não expletiva, da norma legal, admitindo outras hipóteses paralisantes
do lapso temporal baseadas em fortuitos ou em causas que, embora não previstas em lei,
obstam o exercício da pretensão pelo titular. As raízes etimológicas da expressão
permitem uma tradução explicativa: contra aqueles que não podem agir, não fluem os
prazos de prescrição. Buscando as raízes da teoria, nota-se que seu fundamento é de
conteúdo ético: um prazo prescricional não pode correr contra aquele que está
incapacitado de agir, mesmo não havendo previsão legal para a suspensão ou
interrupção do prazo”243 (grifos no original).
Consoante o magistério de Alexandra Agra Belmonte, “três correntes abordam o
assunto: a) a dos negativistas, que entendem não ser possível a aplicação, por analogia,
por já representarem as causas impedientes e suspensivas exceções; b) a dos que a
aceitam, por motivos de força maior, com fundamento em que os motivos legais são
subjetivos, nada impedindo a ocorrência de motivos objetivos e, c) a dos que acolhem a
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regra nos impedimentos de direito, em hipóteses como confusão e direitos ilíquidos,
repelindo-a nos impedimentos de fato”244.

Acompanhamos a visão do eminente juslaboralista quanto à correção da segunda
corrente.
Com efeito, há situações fáticas que inviabilizam a possibilidade de real atuação do
titular da pretensão, sendo incompatível, em tais casos, com a própria razão de ser do
instituto da prescrição o início ou o prosseguimento da fluência do prazo.
Vale destacar que, especificamente no âmbito trabalhista, invoca Márcio Túlio
Viana a teoria em comento como a regra geral a ser aplicada no curso da relação de
emprego, sob o argumento de que o obreiro figuraria em estado de sujeição em relação à
empresa, da qual depende a fonte da sua subsistência, estando impossibilitado de
livremente exercer suas pretensões245.

A linha interpretativa é interessante e alcança o âmago da delicada questão da
fluência da prescrição ao longo do contrato, mas, com a devida vênia, não nos parece, de
lege lata, ser a melhor solução, já que a Carta de 1988 prevê expressamente a prescrição
no curso da relação de emprego.
No entanto, visualizamos ao menos quatro hipóteses específicas nas quais
entendemos, com tranquilidade, ser aplicável a teoria contra non valentem agere non
currit praescriptio. Avancemos à análise delas.

5. APLICAÇÃO DA TEORIA CONTRA NON VALENTEM AGERE NON CURRIT
PRAESCRIPTIO EM ÂMBITO TRABALHISTA

Na seara da prescrição trabalhista, ao menos quatro situações autorizam, em nossa
perspectiva, a invocação da teoria contra non valentem: a) estado de saúde cuja gravidade
inviabilize o acesso ao Judiciário; b) prisão do trabalhador, quando impossível, no plano
da realidade dos fatos, a provocação do Poder Judiciário; c) submissão do trabalhador a
condição análoga à de escravo; d) ausência (CC/02, art. 22), anteriormente à nomeação
de curador.
5.1

ESTADO DE SAÚDE CUJA GRAVIDADE INVIABILIZE O ACESSO AO
JUDICIÁRIO

BELMONTE, Alexandre Agra. Tutela da composição dos danos morais nas relações de trabalho:
identificação das ofensas morais e critérios objetivos para quantificação. São Paulo: LTr, 2014, p. 245.
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VIANA, Márcio Túlio. Os paradoxos da prescrição: quando o trabalhador se faz cúmplice involuntário
da perda de seus direitos in Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Belo Horizonte, v.
47, n.º 77, jan./jun.2008, p. 170/171.
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A primeira hipótese merecedora de atenção refere-se à existência de grave estado
de saúde do trabalhador em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez a
ponto de impedir seu acesso ao Poder Judiciário.
Sobre o tema, a SDI-I do Tribunal Superior do Trabalho editou a Orientação
Jurisprudencial n.º 375, com o seguinte teor: “AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO.
CONTAGEM. A suspensão do contrato de trabalho, em virtude da percepção do auxíliodoença ou da aposentadoria por invalidez, não impede a fluência da prescrição
quinquenal, ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade de acesso ao Judiciário”.
Curiosamente, o verbete foi elaborado para explicitar uma visão do TST mais
restritiva do que a adotada, no passado, por parcela da jurisprudência, que entendia que a
suspensão contratual decorrente de fruição de auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez importaria sempre e automaticamente em suspensão do prazo prescricional246.
São indicados pela Corte trinta precedentes para a criação do enunciado. A partir
da leitura dos acórdãos, é possível identificar os principais argumentos que sustentam a
tese contida na OJ: necessidade de resguardar a segurança jurídica, impossibilidade de
interpretação extensiva em matéria de prescrição e a compreensão de que a suspensão do
contrato de trabalho não se confunde com a pendência de condição suspensiva da
obrigação (CC/02, arts. 121 e 125).
O seguinte excerto da decisão proferida no E-RR 844/2004-020-10-00.2, da lavra
do Ministro Vantuil Abdala, bem sintetiza o posicionamento do TST: “Permitir-se que
toda incapacidade laboral fosse prestigiada pela suspensão do prazo prescricional
significaria dar interpretação extensiva ou analógica para a inclusão de outras causas
de suspensão não previstas pelo legislador ordinário. É lógico que quando se está diante
de um afastamento por doença que impede o empregado de praticar os atos normais da
vida civil, inclusive, pois, o de ajuizar ação, seria mesmo o caso de suspensão da
prescrição. Uma coisa é o afastamento por doença implicar em suspensão do contrato
de trabalho; outra coisa é suspensão do prazo de prescrição. Afastamento do serviço por
doença não é causa de suspensão de prescrição. A uma porque não é causa de suspensão
prevista em lei; a duas porque o afastamento por doença, tal como já dito, não impede o
titular do direito de exercitá-lo. Aliás, nada foi dito no sentido de que o estado de saúde
da reclamante a impedia de exercitar seus direitos”.
É oportuno consignar que a suspensão do contrato de trabalho não se confunde com
a condição suspensiva mencionada no art. 199, inciso I, do CC/02 e regulada a partir do
art. 121 do Diploma Civil.

Em sentido próximo, mas com abrangência limitada a pretensões oriundas de acidente de trabalho, é o
Enunciado n.º 47 da Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho: “ACIDENTE DO
TRABALHO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Não corre prescrição nas
ações indenizatórias nas hipóteses de suspensão e/ou interrupção do contrato de trabalho decorrentes de
acidentes do trabalho”.
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De fato, a suspensão contratual consiste no sobrestamento das principais obrigações
do trabalhador e do empregador, em razão da superveniência de motivo legal ou
convencional.
A seu turno, a condição suspensiva é o “acontecimento futuro e incerto que
subordina a aquisição de direitos, deveres e a deflagração de efeitos de um determinado
ato negocial”. Ao ser pactuada, subordina “não apenas a sua eficácia jurídica
(exigibilidade), mas, principalmente, os direitos e obrigações decorrentes do negócio”247.

A OJ n.º 375 foi editada em 2010, antes, portanto, da alteração normativa decorrente
da Lei n.º 13.146/15, quando ainda vigente a previsão como causa suspensiva ou
impeditiva da prescrição a ausência de discernimento para a prática dos atos da vida civil
e a impossibilidade, ainda que por motivo transitório, de expressão da vontade.
Não obstante, entendemos que a parte final do verbete permanece aplicável na
atualidade, não em razão da leitura conjugada dos arts. 198, inciso I, e 3º do Código Civil
de 2002, mas em virtude da teoria contra non valentem agere non currit praescriptio.
A linha interpretativa contida na Orientação Jurisprudencial parece-nos ser a
melhor solução a respeito da questão discutida neste tópico: a priori, o simples fato da
suspensão contratual decorrente de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez não
importa em suspensão do prazo prescricional, exceto se, em razão do seu estado de saúde
e da ausência de nomeação de curador, estiver o trabalhador, de maneira concreta,
impedido de exercitar suas pretensões em face do empregador.
5.2

PRISÃO DO TRABALHADOR, QUANDO IMPOSSÍVEL, NO PLANO DA
REALIDADE DOS FATOS, A PROVOCAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

Questão pouco debatida é a de saber se a prisão do trabalhador obsta a fluência do
prazo prescricional.
Em linha de princípio, a resposta é negativa.
Entretanto, é necessário refletir sobre o tema à luz do acesso efetivo à justiça e da
teoria contra non valentem agere non currit praescriptio.
A realidade das penitenciárias brasileiras é de gravíssima violação aos direitos
humanos dos presos. Para além da ausência, em inúmeros casos, de condições mínimas
de insalubridade e acomodação, carecem eles de assistência jurídica até mesmo para as
questões penais mais básicas. O quê dizer, então, da viabilidade real de propositura de
uma reclamação trabalhista?

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. vol 1: Parte
Geral. 18 ed. rev., ampl. e atual. de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência e com o novo CPC.
São Paulo: Saraiva, 2016, p. 174.
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Por ocasião do julgamento da medida cautelar na ADPF n.º 347, sendo Relator o
Ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal declarou a existência de um estado
de coisas inconstitucional no sistema carcerário pátrio248.
Em seu voto, o Relator destacou o dramático quadro constatado em presídios por
todo o País: “A maior parte desses detentos está sujeita às seguintes condições:
superlotação dos presídios, torturas, homicídios, violência sexual, celas imundas e
insalubres, proliferação de doenças infectocontagiosas, comida imprestável, falta de
água potável, de produtos higiênicos básicos, de acesso à assistência judiciária, à
educação, à saúde e ao trabalho, bem como amplo domínio dos cárceres por
organizações criminosas, insuficiência do controle quanto ao cumprimento das penas,
discriminação social, racial, de gênero e de orientação sexual. (...) Diante de tais relatos,
a conclusão deve ser única: no sistema prisional brasileiro, ocorre violação generalizada
de direitos fundamentais dos presos no tocante à dignidade, higidez física e integridade
psíquica. A superlotação carcerária e a precariedade das instalações das delegacias e
presídios, mais do que inobservância, pelo Estado, da ordem jurídica correspondente,
configuram tratamento degradante, ultrajante e indigno a pessoas que se encontram sob
custódia. As penas privativas de liberdade aplicadas em nossos presídios convertem-se
em penas cruéis e desumanas. Os presos tornam-se ‘lixo digno do pior tratamento
possível’, sendo-lhes negado todo e qualquer direito à existência minimamente segura e
salubre”.
Diante dessa realidade, a fluência da prescrição durante o período em que o
trabalhador encontra-se recolhido em instituição carcerária, desconsiderando-se a
realidade das condições a que estiver submetido, importa na imposição de dupla punição
ao obreiro. A sanção por comportamento criminoso opera-se no campo do Direito
Penal 249 , não mediante a supressão de pretensões trabalhistas com a pronúncia da
prescrição em situações fáticas nas quais seria impossível o acesso à justiça.
CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO –
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é
a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das
penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO
CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE
DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS
INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de
direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação
depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema
penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO
PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das
penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais,
observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de
Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o
comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do
momento da prisão (ADPF 347 MC, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em
09/09/2015, data de publicação 19-02-2016).
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Vide, a propósito, excerto do voto do Ministro Luís Roberto Barroso: “Desse modo, as pessoas foram
condenadas a serem presas. E, em certos casos, devem permanecer presas. Mas não foram condenadas a
sofrerem violência físicas, a sofrerem violências sexuais, a não terem sabonete, pasta de dente, escova de
dente, papel higiênico, nem lugar para fazer as suas necessidades básicas (...)”.
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Assim, com lastro no direito fundamental ao acesso efetivo à justiça (CF/88, art. 5º,
XXXV) e na compreensão de que a inércia punida pela prescrição é a do sujeito que
realmente pode exigir do seu devedor uma prestação (contra non valentem agere non
currit praescriptio), entendemos que, nas situações nas quais reste evidenciada a
inviabilidade do acionamento do Judiciário, em razão das condições de custódia na
penitenciária, não fluirá o prazo prescricional.
Não obstante, destacamos, por dever de lealdade intelectual, que o tema é
controverso na jurisprudência, havendo decisões em ambos os sentidos250/251.
5.3

SUBMISSÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO

A redução de pessoa a condição análoga à de escravo configura uma das mais
graves lesões a direitos humanos, por privar o indivíduo da liberdade de autodeterminação
e das condições de desenvolvimento de sua personalidade inerentes ao conceito jurídico
de dignidade humana. Na perspectiva da filosofia kantiana, a prática, ao desconsiderar o
sujeito como fim em si mesmo, importa em “coisificação” do ser humano, inadmissível
para a Filosofia Moral e, também, para o Direito.
Não obstante a dimensão interna da dignidade humana seja insuscetível de
desconfiguração (eis que está atrelada ao só fato da condição humana), a escravidão
contemporânea vulnera de modo odioso sua dimensão externa252.
No Brasil, a proibição da conduta encontra fundamento constitucional na cláusula
de plena tutela da dignidade humana, veiculada no art. 1º, III, da Carta de 1988, bem
como consagrada como finalidade da Ordem Econômica (art. 170) e objetivo da Ordem
Social (art. 193).
No plano infraconstitucional, o Código Penal, em seu art. 149, disciplina o crime
de redução de alguém a condição análoga à de escravo, sendo que o tipo penal
materializa-se através de qualquer dos seguintes atos: imposição de trabalho forçado,
submissão a jornada exaustiva, sujeição a condições degradantes de trabalho, assim como
restrição à locomoção do obreiro, a qual pode verificar-se em razão de dívida, pela
proibição de uso de meios de transporte, pela manutenção de vigilância ostensiva no local
de trabalho ou, ainda, pela retenção de documentos ou objetos pessoais.

No sentido da impossibilidade de fluência da prescrição: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região,
RO 0002056-35.2012.5.15.0004, Relator Desembargador FLAVIO NUNES CAMPOS, Data de
publicação: 06/02/2014.
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No sentido do curso regular da prescrição: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, RO 031970089.2008.5.09.0014, Relator Desembargador Ubirajara Carlos Mendes, Data de publicação: 25/10/2011.
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“Não é difícil perceber, nesse contexto, a dupla dimensão da dignidade humana: uma interna, expressa
no valor intrínseco ou próprio de cada indivíduo; outra externa, representando seus direitos, aspirações e
responsabilidades, assim como os correlatos deveres de terceiros. A primeira dimensão é por si mesma
inviolável, já que o valor intrínseco do indivíduo não é perdido em nenhuma circunstância; a segunda pode
sofrer ofensas e violações” (BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito
constitucional contemporâneo: A construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência
mundial. 2ª reimpressão. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2013, p. 61/62).
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Enquanto submetido a condição análoga à de escravo, o trabalhador não dispõe de
meios reais de acesso ao Poder Judiciário para exercitar suas pretensões. Admitir, em tais
casos, a fluência da prescrição equivaleria a premiar o (péssimo) empregador, que se veria
beneficiado por sua própria torpeza.
Sobre o tema, reflete o brilhante Otavio Calvet: “a prescrição constitui a perda da
exigibilidade de um direito pela inércia de seu titular pelo prazo fixado em lei. Em outras
palavras, aquele que ficou ciente de que sofreu uma lesão deve buscar a correspondente
reparação dentro de um período de tempo fixado pelo ordenamento jurídico, pois seria
contrário à pacificação das relações sociais a possibilidade eterna de cobrança,
fomentando os litígios e gerando instabilidade entre as pessoas que se relacionam
juridicamente. Ora, ao se encontrar no chamado ‘trabalho escravo’, o trabalhador não
possui condições de buscar a reparação pelas lesões que está sofrendo, justamente por
estar escravizado, o que determina o reconhecimento da inexistência de inércia que
poderia justificar a aplicação do prazo prescricional. Por tal motivo a simplicidade do
entendimento: quem não possui liberdade para exercitar o direito de ação, não pode
sofrer penalização por inércia...”253.
Novamente invocando o direito fundamental ao acesso efetivo à justiça (CF/88, art.
5º, XXXV) e a teoria contra non valentem agere non currit praescriptio, entendemos,
acompanhando o magistério de Otavio Calvet, que, enquanto o trabalhador estiver
submetido a condição análoga à de escravo, não fluirá o prazo prescricional em relação
às pretensões em geral decorrentes da relação de emprego.
Especificamente quanto à pretensão de recebimento de indenização por danos
morais em razão gravíssima violação de direitos da personalidade, trata-se dos
denominados danos continuados. Estamos diante da figura dos danos continuados
quando “não é possível pontuar a lesão ao direito em um momento específico”. Nessas
hipóteses, “não se deve confundir o regime prescricional dos danos continuados com os
casos em que cada ato lesivo dá direito a uma ação independente, quando a prescrição
alcança cada um, destacadamente”254.
Estando o trabalhador submetido a quadro de violação concreta de direitos da
personalidade prolongada ao longo do tempo (a exemplo do trabalho em condição
análoga à de escravo), o início do prazo prescricional relativo à pretensão de percepção
de indenização por dano moral somente ocorrerá a partir do encerramento da agressão.
Assim, quanto aos danos continuados, não se cogita de pretensão imprescritível,
mas de lesão concreta que persiste ao longo do tempo. Não se trata de imprescritibilidade,
devendo a questão ser analisada sob a ótica do início do prazo prescricional (que,
naturalmente, não será deflagrado antes da cessação da lesão).

CALVET, Otavio Amaral. Não corre prescrição durante o trabalho escravo. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos/7617/nao-corre-prescricao-durante-o-trabalho-escravo.
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CRUZ, Gisela Sampaio; LGOW, Carla Wainer Chalréo. Prescrição extintiva: questões controversas in
Diálogos sobre Direito Civil. v. III. TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (Org.). Rio de Janeiro:
Renovar, 2012, p. 585.
254

199

5.4

AUSÊNCIA, ANTERIORMENTE À NOMEAÇÃO DE CURADOR

Configura-se o instituto da ausência com o desaparecimento de uma pessoa, sem
haver notícia do seu paradeiro nem nomeação de representante ou procurador para
administração dos seus bens (CC/02, art. 22) ou quando o mandatário não desejar ou não
puder exercer seus poderes (CC/02, art. 23), dependendo de declaração pelo Juiz, que
nomeará curador.
Ocorre que estarão suscetíveis à nociva atuação do tempo as pretensões do sujeito
desde seu desaparecimento até a nomeação do curador, a justificar a incidência da teoria
contra non valentem agere non currit praescriptio.
Em idêntico sentido é o Enunciado n.º 156 das Jornadas de Direito Civil: “Desde o
termo inicial do desaparecimento, declarado em sentença, não corre a prescrição contra
o ausente”.
Por seu valor didático, pedimos vênia para transcrever a seguir a justificativa do
verbete, de autoria do Professor João Baptista Villela: “O desaparecimento que compõe
a tipicidade da ausência só se caracteriza depois de certo lapso de tempo, embora sua
ocorrência possa ser súbita. No período em que esteve sem condições de exercitar seus
direitos, mas ainda não lhe tivesse sido nomeado curador, expôs-se a perdê-los. Foi,
portanto, literalmente um incapaz, embora o Código Civil não o tenha dito
expressamente. Logo, é justo que se aplique a ratio implícita no art. 198: Agere non
valenti non currit praescriptio”.

6.

CONCLUSÕES

A supressão, no art. 3º do Código Civil, de duas hipóteses de incapacidade absoluta,
em razão da superveniência da Lei 13.146/15, importou em substancial alteração no
regime jurídico da prescrição no ordenamento pátrio, tendo em vista a remissão prevista
no art. 198, inciso I, do mesmo diploma.
Tal modificação impõe aos operadores do Direito a rediscussão acerca da teoria
contra non valentem agere non currit praescriptio, que propugna pela impossibilidade de
fluência do prazo prescricional em situações nas quais o titular da pretensão não possua
condições fáticas de exercitá-la, independentemente da existência de previsão legal da
respectiva hipótese no rol de causas impeditivas e suspensivas.
A inviabilidade de real atuação do titular da pretensão revela que o início ou o
prosseguimento do curso do prazo é incompatível com a própria razão de ser do instituto
da prescrição, inexoravelmente atrelado à ideia de inércia do titular de uma pretensão que,
podendo exigi-la, não adota providências, permitindo o transcurso do tempo.

Na seara da prescrição trabalhista, ao menos quatro situações autorizam, em nossa
perspectiva, a invocação da teoria contra non valentem: a) estado de saúde cuja gravidade
inviabilize o acesso ao Judiciário; b) prisão do trabalhador, quando impossível, no plano
da realidade dos fatos, a provocação do Poder Judiciário; c) submissão do trabalhador a
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condição análoga à de escravo; d) ausência (CC/02, art. 22), anteriormente à nomeação
de curador.
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“AUTOPLÁGIO” E O MITO DE SÍSIFO: É POSSÍVEL
REPETIÇÃO CRIATIVA NO UNIVERSO ACADÊMICOJURÍDICO?

Rodrigo Moraes255

“Repetir repetir – até ficar diferente. Repetir é um dom do estilo.”
(Manoel de Barros)

1.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O verbo repetir pode significar demérito.
Para este autor, na sua época de estudante, no centenário Colégio Antônio Vieira,
que fica na Cidade do Salvador, primeira capital do Brasil, a palavra repetente soava
como reprovação pública. Quem repetia o ano escolar era visto com maus olhos.
Repetente era um ser que cumpria castigo, punição; era alguém condenado a rever tudo
outra vez, a cumprir humilhante pena pelo desleixo, pela falta de zelo e compromisso nos
estudos diários. O repetente ficava estigmatizado perante colegas e professores.
Para alguns críticos das artes, um artista fica decadente quando começa a se repetir,
a seguir a cômoda “fórmula do sucesso”, o que seria sintoma de não ter mais nada de
“novo” a dizer ao público.

Muitos casais que se separam alegam que a rotina gerada no cotidiano familiar foi
a motivação principal para o fim do relacionamento. A canção Cotidiano, do poeta Chico
Buarque de Hollanda, afirma: “Todo dia ela faz tudo sempre igual/ me sacode às seis
horas da manhã/ me sorri um sorriso pontual/ e me beija com a boca de hortelã...”.256
Mas repetir pode ter uma acepção libertadora.
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Nos mesmos exemplos acima, do repetente escolar, do crítico das artes e do casal,
é possível um novo olhar. Como diz Manoel de Barros, “o olho vê, a lembrança revê, e a

imaginação transvê. É preciso transver o mundo”.257
O estudante pode perceber que repetir uma disciplina ou, até mesmo, o ano letivo
não significa, necessariamente, vexatória derrota, mas oportunidade para novo
aprendizado, conquista de novos amigos e realização de desafios. O crítico das artes, por
sua vez, pode entender que o artista apenas repetiu o tema, mas o repetiu criativamente,
ou seja, não repetiu a forma de expressão, não repetiu a si mesmo. O casal, por sua vez,
pode perceber, no cotidiano, que o ordinário tem o potencial de se fazer extraordinário e
iluminar a vida.
Aloizio Mercadante, ex-ministro da Educação do Brasil (de 24/01/2012
a 02/02/2014), defendeu, em 17 de dezembro de 2010, na Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), uma tese de doutorado, de 527 páginas, intitulada “As bases do
Novo Desenvolvimentismo no Brasil: análise do governo Lula (2003-2010)”.
A revista Época acusou o ex-ministro de “autoplágio”, sob o argumento de que a
tese teria sido desenvolvida sobre uma obra de sua autoria, “Brasil: a construção
retomada”, publicada no segundo semestre de 2010. A reportagem da revista Época,

intitulada “Louvor e distinção”, de autoria de Luiz Marklouf Carvalho, afirmou que a tese
defendida pelo então ministro da Educação não continha “uma contribuição ao
conhecimento que pudesse ser considerda original”. Para o ex-ministro, todavia, sua tese
era uma “versão muito mais densa e ousada” do livro “Brasil: a construção da retomada”.

Na aludida reportagem, questionou-se a legitimidade da tese: “Seria, de algum modo,
academicamente aceitável apresentar uma tese baseada num livro já publicado?” A
reportagem afirma que a Unicamp fez “uma interpretação generosa” do regulamento da
instituição que exige do doutorando uma “contribuição original”. José de Oliveira

Siqueira, doutor pela Faculdade de Economia e Administração da USP e professor no
Instituto de Psicologia da USP, afirmou para a reportagem o seguinte: “O que
ele (Mercadante) fez foi no mínimo autoplágio”.258
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O ex-ministro negou o “autoplágio”, afirmando que o livro e a tese “são diferentes”
e que “toda a construção teórica está na tese e não no livro”.259
Aloizio Mercande, ao receber da Unicamp o título de doutor em Ciências
Econômicas, foi injustiçado pela referida reportagem? É fato que o doutorando foi
aprovado por unanimidade por uma qualificada banca examinadora, que teve, inclusive,
plena ciência da obra “Brasil: a construção da retomada”, pois constava expressamente
essa informação na tese. Ou seja, o doutorando não escondeu a publicação de trabalho
anterior sobre a mesma temática.
Mas essa aprovação unânime foi correta? Será que o doutorando cometeu alguma

desonestidade intelectual? Houve procedimento ruim, má-conduta? Existiu algum deslize
acadêmico? Mercadante violou a exigência acadêmica de “contribuição original”? A tese
foi apresentação de obra “requentada”? Impossível responder a tais indagações sem uma
detida análise do caso concreto, ou seja, sem ler minucionamente a obra previamente
publicada “Brasil: a construção da retomada” e a tese “As bases do Novo
Desenvolvimentismo no Brasil: análise do governo Lula (2003-2010)”.
O jornalista e escritor Luciano Martins Costa, numa análise crítica da citada
reportagem da revista Época, afirmou:
O argumento de que ele teria usado uma obra anterior – um livro
de sua própria autoria sobre tema correlato – como base para a
tese de doutorado, também pode ser facilmente relativizado.
Para citar apenas um exemplo entre milhares, basta lembrar que
o livro “Enigma do Homem – Para uma Nova Antropologia”, do
filósofo e antropólogo francês Edgar Morin, antecedeu e lastreou
algumas de suas teses mais importantes 260.
Vê-se, pois, que inexiste consenso sobre o que seja “autoplágio”.
Este singelo artigo visa fomentar a discussão sobre essa temática ainda pouco

debatida. “Autoplágio”, apesar de não ser ilícito autoral, pode consistir numa violação
contratual e de regra editalícia.
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2.

“AUTOPLÁGIO”: UM ESTRANHO NO NINHO AUTORAL

A palavra plágio não está na Lei Autoral brasileira, Lei nº 9.610, de 1998. O
legislador não traz o seu conceito. Em outra oportunidade, já analisamos esse ilícito,
afirmando que plagiário “designa o salteador de uma criação intelectual”. Significa
“aquele que, maliciosamente, imita obra alheia, atribuindo a si próprio a autoria”.261
“Autoplágio”, por sua vez, não consta nem na Lei Autoral nem, tampouco, nos
dicionários. Trata-se, pois, de neologismo. Nos Estados Unidos, fala-se em “selfplagiarism”. Na Alemanha utiliza-se a expressão “Selbstplagiat”.

Prolifera, atualmente, uma “autoplagiofobia”. Há pessoas que têm verdadeiro
horror a temas repetidos, como se toda e qualquer repetição fosse algo ruim, leviano e
fraudulento. Nem sempre o reuso de algo significa desonestidade intelectual ou falta de
originalidade. Enviar o mesmo trabalho para dois periódicos não significa,

necessariamente, trapaça, até porque o autor, exercendo o direito constitucional à
liberdade de expressão, pode querer maior divulgação de sua obra, maior circulação de
suas ideias, maior público leitor, maior audiência. Existem reutilizações, acadêmica e
moralmente, aceitáveis.

Na seara do Direito Autoral, inexiste “autoplágio”. Essa expressão consiste num
paradoxo. Não existe “autoplágio” porque não há autolesão. O autor não pode ser
considerado contrafator de si mesmo; ofensor e vítima. Imagine alguém que escreve sua
própria autobiografia. Seria possível o autobiografado (que é o seu biógrafo) ajuizar uma

ação requerendo danos morais por violação do direito à intimidade? Obviamente, não.
“Autoplágio” não é violação autoral, ou seja, ligada ao Direito de Autor, mas tal
reuso pode ser considerado violação contratual ou violação de regra editalícia.

Para Silmara Juny de Abreu Chinellato, professora titular de Direito Civil e Direito
de Autor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o autoplágio consiste
num neologismo que “tem sido invocado com muita frequência”, e, não raro, de maneira
infundada. O “autoplágio”, segundo a ilustre autoralista, “interessa mais ao direito
contratual ou ao direito administrativo do que ao direito de autor”. Na sua opinião,

MORAES, Rodrigo. Os direitos morais do autor: repersonalizando o Direito Autoral. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2008.
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editores e bancas de concursos públicos podem, sim, exigir, como requisito primordial,
obras inéditas. Se há violação grave ao ineditismo, tanto o direito contratual quanto o

direito administrativo já possuem sanções próprias. Para Chinellato, “a exigência de ser
a escrita absolutamente inédita, inclusive quanto a partes não fundamentais, não
essenciais ao novo trabalho, parece-nos desarrazoada, obrigando o próprio autor a citar
outrem – que pode não ter analisado tão propriamente o tema – ou a se reinventar como

escritor, alterando inutilmente a forma de expressão do pensamento”.262
Segundo José de Oliveira Ascensão, “autoplágio é uma logomaquia”. Para esse
renomado jurista, “nada tem que ver com a figura autoralista (e criminal) do plágio”.263

No Brasil, para o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), que é uma agência do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) destinada ao
fomento da pesquisa científica e tecnológica e à formação de recursos humanos para a
pesquisa no país, o “autoplágio” é um tipo de fraude científica, que “consiste na
apresentação total ou parcial de textos já publicados pelo mesmo autor, sem as devidas
referências aos trabalhos anteriores”.264
Não concordamos com Marcelo Krokoscz quando afirma que o “autoplágio” seria
uma “modalidade de plágio”. 265 “Autoplágio” não deve ser considerado um “tipo” de

plágio, assim como o suicídio não é um tipo de homicídio. São coisas distintas.
Mas razão assiste ao referido autor ao afirmar que a autocitação não deve ser
encarada, necessariamente, como atitude de narcisimo ou vaidade. Segundo Krokoscz,
“quando a autocitação é feita com o intuito de deixar claro ao leitor que o conteúdo que
está sendo exposto já foi apresentado, o autor não está faltando com a modéstia, ao

CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Notas sobre plágio e autoplágio. Revista do Instituto dos
Advogados de São Paulo. RIASP. Nova série. Ano 15. n. 29. São Paulo: RT. p. 305-330. janeiro-julho
2012.
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contrário, está demonstrando preocupação com a originalidade e reputação, preservando
dessa maneira a honestidade intelectual”.266
Portanto, o “autoplágio”, não sendo violação ao Direito de Autor, pode ser causa
de violação contratual e de regra editalícia.
Vejamos, a seguir, o “autoplágio” como causa de violação contratual.

3.

O “AUTOPLÁGIO” COMO CAUSA DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL

Em 1975, Fábio Maria de Mattia, saudoso professor da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, na sua obra intitulada “O autor e o editor na obra gráfica:
direitos e deveres”, disse o seguinte:
O autor não pode publicar a mesma obra sob outra roupagem,
nem contribuir, colaborar ou dar o seu nome a outra obra que
possa fazer concorrência àquela objeto de uma autorização de
publicação anterior.
Não é, contudo, absolutamente proibido a um autor retomar o
mesmo assunto para tratá-lo de maneira diferente, ainda que
análoga, mas desde que a segunda obra se distinga claramente da
primeira, que se trate de uma composição verdadeiramente nova
e não seja de natureza a operar uma confusão e a causar um
prejuízo apreciável ao editor.267

Fábio Maria de Mattia cita a jurisprudência francesa. O Tribunal de Grande
Instância, em 07 de maio de 1963, na ação envolvendo Garnot, Sociedade Editora
Bellemond e Teddy Naim, entendeu que o autor cedeu a mesma obra, sucessivamente, a
outro editor. O Tribunal afirmou que o autor cometeu contrafação en maquillant son
oeuvre, pois a segunda obra continha páginas inteiras da primeira, modificadas apenas
em algumas passagens, o título e o nome do autor. A decisão judicial determinou o
confisco de exemplares da obra e o ressarcimento dos danos.268 Houve, portanto, violação
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contratual.
O autoralista argentino Carlos A. Villalba, no seu artigo intitulado “Um curioso
caso de plágio”, comenta um precedente jurisprudencial de “autoplágio” proveniente de
seu país.269 Trata-se do caso “Cosmopolita, S. R. L. versus Editorial Caymi e outros”. Um
autor elaborou uma série de obras sobre características técnicas de automóveis de famosas
marcas, havendo descrição dos trabalhos de reparação, com textos e ilustrações. Ele cedeu
os direitos patrimoniais, primeiramente, a uma editora e, depois, por pessoa interposta,
contratou com outra empresa editorial uma versão substancialmente idêntica das mesmas
obras, aparecendo nos exemplares distintos pseudônimos. Eis as palavras do ilustre
Villalba: “Algunas veces me he preguntado si es posible la comisión de un ‘autoplagio’,
pregunta a la que las sentencias responden afirmativamente, aunque sin decirlo con estas
palabras”.
Villalba cita a visão do saudoso autoralista venezuelano Ricardo Antequera Parilli,
que vislumbra a ilicitude da conduta, mas não a denomina de “autoplágio”. Eis as suas
palavras:
La doble cesión de derechos patrimoniales sobre una misma obra,
y respecto del mismo modo de difusión, puede presentarse en
innumerables hipótesis. Como variante de la situación anterior, se
encuentra aquélla en que el autor cede los derechos editoriales
sobre la obra original a una persona, posteriormente introduce
algunas modificaciones a la creación primaria y cede los derechos
sobre la obra transformada a un segundo editor.270
Carlos A. Villalba defende que essa conduta contraditória se encaixa na teoria dos

atos próprios. Em 1984, quando escreveu seus comentários a esse precedente
jurisprudencial, disse o autoralista portenho: “Esta es la primera jurisprudencia que
conozco en materia de derecho de autor, en la que se efectúa la aplicación, del principio
de los ‘actos propios’”.271

“Un curioso caso de plagio” (comentario al fallo “Cosmopolita, S.R.L. c. Editorial Caymi, S.C.A. y
otros”, CNCiv., sala E, julio 28-1983), La Ley, 1984-B−402.
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Para Fábio Maria de Mattia, “as normas sobre a evicção aplicam-se, também, ao
contrato de edição”. 272 Havendo dupla contratação sobre o mesmo objeto (a mesma

obra), haverá evicção.
Ainda que não haja contrato de edição (que confere ao editor exclusividade na
publicação) ou contrato de cessão de direitos patrimoniais (que transfere ao editor direitos
patrimoniais de autor), é viável a utilização do princípio da boa-fé objetiva, prevista no
art. 422 do Código Civil brasileiro.
Imagine-se o seguinte exemplo: um jinglista, em 2008, fez um jingle para
determinado candidato a prefeito. O contrato foi verbal. Em 2012, utilizou a mesma linha

melódica desse jingle na encomenda feita por outro candidado a prefeito, de um outro
partido político. O jinglista muda apenas trechos da letra da obra pré-existente, inserindo
o nome do seu novo cliente. Haveria, nessa hipótese, culpa post pactum finitum. A
responsabilidade civil pós-contratual seria por conta da violação do dever anexo de
lealdade. Existe uma pós-eficácia de tal dever de lealdade. Ser leal significa fazer uma
obra original (um jingle original, único e irrepetível). Esse dever é implícito, não precisa
estar de maneira expressa num instrumento contratual.
O art. 422 do Código Civil de 2002 afirma in verbis “Os contratantes são obrigados

a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de
probidade e boa-fé”.
Vê-se que o referido dispositivo não prevê expressamente a observância da boa-fé
objetiva na fase pós-contratual. A despeito dessa omissão legislativa, o enunciado nº 25,
da I Jornada de Direito Civil, afirma: “Art. 422: O art. 422 do Código Civil não inviabiliza
a aplicação pelo julgador do princípio da boa-fé nas fases pré-contratual e póscontratual”.
Mas uma autocitação não pode ser considerada, aprioristicamente, violação da boafé objetiva. Uma editora de uma obra jurídica jurídica, por exemplo, não pode impedir
que esta seja citada, de maneira razoável, pelo próprio autor, numa publicação a posteriori
diversa.
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Importante dizer que, para o Direito de Autor, o direito de citação é uma das
limitações previstas ao direito de exclusivo. O art. 46, III, da Lei 9.610/98 afirma que não

constitui ofensa aos direitos autorais “a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer
outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica
ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e
a origem da obra”.
A citação, limitação tradicional ao direito de exclusivo, é saudável para o diálogo
do conhecimento e da cultura. São extremamente comuns as notas de rodapé, as
referências e menções. Querer proibir a citação é querer o bloqueio da confrontação do
saber, que é indispensável para o livre desenvolvimento das artes e das ciências. Esse
diálogo entre diversos criadores é mais do que saudável, é imprescindível para o diálogo
intelectual. O direito de citar não deixa de ser uma realização concreta do direito
fundamental à liberdade de expressão. Tem a finalidade de disseminar o pensamento de
um autor.
Portanto, se é possível o diálogo entre autores diversos, deve ser garantido também
o diálogo entre fases distintas de um mesmo autor. Se o direito de citação é lícito, o de
autocitação não poderá ser considerado necessariamente ilícito ou imoral.

Mas o direito de citar obras de terceiros deve ser exercido de maneira comedida, e
não de forma abusiva. Em outras palavras, a citação não pode ser a razão da publicação
de uma obra. O legislador assegura que o ato de citar deve ser realizado “na medida
justificada para o fim a atingir”. O legislador não define o quantum permitido para a

citação. Esta deverá, em todo caso, ser acessória. Ou seja, caso seja retirada, não deve
haver prejuízo para a compreensão da obra principal. A citação, portanto, deve ter um
papel secundário, acessório.
Alguns autores fazem uma pertinente comparação: as citações devem enfeitar a

obra de maneira moderada, como a renda ao vestido.
José de Oliveira Ascensão afirma que “até a revisão de Estocolmo, a Convenção de
Berna permitia apenas as ‘citações curtas...’. Hoje o adjetivo foi suprimido, e com inteira
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razão. O fim que se prossegue pode exigir uma citação longa, e nesse caso nada a deve
impedir. Uma polêmica pode exigir longas citações do texto do adversário”.273
Em 1841, a Suprema Corte dos Estados Unidos julgou o famoso caso Folsom v.
Marsh (9 F. Cas. 342), estabelecendo os alicerces da doutrina do fair use (uso justo)
naquele país. Os réus – um livreiro e o autor da obra “The Life of Washington in the Form
of an Autobiography” – foram considerados culpados por violação de direitos autorais
dos editores da obra intitulada “The Writings of George Washington”. Os réus abusaram
no exercício do direito de citação. A obra originária possuía cerca de 7.000 páginas de
escritos do primeiro presidente norte-americano, agrupadas em 12 volumes. A obra
ilícita, por sua vez, continha cerca de 353 páginas reproduzidas da obra de titularidade
dos autores da ação. O Juiz Joseph Story entendeu que o intuito das longas citações não
foi o de crítica, mas o de substituição da obra originária, criando-se, assim, uma
concorrência com a mesma. Com isso, prejudicava-se a sua venda e diminuíam-se os
benefícios dos titulares de direitos autorais. O caso não foi aceito como exemplo de uso
justo (aceitável, tolerável). O tribunal rejeitou, portanto, a alegação de fair use. O ato de
citar tem limites e precisa ter a finalidade de crítica.
Enfim, havendo contrato de edição em vigor, a autocitação deve ser permitida, mas
moderadamente, sem que crie uma concorrência desleal com a obra editada.
Pois bem. Além de violação contratual, o “autoplágio” pode configurar hipótese de
violação de regra editalícia. É o que se verá logo a seguir.

4.

O “AUTOPLÁGIO COMO CAUSA DE VIOLAÇÃO DE REGRA
EDITALÍCIA

Miguel Reale Júnior, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de

São Paulo, exarou parecer, datado de 10 de maio de 2012, contrário a um candidato que
prestou, nessa prestigiosa instituição de ensino, concurso para livre docente de Direito
Penal.
Segundo Miguel Reale Júnior, a tese apresentada pelo candidato seria “um
aglomerado de transcrições de trabalhos anteriores, sem citação da fonte, constituída por
273 ASCENSÃO,
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parte de livros do próprio candidato, com o que se afronta o requisito de ineditismo e,
muito especialmente, por não se remeter aos trabalhos já publicados dos quais copia

fartamente”. A conclusão do parecerista foi a de que “não há como encaminhar a
aprovação da inscrição à douta Congregação, em vista de se desatender a exigência de
honestidade intelectual que deve revestir uma tese de livre-docência, pressuposto básico
para que se movimente o processo de realização do concurso”.274 Segundo Miguel Reale

Júnior, o candidato teria omitido publicações anteriores.
O edital de um concurso para livre docente, ao exigir ineditismo, precisa ser
cumprido. O princípio da vinculação ao edital exige que o candidato apresente um
trabalho dotado de ineditismo. Mas, o fato de o edital exigir ineditismo não significa que
o candidato não possa fazer qualquer autoreferência. A autocitação não retira, por si só,
a originalidade de uma tese. Esta poderá ser considerada singular, original, a despeito de
citações de obras do mesmo autor concursando.
É assente, na doutrina autoral, que não cabe ao poder judiciário analisar o “mérito
da obra”, para que a mesma seja suscetível de tutela autoral. Uma obra, para ser protegida,
não precisa ter mérito ou qualquer valor intrínseco, seja artístico, cultural, científico ou
estético. Até porque, como diz o velho brocardo popular, “gosto não se discute”. A
máxima “de gustibus non est disputandum”, na verdade, não significa que o gosto não
pode ser discutido, mas que não é decidível, tendo em vista a inexistência de critérios
lógicos e racionais. O vaivém efêmero do gosto do público e da crítica não deve ser
decisivo para a proteção de uma obra.

A discutibilidade do mérito de uma obra, portanto, não é tarefa do julgador. Um
juiz de direito, mesmo sendo chamado de meritíssimo, ou seja, de alguém possuidor de
grande mérito, não pode se imiscuir na questão do mérito de uma obra.
Mas a banca de um concurso para livre docente tem, sim, a discricionariedade para

valorar o mérito da tese apresentada, a fim de aferir se a mesma merece ou não ser
considerada original, inédita, de acordo com as exigências editalícias. A banca
examinadora examinará o grau do aporte criativo do candidato. Se há excesso de
autocitação, sem qualquer contribuição científica, não será ilegítima a desaprovação do

candidato. É preciso constatar se a essência da tese apresentada é ou não mero
REALE JÚNIOR, Miguel. Disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/parecer-reale-fuhrer.pdf>. Acesso
em: 20 abr. 2015.
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aproveitamento de trabalhos anteriores de autoria do próprio candidato. Se as
autocitações não consistem na espinha dorsal da tese apresentada, servindo apenas para

nortear questões laterais, será injusta a acusação de desonestidade intelectual. A banca
examinadora deverá fazer a seguinte pergunta: a retirada das autocitações implica na
extinção da originalidade da tese apresentada? Com a exclusão dos trechos já escritos
anteriormente pelo candidato a tese apresentada perde, inequivocamente, a sua relevância

científica? O seu ineditismo?
Obra original é a que não se confunde com outra preexistente, ou seja, que contém
um mínimo de pessoalidade, identidade própria, marca pessoal. Obra original é aquela
singular, inconfundível, distinta das demais. Obra inédita é aquela que não haja sido
objeto de publicação.
Ideias não são protegidas pelo Direito Autoral (art. 8º, I, da Lei 9.610/98). O direito
de exclusivo só se aplica a obras, e não a ideias. O fundamento do Direito Autoral é
exatamente fomentar a cultura, e não asfixiá-la. Aliás, fomentar, etimologicamente,
significa alimentar o fogo. O Direito Autoral visa alimentar a fogueira da criatividade, e
não apagá-la com balde de água fria. A pretensão de monopólio de ideias, sem dúvida
alguma, fere o direito à liberdade de expressão, que também é direito fundamental.

Um candidato a concurso de livre docente pode, sim, apresentar uma tese original
sobre um tema sobre o qual já se debruçou antes. Essa revisitação não destrói,
sumariamente, a exigência editalícia do ineditismo.
O próximo tópico propõe uma breve discussão filosófica sobre essa questão da
possibilidade da repetição criativa.

5.

UMA BREVE ANÁLISE FILOSÓFICA SOBRE O ATO DE SE REPETIR
CRIATIVAMENTE

Dizer que escrever sobre um mesmo tema seria como “samba de uma nota só”, no
sentido pejorativo da expressão, é algo temerário. O famoso samba homônimo (“Samba
de uma nota só”) de Antonio Carlos Jobim e Newton Mendoça não é apenas de uma nota
só, como acreditam os incautos. Na verdade, o samba é complexo, possui dezenas de
acordes e mais de uma nota na linha melódica. É sofisticado e, ao mesmo tempo, simples,
como todo o repertório jobiniano.
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Michel Maffesoli, professor na Sorbone, fala sobre “a arte da repetição”. Esse
filósofo e sociólogo enxerga um “aspecto frutífero da repetição”. Eis as suas palavras:
Sabe-se, por exemplo, que os pintores, e mesmo os maiores dentre
eles, procedem dessa maneira. E que propõem edições sucessivas
de um tema idêntico. Não se trata em caso algum de uma
indicação de esterilidade, mas, pelo contrário, de um “sinal” de
que o artista se preocupa pouco com a “matéria de sua obra”,
antes se interessando essencialmente por sua perfeição.275
O autor fala em “remastigar as poucas ideias”, “ruminação”, “espiral do
pensamento”. Segundo ele, “estamos sempre girando em torno de uma questão,
ruminando uma ideia que parece existencial”.
Ferreira Gullar afirma que “o novo na arte não tem que ser sempre um escândalo
ou uma ruptura; pode ser – e na maioria das vezes é – o resultado de sutil exploração e
aprofundamento temático e estilístico”.276

Portanto, nem sempre é justo rotular um professor de megarrepetitivo,
monotemático, autor de um tema só, reciclador dos seus próprios textos.
Eis algumas visões sobre o ato de se repetir criativamente.
5.1

A VISÃO DE JORGE LUIS BORGES
Jorge Luis Borges analisou esse tema da diferença na repetição:
Talvez a literatura esteja repetindo sempre as mesmas coisas com
uma acentuação, com uma modulação ligeiramente diferente. Em
todo caso, acho que o meu dever de escritor não é descobrir temas
novos nem inventar nada; devo repetir, no dialeto, bem, do meu
país e da minha época, certas poesias que estão sendo sempre
repetidas, com ligeiras variações que podem ser ou não
preciosas.277

MAFFESOLI, Michel. O ritmo da vida: variações sobre o imaginário pós-moderno. Tradução de
Clóvis Marques. Rio de Janeiro: Record, 2007, p. 26.
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O escritor argentino já confessou, com bom humor, que se repetia: “Tenho poucas
ideias e sempre as expresso várias vezes (ri)”. 278 Declarou, também com leveza, que

escreveu sobre Kafka muitas vezes e se plagiou a si mesmo:
Sim, mas farei o possível para não me plagiar (ri), já que é melhor
plagiar os outros e não se plagiar a si mesmo. Em todo o caso, é
o que sempre fiz, prefiro plagiar os outros... Mas, às vezes, ao fim
de oitenta e quatro anos – como eu não releio nada do que escrevo
– plagiei, às vezes mal, coisas que já tinha dito mais ou menos
bem. Tornei a dizê-las mal. Enfim, isso costuma acontecer.279
Eis a sinceridade borgiana: “(...) parece que estou sempre escrevendo a mesma
história, estou sempre descobrindo a mesma metáfora, estou sempre escrevendo os

mesmos versos... mas, com ligeiras variações, que podem ser benéficas”.280
Eis as palavaras do próprio Borges: “Bem... terei que me repetir – não me resta
outra coisa – já que não repito os outros me repito a mim mesmo, e talvez eu não seja
outra coisa senão uma repetição.”281
Mas o escritor não disse tais coisas com ar de tristeza. Ao revés, disse com alegria.
Segundo Borges, “o dever de todas as coisas é ser uma felicidade; se não são uma
felicidade são inúteis ou prejudiciais”.282
Portanto, segundo Jorge Luiz Borges, é possível uma diferença na repetição. A
coexistência (da diferença e da repetição) é possível, sem que seja tédio, monotonia,
castigo.
5.2

A VISÃO DE JOÃO UBALDO RIBEIRO
O saudoso escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, imortal da Academia Brasileira de

Letras e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia,
com sua ironia peculiar, no artigo intitulado “Perdão, leitores”, analisou o tema da

repetição de si próprio:

278

Op. Cit., p. 31.

279

Op. Cit., p. 87.

280

Op. Cit., p. 98.

281

Op. Cit., p. 139.

282

Op. Cit., p. 9.

216

Vergonha mate-me, mas algum dia eu tinha que dizer o que vou
dizer hoje: de vez em quando um leitor me observa gentilmente
que eu repeti boa parte de uma crônica ou artigo já publicados.
Geralmente nem confiro, porque sei que é a cruel verdade. Mas
preciso defender-me um pouco, antes que me tenham em má
conta e o jornal me dispense por vender serviço velho como novo.
Na verdade, suspeito que já escrevi algumas vezes o mesmo texto,
com alterações muito pequenas, para publicações diversas, em
épocas diversas. Não dá para verificar, porque acredito que o total
do que já escrevi para jornais e revistas encheria uma sala ampla
até o teto, mas a suspeita é grande. Só que eu acho que mereço
alguma indulgência, por parte dos mais rigorosos, que felizmente
não parecem ser muitos283.
Após afirmar que iniciou sua carreira de escritor aos 17 anos, como foca de um
jornal, conclui:
Não que tudo isso seja justificativa, mas é pelo menos uma
explicação. O consolo é que muita gente se esquece do que leu
antes e outros até gostam de reler a mesma história ou rever os
mesmos argumentos, com outras palavras. Mas não posso conter
agora o receio de que esta crônica de hoje seja, ela também, a
repetição de uma anterior. Cartas para o editor, por caridade.
5.3

O MITO DE SÍSIFO

Albert Camus publicou Le mythe de Sisyphe em 1942, aos vinte e nove anos de
idade. Iniciou sua filosofia do absurdo revisando Sísifo, personagem da mitologia grega
que foi condenado pelos deuses a repetir a mesma fatigante tarefa: empurrar uma grande
pedra até o topo de uma montanha, sendo que tal pedra sempre rolava para baixo,

exigindo a repetição do trabalho, que parecia, portanto, sem qualquer sentido, inútil e
extremamente cansativo. Sísifo foi condenado ao inferno, e o inferno era a repetição.
Albert Camus, todavia, desconstrói esse mito, que é revisto com um novo olhar.
Sísifo, na recriação camuniana, é um “herói absurdo”, pois, mesmo reconhecendo seu

trabalho repetitivo, mantém-se esperançoso na sua tarefa rotineira e cotidiana. Sua vida
não era um inferno. Camus afirma que “o operário de hoje trabalha todos os dias de sua
vida nas mesmas tarefas e esse destino não é menos absurdo”.284

Disponível em: <http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,perdao-leitores-imp-,911481 > Acesso
em: 20 abr. 2015.
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Camus traduz o mito de Sísifo para a modernidade, sem deixar de trazer uma luz
de esperança e alento. Para Albert Camus, “a própria luta em direção aos cimos é

suficiente para preencher um coração humano. É preciso imaginar Sísifo feliz”.285 Para a
visão camuniana, portanto, Sísifo, apesar de tudo, da solidão e do gesto repetitivo,
conseguiu ser feliz.
Portanto, hoje, apesar de um cotidiano enfadonho, é possível salvar-se. A visão
camuniana vê o extraordinário no ordinário. A filosofia do absurdo consegue ver o
absurdo da vida, do gesto repetitivo, mas, ao mesmo tempo, afirma que Sísifo nos ensina
a carregar, cotidianamente, as nossas pedras. A recomeçar nossa trajetória, a refazer nosso
destino.
Para Cássia Lopes, “Sísifo-poeta não procura uma novidade na repetição, ele faz da
repetição uma novidade” 286 . Sísifo é chamado de “o eterno caminhante”, “o homem
dançarino”. Para a ilustre autora baiana e professora da Universidade Federal da Bahia,
“Sísifo é um dançarino, ainda que, supostamente, de um mesmo movimento”. 287 A
repetição sisifiana é um ato criativo. Para Cássia Lopes, é possível a coexistência de
movimentos repetitivos e, ao mesmo tempo, criativos.

6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No Brasil, o produtivismo no universo jurídico adota slogan estrangeiro: publish or
perish.
O Homo lattes 288 , expressão criada para caracterizar o “Homem Currículo”, é
demasiadamente valorizado. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

285Op.

Cit., p. 145.

LOPES, Cássia. Um olhar na neblina: um encontro com Jorge Luis Borges. Salvador: Secretaria da
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No Brasil, Currículo Lattes é o formato padrão exigido pelo CNPq. O nome Lattes é uma homenagem
ao cientista brasileiro César Lattes.
288

218

Superior (CAPES) realiza uma avaliação quantitativa, e não qualitativa, o que não deixa
de ser algo questionável.
O “autoplágio” não pode ser encarado nem com frouxa parcimônia (pois sua prática
pode ser desonestidade intelectual, violação contratual ou violação de regra editalícia)
nem com desarrazoado rigor, tendo em vista que é possível um autor reescrever temas
outrora visitados com novo olhar, sob novo prisma. Tachá-lo, aprioristicamente, de “autor
de um tema só” consiste em reducionismo. Rotulá-lo de “autoplagiário”, trapaceiro, sem
uma análise casuística, consiste em grave equívoco, passível, inclusive, de ser
considerado violação à honra.
Um aluno pode aproveitar a mesma linha de pesquisa da dissertação de mestrado
para construir sua tese de doutorado. Aprofundará o estudo e levantará nova problemática,
trazendo, assim, novo contributo científico. Se existem temas inexauríveis, não se esgota
a variedade de formas para expressá-los.
O mito de Sísifo pode servir para uma interpretação menos radical (e injusta) do
critério de “ineditismo” pelas bancas examinadoras de concursos para livre docente.
Este tema do “autoplágio” merecerá novas reflexões. Não terei medo de voltar a
refletir (e escrever) sobre este assunto. Ainda que haja patrulhamento ideológico e
infundadas acusações de repetição.
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ENTRE A SEGURANÇA E O ARBÍTRIO

Sebástian Borges de Albuquerque Mello289

1.

CONCEITO DE JUSTIÇA

Platão, no Livro I da República, relata a dificuldade que Sócrates encontra, através
dos seus diálogos, de estabelecer um conceito de justiça. Sócrates questiona e desconstrói
o conceito de acordo com a tradição de Atenas, refutando algumas ideias tradicionais da

época, como a de que ser justo é tratar bem o amigo e mal o inimigo, ou de que a justiça
consiste em dizer a verdade e devolver a cada um o que recebera.
O diálogo entre Sócrates e o sofista Trasímaco é paradigmático em demonstrar tal
dificuldade. Trasímaco, inicialmente, assevera que a justiça seria senão o interesse do
mais forte. Cumpre asseverar que o mais forte, para o sofista, é o governante, seja o tirano,
aristocrata ou democrata, pois é forte porque faz a lei que lhe convém e o mais fraco
deveria cumpri-la. Em certa passagem, chega Trasímaco a defender valores que
tradicionalmente seriam injustos, próprios de uma tirania. Este modelo, que no livro em

certa medida parece caricato, estabelece, na verdade, um conceito de justiça positivista,
formal, pois o justo seria cumprir aquilo que determina o mais forte, que, no caso, é
soberano290.
Sócrates, antecipando um diálogo que dura até os dias atuais, faz uma série de
objeções, questionando desde a falibilidade do governante, passando pela discussão para
quem se deve governar291. Todavia, desconstruindo a ideia inicial de Trasímaco, Sócrates
revela, ao final do Livro I da República, sua frustração por não conseguir definir justiça
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de forma satisfatória. Diz não saber se o justo é um mal e uma ignorância ou uma
sabedoria e uma excelência e se a injustiça é mais vantajosa que a justiça.
Embora fique claro, nos demais livros da República, que há um conceito de justiça
bem nítido em Sócrates (ou melhor: em Platão pela boca de Sócrates), é certo que o
conceito de justiça, até os dias de hoje, é controverso. A conceituação de justiça termina
por representar um dos problemas filosóficos mais importantes e antigos da humanidade.
Com efeito, Kelsen, na sua conhecida obra O que é justiça, faz um raciocínio
semelhante a Sócrates, pois diz o que é justiça sem dizer que o faz, assim dizendo estar
absolutamente ciente de não ter respondido a uma questão inicial: o que é justiça?
Assevera que está em ótima companhia na sua frustrada tentativa de obter a resposta.
Mais adiante, todavia, assevera estar satisfeito “com uma justiça relativa, e só posso
declarar o que significa justiça para mim: uma vez que a ciência é minha profissão e,
portanto, a coisa mais importante em minha vida, trata-se daquela justiça sob cuja
proteção a ciência pode prosperar e, ao lado dela, a verdade e a sinceridade. É a justiça
da liberdade, da paz, da democracia, da tolerância292”.
Entretanto, ainda que seja difícil conceituar a justiça, será que algum ser humano
seria capaz de dizer que é contrário a ela? Conhecemos alguém que publicamente, faça
uma apologia da injustiça? Certamente que não. É mais fácil agir ao modo de Trasímaco,
dando o nome de justiça àquilo que acredita ser o mais adequado ou conveniente naquele
momento histórico e naquela realidade social.
É comum, também, que o ser humano reconheça a existência de inúmeras injustiças
no mundo, mas tenha dificuldade para reconhecer injustiça em si mesmo. Em outras
palavras, temos os olhos abertos para admitir que o mundo em que vivemos não é justo,
mas somos relativamente cegos para admitir que nós mesmos sejamos injustos. Mutatis
mutandis, quando um determinado grupo está descontente com o poder constituído, um
dos principais fundamentos é tachá-lo de injusto; quando este grupo está no poder, a
tendência mais marcante é consignar publicamente a natureza justa de suas medidas.
Todavia, se é tão difícil encontrar um conceito de justiça, porque o ideal de justiça
é uma constante na história da humanidade? Qualquer que seja o conceito de justiça, ele
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sempre esteve vinculado às virtudes humanas fundamentais, com acentuada carga
valorativa que inspira nas pessoas sentimentos e atitudes tidas como mais nobres.
Com efeito, é possível buscar na própria República de Platão esse traço marcante,
que é a associação da justiça com a virtude. Sócrates afirma ter a alma uma virtude
própria, de tal sorte que não poderá realizar bem suas atividades sem essa virtude. Assim,
a alma má dirige mal e governa mal, enquanto a alma boa faz bem tais coisas, de onde
conclui que a justiça é a virtude da alma e a injustiça, vício. Portanto, a alma justa e o
homem justo viverão bem; e o injusto, mal293. Percebe-se a clara associação de justiça
com as virtudes e com a felicidade.
Platão, nesse contexto, foi quem primeiro consignou por escrito razões em defesa
da justiça como a virtude por excelência, seja no âmbito individual como coletivo,
ajudando a divulgar a crença de seu mestre Sócrates de que o homem justo é
intrinsecamente feliz.
O justo é associado ao bom, ao feliz, ao correto, de tal sorte que a moral, a ética, a
religião, o direito, de uma ou de outra forma, trazem consigo, nos seus preceitos uma
ideia de justiça. Ainda na República, Sócrates argumenta que cada coisa possui uma
função própria. Podem ser coisas, animais ou sentidos, cada um deles possui uma virtude
própria que o possibilita executar da melhor maneira sua função específica. Assim, a
virtude da navalha é estar afiada, pois é desta forma que ela desempenha esta função
específica. Em relação à alma, Sócrates define que ela tem uma função, qual seja, a vida,
e é a justiça aquilo que permite a alma levar a cabo esta função do modo mais satisfatório.
Desta maneira, conclui que o homem justo é o que vive bem e, por isso, é próspero e feliz.
Embora o conteúdo da justiça tenha variado ao longo dos séculos, a ideia de justiça
está sempre presente como um de seus elementos fundamentais. Embora não seja fácil
estabelecer um conceito de justiça, a ideia de justiça guarda certa universalidade. Por isso
mesmo é possível dizer que a justiça não é uma virtude qualquer. Aristóteles, por
exemplo, aponta a justiça como a maior das virtudes294.
Outro ponto que merece destaque no conceito de justiça trazido na República é a
ideia de justiça de grupo. Sócrates diz que um Estado, um exército ou mesmo um bando

293 PLATÃO, cit, I, 353 e – 354 a.
294 ARISTÓTELES. A Ética a Nicômaco. Texto integral. São Paulo: Ed.Martins Claret. 2001., I, cap. V
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de piratas só pode empreender uma tarefa em comum quando for observada a justiça
interna dentro do grupo, isto é, a justiça uns com os outros dentro do grupo. Assim

Sócrates altera a ideia de força, não mais fixada na pessoa única do governante. A força
está no grupo que detém o poder, o que resulta num conceito de justiça referido a justiça
interna ao grupo e como condição de possibilidade de ser forte. Essa concepção, portanto,
implica a união, a harmonia e a cooperação dos componentes do grupo. Este componente

é frequente nos estudos sobre justiça, ao ponto de Miguel Reale 295 sintetizá-lo com a
expressão: "o bem comum não se realiza sem o bem de cada homem e o bem de cada um
não se realiza sem o bem comum".
Parece, então, que as ideias básicas aqui trazidas podem servir como ponto de

partida para a conceituação do que é justiça. De fato, emerge da justiça sua relação com
as virtudes humanas fundamentais. E como tais virtudes são histórico-condicionadas, é
natural que os mais variados e incompatíveis conteúdos estão abrigados por um conceito
de justiça. A história tem demonstrado amiúde que as mais bárbaras e violentas

atrocidades foram validadas pela alegação de serem justas, a seu modo. Isso porque o
homem precisa justificar-se por cada uma de suas condutas; quanto maior a violência e a
desrazão, maior a necessidade de justificação 296 . A palavra “justiça” representa uma
tentativa de legitimar uma ideologia de manutenção ou de modificação do poder. Sustenta

Perelman297 que todas as revoluções, guerras e revoltas foram efetuadas em nome da
justiça, e que cada pessoa termina por defender uma concepção de justiça que lhe confere
razão e deixa em desvantagem seu oponente.
Se o ideal de justiça é uma constante, e seu conceito, variável, como é possível

estabelecer um critério e um conceito de justiça? Partindo do pressuposto de que a justiça
é associada à virtude – e parece difícil, quiçá impossível, fazer tal dissociação – a grande
questão é saber em que medida se encontra tal virtude.
1.1

295

PERELMAN E AS DIVERSAS CONCEPÇÕES DE JUSTIÇA

REALE, Miguel. Fundamentos do direito. 3a ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 1998, p. 306.

296 MACHADO NETO, A. L. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito, 5. ed., São Paulo: Saraiva,
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Na dificuldade em se enumerar todas as conceituações e sentidos possíveis de
justiça, faz-se necessário recorrer à exemplificação feita por Perelman, enunciando as

mais correntes vertentes de justiça material, as quais, adverte de antemão o autor, são
inconciliáveis entre si298.
a) A cada qual a mesma coisa. Esta primeira concepção, numa análise simplória,
seria a mais igualitária, pois dá a todos a mesma coisa sem levar em consideração
qualquer particularidade do indivíduo 299 . Essa uniformidade, no entanto, requer uma
universalidade que não se verifica na prática, pois todos os seres aos quais se deseja
aplicar a justiça fazem parte de uma só categoria. Essa categoria única poderia estabelecer
um critério aceitável de justiça interno entre os membros do grupo, mas não entre outras

pessoas que não preenchem as características desta categoria. Aristóteles, por exemplo,
afirma, em Política300, que justiça é igualdade, mas apenas para os iguais entre si, mas
que a desigualdade pode ser justa para aqueles que são desiguais entre si. Por isso mesmo,
Perelman diz que, ao contrário de realizar um ideal humanitário, apenas serve para

constituir um meio de fortalecer os laços de solidariedade de uma classe que se considera
superior às demais.
b) A cada qual segundo seus méritos. Esta noção de justiça já leva em consideração
o mérito individual de cada um. Assim, a justiça é proporcional a alguma qualidade
apreciável em determinados grau. Assim, não basta que eles estejam na mesma categoria,
mas que tenham esse mérito no mesmo grau. Esse critério possui o inconveniente de não
estabelecer um critério suficiente para medir o grau de mérito dos seres, e, da mesma
forma, de estabelecer um critério para o demérito.
c) A cada qual segundo suas obras. Esta concepção é utilitarista, pois a justiça leva
em conta o resultado objetivo da ação. Esse critério, sustenta Perelman, não é moral301,
mas possui o mérito de permitir mais facilmente elementos verificáveis, mensuráveis.
Justamente por isso esta concepção de justiça não guarda pretensão de universalidade,
justificando-se apenas para comparação de obras e conhecimentos da mesma espécie302.

298 PERELMAN, cit, p. 9
299 PERELMAN, cit., p.9
300 ARISTÓTELES. Política. Brasília: UNB, 1983,p. 92
301 PERELMAN, cit., p.10
302 PERELMAN, cit., p. 25
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d) A cada qual segundo suas necessidades. O critério que permite tratar as pessoas
da mesma forma leva em consideração as necessidades de cada indivíduo de modo que o

tratamento deverá ser proporcional às necessidades de cada um num conceito que
Perelman assemelha à concepção de caridade. Mas a distinção entre justiça e caridade é
que esta faz referência a necessidades individuais, enquanto a justiça de acordo com suas
necessidades só se aplica a seres considerados em conjunto303.
e) A cada qual segundo sua posição. Essa concepção de justiça, muito utilizada no
decorrer da história, resulta de uma concepção aristocrática, pois não leva em
consideração as características das pessoas no que tange aos seus méritos, obras ou
necessidades, mas sim a posição que ocupam numa determinada categoria de seres.

Geralmente a distribuição entre essas classes é feita de forma hierarquizada.
f) A cada qual segundo o que a lei lhe atribui. É a que melhor se adequa à célebre
afirmativa de Ulpiano, suum quique tribuere, isto é, em dar a cada um o que é seu. De
acordo com esse entendimento, a justiça existe quando são aplicadas as mesmas leis para
as mesmas situações. Essa concepção é distinta das demais, pois ela não pretende ser a
juíza do direito positivo, mas sim em aplicá-lo.
Assevera Perelman que existe uma diferença essencial entre a concepção jurídica e
a concepção moral da justiça. Nesta, cada pessoa é livre para escolher a fórmula de justiça
e sua possível interpretação; no Direito, a fórmula da justiça é imposta e sua interpretação
é sujeita ao controle da Corte Suprema do Estado, de tal modo que a regra adotada deve
levar em conta a ordem estabelecida.
Com base nestas ideias, questiona o autor de que maneira pode o juiz atuar, e se
notadamente sua concepção particular de justiça poderá influenciar a decisão do caso
concreto. E, neste sentido, poderá a justiça opor-se ao direito? É possível o juiz, em nome
da justiça, desrespeitar os parâmetros normativos estabelecidos pelo legislador? O
legislador propicia uma certeza do direito de maneira que o juiz estaria vinculado à
diretriz de justiça contida na regra jurídica?
1.2

A JUSTIÇA E A NEGAÇÃO DO ARBÍTRIO.

303 PERELMAN, cit., p. 26
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A questão sobre os poderes do juiz para o caso concreto possui íntima relação com
a ideia de certeza do direito, e uma ideia recorrente, muito próxima à ideia jurídica de

justiça, que é a negação do arbítrio. É possível dizer que as inúmeras variações no
conceito de justiça guardam uma ideia comum, que é a ideia de uma mesma medida. Com
efeito, só pode existir justiça se para situações idênticas, houver decisões idênticas,
qualquer que seja a medida adotada.
Perelman estabelece um conceito de justiça formal alicerçado na posição de que os
seres de uma mesma categoria devem ser tratados de uma mesma forma. Assim, para o
referido autor, o direito positivo jamais pode entrar em conflito com a justiça formal, pois
a lei limita a determinar as categorias essenciais de que fala a justiça formal304.
Larenz, na mesma linha de raciocínio, defende a ideia de que a missão das leis é
assegurar tratamento igual ao que é igual 305 , acentuando, neste sentido, o caráter de
regularidade ínsito à ideia de justiça.
Hart também acentua, embora com uma visão crítica, esse ideal de justiça, quando
afirma que o princípio geral latente nas diversas aplicações da ideia de justiça é de que os
indivíduos têm direito, uns em relação aos outros, a certa posição de igualdade ou
desigualdade. Sustenta o mestre de Oxford que a justiça, desta forma, é tradicionalmente
concebida como mantendo um equilíbrio ou proporção, de tal forma que seu preceito
condutor é o tratar da mesma maneira os casos semelhantes 306 , acrescentado da sua
consequência lógica, que é tratar de maneira distinta os que são diferentes. Ressalta que
essa conceituação por si só é em si mesma incompleta, pois, em qualquer conjunto de
seres humanos, há inúmeras semelhanças e inúmeras distinções relevantes, o que torna a
expressão de igualdade vazia. Seu preenchimento depende de uma análise de quando,
tendo em vista as finalidades do caso, quais são os fatores relevantes para serem
considerados a título de semelhanças e diferenças307.

304 PERELMAN, cit., p. 30
305 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito, Trad. José Lamego, 3. ed, Lisboa: Fundação Calouste
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Por isso que Perelman argumenta que será sempre possível, mediante uma
modificação da regra, escapar à injustiça formal308, de modo que através de regras legais,

é possível atingir um conceito de justiça formal apesar de representar uma desigualdade
real. Mas esta desigualdade real depende de uma avaliação de justiça material, concreta,
que, na visão de Perelman, depende de outros valores. Para o referido autor, a justiça
possui um valor próprio, que é o fato de sua aplicação satisfazer uma necessidade racional

de coerência e regularidade.
Com essa ideia de regularidade, derivada da igualdade, fica conceituada a antítese
da justiça, que é a injustiça, que corresponde à utilização de medidas diversas para
situações idênticas. Quando, para situações idênticas, há utilização de critérios decisórios

distintos, é fácil perceber – de acordo com esse critério – que se trata de uma decisão
injusta. A injustiça seria, portanto, a escolha arbitrária de um critério de decisão.
Essa fórmula arbitrária de decisão era típica do Direito Continental Europeu préiluminismo, em que vicejava a insegurança jurídica e o casuísmo. Não havia um sistema
de garantias que protegesse o indivíduo das intempéries do soberano, que poderia mudar
de opinião, revogando garantias e aniquilando direitos, sem qualquer limitação, ou sem
qualquer compromisso com o respeito aos posicionamentos jurídicos prévios.
Antes do ideário iluminista, ainda que houvesse um pensamento de um Direito
Natural de ordem teológica, essa proibição do arbítrio não era assegurada pelo direito. A
multiplicidade de fontes gerava insegurança, a vontade do soberano no Estado Absoluto
gerava incerteza no conteúdo do Direito, a ausência de divisão de poderes e mecanismos
de controle não permitia que o cidadão tivesse assegurado um tratamento dado a seu
semelhante numa situação idêntica, e a falta de uniformidade nos critérios interpretativos
gerava insegurança.
O que fazer para evitar o arbítrio? Primeiro, é preciso estabelecer um critério de
justiça. Mas este critério já existia muito antes de se pensar num sistema fundado na
supremacia da lei. É possível, como visto, encontrar um conceito e um critério de justiça
em Platão, e de forma mais racional em Aristóteles. A esse critério podemos acrescentar
mais um: a necessidade de que esse critério seja justificável. Isso, todavia, ainda é

308 PERELMAN, cit. p. 53
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insuficiente, pois sempre será possível encontrar argumentos para justificar
comportamentos arbitrários.
A resposta surgiu com o iluminismo e o jusracionalismo no final do século XVIII.
Com efeito, os ideais iluministas exigiam não apenas critérios de justificação: estes
critérios deveriam ser prévios e seguros. A necessidade de normas apriorísticas acerca do
que é permitido ou proibido se revelava imprescindível para evitar o arbítrio, e a lei era o
instrumento que permitiria alcançar este desiderato. Wieacker 309 destaca a convicção
própria do iluminismo de que a atuação racional dos governantes, e, sobretudo, da
vontade comunitária geral criaria uma sociedade melhor. De fato, reinava uma certeza de
que a razão humana, inspiradora das leis escritas, conduziria o homem a um mundo

melhor, um mundo em que a certeza e a segurança das expectativas, cristalizadas num
documento escrito, permitiria a cada cidadão escolher os próprios caminhos de sua
felicidade, sem que o Estado impedisse a escolha de tais fins.

2.

A JUSTIÇA E A SEGURANÇA JURÍDICA. A CERTEZA LEGAL DO
DIREITO

Um novo paradigma de justiça surgiu quando a burguesia, vitoriosa da Revolução,
trouxe consigo uma ideologia, uma filosofia de vida, de política, de Estado. Com efeito,
o surgimento do Estado Liberal burguês trouxe no seu bojo uma concepção de justiça e
de direito que prezava a certeza e a segurança como elementos essenciais à justiça.
Buscava-se um sistema ordenado, hierárquico e seguro de fontes, em que os cidadãos a
pudessem lançar-se ao risco do sucesso ou fracasso de suas atividades, sem que a
insegurança do espectro normativo, ou que interferências indevidas do Estado
interferissem na sua iniciativa privada. Assim, a lei era encarregada de eleger as normas
gerais e abstratas, o juiz era responsável por aplicar a lei individual no caso concreto, e
aos cidadãos era dada a liberdade de contratar livremente em face da máxima da pacta
sunt servanda. O costume, ainda que tivesse sua tentativa de redenção com o pensamento
de Savigny, foi paulatinamente perdendo terreno em nome da segurança e certeza do novo
império da lei.

309 WIEACKER,

Franz, História do Direito Privado Moderno, Trad. António Manoel Botelho Hespanha, 2.
ed., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1980, p. 366
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Canotilho310 relata que a economia capitalista necessita de segurança jurídica, que
não existia no Estado Absoluto, em que o monarca poderia discricionariamente interferir

na esfera jurídico-patrimonial dos súditos. A construção constitucional liberal tem em
vista a certeza do Direito, protegendo o sistema codificado de liberdade do Direito
privado burguês.
A Revolução burguesa significava, na visão dos vencedores, o triunfo do Direito
natural “racional”, e só através do Direito escrito, calcado no princípio da legalidade, seria
possível realizá-lo. Segundo Machado Neto311, a burguesia, enquanto lutava ainda para
conquistar o poder, foi partidária do Direito Natural; mas, ao chegar ao poder, legislando,
adotou como Direito Positivo justamente o Direito Natural que ela lutara para fazer

positivar. Sanchis312, no mesmo sentido, diz que o triunfo do legalismo quis representar
uma espécie de translação à ordem positiva dos esquemas próprios de do Direito Natural
racionalista.
A partir desse momento histórico, apresenta-se o primado da legalidade e a famosa
expressão “Estado de Direito”. A lei passou a ocupar um lugar de excelência, inicialmente
tão radical a ponto de partidários da Escola de Exegese recusarem qualquer espécie de
interpretação. A lógica e a razão aplicadas ao direito permitiriam – segundo a crença da
época – que o conteúdo de qualquer norma jurídica poderia ser deduzido dos axiomas do
jusracionalismo. Isso pode ser percebido na obra de Leibniz313, para quem o emprego das
regras da lógica é capaz de fornecer com segurança as conseqüências seguras de qualquer
definição. A decisão jurídica dependeria, segundo o citado autor, não dos fatos, mas da
razão, servindo a ciência do Direito para “dar a razão dos fatos e regulá-los por

antecipação: isso valeria para o Direito ainda que não houvesse no mundo uma só lei.”.

310 CANOTILHO, J.J. Gomes, Direito
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Beccaria314, neste sentido, entende que a tarefa do juiz na hora da decisão deve ser
reduzida a um silogismo perfeito, reduzindo a atividade judicial num conjunto de

operações lógicas pela qual o juiz deve considerar a lei geral, como premissa maior; a
conduta, conforme ou não à lei, como premissa menor; e a liberdade ou a pena como
conseqüência dessa operação lógica. Este modelo de sistema decisório busca simplificar
o processo de decisão, portanto, em operações dedutivas, a partir das quais, eleitos e

positivados os axiomas fundamentais de um Direito racional, os mesmos servirão de
fundamento determinador do conteúdo de todo o Direito, por intermédio das normas e
regras de aplicação. Desta forma, toda a interpretação das normas seria alicerçada numa
cadeia conectiva que as uniria aos axiomas, escolhidos de acordo com a ideologia de

Direito Natural vigente.
O Juiz, nesse contexto, apenas é o datilógrafo do livro concebido e escrito pelo
legislador, que atua de forma mecânica, em que a sentença seria simples e automática
aplicação particularizada da lei ao caso concreto. O procedimento do jusracionalismo é

destinado à obtenção de um dever-ser específico a partir do genérico, de um dever-ser
geral a partir do particular, de um dever-ser concreto a partir de um abstrato.
Cumpre asseverar, como sustenta Marinoni, que os magistrados que antecederam a
Revolução Francesa eram considerados aliados da nobreza e do clero, o que acarretava
uma justificada desconfiança da burguesia em relação aos magistrados, o que reforçava a
ideia de tentar manter o Judiciário submisso ao Legislativo e destituído de poderes de
execução315.
E isso se deve à necessidade de segurança jurídica que busca retirar ao máximo
possível as instâncias decisórias daqueles encarregados de determinar as normas
concretas. O procedimento lógico de subsunção nada teria de discricionariedade, de modo
que caberia ao magistrado apenas e tão somente declarar a decisão prévia, fundada em
última instância na lei. Segundo Kant, no Capítulo III de sua Crítica da Razão Prática, a
lei é tão sagrada, tão inviolável que seria crime o fato de colocá-la em discussão.
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A Lei passou a ocupar lugar de destaque nos ordenamentos jurídicos, mais pela
necessidade de segurança e certeza do que propriamente pela fixação de seu conteúdo,

pois, até então, o teor do Direito escrito visava tão-somente positivar as normas que
interessavam às classes mais fortes, e definir as regras do jogo político.
Nota-se, portanto, a existência de um critério de justiça, alicerçado nos ideais
burgueses da época, como a igualdade formal, em que as classes passavam a reunir-se
sob uma categoria única (de cidadão), a ideia de liberdade de iniciativa e autonomia
privada, que asseguravam o direito fundamental de liberdade, também garantido por
estabelecer limites negativos do cidadão contra o Estado.
Sanchis316 assevera que a reivindicação da lei como forma exclusiva de regulação
representava, por um lado, o fim do Estado absoluto e o monopólio de poder conferido
ao monarca, e, por outro, o anúncio de um Estado liberal empenhado na garantia de um
âmbito seguro de imunidade em favor de sujeitos privados e juridicamente iguais.
Com efeito, Ferrajoli317 destaca que a grande inovação introduzida pela Declaração
de direitos de 1789, que cristalizava o pensamento filosófico-político da época, foi fazer
do princípio de igualdade uma norma jurídica. Antes disso a igualdade, que representava
o critério material de justiça, não era uma norma, mas apenas um valor.

A implementação dos ideais burgueses terminou por garantir a introdução de
muitos direitos e garantias, hoje tidas como indispensáveis, como a anterioridade e a
irretroatividade da lei, respeito aos direitos adquiridos e à coisa julgada, respeito ao
devido processo legal, em que fosse assegurado o direito de contraditório e defesa,
separação e independência de poderes, publicidade dos atos administrativos, vedação a
processos secretos, enfim, uma série de medidas que visavam, sobretudo, reduzir o
arbítrio e a longa manu estatal.
A legalidade, cujo monumento inicial por excelência é o Código, cria e delimita as

regras do jogo político e jurídico, e pela primeira vez surge a ideia de que as leis escritas
servem não só como fundamento de obediência dos cidadãos, mas também como
limitadores do poder estatal. As leis precisam ser obedecidas por governantes e

316 SANCHIS, Cit., p.
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governados. Luciano Gruppi318 sintetiza o primado da legalidade segundo a concepção
do Estado liberal, como o fato de que a soberania do povo deve ser sobreposta e

delimitada pelas leis, que estão acima dela e são invioláveis, indiscutíveis. Assim, a Lei
é reflexo da soberania do povo e não se discute mais sua legitimidade, já que formulada
por intermédio de todos, devidamente representados no regime democrático
representativo.
Cria-se um novo período: o mundo da segurança, porque a burguesia procura
consolidar, através do Direito, sua escala de valores, para que toda a sociedade reconheça
nessa escala positivada um fundamento da obrigatoriedade jurídico-política. Quanto mais
rígidas e estáveis as regras do jogo (impostas pelos vencedores da Revolução), quanto

mais previsíveis as expectativas sobre o limite de atuação no âmbito público e privado,
mais necessário se torna a existência de um Direito codificado.
José Eduardo Faria muito bem destaca esse novo modelo legislativo319, em que se
confia numa tripla capacidade do legislador de organizar de forma coerente a legislação,
conferindo-lhe unidade e sistematicidade; além disso, a partir da criação de premissas
gerais, tidas como indiscutíveis, os conflitos de justiça são individualizados, atomizados,
para melhor serem dispersos; por fim, este modelo se expressa por intermédio de uma
linguagem objetiva, clara e homogênea, uma vez que um dos pressupostos do sistema
normativo é a sua validade erga omnes. Através deste sistema as instituições jurídicas
garantem a segurança das expectativas, o cálculo econômico e o equilíbrio entre os
poderes. Pondera o mesmo autor, ainda, que nesse modelo toda experiência jurídica “é
reduzida à dimensão estrita do dogma normativo e à pretensa racionalidade formal de

um legislador presumivelmente tão coerente quão onisciente.”.
2.1

A ILUSÃO DO DOGMA JUSRACIONALISTA
A certeza do direito, sem dúvida, é um instrumento importante e decisivo para

impedir a existência de arbítrio. E não há dúvida que a lei representa um marco importante
para garantir critérios para uma decidibilidade uniforme para todos os sujeitos. Sustenta

318 GRUPPI, Luciano, Tudo começou

com Maquiavel, Porto Alegre: LPM, 1996, p. 17.

319 FARIA, José Eduard, A noção de paradigma na Ciência do Direito: notas para uma crítica

ao idealismo
jurídico, in FARIA, José Eduard [org], A crise do Direito numa sociedade em mudança, Brasília, Editora
Universidade de Brasília, 1988, p.14
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Bobbio320 que a prevalência da lei significa um ordenamento racional da sociedade, e que
este comando não pode nascer de comandos individuais e ocasionais, porque senão o

direito seria capricho e arbítrio. Por isso devem ser editadas normas gerais e coerentes
pelo poder soberano, vinculando governantes e governados acerca das categorias que
devem ser igualmente tratadas.
Todavia, Recasén Siches321 menciona que o desejo de segurança não é o único,
coexistindo com outros desejos como o de progresso, inovação, dentre outros, o que
transformaria a certeza absoluta do direito ao imobilismo e à imutabilidade
No entanto, o dogma do direito racional positivado na lei como expressão acabada
da justiça não resiste a um exame mais minudente do problema. A reunião de todos os
homens na categoria única de cidadão era incapaz de esconder que existiam desigualdades
materiais injustificáveis do ponto de vista jurídico. Ainda que houvesse critérios
valorativos prévios e seguros para a definição do que era justo, o artificialismo da reunião
dos homens numa única categoria jurídica, se, por um lado, aboliu alguns privilégios, por
outro lado terminou por criar outros, que, em face das modificações sociais surgidas ao
longo dos séculos XIX e XX, não mais poderiam ser sustentados por critérios racionais.
Kelsen, na sua obra “o que é a justiça?”, desdenha do conceito de igualdade perante
a lei. Afirma que este conceito nada mais significa do que os órgãos jurídicos não devem
fazer nenhuma distinção que a lei não faça. Em outras palavras, se a lei concede direitos
apenas a uma categoria de pessoas, não os concedendo a outras, isso não tem nada a ver
com igualdade, e sim com legalidade, princípio inerente a toda ordem jurídica322.
Este modelo é denominado por Ferrajoli323 como sendo de homologação jurídica
das diferenças; segundo esta concepção, as diferenças são ignoradas em nome de uma
abstrata afirmação de igualdade. Assim, este modelo representa a anulação das
desigualdades. Tratando em seguida do tratamento discriminatório dado às mulheres,
Ferrajoli sustenta que houve uma falsa igualdade ao se estabelecer uma suposta igualdade
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nos direitos do homem e do cidadão, porque assume o modelo masculino como
parâmetro, de modo que a questão se resolve com a assimilação jurídica das mulheres aos

varões, o que representa uma falsa igualdade que deixa de fato sobreviver a desigualdade
justamente porque desconhece as diferenças.
A ficção jurídica que unifica todas as pessoas no conceito de cidadão, e a todas elas
é dado, em tese, o mesmo tratamento jurídico só se sustenta numa sociedade homogênea,
ou, como no caso do liberalismo, o predomínio de uma classe faz com que as outras
terminem por acreditar na sua filosofia de justiça. Esse critério de justiça não se sustenta
numa sociedade cada vez mais plural.
A Lei, geral e abstrata, celebra uma igualdade, enquanto a pós-modernidade é uma
celebração da diferença, ainda que todas elas sob o mesmo manto de uma ordem jurídica
constitucional.
Há diversas microculturas que convivem num universo único normativo,
submetidos todos à mesma constituição e à mesma lei, embora vivam realidades e
universos fático-sociais absolutamente distintos. A justiça igualitária e racional do
iluminismo é derrotada. A lei cada vez é mais instável; as cláusulas gerais e os termos
abertos cada vez mais demandam um preenchimento normativo por parte do juiz. A
celebração da igualdade formal soçobra diante das inúmeras regulações de situações
específicas nem sempre justificadas.
Perelman define a justiça em três elementos: o valor que a fundamenta, a regra que
a enuncia e o ato que a realiza. No que tange ao valor, entende que este não pode ser
submetido a nenhum critério racional, pois ele é irracional e logicamente indeterminado;
conclui, então, que os valores que fundamentam a justiça têm caráter arbitrário, de tal
sorte que, se aplicados com exacerbada intransigência, trarão conseqüências que a alma
mais bem-nascida tomará como injustas. Um ser apaixonado

324

por justiça não se

contentará em aplicar estrita e cegamente as regras resultantes de seu sistema normativo.
Nas palavras do autor, “embora a justiça pareça ser a única virtude racional, que se opõe
à irregularidade de nossos atos, à arbitrariedade das nossas regras, não se deve esquecer
que sua ação mesma é fundamentada em valores arbitrários, irracionais, e que a estes

324 PERELMAN, cit., p. 66
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se opõem outros valores aos quais um sentimento de justiça refinado não pode ser
inteiramente insensível.”.
Além disso, a concepção voltada à certeza legal do direito foi criada numa época
em que a igualdade formal reinava. Uma vez estabelecidos, pela lei, os critérios de justiça,
o juiz deveria apenas e tão-somente concretizá-los através de procedimentos lógicos.
Assim, não haveria, em tese, margens para o arbítrio judicial, sendo-lhe impossível
desviar-se das pautas valorativas uniformes e totalizantes previstas num sistema legislado
(e quase sempre codificado). Seria assegurada, dessa forma, o tratamento idêntico às
categorias idênticas descritas na lei. Assim teríamos, na medida de Perelman, um conceito
formal de justiça.
O problema é que a atividade decisória compreende uma série de operações que
ultrapassam o mero processo lógico de repetição da vontade do legislados, e isso foi
claramente percebido quando se discutiu o problema das lacunas no direito, as antinomias
normativas e o problema da imprecisão da linguagem. Em todas estas situações, não é
possível perceber, prima facie, a vontade do legislador, havendo sério risco do conteúdo
da decisão final acabar recaindo no puro e simples arbítrio judicial.
No que tange às antinomias, Perelman325 afirma: "o que percebemos, de fato, é uma
evolução das interpretações e das situações em que o juiz é obrigado a tomar partido
sem que, muito amiúde, uma regra geral lhe forneça a técnica de solução.” Assim,
segundo o referido autor, quando o sistema põe diante do juiz uma antinomia, fornecendo
duas diretrizes igualmente válidas, o juiz se acha diante de uma lacuna que é obrigado a
preencher, em face do princípio do non liquet.
Com referência à imprecisão da linguagem no direito, Carrió 326 adverte que as
palavras da lei contêm expressões ambíguas (que podem possuir diversos significados),
vagas (de modo que se torne incerta ou duvidosa a inclusão de um fato ou objeto dentro
do campo de ação da palavra), possuindo também uma textura aberta (possuindo uma
vagueza potencial diante de situações concretas). Para estas situações, os juristas, a
despeito de procurar em dar a máxima precisão aos termos que empregam, alguns dos
quais ininteligíveis para leigos, não conseguem evitar, de todo, a incidência das vaguezas,
ambigüidades e texturas abertas dos tipos legais. Disso, conclui Carrió, que as regras do
325 PERELMAN, cit.,
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sistema não solucionam todos os casos concretos (embora reconheça o papel que elas
desempenham em estruturar e organizar as inúmeras situações de fato concretas), pois há

casos de penumbra que requerem outros critérios de justificação, que demandam do juiz
não apenas o conhecimento da lei, mas também uma consciência sensível dos valores
morais.
E o que é essa consciência sensível dos valores morais senão a utilização de critérios
de justiça, que nem sempre serão retirados do texto legal?
Na subsunção do texto legal, geral e abstrato, ao caso concreto, há inúmeras
barreiras que vão, pouco a pouco, dissolvendo a ideia da efetividade da certeza em
abstrato para a certeza in concreto. Os valores pessoais do magistrado, a ambigüidade da
lei, a incerteza de critérios de subsunção, as lacunas, as novas relações sociais, as
mudanças dos valores sociais, a disparidade de culturas, tudo isso terminará por conceder
ao magistrado possibilidades válidas de decisão que escaparão ao mito da justiça abstrata
que se concretiza através de silogismos.
Deste modo, a práxis jurídica demonstrou que é inútil tentar estabelecer os
paradigmas da certeza do direito apenas por aquilo que diz a lei, e nem pensar que por
intermédio de critérios objetivos de justiça, fixados nas normas gerais legisladas,
assegurar-se-á o tratamento idêntico a categorias jurídicas idênticas, pois até os critérios
do que seja efetivamente idêntico podem variar de acordo com a ótica dos tribunais.
Pondera Recaséns Siches327 que a função de certeza e segurança não podem ser
vistas em termos absolutos, mas sim limitados e relativos. Aponta duas razões para isso:
apesar da elaboração do direito positivo ser movido pelo desejo de obter certeza e
segurança em determinadas relações sociais, o que importa, afinal, não é a certeza e
segurança em si mesmas, mas a certeza e a segurança naquilo que os homens entendem
como padrão de justiça.

3.

A DECISÃO E O ARBÍTRIO JUDICIAL

Adverte Kelsen, no último capítulo de sua Teoria Pura, que na relação entre a lei e

a decisão judicial, a regulamentação do procedimento e a regulamentação do conteúdo da

327 SICHES, cit., p.703
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futura norma estão equilibradas, de tal forma que o procedimento de criação da norma
individual é determinado, do mesmo modo o conteúdo da norma individual é

determinado. Diz o mestre de Viena, porém, que essa determinação nunca é completa,
pois a norma não pode ser vinculativa no que se refere a todos os detalhes do ato por meio
do qual deve ser posta em prática. A norma superior, em relação ao ato que a implementa
(seja um ato de criação da norma inferior ou de simples implementação), tem apenas o

caráter de um quadro, de uma moldura, a ser preenchido por meio desse ato. Mesmo um
comando meticulosamente detalhado deixa necessariamente certo número de
determinações a cargo daqueles a quem cabe a sua execução. Nessa linha de raciocínio,
todo ato jurídico de implementação de uma norma - seja ele um ato de criação jurídica ou

um ato de pura execução - é determinado apenas em parte por essa norma e, em todo o
demais, permanece indeterminado.
Recorrendo novamente a Kelsen, interpretar uma lei não conduz obrigatoriamente
a uma só decisão como a única correta, mas possivelmente a várias decisões, todas elas

contendo igual validade mensurável somente em confronto com a norma a ser aplicada,
ainda que apenas uma delas venha a se tornar Direito positivo, mediante ato de decisão
judicial. E o juiz, no caso concreto, tem a tarefa de descobrir, efetivamente, o sentido na
norma a ser implementada. Dessa maneira é que Kelsen enxerga a norma como um

esquema de interpretação, como um juízo que vê se um ato é ou não jurídico, emprestando
significado a um ato (coincidência entre conteúdo do acontecer e uma norma válida),
produzida por outro ato jurídico.
Ferraz Jr.328, nessa linha de raciocínio, menciona que o ato de interpretação tem por

objeto não um texto, mas um sentido que foi determinado por outro ato interpretativo da
autoridade competente, que acaba sendo o ponto de partida da interpretação, que é o ato
da autoridade competente, o qual, por si só, consiste em outra interpretação. Existe, por
um lado, um ato de autoridade que é por si mesmo, interpretação, que deve definir, pelo

menos em linhas gerais, um quadro, uma moldura, um sentido. A primeira interpretação
seria, na verdade, um ato doador de sentido, um ponto de partida tomado como
indiscutível, do qual decorre uma liberdade do intérprete como o outro pressuposto básico
da interpretação, que assume, nesta senda, um caráter deontológico.

328 FERRAZ JR. Tércio Sampaio, a Ciência do Direito, 2. ed., São Paulo: Atlas, 1980 P. 92.p.
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O mesmo autor também explica que o pensamento dogmático, embora dependa de
pontos de partida inegáveis, “no fundo ele trabalha com incertezas, justamente aquelas

incertezas que, na sociedade, foram aparentemente eliminadas pelos dogmas, mas que a
dogmática retoma de modo controlado, aumentando-as a um grau de suportabilidade
social tendo em vista a decidibilidade dos conflitos”.
Mas, na verdade, em termos de Direito positivo, é tarefa das mais difíceis
identificar, na essência, qualquer método capaz de indicar apenas uma das várias leituras
de uma norma como sendo “a mais acertada”. Apesar de todos os esforços, a doutrina
tradicional não encontrou ainda um modo objetivamente plausível de solucionar o
conflito entre a vontade e a expressão da vontade. Os métodos hermenêuticos levam,

invariavelmente, a um resultado possível, nunca a um único resultado correto. Alexy 329
assevera que não se conseguiu, até hoje, um critério definitivo de ordenação hierárquica
dos modelos.
Nesse ponto, emerge a necessidade de que o juiz, tendo em face os critérios de
justiça fornecidos pela ordem jurídica, atuar na sua verdadeira função criadora. Como
assinala Reale 330 , a elaboração de uma determinada e particular norma não é mera
expressão do arbítrio do poder, muito menos a expressão de um silogismo. É antes um
dos momentos culminantes da experiência jurídica, como experiência axiológica
concreta, em cujo processo se insere o poder, condicionado por um complexo de fatos e
valores em função dos quais é feita a opção por uma das soluções regulativas.
3.1

A FUNÇÃO CRIADORA DO JUIZ
Não há dúvida que a ordem jurídica geral fornece os parâmetros de acordo com os

quais os juízes conformarão a situação de fato à ordem jurídica. E neste sentido, não
podem esses parâmetros gerais ser sumariamente ignorados pelo juiz, pois a justiça da
decisão do caso concreto deve seguir alguns moldes normativos gerais para que haja, pelo
menos em tese, a garantia de que casos semelhantes serão tratados de forma semelhante.
Desta maneira evitar-se-á que a decisão seja arbitrária.

329 ALEXY, Robert, Teoria da Argumentação Jurídica, Trad. Zilda Hutchinson Schild Silva, 2ª Ed. - São Paulo
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Nenhuma lei, no entanto, é completa, pois ela é abstrata, não podendo captar as
vicissitudes, às vezes únicas e irrepetíveis, do caso concreto. Diante das inúmeras

situações em que não há uniformidade de entendimento acerca de qual deva ser a
conformação do caso concreto ao ordenamento jurídico, viceja a oportunidade de que o
juiz crie, na sentença, o direito do caso concreto. Como pondera Larenz331, na apreciação
de uma situação de fato, são exigidos do magistrado uma série de juízos que escapam ao

conceito de procedimento lógico-silogístico de análise da lei; juízos que envolvem desde
a percepção de fato discutido, bem como as inferências acerca da conduta humana relativa
ao processo, interpretações da realidade empírico-social, bem como juízos de valor acerca
de expressões normativas. Além disso, tem que perceber e interpretar o próprio sentido

lingüístico das expressões legais em confronto com a realidade social, como no caso do
conceito – recém extinto da ordem jurídica – de “mulher honesta”.
Findo esse processo em que o juiz procede a análise de tantos elementos, a sentença
não é apenas uma dedução lógica da regra geral tida como axiomática; o resultado final

é algo novo, um resultado de um processo complexo de inferências lógicas, valorativas,
sistemáticas, enfim, a sentença judicial é Direito concreto criado e recriado através do
processo hermenêutico, adequado às novas e constantes condições da realidade social,
mas sem escapar dos limites do quadro normativo estabelecido pela ordem jurídica.
E esse processo criativo é necessário ainda que a lei seja supostamente clara. Como
sustenta Luis Fernando Coelho332, “afirmar que a compreensão do direito é um ato de
conhecimento normativo é não somente afirmar que a norma jurídica é objeto da
interpretação – a norma no seu contexto tridimensional – como também declarar que

toda norma jurídica tem que ser interpretada, pois é no ato de interpretação que ela se
revela ao jurista como direito. Essa última assertiva vem a propósito do adágio ‘in claris
cessat interpretatio’, o qual carece de fundamento, a menos que se o encare como um
conselho dado ao intérprete para moderar-se, evitando a busca inútil de sentidos que a

norma verdadeiramente não contém”.
Desta forma, é inegável que a atividade jurisdicional pressupõe uma criação
normativa, e, ultrapassado o dogma da divinização do legislador, este entendimento

331 LARENZ, cit., p. 399
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prevalece na doutrina contemporânea. Sustenta Mauro Capeletti que tanto o processo
legislativo quanto o judiciário representam processos de criação do direito333.
Ao exercer poder criativo do direito ao resolver o caso concreto, o juiz não possui,
todavia, liberdade completa nem infinita. Apenas significa dizer que a lei não é, nem pode
ser, o único parâmetro para a decisão. A lei deve ser adaptada às novas realidades, deve
ser adequada aos princípios que regem a ordem jurídica, mas jamais ignorada.
Esse espectro de atuação judicial cada vez mais vem sendo ampliado,
conscientemente ou não, pelo legislador. Sanchis334 aponta cinco razões para o descrédito
legislativo. A) a lei envelhece e não consegue e oferecer respostas aos novos conflitos, o
que acarreta lacunas, bem como soluções obsoletas e insatisfatórias. B) O Direito não tem
um caráter sistemático ou coerente, deixando nas mãos do juiz a resposta para o caso
concreto. C) Proliferam outras fontes sociais que competem com a lei e que devem ser
ponderadas pelo intérprete. D) a letra da lei se revela insuficiente no sentido em que traz
por trás de si uma constelação de valores que devem ser considerados pelo juiz no caso
concreto. E) a compreensão dos enunciados jurídicos não se trata apenas de uma tarefa
meramente reflexiva.
Uma linha crítica semelhante é dada por Odete Medauar 335 , que aponta alguns
problemas relativos à segurança jurídica decorrente da lei, como a inflação legislativa, a
indeterminação dos termos da lei, a redação confusa de textos legais, e as alterações
normativas repentinas como elementos que terminam por provocar incerteza no conteúdo
do direito.
Atualmente, o juiz não é apenas chamado a colmatar lacunas, no sentido clássico
da expressão: o juiz é forçado, em face da proibição do non liquet, a fazer o direito cada
vez mais aberto e impreciso trazido pelo legislador. Com efeito, o Direito cada vez se
utiliza de cláusulas gerais, conceitos jurídicos indeterminados, tipos abertos e elementos
normativos do tipo, isto é, preceitos legais inevitavelmente carentes de preenchimento
pelo magistrado no caso concreto.
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Com efeito, o legislador cada vez mais se utiliza de expressões como “boa fé”,
“interesse público”, “bons costumes”, que são obrigatória e necessariamente carentes de

preenchimento, demandando uma valoração do juiz no caso concreto. Não se pode dizer
que o conteúdo da norma foi fixado pelo legislador, pois o substrato normativo vai
depender da valoração dada pelo magistrado ao conceito, à cláusula, ao tipo. Segundo
Engish, o conceito jurídico indeterminado é aquele cujo conteúdo e extensão são incertos,

em larga medida. Estes conceitos possuem um núcleo conceitual claro e preciso, mas
possuem um halo conceitual, impreciso, sobre o qual instalam-se as dúvidas conceituais
que demandam preenchimento no caso concreto (p. 208/9) O conteúdo de tais preceitos,
ou são incertos, ou carentes de preenchimento valorativo336.

No dizer de José Eduardo faria 337 , “o direito positivo convencional tem sua
estrutura lógico-formal quase inteiramente erodida, remete cada vez mais seu conteúdo
normativo a cláusulas gerais e processos ulteriores de concretização, perde a
capacidade de operar por meio de categorias normativas válidas erga omnes.”
Com a adoção desses modelos normativos abertos, em contraposição ao tradicional
casuísmo, permite o legislador que o juiz escape das amarras tradicionais do direito
legislado, para que, com sua prudente discricionariedade, termine por preencher estes
espaços valorativos, tendo em conta os princípios de justiça material inerentes à ordem
jurídica. No momento em que um juiz preenche este espaço aberto dado pelo legislador,
ele acaba assumindo uma tomada de posição, delimitando, para o caso, um valor. Esta
liberdade que o legislador dá ao juiz, contudo, pode consistir num sério problema.
3.2

A DITADURA DO JUDICIÁRIO
Quais os limites da atividade criativa do juiz? Já foi dito que não se trata de uma

criação normativa autônoma nem dissociada dos parâmetros da ordem jurídica.
Larenz 338 pondera que a missão do juiz é resolver de forma justa o caso que lhe foi
submetido. Como entende que a globalidade da ordem jurídica está submetida à exigência

ENGISH. Karl, Introdução ao pensamento jurídico, 7. ed., Lisboa: Trad. J. Baptista Machado, Lisboa:
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obrigatória de justiça, é de supor que a lei possua tendência em estabelecer soluções que
satisfaçam os ideais de justiça.
Ainda que o processo de interpretação e aplicação da lei seja complicado e nem
sempre satisfatório, e mesmo que a meta da justiça não seja alcançada, a norma legal deve
ser considerada, ao menos, como esquema de interpretação do caso concreto, ainda que
seja para declará-la inconstitucional.
Por isso que a doutrina gasta tanta tinta para buscar, através dos diversos e
intrincados métodos de interpretação, alguns critérios que sirvam como diretrizes para se
chegar à solução do caso concreto, sem que o resultado possa ser tido como arbitrário. A
doutrina estabelece uma série de postulados e pressupostos de interpretação escalonados
e hierarquizados, que servirão de auxílio para o juiz encontrar no amiúde incerto e
confuso emaranhado normativo, a solução concreta do caso. A tarefa decisória do
judiciário necessita de uma referência ao sistema de fontes do direito, devendo recorrer a
um texto válido e pertinente dentro do ordenamento jurídico.
Poder-se-ia argumentar que, nos tipos abertos, nas cláusulas gerais, nos conceitos
jurídicos indeterminados, que o legislador deliberadamente deixou esse espaço ao juiz
para que este o preencha, no caso concreto, como se legislador fosse, adotando um
procedimento por Aristóteles, em sua famosa obra Ética e Nicômaco:
“Quando, portanto, uma lei estabelece uma regra universal e
sobrevém em seguida um caso que escapa a essa regra universal,
é então legítimo - na medida em que a disposição tomada pelo
legislador é insuficiente e errônea por causa de seu caráter
absoluto - trazer um corretivo para suprir essa insuficiência
editando o que o próprio legislador editaria se lá estivesse, e o
que teria prescrito em lei se tivesse tido conhecimento do caso
em questão.”
No entanto Perelman reconhece que, diante de um caso concreto, um juiz jamais
ficará inerte diante do quadro normativo fornecido pelo legislador. Com efeito, ainda que
seja um juiz disposto a caminhar cegamente pelos trilhos da lei, ele será
involuntariamente levado a fazer coincidir o direito com seu sentimento íntimo de
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justiça339. E a jurisprudência, para o mesmo autor, poderá ir muito mais além, pois é dela
que provém a definição de todas as expressões confusas e equívocas do direito, e que não

são poucas; e na análise destas palavras cujo sentido é ambíguo restará uma margem
discricionária relacionada ao conceito de justiça.
Na tarefa de preencher os conteúdos normativos gerais, abertos e indeterminados,
é evidente que o juiz está vinculado às pautas valorativas fornecidas pelo direito positivo.
No entanto, Larenz340 adverte que o magistrado é submetido a uma óbvia tentação de
deixar de lado o intrincado processo hermenêutico de subsunção da norma geral ao caso
concreto, e resolver o caso a partir da sua convicção íntima daquilo que se entende como
justo e eqüitativo.
Desta maneira, o juiz, diante um caso sob sua jurisdição (e muitas vezes antes de
esgotado o contraditório no processo), e a partir de uma concepção particular de justiça,
de natureza intuitiva e pessoal, toma uma decisão prévia de que maneira deve ser decidido
o caso.
Esta decisão tem como base a pré-compreensão do magistrado, e não é construída
de acordo com os métodos de hermenêutica. O juiz não busca, através dos critérios
conhecidos de interpretação, a solução justa do caso; ao revés, o juiz, já tendo
intimamente tomado sua decisão, busca um argumento jurídico que fundamente sua
decisão previamente tomada.
Este tipo de posicionamento é flagrantemente ilegítimo, pois, ainda que se
questione os métodos pelos quais o Constituinte e o legislador ordinário tomem suas
decisões políticas, não há dúvida que num sistema de repartição de poderes, as opções
pelos critérios materiais de justiça são do legislador, e não do juiz. Por isso, a célebre
frase de Montesquieu341, “não haverá também liberdade se o poder de julgar não estiver
separado do Poder Legislativo e do Executivo. Se estivesse ligado ao Poder Legislativo,
o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria
legislador. Se estivesse ligado ao Poder Executivo, o juiz poderia ter a força de um
opressor”.

339 PERELMAN, cit., p.29
340 LARENZ, cit., p.492
341 MONTESQUIEU,

Charles Luis de Secondat, O espírito das leis, Coleção a Obra Prima de Cada Autor Série Ouro, São Paulo, Martin Claret, 2002
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Larenz arremata dizendo que este tipo de posicionamento é perigoso, pois
comporta o perigo de manipulação da lei. Nessas hipóteses, o juiz termina por sobrepor-

se à decisão valorativa do legislador a ela subjacente. A aspiração a uma justiça do caso
é, para o autor, um fator legítimo no processo de decisão judicial, desde que não induza
a manipulação da lei pelo juiz para atender suas convicções pessoais.
Assim o fazendo, repetir-se-á o exemplo do bom juiz Magnaud, cujas decisões
desnudavam a estreiteza das leis. Decidia o referido magistrado contra o texto expresso
das leis, protegendo os humildes e sendo severo e enérgico para com os ricos, em face da
necessidade da lei ser julgada de forma mais humana. Mas da mesma forma que o bom
juiz pode livremente arbitrar o direito de acordo com convicções de justiça consideradas

“nobres”, nada impede que um outro juiz, a partir de outras concepções de justiça,
estabeleça outros paradigmas de decisão não necessariamente louváveis.
A ignorância ou desprezo da ordem jurídico-constitucional pelo juiz (frise-se que a
menção foi à ordem jurídica, e não á lei) terminaria por representar uma “ditadura do
judiciário”, que faria a superposição da vontade do legislador e determinaria as diretrizes
políticas próprias do executivo. Cumpre salientar que o arbítrio seja de um monarca, seja
do juiz, seja da maioria, não deixa de ser arbítrio. Alexis de Tocqueville342, criticando o
que chama de tirania da maioria, já dizia: “quando sinto a mão do poder pesando em
minha fronte, pouco me importa saber quem me oprime, e não me sinto mais disposto a
enfiar a cabeça debaixo do jugo porque um milhão de braços o oferecem a mim.”.
Permitir que o juiz decida sem ao menos considerar o quadro normativo da ordem
jurídica é tão arbitrário e abusivo quanto a proibição de interpretação da lei. São duas
faces da mesma moeda, em que se valoriza um poder em detrimento do outro. Mais grave,
todavia, a situação do judiciário, em face da definitividade da jurisdição. A Jurisdição,
diferentemente do que ocorre em relação aos poderes Legislativo e Executivo, não tem
seus atos sujeitos a revisão por entes externos. A coisa julgada torna a decisão imutável
e indiscutível.
E não é só: neste contexto de cláusulas gerais, tipos abertos e conceitos jurídicos
indeterminados, a mera exigência de fundamentação dos julgados, por si só, mostra-se
inconveniente, tendo em vista que um sistema que autoriza o juiz a preencher
normativamente um espaço aberto pelo legislador, exigir a fundamentação de uma
342

TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. Belo Horizonte: Editora Itatiaia/Edusp, 1977.
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decisão significa muito pouco, principalmente quando se percebe que o sistema de
fundamentação dos julgados cada vez mais abandona a doutrina para se estabelecer uma

cultura do precedente, ainda que este não tenha absolutamente nenhum sentido.
3.3

OS PRECEDENTES
Os precedentes judiciais são decisões já tomadas sobre uma mesma questão

jurídica, sobre a qual há uma nova lide que demanda nova decisão. Obviamente, a decisão
de uma lide representa a solução de um caso concreto, solução esta que pareceu ao
magistrado aquela que melhor compatibiliza os ideais de justiça com as pautas valorativas
do ordenamento jurídico. Não obstante a eficácia da decisão seja apenas para o caso
concreto, é de se esperar, em face dos postulados de regularidade e igualdade que
inspiram os ideais de justiça, que os casos iguais sejam tratados de forma semelhante
àquele julgado precedente.
Esta importância do precedente adquiriu contornos em que a própria decisão
anterior se torna fonte do direito, como se percebe pela redação do art. 285-A do Código
de Processo Civil343. Evidentemente, a repetição dos julgados no mesmo sentido de um
precedente respeita o postulado de segurança jurídica e, do mesmo modo, atende ao
princípio de justiça, pois assegura oi tratamento idêntico daquilo que é idêntico.
No entanto, nem o juiz nem os tribunais estão vinculados ao precedente. Toda vez
que um juiz for decidir de novo uma lide deverá, antes de tudo certificar-se de que se trata
efetivamente de um caso com as mesmas características e que reclama uma solução
equivalente. Isso se torna cada vez mais difícil, na medida em que o acúmulo de
processos e a pressão por decisões céleres terminam por fazer com que os magistrados
adotem, para muitos casos, “sentenças-padrão”, com “fundamentações-padrão”, nas
quase se repetem as justiças e as injustiças, as igualdades e as desigualdades. E, na pressa
por uma decisão, em vez de se buscar uma fundamentação compatível com o caso, buscase compatibilizar o caso a uma fundamentação “modelo” preexistente, ainda que os
pressupostos fáticos sejam distintos. Ao fazer isso, dando-se fundamentação única para

"Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido
proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e
proferida
sentença,
reproduzindo-se
o
teor
da
anteriormente
proferida.
§ 1o Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, não manter a sentença e
determinar
o
prosseguimento
da
ação.
§ 2o Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para responder ao recurso."
343
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casos desiguais, viola-se o postulado básico da justiça, porque, através de um modelo de
fundamentação, se equipara situações distintas entre si.
Além disso, bem assinala Larenz 344 que o juiz não deve aceitar cegamente o
precedente, pois deve o juiz verificar se a interpretação expressa no precedente, a
concretização da norma ou o desenvolvimento judicial do direito estão corretos e estão
fundados no direito vigente.
Questão, todavia, suscitada por Larenz, e que se coloca de extrema relevância é a
questão da modificação das decisões consolidadas dos tribunais. Com efeito, se um
tribunal possui uma posição consolidada acerca de uma determinada matéria jurídica, e,
em virtude de uma nova composição do Tribunal, ou de um novo entendimento em face
do desenvolvimento judicial do Direito, haja uma mudança de rumo no entendimento do
Tribunal. Evidentemente que essa mudança é possível. No entanto, menciona o referido
autor que os particulares, confiando na informação e na orientação cristalizada, tenham
celebrado negócios, praticado atos jurídicos, lícitos ou ilícitos, enfim, confiaram na
interpretação dominante dos tribunais sem que houvesse qualquer indicativo prévio de
sua mudança.
Poderia se entender que a proteção ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido se
aplica também quando há mudança de interpretação dos tribunais? Em outras palavras,
seria possível às partes alegar a irretroatividade da nova posição dos tribunais, quando
havia uma posição anterior consolidada e com base na qual foi realizada a conduta?
Larenz cita, com reserva, o pensamento de Knittel, para quem o tribunal deveria aplicar
a decisão antiga, mas anunciar que a partir daquele momento aplicaria a nova decisão.
Entretanto, o entendimento tradicional, defendido por Larenz, é no sentido de que não
poderia o juiz ater-se a uma jurisprudência que considera inadequada apenas porque as
partes do respectivo processo confiavam em sua permanência345.
O entendimento tradicional segue a linha de Larenz, inclusive na área penal. O
argumento, neste sentido, é que não pode haver conflitos entre jurisprudências sucessivas,
e que a jurisprudência é aplicável sempre a todos os processos novos, pouco importa a

344 LARENZ, cit., p. 612
345 LARENZ, cit., p . 615
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data do fato em que os mesmos são praticados, ou mesmo que adotar tal posicionamento
seria equiparar jurisprudência e lei346.
No entanto, esta posição, que adota um critério estritamente formal, não mais se
adequa a uma realidade fática em que cada vez mais a jurisprudência preenche os vazios
trazidos pelo legislador. Por isso Odone Sanguiné 347 menciona que o princípio da
irretroatividade serve para que se realize o princípio da confiança (Vertrauensgrundsatz),
como elemento necessário do estado de Direito, em que todo indivíduo tem o direito de
saber, de antemão, quais as conseqüências dos seus atos, e este princípio é aplicável tanto
ao juiz como ao legislador.
Desta maneira, essa nova orientação da jurisprudência, pelo menos para efeitos
penais, produz o mesmo efeito das leis penais de um modo geral. São leis irretroativas,
se mais severas; e têm efeito retroativo, caso a nova jurisprudência seja benéfica. Isso se
verifica, por exemplo, no caso da mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal
acerca da possibilidade de progressão de regime para crimes tidos como hediondos, antes
tida como impossível, e posteriormente admitida em face do princípio da individualização
da pena.
Será que critério idêntico pode ser aplicado ao direito privado? Neste caso, é de se
constatar que deve haver uma ponderação de valores entre a justiça do caso concreto e a
preservação da segurança jurídica. Deste modo, é a ponderação de princípios que vai
determinar qual a solução no caso concreto, a partir do princípio da proporcionalidade.

4.

OS DIREITOS FUNDAMENTAIS COMO PARADIGMA DE CONTENÇÃO
DO ARBÍTRIO JUDICIAL

Cossio348 afirma que a lei contém uma valoração jurídica, e desde Pitágoras se

identifica tal valoração com a justiça. Sem embargo, a valoração jurídica depois foi
identificada com a ordem; entende, porém, que a valoração jurídica não se reduz a
fórmulas tão simples; ela é complexa porque não trata de um único valor, mas de um

346 SANGUINÉ,

Odone, Irretroatividade e retroatividade das alterações da jurisprudência penal, Revista
Brasileira de Ciências Criminais vol. 31, ano 8, São paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2000 p.148-9
347 SANGUINÉ, cit.,, p. 151
348

COSSIO, Carlos, La valoración Jurídica y la Ciência del Derecho, Buenos Aires: Arayu, 1954, p.75

248

plexo valorativo que conduz ao problema terminológico de sua designação, porque os
diversos membros dos mesmos não são independentes entre si.
Reale349, ressaltando o caráter axiológico da decisão, destaca que a elaboração de
uma determinada e particular norma não é mera expressão do arbítrio do poder, muito
menos a expressão de um silogismo. É antes um dos momentos culminantes da
experiência jurídica, como experiência axiológica concreta, em cujo processo se insere o
poder, condicionado por um complexo de fatos e valores em função dos quais é feita a
opção por uma das soluções regulativas. E neste contexto, a norma jurídica não pode ser
interpretada com abstração dos fatos e valores que condicionam seu advento, nem dos
fatos e valores supervenientes, assim como da totalidade do ordenamento em que ela se

insere.
Essa ponderação é extremamente relevante para determinar a questão dos limites
conferidos ao juiz para julgar conforme a justiça. Descartada a ideia de subserviência do
juiz à lei, não queda ultrapassada a ideia de observância do Direito. Larenz observa350,
comentando um texto da Lei Fundamental alemã, que o poder executivo e a administração
da justiça estão vinculados à lei e ao direito, entendendo-se aqui, “lei” e “direito”, embora
não sejam coisas opostas, são distintas, possuindo o direito um conteúdo suplementar de
sentido.
E esse respeito ao direito traz consigo o respeito a um ideal de justiça, ideal esse
que é, para Perelman, irracional e arbitrário 351 , e para Kelsen, inatingível de forma
absoluta352. Este último, porém, embora reconheça a relatividade desse valor, assevera,
que sua justiça (relativa) é a justiça da liberdade, da paz, da democracia, da tolerância.
Ainda que seja relativo, ainda que seja irracional, ainda que se busque na metafísica
e na filosofia um conceito de justiça, é certo que, atualmente, a ideia de justiça está
relacionada com a preservação de direitos fundamentais. Justiça e direitos fundamentais
são conceitos que fazem parte do mesmo contexto, e justamente esta preservação dos
direitos fundamentais constitui o limite à atividade arbitrária do legislador.

349 REALE, Miguel, Teoria Tridimensional do Direito, Saraiva, São Paulo, 1968, p.77-8
350 LARENZ, cit., p. 522
351 PERELMAN, cit., p..63
352 KELSEN, cit., p. 25,
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A atividade do juiz em discrepância com o texto legal positivado só se legitima
quando o magistrado observa os princípios e direitos fundamentais presentes na Lei

Maior, constituindo-se o Judiciário num verdadeiro garante dos direitos fundamentais.
Que são, pois estes direitos fundamentais? Eles são distintos da concepção de
direitos humanos, pois estes são, na visão de Guerra Filho353, suprapositivos, situados
numa concepção deonticamente diversa daquela em que se situam as normas jurídicas.
Canotilho 354 , na mesma linha de raciocínio, diz que os direitos humanos têm uma
dimensão jusnaturalista, universalista, enquanto direitos fundamentais são jurídicoinstitucionalmente garantidos e limitados espacio-temporalmente. Também não se
confundem com direitos da personalidade, nem direitos subjetivos públicos, pois, não

obstante estes se constituam em Direitos Fundamentais, nem todos direitos fundamentais
constituem direitos da personalidade ou direitos subjetivos públicos. Um aspecto
fundamental gizado por Canotilho355 e por Guerra Filho356 é que a ordem dos direitos
fundamentais não é apenas uma ordem de direitos subjetivos, pois há uma dimensão

objetiva dentro da qual os direitos fundamentais se mostram como direitos conformadores
determinando um modo de atuar do Estado.
Ainda assim, como identificar uma norma de direito fundamental? De que maneira
ela pode interferir no processo de decisão judicial? Alexy357 descarta a resposta simplória
de que uma norma de direito fundamental é aquela que são expressas através de
disposições jusfundamentais, e que disposições jusfundamentais são exclusivamente
enunciados contidos no texto da Lei Fundamental. Isso porque, pondera o autor, nem
todos enunciados na Lei Fundamental expressam normas de direito fundamental, sendo

necessário outro critério para defini-lo, além de que se deve responder ao questionamento
se apenas normas enunciadas na Lei Fundamental constituem normas de Direito
Fundamental.

353 GUERRA

FILHO, Willis Santiago, Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, 4ª Ed., São Paulo,
RCS Editora, 2005, p. 43
354 CANOTILHO, cit., p.529,
355 CANOTILHO, cit., p.533
356 GUERRA FILHO, cit., p. 45
357 ALEXY, Robert, Teoria de los Derechos Fundamentales, Centro de Estudios Politicos y Constitucionales,

Madrid, 2002, p.62
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Assim, Alexy conceitua como normas de Direito Fundamental como aquelas que
possuem uma fundamentação jusfundamental correta, situando estas últimas na categoria

de princípios jurídicos. Estes direitos estariam consagrados como princípios
constitucionais que concretizariam, na verdade, o princípio fundamental de respeito à
dignidade humana. Eles não são universais nem eternos, não se trata de jusnaturalismo,
mas sim da positivação em nível constitucional das garantias relativas à preservação do

mínimo representado pelo conceito de dignidade da pessoa humana.
Alexy358 caracteriza princípios e regras como espécies de normas jurídicas, pois
ambos dizem o que deve ser, e ambos podem ser formulados com a ajuda de expressões
deônticas básicas de mandado, permissão ou proibição. Assim, para Alexy, os princípios,

assim como as regras, são razões para juízos concretos de dever-ser, ainda que sejam
razões de natureza bem distinta. Só que os princípios fazem referência direta a valores,
tendo um grau muito mais acentuado de generalidade do que as regras. Mas o elemento
essencial que caracteriza os princípios é o fato de que estes são normas que ordenam que

algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas ideais
existentes359.Assim eles constituem mandados de otimização que podem ser cumpridos
em diferentes graus e que a medida efetiva de seu cumprimento não depende apenas das
possibilidades reais com das jurídicas, sendo que estas últimas são determinadas por

princípios e regras opostas. Desta forma, pondera, quando há colisão de princípios, um
tem que ceder ao outro, em maior ou em menor medida, sem que isso signifique excluir
o princípio da ordem jurídica360. Enquanto o conflito de regras se resolve pela questão de
validez, a questão dos princípios se resolve pela questão de peso ou dimensão.

O conteúdo desses direitos fundamentais representa, na lição de Canotilho,
conexiona-se com a função dos mesmos: podem consistir, num plano jurídico-objetivo,

358 ALEXY, cit., p. 83
359 ALEXY, cit., p. 86
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o direito de normas de competência negativa para os poderes públicos, gerando para os
cidadãos o direito de exigir omissões dos poderes públicos, ou podem consistir em direito

a prestações por parte dos poderes públicos.
Percebe-se, portanto, que a discussão relativa a direitos fundamentais tem íntima
ligação com a ideia de justiça, pois eles constituem princípios, ambientados de forma
expressa ou implícita no texto constitucional, que vão fazer referência fundamental aos
valores da ordem jurídica, que, por sua vez, vão representar os ideais de justiça daquela
comunidade. A discussão acerca de justiça, na escala de direitos fundamentais, só é
possível numa escala normativa principiológica.
Não se pode negligenciar a concreta existência, constatada na experiência jurídica,
dos princípios como pautas valorativas abertas, carentes de preenchimento, ou, como
prefere Alexy, de mandados de otimização. Foi uma longa trajetória até que os princípios
adquirissem status de normas jurídicas, superando uma ideia de que teriam apenas uma
dimensão axiológica. O pensamento principiológico, orientado a valores, não representa
um jusnaturalismo tardio, pois os princípios, ainda que não expressos numa fonte
normativa estão presentes na realidade jurídica, não apenas como valores, mas como
normas361.
Assim, no eterno dilema entre a segurança jurídica e a certeza do Direito, de um
lado, e, de outro, o ideal de todo pensamento jurídico de ser um Direito justo e adequado
às peculiaridades caso, surgem os princípios, que, de um lado, servem como elemento
que, a um só tempo, reduzem o arbítrio do legislador e do juiz, na medida em que
ultrapassam o telos da lei para chegar ao telos da própria ordem jurídica – vinculada à
ideia de justiça, e seu conteúdo, alcance e peso só são possíveis de obter através da
interpretação.
E como os princípios são pautas abertas a serem preenchidas no caso concreto, o
juiz novamente será chamado a preenchê-los. Esta tarefa, de densificar os princípios de
direito fundamentais no caso concreto, servirão como medida do arbítrio judicial.
4.1. A PROPORCIONALIDADE

361 No

aspecto, ALEXY, Teoria de los Derechos Fundamentales....(p. 136 e seguintes), com apoio em von
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Os direitos fundamentais, como visto, funcionam como paradigma interpretativo
para permitir a realização de um conceito de justiça sem desembocar no mero arbítrio ou

capricho judicial. Deve-se buscar a compatibilização da ideia de certeza do Direito e
segurança jurídica com a necessidade de adequação do direito às novas situações
decorrentes do progresso. Diz Siches362 que a segurança perfeita consistiria em absoluta
imobilidade da sociedade. A mudança constante, sem nenhum elemento e sem nenhuma

forma estável, faria impossível a vida social. Deve-se buscar o equilíbrio, e a medida da
justiça que permeará esse equilíbrio é a preservação dos direitos fundamentais.
E na seara de princípios para preservação dos ideais de justiça, destaca-se o
princípio da proporcionalidade. Esse princípio, mencionado com destaque pelos

constitucionalistas, remonta ao conceito de justiça aristotélico. Em Ética e Nicômaco,
Aristóteles já relaciona justiça com proporcionalidade, na medida em que assevera ser o
justo uma das espécies do gênero proporcional. Seu conceito de proporcionalidade
repudia tanto o excesso quanto a carência. A justiça proporcional, em Ética e Nicômaco

é uma espécie de igualdade proporcional, determinando que a cada um seja dado de forma
proporcional ao seu mérito. Desta forma, para Aristóteles, a regra será justa quando seguir
essa proporção. Nas palavras do filósofo grego em questão, a sua igualdade proporcional
representa uma “conjunção do primeiro termo de uma proporção com o terceiro, e do

segundo com o quarto, e o justo nesta acepção é o meio-termo entre dois extremos
desproporcionais, já que o proporcional é um meio termo, e o justo é o proporcional363"
Canotilho 364 identifica este princípio na Teoria do Estado desde o século XVIII
como máxima suprapositiva, o qual no século XIX foi utilizado como medida para

intervenções administrativas limitadoras da liberdade individual, isto é, um modo de
interdição de medidas excessivas.
No aspecto, Alexy 365 identifica uma estreita relação entre proporcionalidade e
direitos fundamentais. E Esta máxima da proporcionalidade é possível identifica-la em
três dimensões: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

362 SICHES, cit., p.704
363

Ética a Nicômaco, Livro V, 1131a.

364 CANOTILHO, cit.,
365 ALEXY, Teoria

p. 386
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Canotilho 366 explica o princípio de adequação como a relação meio-fim, isto é, se a
medida para realização do interesse público deve ser apropriada para a realização dos fins

a ele subjacentes. O requisito da necessidade também é chamado como princípio da
menor ingerência possível, colocando na tônica a ideia de que o cidadão tem direito à
menor desvantagem possível. Desta maneira, deve-se exigir a prova de que para obtenção
de determinados fins, não era possível adotar outro meio menos oneroso pra o cidadão.

Por fim, o princípio da proporcionalidade em sentido estrito, que significa perguntar se o
resultado obtido com a intervenção é proporcional à carga coativa da mesma.
Guerra Filho367 adverte que há uma necessidade intrínseca ao bom funcionamento
de um estado democrático de direito, de se reconhecer e empregar o princípio da

proporcionalidade, também chamada de “mandamento da proibição de excesso”. Cita,
inclusive, o exemplo da Carta Portuguesa de 1974, dispõe, no seu art. 18,2:
"A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos
casos expressamente previstos na Constituição, devendo as
restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros
direitos ou interesses constitucionalmente protegidos".
Menciona o mesmo autor que essa norma, enuncia a essência e destinação do
princípio da proporcionalidade: preservar os direitos fundamentais. É um verdadeiro
“mandamento de otimização do respeito máximo a todo direito fundamental, em situação
de conflito com outro(s), na medida do jurídico e faticamente possível.”.
Szaniawski368 menciona que o princípio da proporcionalidade é operado pelo juiz,
através da verificação do conflito de dois interesses tuteláveis, estes interesses devem ser
sopesados em face do ordenamento jurídico vigente, decidirá, na medida da preservação
dos direitos fundamentais, qual deles há de prevalecer e qual deles irá ceder.
É evidente que o princípio da proporcionalidade, ligado aos direitos fundamentais,
possui íntima ligação com a ideia de justiça. Como sustenta Larenz369, o referido princípio
tem uma relação estreita com a ideia de justiça, tanto no exercício dos direitos como na

366 CANOTILHO, cit., p. 386
367 GUERRA FILHO, cit., p. 83/4

SZANIAWSKI, Elimar, Considerações sobre o princípio da proporcionalidade. Revista dos Mestrandos
em Direito Econômico da Ufba, Salvador: Centro Editorial e Didático da UFBA, v.7, 1999, p. 511.
368

369

LARENZ, cit.,p. 603
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imposição de deveres e ônus. Serve para estabelecer o equilíbrio de interesses
contrapostos, tendo base a linha do menor prejuízo possível. Isso significa, grosso modo,
que se busca a justa medida na relação entre os homens entre si e das coisas submetidas
à sua disposição.
Desta maneira que o princípio da proporcionalidade acaba desempenhando um
papel central na ordem constitucional, e representa justamente a pauta valorativa de
preenchimento das cláusulas gerais, dos tipos abertos e dos conceitos jurídicos
indeterminados. Ainda que exista mais de um caminho para as referidas interpretações,
elas deverão ter sempre em conta a menor lesão possível aos direitos fundamentais, pois
este é o paradigma material do conceito de justiça: a proporcionalidade vinculada aos
direitos fundamentais.
Gilmar Ferreira Mendes 370 entende que as decisões tomadas pela administração ou
pela justiça, com base em lei aprovada pelo parlamento submetem-se ao princípio da
proporcionalidade. Em outras palavras, qualquer medida concreta que afete os direitos
fundamentais há de mostrar-se compatível com o princípio da proporcionalidade,
notadamente que envolvem normas de conformação extremamente abertas.
A proporcionalidade pode conciliar as ideias de segurança e certeza do direito com
os ideais de justiça, pois está o referido princípio intrinsecamente vinculado aos direitos
fundamentais assegurados em ordens constitucionais democráticas. A busca da
necessidade, adequação e proporção na medida de realização máxima de tais direitos
funciona como uma máxima normativa constitucional. Ela reflete uma limitação ao
próprio poder abstrato do legislador, permite o desenvolvimento judicial do direito,
confere um substrato material de justiça que propicia a certeza do direito e termina por
representar a possibilidade de limitação ao livre convencimento arbitrário – ainda que
motivado – do juiz no caso concreto.

5.

CONCLUSÃO

A justiça, como visto, é associada ao bem, à virtude e à felicidade. No processo

contínuo de humanização e laicização do direito, a ideia de justiça deixa de estar
MENDES, Gilmar Ferreira, Direitos Fundamentais e controle de constitucionalidade, 3ª Ed., São Paulo,
Saraiva, 2004.
370
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vinculada a uma entidade onipresente, como Deus, o legislador ou o juiz. Ela possui um
substrato formal, que é o tratamento idêntico daquilo que é idêntico, mas são múltiplos

critérios justificáveis para se determinar o que é igual e o que é diferente. A tarefa de
definir é do legislador, e também do juiz, numa tarefa conjunta de determinar quais são,
enfim, os preceitos materiais de justiça, e no âmbito do Estado Democrático de direito,
só se pode encontrar tais parâmetros nos direitos fundamentais.
Desta maneira, ao aplicar normas de textura aberta, os juizes necessariamente
deverão observar os princípios fundamentais da ordem jurídica. Não se trata, à evidência,
de tarefa fácil, pois é arda a tarefa de conciliar o compromisso com a decisão justa do
caso com a necessidade de respeitar e não invadir as searas decisórias estabelecidas pelo

legislador. As leis, como visto, dão cada vez mais espaço hermenêutico ao juiz, que,
todavia, deve assegurar um mínimo de segurança na decisão. Esta segurança é obtida de
acordo com a direção indicada pelo princípio da proporcionalidade face aos direitos
fundamentais, bem como aos demais princípios que orientam normativamente o sistema

jurídico.
E a ambiência natural destes princípios é a constituição, vista como verdadeira
“reserva de justiça”, de modo que o juiz, seja da mais simples das comarcas até o
magistrado da Corte Suprema, recorrer aos princípios, explícitos e implícitos, para
compreender o conteúdo das cláusulas constitucionais que organizam os direitos
fundamentais, constituindo aspirações a uma ordem justa, incorporadas pela própria
Constituição.
Desta maneira é que o Poder Judiciário é chamado a densificar os princípios e
interpretar as regras deles decorrentes, minudenciando, em cada sentença, a reserva de
justiça do sistema constitucional. Desta maneira, ao buscar, em cada interpretação a
máxima realização dos direitos fundamentais, será possível manter a máxima platônica
de associar a justiça ao bem, á virtude e à felicidade.
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A SOCIEDADE DE RISCO E A REPERCUSSÃO DAS
CAPACIDADES INDIVIDUAIS DO SUJEITO PARA A CULPA
NÃO IMPUTÁVEL

Selma Pereira de Santana371

RESUMO: A teoria da culpa permaneceu durante muito tempo à margem da
evolução da dogmática jurídico-penal. Hoje, em razão das condições da sociedade de
risco assiste-se a um incremento da preocupação científica sobre ela. A doutrina penal
tem mantido há alguns anos, e sob a perspectiva da determinação estritamente objetiva
do dever de cuidado, a postura de buscar modelos médios de comportamento, intitulados
de “homem ideal”, ou “homem médio”. Em face disso, tem sido objeto de discussão a
questão de saber se é necessário levar-se em consideração, além dos aspectos objetivos,
outros aspectos, os subjetivos, na linha da individualização da capacidade do agente na

sociedade de risco, para se aferir a ocorrência, ou não, da culpa imputável.
PALAVRAS-CHAVE: Sociedade de risco; teoria da culpa; homem médio;
capacidade individual; culpa imputável

1.

INTRODUÇÃO

A teoria da culpa que constitui um dos temas mais importantes e debatidos no
Direito Penal — sobretudo em razão das características de que a sociedade, hoje, se
reveste, bem como das perspectivas, que, para a mesma, se antevêem, evidenciadoras da
necessidade de um novo tratamento para as questões relativas à culpa, a fim de que se
dêem soluções mais justas e adequadas — mesmo contando a respeito com vasta
literatura, talvez por isso, não possui, ainda, um tratamento único capaz de uma
generalidade convincente de sufrágios372.

Doutora e Mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra, Professora de Direito Penal da Faculdade de Direito da UFBA, Membro do Ministério Público
Militar da União.
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372 Selma Santana (2005, p.

145-158).
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Até relativamente pouco tempo, o delito culposo ocupava uma posição de menor
importância no Direito Penal, que reconhecia e cedia lugar fundamental ao delito doloso,

de mais fácil apreensão conceitual e de maior dimensão estatística. Era um “quasi
delictum”, mais afim com o Direito Civil do que com o Direito Penal propriamente
dito373.
Esse tratamento diferenciado dado à teoria da culpa fez, redundantemente, com que
esta permanecesse à margem da evolução da dogmática jurídico-penal. Hoje, em razão
das condições da sociedade moderna, marcada pelo avanço tecnológico, pela
mecanização das atividades e pela ocorrência, cada vez mais crescente, de condutas
consideradas perigosas374 — a ponto de se nomeá-la “sociedade de risco”—, assiste-se a
um incremento da preocupação científica sobre ela, buscando-se, como já fora afirmado,
que o resultado de sua evolução cumpra o papel instrumental de oferecer soluções mais
justas às questões que dele dimanam375.
Para o problema aqui tratado, tem-se antevisto desafio emergente e, ainda maior,
propiciador de impulsos catalisadores de um ritmo mais intenso na pesquisa jurídicopenal, qual seja a evidente e radical transformação que sofre a sociedade moderna, e que,
na expressão do sociológo Ulrick Beck, se poderá sintetizar como sendo a globalização
dos riscos civilizatórios376.
Na sociedade em transformação, os riscos para a existência, individual ou
comunitária, ou provinham de acontecimentos naturais, ou derivavam de ações humanas
próximas e definidas, para a contenção das quais era bastante o catálogo puramente

individualista dos bens jurídicos, modelando, assim, um Direito Penal antropocêntrico.
A forma da sociedade que se avizinha, tudo leva a crer, caracterizar-se-á por ser
exasperadamente tecnológica, massificada e global, de que resultará conduta humana

373

Assim, MUÑOZ CONDE (1989, p. 71).

Tem-se como certo, pelo menos por um grande número de juristas, que, hoje, só se participa da vida
social, sob o ônus de expor bens jurídicos a inúmeras fontes de perigo — sem as quais a vida cotidiana
seria inconcebível. Cabe ao Direito, por isso, estabelecer que espécies de riscos podem ser tolerados pela
sociedade — autorizadas, portanto, sua criação, e que riscos não o podem ser, dando margem a que o seu
surgimento dê ensejo `a responsabilidade por culpa.
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É clara a relação direta e proporcional entre o aumento do tipo de delinqüência culposo e o progresso
tecnológico, de sorte que se poderá afirmar que aquele constitui um signo característico das sociedades
avançadas.
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capaz de produzir riscos, também globais, ou tendendo para tal, “susceptíveis de serem
produzidos em tempo e em lugar largamente distanciados da acção que os originou, ou

para eles contribuiu, e de poderem ter como conseqüência, pura e simplesmente, a
extinção da vida”377.
Não obstante a atual preocupação científica sobre o tema, poder-se-á afirmar, como
o fez Gimbernart Ordeig, que o atraso da dogmática do delito culposo constitui uma das
maiores contradições do Direito Penal, e assim permanecerá enquanto a ciência jurídica
não for capaz de apreender, racionalmente, toda a complexidade de matizes que a
realidade da culpa representa, pois, em que pesem no plano dogmático alguns notáveis
avanços, o estado atual da teoria da culpa constitui um dos maiores fracassos da
dogmática jurídico penal378.

2.

O “HOMEM MÉDIO” COMO PARÂMETRO DE CONDUTA NA
AFERIÇÃO DA CULPA IMPUTÁVEL

A doutrina penal tem mantido, já há alguns anos, e na linha da determinação
estritamente objetiva 379 do dever de cuidado — partindo-se da idéia de que o caráter
normativo da culpa obriga a concretização do cuidado de acordo com critérios objetivos
— a postura de buscar modelos médios de comportamento, intitulados de “homem ideal”,
ou “homem médio”, “agente modelo”, “pessoa consciente e cuidadosa”, “reasonable man
test”, “pessoa prudente e de discernimento”, e tantas outras denominações que se prestem
à função instrumental de servir como parâmetros para a determinação do dever objetivo
de cuidado. O critério definidor do tipo de ilícito culposo, nessa perspectiva, é um critério

377 Figueiredo Dias (2000, p. 7); (2001, p. 155 e ss).
378 Apud González de Murillo (1991, p.32).
379 Deve-se a Welzel, movido pelas críticas de seu discípulo Niese, a primeira formulação sistemática, com

contornos precisos, da noção de cuidado objetivo. Com esse conceito, continua Welzel a linha iniciada
por Engisch: o cuidado objetivo, como critério delimitador do injusto culposo, é aquele que houvera
empregado o “homem prudente”, impregnado com um importante componente de previsibilidade e
evitabilidade objetivas, a juízo de um observador imparcial que contasse com os conhecimentos do autor.
Segundo Welzel, o cuidado que faz decair a tipicidade prescreve deixar de realizar o risco, tendo em conta
os efeitos de uma ação previsível para um juízo inteligente (objetivamente), excluindo, assim, os cursos
causais não adequados. Por outro lado, limita e complementa este primeiro critério com outro, de caráter
normativo: contrário ao cuidado é somente o não adequado socialmente, o que excede a medida do risco
permitido. Ver Welzel (1964, p. 71).

262

puramente objetivo, generalizador, que não considera as capacidades pessoais do agente
concreto.
Esses modelos têm sido concebidos através da busca da medida do usual, levandose em conta fatores como, v.g., a experiência da sociedade, a conduta média exigida pela
cultura geral, os valores específicos da profissão380, com o objetivo de, como já fora
afirmado, e mais agora especificamente — através da operação comparativa entre a
conduta de um agente, numa situação concreta, e a conduta imaginária desse padrão —
concluir quanto à ocorrência, ou não, da culpa imputável.
Essa operação comparativa, entre o modelo médio comportamental, idealizado

dogmaticamente, e a concreta atitude do agente, conduziria à conclusão de que, se
porventura o cuidado expresso por aquele, através do seu atuar, se situasse abaixo daquele
cuidado exigível do padrão médio, esse agente teria agido culposamente.
Diferentemente, caso o cuidado do agente fosse igual ou superior ao cuidado do

padrão médio, a conclusão cingir-se-ia à idéia de que não haveria culpa imputável.
As críticas, contudo, a esse modelo fictício, têm surgido dos mais diversos setores.
Uma das primeiras questões que se levantam é a de que a aceitação desse critério
implica em algumas conseqüências indesejáveis, como a de que, v.g., suporia uma
diminuição no grau de proteção dos bens jurídicos, uma vez que termina tendo-se em
conta o modelo de como atua a maioria, e não o de como deve atuar-se.
Os partidários desse modelo objetam essa crítica, pronunciando-se no sentido de

que, ao contrário do que se afirma, o modelo objetivo possui um acentuado caráter
normativo, ou seja, que não se limita a comparar a conduta do agente com os hábitos
sociais, senão com o comportamento que houvesse observado uma pessoa diligente381.
Tem-se ressaltado, ainda em crítica, que, se fosse possível a criação de um homem
médio, sua utilização, no caso concreto, suporia um ilícito privilégio para os indivíduos
inteligentes e um reconhecimento dos maus costumes usuais do homem médio 382 . O

380 Corcoy Bidasolo (1989, p. 134).
381 González de Murillo (1991,p.173-174).

Corcoy Bidasolo (1989, p. 136). A autora acrescenta que a doutrina tem pretendido superar estes
obstáculos situando o cuidado na categoria social do autor, transformando o “homem médio do cuidado
382
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problema contido no critério objetivo se apresenta, não unicamente por supor um
privilégio para os indivíduos especialmente capacitados, senão que implica, ao mesmo

tempo, um tratamento especialmente duro para aqueles outros indivíduos escassamente
dotados, já que os obrigaria a atuar segundo o padrão desse “homem médio”383.
Contra esse argumento, os partidários apresentam um outro, de que o critério
objetivo se mostra cuidadoso com o princípio da igualdade, uma vez que impede dirigir
exageradas exigências ao indivíduo superdotado e permite à jurisprudência enunciar
mandatos ou regras gerais de cuidado, com os quais se reforça a idéia de que as normas
de conduta são padrões de comportamento mútuo, um mínimo pelo qual seus
destinatários devem guiar-se, e que, ao injusto de comportamento, lhe é imprescindível
um critério objetivo: “ de outro modo não poderia se sustentar o princípio da confiança,
que permite o fluido desenvolvimento da convivência”384.
Ademais, e somando-se às críticas já expostas, mais um argumento contrário: o de
que as dificuldades práticas de encontrar essa fórmula do “homem médio” se explica
através da simples constatação de que esse padrão em si é inalcançável; constitui uma
medida não concretizável, no caso concreto. Quem seria, então, o homem razoável?
Quem seria o homem consciencioso e prudente? Que aspectos deveriam ser selecionados
para compor esse padrão?

absolutamente objetivo” no “desportista médio”, no “médico médio”. Chama a atenção a autora que
essas tentativas não têm eliminado todas as dificuldades; em primeiro lugar, porque, em muitos casos,
não se trata de um problema de profissão, já que dentro desta as diferenças dentre uns e outros são
enormes. Por outro lado, a criação de uma figura retora sob considerações sobre essa área é sempre
fictícia e, em certa medida, arbitrária. Por isso, persegue-se buscar uma maior individualização criando
subáreas de apreciações, no sentido do “médico-chefe-cirurgião”. Desta forma, acrescenta, incorporamse as capacidades superiores na medida da determinação do cuidado, chegando, por outro caminho, a
conclusões muito próximas, porém não idênticas à da teoria dos poderes individuais, negando, ao mesmo
tempo, sua validez (CORCOY BIDASOLO, 1989, p. 136-137).
383 Alguns finalistas partidários desse critério objetivo apresentam, a seu favor, os seguintes argumentos:

com esse modelo se evita a mera responsabilidade pelo resultado; permite-se impor medidas de
segurança, enquanto se infringe o cuidado objetivamente devido, porque se considera que concorre uma
ação típica e antijurídica, ainda que, por não se haver infringido o cuidado individualmente possível,
decaia posteriormente a culpabilidade (GONZÁLEZ DE MURILLO, 1991, p. 174).
384 González de Murillo (1991, p.

174).
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Acresça-se, ainda, que, e como acentua Juarez Tavares 385, esse critério está em
desacordo com a constituição do delito culposo e fere o princípio da legalidade, uma vez

que cria, paralelo à realidade típica, outro padrão de conduta a ser observado.
Em que pese a inteligência dos argumentos apresentados, é recomendável o
abandono da utilização de figuras fictícias na aferição da ocorrência tipicamente culposa,
cabíveis elas em qualquer tipo de circunstância. A composição do “homem médio”, que
venha a funcionar, como figura-modêlo, para a determinação do dever objetivo de
cuidado, deve levar em consideração que ele tem de estar inserido nas condições
concretas do agente, ou seja, pertencer à sua categoria intelectual e social, bem como ao
seu círculo de vida.

3.

A INDIVIDUALIZAÇÃO
CORRENTES DISTINTAS

DA

CAPACIDADE

DO

AGENTE:

AS

Tem sido objeto de candente discussão386 a questão de saber se é necessário, para a
aferição da culpa típica, levar-se em consideração, além dos aspectos objetivos, outros
aspectos, os subjetivos387, na linha da individualização da capacidade do agente.

Nessa perspectiva dogmática, têm sobressaído três correntes distintas: a primeira, e
também majoritária, intitulada de Teoria da Dupla Posição; a segunda, e minoritária,

385 Segundo

Juarez Tavares, na aferição da tipicidade da conduta não se deve, em hipótese alguma, ter
por base a figura do homem prudente, consciencioso e diligente, com cuja conduta imaginária dever-seia comparar a conduta realizada pelo agente. A figura do homem prudente nada mais é do que uma
sofisticação do conceito do homo medius da teoria causal, que tantos problemas já apresentou, e que não
possui qualquer fundamento científico. Na realidade dos fatos, a figura do homo medius será inferida de
acordo com o juízo subjetivo-pessoal do próprio julgador, que, em vez de estabelecer padrão ou modelo
orientador, se transfere, com todos os seus componentes, à situação do agente, determinando a conduta
que deveria ser levada a efeito, segundo seu único e exclusivo entendimento do fato (1985, p. 137).
386 Sobre o tema, Gabrio Forti (1990, p. 237-293).

Carrara já enfrentava essa questão ao considerar que surge gravíssima dificuldade, quanto a se
determinar se, nos casos concretos, o grau de culpa de um acusado deve medir-se com um critério
subjetivo e individual, ou com um critério geral e abstrato: “Compreende-se, facilmente, que um mesmo
fato possa representar uma desculpável culpa por parte de um roceiro ignorante e inculto e uma
imperdoável e fortemente reprovável culpa, num homem instruído e civilizado. Deverá o juiz, em cada
caso concreto, ponderar essas condições individuais ao determinar o grau da culpa dos acusados?
Sabemos que a qualidade das pessoas não deve ser averiguada como critério retor da medida de
quantidade das penas. Mas aqui não se trata de uma quantidade de pena; trata-se, mais exatamente, de
quantidade de imputação. E como negar o influxo das condições subjetivas sobre a imputabilidade do
agente?” (1956, v.1, p. 94).
387
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denominada Teoria da Individualização da Capacidade do Agente, e uma terceira
corrente, que tem em Roxin seu mais representativo defensor, conhecida por Teoria

Mista.
Apresentaremos a idéia basilar de cada uma dessas três correntes, na busca de
evidenciar, ainda que sinteticamente, as aproximações e distanciamentos de cada qual,
através, sobretudo, dos entendimentos individuais de seus mais destacados
representantes, ao final do que cingiremos nossas conclusões.
3.1

A TEORIA DA DUPLA POSIÇÃO

A Teoria da Dupla Posição388 sustenta uma análise típica exclusivamente objetiva,
relegando a totalidade dos aspectos subjetivos, referentes à capacidade individual do
agente em responder à norma, para a apreciação da culpabilidade.
Como assevera Jescheck (1993, p. 512-513): “A culpa se determina conforme um

duplo critério. De um lado, examina-se que comportamento seria o objetivamente devido
para evitar a vulneração involuntária do bem jurídico em uma concreta situação de perigo;
e de outro, se tal comportamento poderá ser exigido pessoalmente ao autor, segundo suas
características e capacidades pessoais (...). (...). Só quando se há constatado o aspecto

objetivo do fato culposo, cabe examinar, ademais, se o mandato geral de cuidado e
previsão haveria podido ser cumprido também pelo autor individual, segundo sua
inteligência e formação, sua habilidade e capacitação, sua experiência de vida e sua
posição social ”.
Sob essa forma de apreensão, explica Roxin (1997, p. 1014) que, se alguém provoca
um acidente, mediante infrações de tráfego que não poderia evitar, em razão de que sua
capacidade de conduzir o veículo era muito inferior à média, conclui-se que esse agente
realizou, de modo antijurídico, o correspondente delito culposo. Contudo, por sua

incapacidade individual, será excluída somente a culpabilidade culposa. Se, entretanto, o
sujeito podia prever sua incapacidade, existe uma culpa objetiva e uma subjetiva no mero
fato de haver conduzido (provocação culpável por empreendimento ou assunção).

388 Fundamental Engisch. Apud FIGUEIREDO

DIAS (1999, p. 110).
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Ainda nesse sentido, Eduardo Correia389 e Figueiredo Dias, se bem que o primeiro
deles remeta os elementos autônomos da culpa para a culpabilidade.
Figueiredo Dias, considerando ser essa a forma teleologicamente mais correta e
funcionalmente mais adequada, sustenta que a culpa — da mesma forma que o dolo —
constitui uma entidade complexa, englobadora de um conjunto de elementos, dos quais
uns relevam “ao nível do tipo de ilícito subjetivo”, e outros, “ao nível do tipo de
culpabilidade”.
Exato é, segundo o autor, que a violação não-dolosa do dever objetivo de cuidado
deve ser considerada como elemento constitutivo do tipo de ilícito subjetivo culposo.

Como, porém, a culpa não se esgota na violação não-dolosa de um dever objetivo de
cuidado, a ela acresce uma autônoma atitude interior, “um específico Gesinnung pessoal”,
que não pode ser retirado à culpabilidade: está em causa o elemento que torna a
inobservância não-dolosa do dever objetivo de cuidado em expressão, documentada no
fato, de uma atitude pessoal, descuidada ou leviana face à violação do bem jurídico390.

389 Eduardo

Correia (1999, v.1, p. 421-427): “Antes de tudo, a culpa é omissão de um dever objectivo de
cuidado ou diligência (...) . (...) Mas, se assim, da omissão daquele dever objectivo de cuidado adequado
a evitar a realização de um tipo legal de crime, que impede que o agente preveja (ou preveja
correctamente) os efeitos da sua conduta, intervém no problema da adequação causal da conduta o crime
– qual então o elemento da culpa que permite considerá-lo como parte integrante da teoria da culpa? É
que a omissão do dever objectivo de cuidado, adequado a evitar a realização do tipo legal de crime, não
justifica só por si, efectivamente, a censura a título de culpa. É ainda necessário que o agente possa ou
seja capaz, segundo as circunstâncias do caso e as suas capacidades pessoais, de prever ou de prever
correctamente a realização do tipo legal do crime. Pode, na verdade, o emprego de uma certa diligência
ser exigido pela previsibilidade da produção de certo resultado, por uma conduta que se leva a cabo sem
ela e, todavia, o agente, dadas as suas qualidades pessoais, não poder cumprir esse dever de diligência,
v.g., porque é surdo ou porque é míope. Igualmente, pode um resultado ser normalmente previsível, mas,
dada a inferioridade intelectual ou física do agente, ser-lhe de todo em todo impossível prever tal
resultado. Ora, nestas hipóteses, é impossível imputar ao agente o resultado a título de culpa, já que esta
é uma forma de culpabilidade e, portanto, de censura. Se o agente não pode, pois, concretamente, prever
o resultado— ou não pode evitá-lo —, apesar de a média das pessoas o poder fazer, não poderá ter lugar
relativamente a ele qualquer censura, pois não é possível exigir-lhe outro comportamento (...)”.
Figueiredo Dias (1991, v.1, p. 52-53): “Como pode sustentar-se que dolo e culpa são entidades
complexas, englobando um conjunto de elementos constitutivos dos quais uns relevam ao nível do tipode-ilícito subjectivo, outros ao nível do tipo-de-culpabilidade. Por minha parte, reputo esta última a forma
mais correcta e funcionalmente mais adequada de decidir a questão sistemática aqui implicada, de
harmonia com os dados jurídico-susbstanciais do problema. Considero exacto que o conhecimento e
vontade de realização do tipo-de-ilícito objectivo (o “dolo-do-tipo” ou “dolo do facto”) — correspondente
aliás, a uma das possíveis compreensões da categoria da finalidade — deve ser visto como elementos
constitutivos do tipo-de-ilícito subjectivo doloso; enquanto a violação do dever objectivo de cuidado deve
ser tida como elemento constitutivo do tipo-de-ilícito subjectivo culposo. Por outra forma, não se dá
resposta cabal e convincente às exigências de compreensão hoje postas por numerosos problemas da
doutrina do crime. Mas, da mesma forma que — como é em geral reconhecido — a culpa se não esgota
390
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3.2

TEORIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CAPACIDADE
Uma opinião minoritária, mas em expansão, defendida por prestigiados autores,

como Stratenwerth (1982, p.324), Jakobs (1997, p. 380 e ss.), Gössel (1983, p. 230 e ss.),
Zaffaroni (1991, p. 435), Corcoy Bidasolo (1989, p. 145), Choclán Montalvo (1998, p.
51), entre outros 391, intitulada Teoria da Individualização da Capacidade392 do Agente,
proclama que tanto os elementos objetivos, quanto os subjetivos são imprescindíveis na
análise do injusto típico.

Assim, de quem possui uma capacidade de rendimento superior ao participante
habitual no tráfego jurídico, exige-se mais, de modo que, se causa um resultado por não
empregar suas capacidades, pode ser castigado por culpa, embora que a mesma conduta
pudesse ser julgada adequada a uma pessoa normalmente capacitada. De forma diferente,
se uma pessoa, em termos de capacitação, está aquém da capacidade de rendimento de
uma figura-modelo, ou figura-padrão, e, nessas condições, produz um resultado típico,
será considerada como quem não houvera atuado antijuridicamente, embora um indivíduo
medianamente capacitado pudesse ser punido por culpa, na hipótese de concretização de
conduta semelhante 393 . “Agora, se as capacidades do sujeito eram, de todo o modo,

na violação de um dever objectivo de cuidado, também o dolo se não reduz ao conhecimento e vontade
de realização do tipo-de-ilícito objectivo; antes, num caso como no outro, a estes elementos acresce uma
autónoma atitude interior, um específico Gesinnung pessoal, que não podem ser retirados à
culpabilidade. No dolo, trata-se do elemento que torna o conhecimento e vontade de realização do tipode-ilícito objectivo em expressão, documentada no facto de uma atitude pessoal contrária ou indiferente
à violação do bem jurídico protegido; na culpa, do elemento que torna a inobservância do dever objectivo
de cuidado em expressão, documentada no facto, de uma atitude pessoal descuidada ou leviana face à
violação do bem jurídico protegido”.
391 Segundo Roxin, ainda,

Samson, Otto e Castaldo (1997, p. 1014).

Em certas situações, não é fácil estabelecer uma linha de diferenciação entre conhecimento e
capacidade, uma vez que se percebe que, às vezes, o conhecimento especial não depende da capacidade.
Em face disso, um setor doutrinal renuncia à distinção e resolve o problema tratando-os conjuntamente
sob o termo global capacidade. Assim, Corcoy Bidasolo (1989, p. 132 e ss.).
392

393 Algumas críticas, naturalmente, têm sido endereçadas a essa forma de apreensão, e uma delas cinge-

se à idéia de que essa teoria atentaria contra o princípio da igualdade. Quanto a esse ponto, argumentase, em defesa, que o que efetivamente atentaria contra o princípio da igualdade e ao de justiça material
seria tratar a dois desiguais como iguais; exigir a todos o mesmo nível de cuidado, obrigar a que todos
realizem o mesmo grau de esforço. O cuidado exigível só pode ser determinado sob considerações dos
poderes reais. Ao homem, é mais acessível conhecer qual é o esforço que dele exige a sociedade do que
aquele que se exigiria ao “homem médio” (CORCOY BIDASOLO, 1989, p. 137).
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suficientes para prever sua própria incapacidade, sua provocação culposa, por
empreendimento ou assunção, conduz, também, na perspectiva dessa concepção, à

punição por culpa”394.
Segundo seus defensores, essa teoria pode fazer supor, em princípio, que se
privilegiaria ao incapaz e ao desatento e obrigaria, em maior medida, ao indivíduo
cuidadoso.
A correção a esse suposto equívoco baseia-se na idéia de que, nas hipóteses em
que um indivíduo não tem capacidade para realizar uma determinada conduta perigosa,
se fundamenta a responsabilidade culposa na aceitação dessa concreta atividade e na falta

da preparação prévia. “Ao sujeito com capacidade inferior à média, não se lhe proíbe
realizar a conduta sem atender ao cuidado que teria o ‘homem médio’, senão participar
de uma atividade perigosa sem ter capacidade para tanto”395.
O mesmo raciocínio é aplicável diante da afirmação de que o sujeito, com poderes

inferiores, pode criar mais perigo. “A vinculação dessa ‘menor capacidade’ ao conteúdo
do cuidado necessário obriga o sujeito a atuar ou a não atuar com distintas medidas de
atenção que o ‘homem médio’”. “Tendo em conta, na concretização do dever objetivo de
cuidado, os poderes inferiores do autor, não se prejudica ao sujeito com capacidade

inferior à média, senão que, em certa medida, se lhe beneficia. Se se lhe permite realizar
a atividade perigosa, ao não poder alcançar o cuidado exigido pelo modelo do homem
médio, infringirá sempre o dever objetivo de cuidado”396.
As diferenças práticas entre as duas teorias, até então citadas, têm demonstrado que
são bem menores do que faz supor “a veemência da polêmica sustentada a respeito”397:
1) quando as capacidades individuais do agente estão aquém da média, estão ambas as
teorias de acordo que ele não irá responder criminalmente, a saber, segundo a Teoria da
Dupla Posição, pela exclusão da culpabilidade; segundo a Teoria da Individualização da

Capacidade do Agente, pela exclusão da tipicidade; 2) quando as condições pessoais do
agente são superiores à média, concluem ambas diferentemente: segundo a Teoria da

394 Roxin (1997, p. 1014).
395 Corcoy Bidasolo (1989, p. 140).
396 Corcoy Bidasolo (1989,

p. 141).

397 Roxin (1997, p. 1014-1015).
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Dupla Posição, o agente não responderia pela razão de que teria a tipicidade afastada;
segundo a Teoria da Individualização da Capacidade do Agente, o agente poderia ser

responsabilizado, em razão de que os critérios de aferição da culpa seriam
individualizados.
A esse respeito, manifesta-se Stratenwerth (1982, p.324), e a invocar exemplos de
delitos omissivos, menciona a hipótese de “se o marido de uma mulher que está se
afogando somente emprega sua capacidade, como nadador, ate o limite médio, apesar de
ser um excelente nadador, nada duvidaria de sua responsabilidade”.
E acrescenta que “o que dispõe de uma capacidade especial não tem que aplicar

uma medida especial de esforço, no sentido de uma energia ‘moral’, senão somente suas
próprias capacidades. É preciso evitar as conseqüências de elevar sempre, em geral, as
exigências de cuidado até o nível de especialista excepcional, desculpando a dos demais
cidadãos, precisamente por sua incapacidade”.

Jakobs (1997, p. 388-389), por sua vez, sustenta que a previsibilidade objetiva não
exerce nenhuma função que não desempenhe o risco permitido. Ela é tão supérflua,
segundo pensa, como seria um “dolo objetivo”. Ao injusto da culpa (e não somente à
culpabilidade) pertence a previsibilidade subjetiva. O injusto depende, assim, das

capacidades individuais do autor respectivo.
3.3

TEORIA MISTA
A última teoria, intitulada Teoria Mista, que tem em Roxin seu mais destacado

representante 398 , tida como uma concepção intermediária entre as teorias até então
apresentadas, propõe que se deva levar em consideração a capacidade individual do
agente, tão-somente na hipótese de ser essa superior 399 à média. Sendo aquela,

398 E outros, como Mir Puig (1998,p.

278-279), Cramer, Kuhlen e Wieseler (apud ROXIN, 1997, p. 1015).

399 Nesse

sentido, Figueiredo Dias: “Preenche, por isso, aquele tipo de ilícito o médico que, dominando
uma técnica cirúrgica altamente sofisticada, ou sendo mesmo o único no mundo que a domina, não usa
a sua excepcional capacidade com um certo paciente que, em conseqüência, vem a falecer” (1999, p.
111).

270

porventura, inferior 400 , há de ser mantido o padrão objetivo, relegando a análise
individualizadora para o âmbito da culpabilidade.
Como fundamento, sustenta Roxin que é da própria estrutura sistemática do delito
que deriva a conclusão de que as capacidades inferiores à média não podem excluir o
injusto, senão só a culpabilidade. “A impossibilidade individual de atuar de outro modo
é — ao menos nos delitos comissivos — sempre um problema da culpabilidade.” 401
Ademais, restaria, em parte, anulada a separação entre o injusto e a culpabilidade, se se
fizessem a realização do tipo a modelos individualizadores.
Em contraposição aos adeptos da Teoria da Individualização, que defendem que o

mandato legal só poderia dirigir-se a fazer o individualmente possível, aduz Roxin que a
norma, na realidade, se dirige a todos, e isso se faz pela razão de deixar claro, àquele cuja
capacidade de rendimento é duvidosa, o que dele se espera minimamente, e para fazê-lo
abster-se de uma culpa por empreendimento ou assunção. “O que o indivíduo poderia
evitar, sua infração da norma, é uma questão de culpabilidade, por regra geral, só
constatável a posteriori; a infração da norma, como tal, não se elimina, pela deficiência
de rendimento”402.
Finalmente, conclui, com razão 403 , o autor que, em matéria de tipo de ilícito

culposo, vale um critério generalizador, referentemente aos indivíduos possuidores de

Ainda nesse sentido, Figueiredo Dias: “Também o automobilista que mata um peão, por erro de
condução, devido a ter começado a sentir os efeitos de uma esclerose ou de um reumatismo, ou a
encontrar-se diminuído nos reflexos por excesso de álcool, preenche o tipo de ilícito do homicídio
negligente” (1999, p. 110).
400

401 Roxin, a dirigir comentário à Teoria da Individualização, afirma que, para ela, restam a imputabilidade

ou capacidade de culpabilidade, o conhecimento virtual da proibição e a exigibilidade como componentes
de uma culpabilidade que há de se separar do injusto; porém, como a falta de imputabilidade faz diminuir
decisivamente, também, o poder instrumental, ou seja, a capacidade de rendimento, a falta de
culpabilidade conduz, contudo, de modo mediato, em tais casos, à exclusão do tipo (1997, p. 1015).
402 Roxin (1997, p. 1016).
403 Nesse

sentido, Figueiredo Dias: “O critério definidor da integração do tipo de ilícito deveria pois, na
culpa, ser sempre um critério individual ou individualizador, com o que, assinale-se, ter-se-ia acabado por
pôr em causa a doutrina do duplo escalão sobre a qual temos feito repousar até agora todas as nossas
considerações. Em nossa opinião, a razão na querela assiste a Roxin quando defende que capacidades
individuais inferiores à média não podem relevar logo ao nível do tipo de ilícito culposo, no sentido de
excluir a tipicidade da conduta, mas só devem ser consideradas ao nível do tipo de culpabilidade
decorrente da culpa. Enquanto já as capacidades pessoais superiores à média devem ser tomadas em
conta no sentido de poderem fundar o tipo de ilícito culposo” (2001, p. 369).
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capacidades iguais ou inferiores à média, e um critério individualizador, relativamente
aqueloutros indivíduos dotados de especiais capacidades, superiores404 à média.
E, segundo entendemos, uma série de razões justifica a circunstância de as
capacidades inferiores à média não poderem relevar no sentido de excluir a tipicidade do
delito culposo, antes só devem relevar ao nível da culpabilidade.

Na esteira de Figueiredo Dias (2001, p.369-370), não é exato admitir que a norma
de ilicitude não se dirija, também, àqueles que não estão em condições pessoais de a
cumprir; que ela possa, em suma, ser uma norma puramente individualizada, de tal modo
que o Direito nunca poderia exigir, senão aquilo que cada um, segundo as suas

capacidades pessoais, está em condições de prestar.
Um outro argumento ressai de uma perspectiva preventiva e segundo exigências
político-criminais primárias, que seria insustentável aceitar que o comportamento
violador do dever objetivo daquele que não se encontre em condições pessoais de o

cumprir, pudesse ser considerado lícito, e contra ele não pudesse ser exercida uma ação
defensiva, ou não fosse legítimo aplicar-lhe, em caso de perigosidade, uma medida de
segurança405.
Por fim, adotar uma outra forma de apreensão significaria um “inadmissível
esvaziamento do relevo da culpa a nível da culpabilidade, que assim ficaria reduzida ao
‘puro juízo de censura’ típico da doutrina mais ortodoxa da ação final: ao puro juízo de
censura do qual faria parte a imputabilidade, a consciência (potencial) do ilícito, a
exigibilidade, mas que não possuiria qualquer conteúdo de culpabilidade material —
muito menos podendo constituir um ‘tipo de culpabilidade’ — e que, nesta medida,
violaria irremissivelmente, como já deixamos explicado, o princípio da culpabilidade”406.
Quanto às capacidades especiais, ou superiores à média, não podem elas se
relevarem no sentido de excluir a tipicidade da conduta culposa, mesmo que não se revele
violado o cuidado objetivamente devido — quando se tenham em vista, especificamente,
as capacidades do “homem médio”.

404 Roxin ressalta que, na hipótese do agente com capacidades superiores à média, dele se exige somente

sua capacidade de rendimento superior, em termo médio, e não um esforço seu adicional (1997, p. 1018).
405 Figueiredo Dias (2001, p. 370).
406 Figueiredo Dias (2001, p. 370).
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Tal afirmativa fica mais clara quando se observa o exemplo acenado por Roxin
(1997, p. 1017), do cirurgião de primeiríssima qualidade, possuidor de conhecimentos

técnicos e destreza que o tornam ímpar no plano internacional, que opera um paciente,
que vem a morrer, por não haver ele utilizado as capacidades de que dispunha, estando
em condições de empregá-las, mas as capacidades correspondentes ao do profissional
médio. Nessa hipótese, seria inaceitável que não se imputasse a ele um comportamento

tipicamente culposo407.
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