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APRESENTAÇÃO

A presente publicação, formando o décimo volume da “Coleção Jornada de Estudos Esmaf”, reúne
os artigos elaborados em torno da temática desenvolvida ao longo da “I Jornada de Direito Constitucional da Escola de Magistratura Federal da 1ª Região”, realizada na cidade de Belo Horizonte, no
período de 1º a 3 de dezembro de 2010, onde foram proferidas conferências pela ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha — “Os princípios constitucionais da Bioética na Lei Fundamental
Brasileira”; pelo professor Lênio Luiz Streck — “A nova hermenêutica constitucional: argumentação
jurídica no âmbito das decisões judiciais e os limites de atuação do Judiciário”; pelo professor Dirley da
Cunha Júnior — “O sistema brasileiro de controle de constitucionalidade: a evolução dos modelos de
controle e a dialética entre o controle incidental e principal”; pela professora Roberta Fragoso Menezes
Kaufmann — “Desigualdade e direito: ações afirmativas e direitos sociais. A experiência brasileira e
internacional”; pelo professor Rodrigo de Oliveira Kaufmann — “Pragmatismo, Direito Constitucional e Poder Judiciário”; pelo professor Ingo Wolfgang Sarlet — “Eficácia do direito à saúde: evolução e perspectivas”; pelo professor Edvaldo Pereira de Brito — “Jurisdição constitucional: controle de
constitucionalidade no Direito brasileiro. Inconstitucionalidade das reformas. Efetividade dos direitos
fundamentais”; e pelo professor George Marmelstein Lima — “Colisão de direitos fundamentais”.
Para muito além de simples requisito para certificação de aproveitamento dos magistrados participantes, esta Revista representa o reclamo à apresentação dos trabalhos produzidos ao final das
jornadas de estudos a que se referem, um convite à produção intelectual por parte dos magistrados,
seus destinatários, com os olhos voltados à importância da doutrina que venham a realizar, inclusive
como fonte de consulta e instrumento de auxílio na resolução de questões que se apresentam no dia a
dia do labor institucional.
Àqueles que, atendendo a esse convite, enviaram os artigos e permitiram sua publicação, nosso
muito obrigado.
E a todos, uma boa leitura.
Desembargador Federal Carlos Moreira Alves
Diretor da Esmaf

Princípio da solidariedade, inclusão social e o sistema de cotas
Juiz federal substituto Alaor Piacini

A Constituição da República1 estabelece, no seu
art. 3º, I, que:
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
(...)

Observa-se que um dos objetivos fundantes da
nova República, emoldurada a partir de 5 de outubro de 1988, tem como suporte o princípio da
solidariedade. Tal princípio se espraia para todo
o sistema, permitindo-se que se criem políticas
voltadas para a inclusão social dos menos favorecidos e discriminados em razão de deficiência,
cor, velhice, pobreza, etc.
O constituinte originário e, mais tarde, o derivado, tendo por base tal princípio, criaram uma
moldura de direitos sociais no art. 6º da Constituição, visando à inclusão social de todos os brasileiros, veja-se:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a
saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.
(Redação dada pela Emenda Constitucional
64, de 2010)

Nos últimos dois mandatos de Presidente
da República se observa que houve uma melhor
atenção ao princípio da solidariedade, visto que
foram desenvolvidas políticas de inclusão social,
tais como a bolsa-família, minha casa minha vida,
entre outras, sempre buscando os segmentos sociais que estavam à margem da sociedade.
Permeando o sistema, o constituinte originário, atento ao princípio da solidariedade, buscou
1

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em
5 de outubro de 1988.

resgatar e incluir na sociedade brasileira os deficientes físicos tão discriminados, pois o art. 37,
VIII, prevê:
VIII – a lei reservará percentual dos cargos e
empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua
admissão;

A Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, veio
regular a cota dos deficientes nos concursos públicos no § 2º do art. 5º nos moldes a seguir:
§ 2º Às pessoas portadoras de deficiência é
assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas
serão reservadas até 20% (vinte por cento) das
vagas oferecidas no concurso.

Portanto, o sistema de cotas tem fundamento na Constituição como uma forma de inclusão
social. Não se precisa copiar modelos ou tarja de
outros países. Não se trata de ações afirmativas,
como exaltam muitos, mas simplesmente inclusão
social com base no princípio da solidariedade.
Ainda na seara da solidariedade humana, a
Constituição dispõe:
Art. 203. A assistência social será prestada a
quem dela necessitar, independentemente de
contribuição à seguridade social, e tem por
objetivos:
(...)
V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e
ao idoso que comprovem não possuir meios de
prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

Esse dispositivo, com base na solidariedade
social, assegura um mínimo existencial à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso. Todos nós
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que pagamos impostos somos chamados a ser solidários com esses brasileiros e garantir o mínimo
existencial com sua inclusão social. A Lei 8.742,
de 7 de dezembro de 1993, regula a forma de inclusão social desses dois segmentos da sociedade
brasileira.
No tocante à inclusão social do deficiente, a
Constituição assegura atendimento educacional
especializado, preferencialmente na rede regular
de ensino (art. 208, III).
A Constituição, ao assegurar que “a educação,
direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho” (art. 205), mais
uma vez reafirma o princípio da solidariedade.
De outra parte, fundado no princípio da solidariedade, tantas vezes mencionado, não se vislumbra inconstitucionalidade ou ilegalidade na
criação de cotas nas universidades federais, a fim
de incluir negros, índios e outros segmentos da
sociedade excluídos de tal direito.
É preciso descortinar, com clareza, que os três
séculos e meio de escravidão de pessoas negras
dessa nação gerou uma exclusão tão grande que,
um pouco mais de um século de liberdade, não é
suficiente para incluir os descendentes de escravos
de forma plena na sociedade brasileira.
Portanto, uma sociedade solidária deve amenizar a dívida impagável para com os escravos
que, sob o manto da chibata, nos legaram um país
melhor. Nada mais justo, portanto, que seus descendentes sejam incluídos no meio universitário
e o sistema de cotas é uma das formas que tem
respaldo no princípio da solidariedade.
Tocado pela dívida social para com os descendentes de escravos, o constituinte originário
assegurou aos remanescentes das comunidades
dos quilombos o direito à propriedade da terra
no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, veja-se:
Art. 68. Aos remanescentes das comunidades
dos quilombos que estejam ocupando suas
terras é reconhecida a propriedade definitiva,
devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.
8

Isso é muito pouco, tendo em vista mais de
três séculos de escravidão e pouco mais de um de
liberdade com discriminação.
É preciso tirar a viseira da hipocrisia e criar
mecanismos que diminua a discriminação social
neste país.
Desse modo, o princípio da solidariedade deve
ser interpretado de forma teleológica, sempre buscando o bem geral, de forma a incluir, se possível,
todos os menos favorecidos e discriminados por
suas deficiências, cor, idade, estado de pobreza, etc.
Entendo, pois, que o sistema de cotas não tem
nada a ver com questão étnica, mas sim com inclusão social, fundada no princípio da solidariedade,
pois quando se cria cotas para os descendentes dos
escravos (afrodescendentes), não se trata de questão racial, pois tal argumento mais discriminação
sugere.
Pois bem, o Supremo Tribunal Federal dará a
palavra final sobre o tema ao julgar a Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental 186 e
o Recurso Extraordinário 597.285/RS, tendo como
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.
Em conclusão, a criação de cotas para negros,
índios ou qualquer outro segmento da sociedade,
tendo por objetivo a inclusão social, tem fundamento no princípio da solidariedade. E mais, é
obrigação de todos tornar efetivo esse princípio
para que se cumpra o objetivo fundamental da
República Federativa do Brasil de “construir uma
sociedade livre, justa e solidária”.

Breve reflexão sobre a legitimidade passiva da União em
demandas sobre prestação de ações e serviços públicos de saúde
Juiz federal substituto Alexandre Ferreira Infante Vieira

1 Introdução
Segundo a jurisprudência amplamente dominante no Brasil, a União, os Estados, e os Municípios (ou a União e o Distrito Federal) são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de
saúde.1 Por essa razão, são cada vez mais comuns
as demandas propostas contra os três entes da Federação, em litisconsórcio passivo.2
A solidariedade passiva tem sido justificada
com base na norma do art. 196 da Constituição, segundo a qual “a saúde é direito de todos e dever do
Estado”, sendo certo que o termo “Estado”, aqui,
é empregado no sentido genérico de “Poder Público”, expressão utilizada logo no artigo seguinte
(197). Também têm sido evocados o caput e o § 1º
do art. 198 da Constituição, que estabelecem que
as ações e os serviços públicos de saúde constituem
um sistema único — o SUS, que será financiado
com recursos do orçamento da seguridade social,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, além de outras fontes.3
1

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE.
AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal, em
sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fi xou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental
de prestação de saúde é solidária. II – Ao contrário do alegado
pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida
no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio. III – Agravo
regimental improvido.” (STF, AI 808059 AgR, Rel.: Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010, DJe
01/02/2011)

2

Em razão da presença da União, a competência para o julgamento do processo é da Justiça Federal (art. 109, I, da Constituição).

3

“(...) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são
solidariamente responsáveis pela prestação do serviço de saúde
à população, máxime porque o fi nanciamento do sistema único
de saúde se dá com recursos do orçamento da seguridade social e

No entanto, conforme será exposto, a presença
da União no pólo passivo nem sempre se justifica,
seja juridicamente, seja do ponto de vista prático.

2 Análise crítica da presença da União
nas demandas de saúde
Se, por um lado, a Constituição do Brasil atribuiu competência comum à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios para “cuidar da
saúde e assistência pública” (art. 23, II), por outro
lado, atribuiu competência aos Municípios para
“prestar, com a cooperação técnica e financeira
da União e do Estado, serviços de atendimento à
saúde da população” (art. 30, VII).
De modo coerente, na seção destinada à saúde,
a Constituição estabelece que “[a]s ações e serviços
públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I – descentralização, com direção única em cada
esfera de governo (...)” (art. 198).
Portanto, segundo a Constituição, os serviços
de atendimento à saúde devem ser prestados, primordialmente, pelos Municípios, tendo como base
a diretriz da descentralização.

desses entes, ratio essendi dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal de 1988. (...)” (STJ, CC 107.369/SC, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, julgado em 28/10/2009, DJe 19/11/2009.)
“(...) A CF/1988 erige a saúde como um direito de todos e dever
do Estado (art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do
Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas
mazelas, em especial, as mais graves. Sendo o SUS composto pela
União, Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos três
entes federativos no pólo passivo da demanda. (...)” (STJ, AgRg
no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma,
julgado em 26/06/2007, DJ 30/08/2007, p. 219.)
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Ainda segundo a Constituição, aos Estados e
à União cabem, essencialmente, o financiamento (arts. 30, VII, 195, § 10º, e 198, §§ 1º e 2º), o
suporte técnico aos Municípios (arts. 30, VII) e a
fiscalização quanto à destinação mínima de recursos aos serviços públicos de saúde (arts. 34, VII,
e, e 35, III).
Por essas razões, não se pode extrair da Constituição que a União e os Estados tenham o dever
de prestar as ações e os serviços públicos de saúde
diretamente.
Resta analisar a legislação infraconstitucional.
A Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/1990), que
estabelece a estrutura e o modelo operacional do
SUS, enfatiza a descentralização dos serviços de
saúde para os Municípios (art. 7º, IX, a) e dispõe
que um dos princípios do SUS é a “organização dos
serviços públicos de modo a evitar duplicidade de
meios para fins idênticos” (art. 7º, XIII).
À direção nacional do SUS, a Lei 8.080/1990
atribuiu a competência de “prestar cooperação
técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o aperfeiçoamento da
sua atuação institucional” (art. 16, XIII), devendo
“promover a descentralização para as Unidades
Federadas e para os Municípios dos serviços e
ações de saúde, respectivamente, de abrangência
estadual e municipal” (art. 16, XV). À direção estadual do SUS, atribuiu a competência de “promover a descentralização para os Municípios dos
serviços e das ações de saúde” (art. 17, I), devendo
“prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de
saúde” (art. 17, III) e, “em caráter suplementar,
formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde”
(art. 17, VIII). Por fim, à direção municipal do
SUS, atribuiu a competência de “gerir e executar
os serviços públicos de saúde” (art. 18, I), “executar
serviços de vigilância epidemiológica e sanitária,
de alimentação e nutrição, de saneamento básico e
de saúde do trabalhador” (art. 18, IV), bem como
“dar execução, no âmbito municipal, à política de
insumos e equipamentos para a saúde” (art. 18, V)
e “gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros” (art. 18, VIII).
Bem se percebe que tanto a Constituição do
Brasil quanto a Lei Orgânica da Saúde atribuíram
10

a prestação material dos serviços públicos de saúde aos Municípios e, supletivamente, aos Estados,
mas não à União.
Esse entendimento, que leva à ilegitimidade
passiva da União em demandas para a execução
direta de ações e serviços de saúde, encontra amparo em precedentes da 1ª Turma do Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. EXECUÇÃO
DIRETA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ATRIBUIÇÃO LEGAL DOS ÓRGÃOS
LOCAIS, E NÃO DA UNIÃO.
1. Segundo a Constituição, “a saúde é direito de
todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196). Todavia, cumpre ao legislador dispor sobre a “regulamentação, fiscalização e controle” das ações e serviços de saúde,
“devendo sua execução ser feita diretamente
ou através de terceiros e, também, por pessoa
física ou jurídica de direito privado” (CF, art.
197). Relativamente ao sistema único de saúde
(SUS), ele é formado, segundo a Constituição,
por “uma rede regionalizada e hierarquizada” de
ações e serviços de saúde, observadas, entre outras diretrizes, a da “descentralização, com direção única em cada esfera de governo” (art. 198).
2. Atendendo ao preceito constitucional, a Lei
8.080/1990 tratou da organização do SUS, inclusive no que se refere à distribuição das competências, das atribuições e das responsabilidades
de seus vários órgãos integrantes, com o objetivo, não apenas de evitar a sobreposição de estruturas administrativas, mas para conferir eficiência, economicidade e agilidade ao sistema,
condição indispensável a garantir aos cidadãos,
da melhor maneira possível, o acesso universal
e igualitário aos serviços de saúde.
3. Relativamente à execução e prestação direta
dos serviços, a Lei atribuiu aos Municípios essa
responsabilidade (art. 18, incisos I, IV e V, da
Lei 8.080/1990), compatibilizando o Sistema,
no particular, com o estabelecido pela Consti-
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tuição no seu artigo 30, VII: “Compete aos Municípios (...) prestar, com a cooperação técnica
e financeira da União e do Estado, serviços de
atendimento à saúde da população”. No que
se refere especificamente à assistência farmacêutica, cumpre à União, como gestora federal
do SUS, o repasse de recursos financeiros, cabendo aos Municípios e, supletivamente, aos
Estados, a aquisição e a adequada dispensação
de medicamentos.
4. Recurso especial provido para excluir a
União do pólo passivo da demanda, divergindo do relator.
(STJ, REsp 873.196/RS, Rel. p/ acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
julgado em 03/05/2007, DJ 24/05/2007 p. 328)
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. EXECUÇÃO DIRETA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
UNIÃO FEDERAL.
I – A Primeira Turma deste Superior Tribunal
de Justiça vem decidindo pela ilegitimidade da
União para figurar em ação para fornecimento
gratuito de medicamentos.
II – A competência da União está adstrita à
gestão federal do SUS, repassando os recursos
financeiros, cabendo então aos Municípios e,
supletivamente, aos Estados, a aquisição e a
adequada dispensação de medicamentos. Precedente: (AgRg no REsp 888.975/RS, Relator
p/ acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, DJ
de 22/10/2007).
III – Agravo regimental provido.
(STJ, AgRg no Ag 879.975/RS, Rel. p/ acórdão
Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma,
julgado em 07/08/2007, DJe 14/04/2008)

No mesmo sentido: AgRg no REsp 888.975/
RS, Rel. p/ acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 16/08/2007, DJ
22/10/2007, p. 205; REsp 717.800/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
25/03/2008, DJe 30/06/2008.
Em determinados casos, entretanto, a União será
parte legítima. Por exemplo, quando o Ministério da

Saúde limitar o acesso a um programa de saúde aos
portadores de certas doenças. Nesse caso, a União
terá legitimidade passiva em demanda visando ao
acesso a esse programa de saúde por portador de
doença não contemplada no rol taxativo.4

3 Problemas práticos no cumprimento
da decisão com múltiplos réus
Na prática da Justiça Federal, observam-se alguns problemas no cumprimento de decisões que
determinam que a União, o Estado e o Município
prestem a ação ou o serviço público de saúde.
Além do retardamento natural do processo pela
presença de três réus com as prerrogativas próprias
da Fazenda Pública, acontece de nenhum dos réus
cumprir a decisão esperando que o outro a cumpra,
ou o extremo oposto — todos os réus cumprirem
simultaneamente a decisão (comprando e fornecendo o medicamento, por exemplo), onerando
desnecessariamente o SUS.
Em demandas desse tipo, o ideal é que o autor
eleja como réus apenas os entes da Federação estritamente necessários ao cumprimento da decisão,
de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
É de se reconhecer, no entanto, que a tarefa nem
sempre é fácil, dada a complexidade com que se
organiza o SUS.

4

Exemplo concreto: Por meio da Portaria GM/MS 1.370, de 3 de
julho de 2008, o Ministério da Saúde instituiu, no âmbito do SUS,
o Programa de Assistência Ventilatória Não Invasiva aos Portadores de Doenças Neuromusculares, a ser organizado e implantado pelas Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios em Gestão Plena do Sistema, de acordo com
critérios técnicos estabelecidos pela Secretaria da Atenção à Saúde do Ministério da Saúde – SAS/MS. O Secretário de Atenção à
Saúde, por sua vez, editou a Portaria SAS/MS 370, de 4 de julho
de 2008, estabelecendo o rol taxativo de doenças neuromusculares incluídas no referido Programa de Assistência Ventilatória
Não Invasiva. Segundo o art. 4º dessa Portaria, somente podem
ser incluídos no Programa aqueles pacientes portadores das doenças relacionadas nesse rol. A encefalite de Rasmussen é uma
doença que não está incluída em referido rol, embora muitos de
seus portadores tenham a indicação médica de receber a assistência ventilatória não invasiva. Nesse caso, considerando que a
restrição de acesso foi feita pela União, parece evidente sua legitimidade passiva em demanda que vise à inclusão de portador de
encefalite de Rasmussen em referido Programa.
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4 Conclusão
A tese da responsabilidade solidária dos três
entes da Federação pela execução direta de ações
e serviços de saúde não deve ser aceita de modo
irrestrito, como tem ocorrido na jurisprudência
amplamente majoritária no Brasil, pois contraria
a vontade constitucional de organizar um sistema
único de saúde descentralizado.
Em regra, a execução de ações e serviços de
saúde compete aos Municípios; supletivamente,
aos Estados; excepcionalmente, à União.
A presença desnecessária da União no pólo
passivo de demandas que envolvam a prestação
de ações e serviços de saúde mais tumultua do que
auxilia na solução eficaz do processo.
Por isso mesmo, a legitimidade passiva da
União nesses tipos de demanda deve ser aferida
caso a caso pelo juiz.
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Direitos fundamentais e direitos humanos: afirmação histórica,
delimitação conceitual e o processo de positivação
Juiz federal substituto Alysson Maia Fontenele

1.1 Noções introdutórias
O reconhecimento dos Direitos Humanos está
estritamente vinculado à luta contra a concentração dos privilégios e à busca por formas de limitação não só do poder, mas também dos discursos
que buscam garantir a uns indivíduos uma maior
proteção do que a outros1. Tais direitos nascem,
portanto, a partir de uma racionalidade de resistência, na medida em que traduzem processos históricos da luta pela dignidade humana.
Por Direitos Humanos, Tobeñas (1976, p. 13)
os define como sendo:
Aqueles inerentes à pessoa humana — considerada tanto em seu aspecto individual como
comunitário — que correspondem a esta em
razão de sua própria natureza (da essência ao
mesmo tempo corpórea, espiritual e social) e
que devem ser reconhecidos e respeitados por
todo poder e autoridade, inclusive as normas
jurídicas, cedendo, não obstante, em seu exercício, ante as exigências do bem comum.

termo de uso comum, mas não categoricamente
definido.
De origem histórica, os Direitos Humanos
surgiram a partir de profundas transformações
ocorridas inicialmente na Europa e nos Estados
Unidos, sobretudo a partir do século XVII, com a
Revolução Francesa e a Independência Americana.
Foi a partir desses marcos históricos que se estabeleceram regras de conduta2, tidas como produto
da prioridade de alguns valores consagrados como
conteúdo essencial dos Direitos Humanos, como
adiante se verá.
Por terem origem histórica, é importante salientar que tais direitos estão sempre sujeitos a
variações relacionadas ao tempo e ao espaço, estando, por conseguinte, em um constante processo
de mutação determinado pelo caminhar da humanidade, tal como demonstra Bobbio (1992, p. 18):
[...] os direitos do homem constituem uma
classe variável, como a história destes últimos séculos demonstra suficientemente. O
elenco dos direitos do homem se modificou,
e continua a se modificar, com a mudança
das condições históricas, ou seja, dos carecimentos e dos interesses, das classes do poder,
dos meios disponíveis para a realização dos
mesmos, das transformações técnicas etc. [...]
Não é difícil prever que, no futuro, poderão
emergir novas pretensões que no momento
nem sequer podemos imaginar, como o direito a não portar armas contra a própria vontade, ou o direito de respeitar a vida também
dos animais e não só dos homens. O que pro-

Sobre a definição de Direitos Humanos,
Hannah Arendt (1979, p. 43) aduz que estes não
são um dado, mas um construído, uma invenção
humana, em constante processo de construção e
reconstrução. Refletem um conteúdo axiológico,
a partir de um espaço simbólico de luta e ação social. Os Direitos Humanos constituem, assim, um
1

A respeito desses discursos legitimadores de diferenças diz Coelho (2003, p. 63), “[...] Por questões como a escravatura e os trabalhos com regime de sacrifício, povos como os egípcios, os gregos,
os romanos, os povos feudais e todos os regimes monárquicos da
idade média e início da idade moderna primavam por um obscurantismo até mesmo simplório a respeito de pretensas diferenças
nas características de humanidade de diferentes raças e povos.
Aliás, até cerca de cinco séculos atrás havia uma dupla situação
ideológica nefasta incrustrada na cultura da humanidade: a resistência ao progresso intelectual e científico; e tal idéia de que
alguns indivíduos seriam ‘mais humanos’ do que outros.”

2

Na base de tais regras estava a idéia de capacidade racional do
ser humano, potencialmente capaz de distinguir o bem do mal, o
certo do errado. Com base nisso é que se apóiam as reflexões voltadas para idéias humanisticamente centradas no homem como
ser individualmente capaz de se compreender no mundo como
humano e capaz de identificar os direitos que seriam inerentes à
sua condição humana. Nesse sentido, Cf. Coelho, 2003, p. 67-68.

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

va que não existem direitos fundamentais por
natureza. O que parece fundamental numa
época histórica e numa determinada civilização não é fundamental em outras épocas e
em outras culturas.

Assim, para a compreensão do que sejam os
Direitos Humanos, faz-se necessário analisar,
preliminarmente, o modo pelo qual esses direitos
foram evoluindo no decorrer das etapas históricas
de sua afirmação, o que se fará a partir do estudo
dos principais fatos e documentos com base nos
quais eles foram positivados em declarações formais, com vistas à sua proteção.

1.2 As etapas históricas na afirmação dos
Direitos Humanos
A reflexão teórico-jurídica do que é essencial
à condição humana, bem como a concepção de
que os indivíduos e os grupos humanos podem
ser reduzidos a um conceito ou categoria geral,
que a todos engloba, é de elaboração recente no
pensamento jurídico. A história de sua concretização é, desde o início, não apenas um processo
de legalização de reivindicações como mostram
os seus documentos de fundação, “mas também
a contraposição do protesto à unilateralidade
na positivação de normas referentes aos direitos
humanos, que acabam, muitas vezes, criando novas injustiças ou fixando antigas disparidades”
(BIELEFELDT, 2000, p. 102).
Nesse sentido, não obstante as dificuldades
de se encontrar uma certidão da origem exata do
nascimento dos Direitos Humanos, tem-se que a
análise dos seus documentos de fundação, dentro
do período que vai desde a Magna Carta, em 1215,
até a Declaração Universal dos Direitos Humanos, das Nações Unidas, em 1948, afigura-se como
importante intervalo histórico para que se possa
compreender a evolução de tais direitos e o seu
processo de afirmação jurídica.
Para a apresentação da referida evolução histórica será empregada neste estudo a divisão metodológica estabelecida por Comparato (2006, p.
36-57) que concebe a existência de seis grandes
períodos, conforme se delineará a seguir.
14

1.2.1 PRIMEIRO
DAVÍDICO ,

MOMENTO HISTÓRICO : O REINO
A DEMOCRACIA ATENIENSE E A

REPÚBLICA ROMANA

A proto-história dos Direitos Humanos teria
início nos séculos XI a X a.C., quando se institui,
sob Davi, o reino unificado de Israel, tendo como
capital Jerusalém. Tal reino estabeleceu a figura
do rei-sacerdote, que seria o monarca que não se
proclama Deus nem se declara legislador, sendo
apenas o delegado do Deus único e o responsável
pela execução da lei divina. Com isso, tem-se o
primeiro embrião do que, muito tempo depois, se
convencionaria denominar Estado de Direito, vale
dizer, uma organização política em que o direito
não é criado para justificar o poder dos governantes, mas para submetê-los a princípios e normas
editados por uma autoridade superior.
Esta idéia foi retomada posteriormente, já no
século VI a.C., com a fundação da democracia ateniense, cujos fundamentos eram a preeminência
da lei e a participação ativa do cidadão nas funções
do governo. Efetivamente, na vida política ateniense, o poder dos governantes foi estritamente limitado pela soberania das leis e pela complexidade
de instituições de cidadania ativa, pelas quais o
povo, pela primeira vez na História, governou a
si mesmo.
Ao analisar o referido período, Comparato
(2006, p. 42) afirma que a democracia ateniense consistia em atribuir ao povo, em primeiro
lugar, o poder de eleger os governantes e tomar
diretamente em assembléia as grandes decisões
políticas, tais como a adoção de novas leis, a declaração de guerra e a conclusão de tratados de paz
ou de aliança. Tal processo coadunava-se com um
sistema de responsabilidades pelo qual qualquer
cidadão poderia mover ação contra os dirigentes
políticos e estes eram ainda obrigados à prestação
de contas de sua gestão perante o povo.
Por sua vez, como aduz Comparato (2006, p.
42), a república romana alcançou a limitação do
poder político através de um sistema de controles
recíprocos entre os diferentes órgãos políticos. Em
Roma, o poder dos cônsules era tipicamente monárquico, responsável pela iniciativa do processo
legislativo ordinário, redigindo os projetos; já o Senado, aristocrático, aprovava os projetos, com ou
sem emendas, para, ao final, submetê-los à votação
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democrática do povo. Essa combinação de regimes
políticos, aliada aos mecanismos de controle, fez
da república romana uma organização política superior aos regimes exclusivos de soberania de um
só ou de poucos.
Todavia, nesse primeiro momento histórico,
diante da ausência de condições materiais, não se
pode falar, a rigor, na existência de Direitos Humanos, tal como hoje concebidos, por não terem
os mesmos, até então, se estabelecido ao ponto de
poderem ser opostos em face do Estado (MORAES, 1997, p. 32).
1.2.2 SEGUNDO MOMENTO HISTÓRICO: BAIXA IDADE
MÉDIA E A MAGNA CARTA
Com a extinção do império romano do ocidente, no ano 453 da era Cristã, teve início uma
nova civilização, constituída pela combinação de
instituições clássicas, valores cristãos3 e costumes
germânicos. Era a Idade Média, dividida pelos historiadores em dois períodos, cuja linha de separação situa-se entre os séculos XI e XII, quando volta
a ganhar espaço a noção de limitação do poder
3

Para se ter uma idéia da dificuldade de ser aceita a existência dos
direitos humanos, basta lembrar que, sob o ponto de vista das
comunidades religiosas, as igrejas cristãs, até as primeiras décadas do século XX, mostravam-se céticas em relação aos Direitos
Humanos, sempre os associando a posições de radicalismo ou até
mesmo anti-religiosas. Em uma série de documentos papais, culminando com o Syllabus Errorum, de Pio IX, os Direitos Humanos foram repudiados como expressão do liberalismo moderno,
para o qual mais importava a liberdade individual do que o bem
comum baseado na religiosidade. Somente na metade do século
XX, após demorada fase de aproximação, é que os direitos humanos foram reconhecidos de forma genérica pelas igrejas, mais
precisamente por meio da encíclica Pacem in terris, de 1963, e
na declaração do Concílio Vaticano II, intitulada Dignitatis humanae, de 1965. Tal mudança só se deu após a Segunda Guerra
Mundial, quando a assembléia fundadora do Conselho Ecumênico das Igrejas, em Amsterdã, em 1948, formulou exigências sobre direitos humanos, tendo tanto o referido Conselho quanto as
ligas luteranas aprovado declarações favoráveis a tais direitos na
década de 70. Hoje, os direitos humanos integram o cerne da pregação cristã. Assim, sob o panorama histórico, o obscurantismo
religioso levado a efeito em nome de direitos divinais em favor
dos poderosos, acabou por obstar a discussão da condição humana em si, ficando esta atrelada a mistificações e discursos ideológicos autoritários. Somente nos últimos séculos, os avanços
históricos decorrentes de sérias atrocidades cometidas contra a
vida humana, especialmente com as duas grandes guerras mundiais, permitiram a conjugação de fatores aptos a ensejar a tomada de reflexões sobre idéias humanísticas focadas no homem
como centro igualitário da vida. Nesse sentido, Cf. BILEFELDT,
2000, p. 13-14.

dos governantes, pressuposto da idéia, somente
reconhecida séculos depois, da existência de direitos comuns a todos os indivíduos, qualquer que
fosse o estamento social — clero, nobreza e povo
(COMPARATO, 2006, p. 44).
Durante a Idade Média, predominou, na Europa Ocidental, um sistema de organização econômica, social e política conhecido por feudalismo.
Esse modo de produção — resultante, em maior
grau, das invasões bárbaras e da desagregação do
Império Romano (a partir do século V), as quais
iniciaram uma profunda reestruturação no continente — foi marcado por descentralização do poder, emprego de mão-de-obra servil e ruralização
da economia. Nesse período, como decorrência
sobretudo das invasões, verificou-se o declínio
do comércio e das atividades das cidades. A economia, em conseqüência, tornou-se primordialmente agrária, de escassa circulação monetária e
auto-suficiente, voltando-se para o consumo dos
próprios feudos (unidades territoriais da economia
feudal). Além disso, esfacelou-se a autoridade central, consolidando-se uma transferência de poderes
aos senhores feudais e à igreja, que passaram a
controlar as forças militares locais e regionais, a
arrecadação e instituição de tributos, a aplicação
da justiça etc.
Somente a partir do século XI, pode-se perceber um movimento pela reconstrução da unidade
política perdida. E foi justamente contra os abusos
dessa reconcentração do poder que surgiram as
primeiras manifestações, sobretudo na Inglaterra,
que culminaram na elaboração da Magna Carta,
em 1215. Embora a Magna Carta constitua, em
verdade, uma convenção passada entre o monarca, o rei John Lackland, da Inglaterra, e os barões
feudais, pela qual se lhes reconheciam certos privilégios especiais, sua importância reside no fato
de que, pela primeira vez, na história política
medieval, deixou-se implícito que o rei se achava
vinculado às leis que ele mesmo editava.
Assim, se em um primeiro momento o
documento buscou reforçar o regime feudal, deve-se esclarecer que ele já trazia em seu bojo o reconhecimento dos direitos próprios a dois estamentos livres — a nobreza e o clero —, de modo
que esses direitos existiam independentemente do
consentimento do monarca e, por conseguinte, não
15
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podiam ser por ele modificados (COMPARATO,
2006, p. 77-78).
Nisso, portanto, reside a importância da Magna Carta para a evolução dos Direitos Humanos:
no estabelecimento de limitações ao poder e no
reconhecimento da existência de direitos subjetivos ínsitos aos governados. No mais, o documento
representou apenas uma forma de consolidação de
poder da burguesia emergente.
1.2.3 TERCEIRO MOMENTO HISTÓRICO: SÉCULO XVII
— O HABEAS CORPUS E O BILL OF RIGHTS
Com a desagregação das estruturas feudais,
motivada, segundo Wolkmer (2001, p. 24), “por
sucessivas crises na esfera da formação social, do
modo de produção da riqueza e da organização
político-institucional”, verificou-se o desenvolvimento das cidades, com a ascensão social dos
comerciantes, em razão da progressiva abertura
das vias de comunicação marítima. Concomitantemente a esse fato, entre os séculos XI e XIII, a
Europa viveu um período fecundo em invenções
técnicas e de aprimoramento da vida comercial, o
que exigia um mínimo de segurança e certeza na
vida dos negócios e requeria a necessária limitação
aos arbítrios do poder político4.
Como frutos da consciência quanto aos perigos da concentração de poder, surgem, no final
do século XVII, o Habeas Corpus, em 1679, e o
Bill of Rights, em 1689. Tais documentos não beneficiavam indistintamente todos os súditos, mas
precipuamente o clero e a nobreza. No entanto, as
garantias neles asseguradas, por terem formulação
mais geral e abstrata do que o texto da Magna Carta, acabaram por permitir fossem também essas
liberdades individuais aproveitadas pela burguesia.

4
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Sobre como os perigos da tirania influenciaram na luta pelo reconhecimento de direitos, Comparato (2006, p.48) explica que
durante os dois séculos que sucederam ao que se convencionou
denominar Idade Média, a Europa conheceu um extraordinário
recrudescimento da concentração de poderes. Profundamente
inserida nesse processo, a Inglaterra serviu de berço para o ressurgimento do sentimento de liberdade, alimentado pela memória da resistência à tirania. Também os efeitos da guerra civil
de que foi alvo reafirmaram a importância da harmonia social
e estimularam a lembrança de antigas franquias declaradas na
Magna Carta, generalizando-se a consciência quanto aos perigos
do poder absoluto.

Não obstante o Habeas Corpus já existir na
Inglaterra mesmo antes da Magna Carta, como
mandado judicial contra prisão arbitrária, ensina Comparato (2006, p. 86) que sua importância
histórica adveio com a lei de 1679, criada para
proteger a liberdade de locomoção e que serviu
como matriz para todas as que vieram a ser editadas posteriormente para a proteção de outras
liberdades fundamentais.
Foi também nesse terceiro momento histórico
(século XVII), com o Bill of Rights, que teve fim
o regime de monarquia absoluta, no qual todo o
poder emana do rei e em seu nome é exercido.
A partir da Lei de 1689, a idéia de um governo
representativo, o parlamento, ainda que não de
todo o povo, começou a se firmar como garantia
institucional indispensável das liberdades civis.
O Bill of Rights representou, nesse contexto, “a
institucionalização da permanente separação dos
poderes no Estado, à qual se referiu elogiosamente
Montesquieu meio século depois” (COMPARATO,
2006, p. 90). Embora não sendo uma declaração de
Direitos Humanos, o Bill of Rights criava, com a
divisão dos poderes, aquilo que a doutrina constitucionalista do século XX passou a entender como
garantia institucional à proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana.
1.2.4 QUARTO MOMENTO HISTÓRICO: A INDEPENDÊNCIA
AMERICANA E A REVOLUÇÃO FRANCESA

Uma das características mais notáveis na
Declaração de Independência dos Estados Unidos consiste exatamente em ser ela o primeiro
documento a afirmar os princípios democráticos na história política moderna. A respeito da
importância histórica da Declaração de Independência, diz Comparato (2006, p. 103) que:
[...] é o primeiro documento político que reconhece, a par da legitimidade da soberania
popular, a existência de direitos inerentes a
todo ser humano, independentemente das
diferenças de sexo, raça, religião, cultura ou
posição social.

Com efeito, o art. I da Declaração de Direitos
de Virgínia5, de 16 de junho de 1776, reconhece
5

“Todos os seres humanos são, pela sua natureza, igualmente li-
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solenemente que todos os homens são igualmente
vocacionados, pela sua própria natureza, ao aperfeiçoamento constante de si mesmos. A “busca da
felicidade”6, repetida na Declaração de Independência dos Estados Unidos, duas semanas após, é
a razão de ser desses Direitos Humanos inerentes
à própria condição humana.7
Porém, somente treze anos após a Declaração
de Independência dos Estados Unidos, durante a
Revolução Francesa, é que a idéia de liberdade e
igualdade dos seres humanos foi reafirmada e reforçada: “Os homens nascem e permanecem livres
e iguais em direitos”8. Já o reconhecimento formal da fraternidade9, terceiro ideal da Revolução
Francesa, só veio a acontecer com a Declaração
Universal de Direitos Humanos proclamada pela
Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de
dezembro de 1948.

vres e independentes, e possuem certos direitos inatos, dos quais,
ao entrarem no estado de sociedade, não podem, por nenhum
tipo de pacto, privar ou despojar sua posteridade; nomeadamente, a fruição da vida e da liberdade, com os meios de adquirir e
possuir a propriedade de bens, bem como de procurar e obter
felicidade e segurança”. Excerto da Declaração de Virginia, de 16
de junho de 1776, in COMPARATO, FÁBIO KONDER. A afirmação histórica dos direitos humanos, 4ª ed., rev. e atual. – São
Paulo: Saraiva, 2006, p. 114, trad. do autor.
6

“Consideramos as seguintes verdades como auto-evidentes, a saber, que todos os homens são criaturas iguais, dotadas pelo seu
Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a
liberdade e a busca da felicidade”. Excerto do texto da Declaração
de independência dos Estados Unidos, de 4 de julho de 1776, in
COMPARATO, FÁBIO KONDER. A afirmação histórica dos direitos humanos, 4ª ed., rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2006, p.
104, trad. do autor.

7

Deveras, a publicação de uma declaração das razões do ato de independência, por um “respeito devido às opiniões da humanidade”, constitui, na verdade, uma afirmação da nova legitimidade
política: a soberania popular.

8

Art. 1º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de
1789, in COMPARATO, FÁBIO KONDER. A afirmação histórica
dos direitos humanos, 4ª ed., rev. e atual. — São Paulo: Saraiva,
2006, p. 154, trad. do autor.

9

No tocante ao terceiro elemento da tríade democrática da Revolução Francesa — a fraternidade ou solidariedade — os norte-americanos não chegaram a admiti-lo nem mesmo retoricamente. A isso se opôs, desde as origens, o profundo individualismo,
vigorante em todas as camadas sociais. Um individualismo que
não constitui obstáculo ao associativismo na vida privada, mas
que sempre se mostrou incompatível com a adoção de políticas
corretivas de desigualdades socioeconômicas (COMPARATO,
2006, p. 104).

Assim, se a Revolução Americana foi essencialmente ligada a uma restauração das antigas
franquias e dos tradicionais direitos do cidadão
diante dos abusos e usurpações do poder monárquico, pode-se dizer que a Revolução Francesa,
bem ao contrário, tendeu ao futuro e representou
uma tentativa de mudança radical das condições
de vida em sociedade, investindo os franceses na
missão universal de libertação dos povos. Não se
pode negar, porém, que tanto as declarações de
direitos norte-americanas quanto a francesa de
1789 representaram a emancipação histórica do
indivíduo perante os grupos sociais aos quais ele
sempre se submeteu: a família, o estamento, as organizações religiosas (COMPARATO, 2006, p. 52).
A Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão, de 1789, foi, em si mesma, o primeiro
elemento constitucional do novo regime político
francês. A dicotomia homem e cidadão parece indicar que, de fato, não se dirigia apenas ao povo
francês, mas a todos os povos, concebendo-se
como um documento de dupla dimensão: nacional e universal.
Com efeito, o espírito da Revolução Francesa
era, muito mais o de supressão das desigualdades
do que a consagração de liberdades individuais
para todos10. Daí por que, ao contrário do que houve nos Estados Unidos, onde não havia divisões
estamentais ou guerras de religião tal como na
Europa, e tirante a escravidão negra também não
se cogitava de desigualdade jurídica, na França as
conquistas no campo da igualdade constituíam a
verdadeira base para uma nova realidade histórica,
a ser seguida não só naquele país, mas a informar
todo projeto de constitucionalização dos povos.
O grande problema político do movimento
revolucionário francês foi, exatamente, o de encontrar um outro titular da soberania em substituição ao monarca. A idéia de monarquia absoluta,
combatida por todos, tornou-se inaceitável para
a nova classe ascendente, a burguesia. Tinha esta,
de fato, argumentos para retomar o movimento
10

Na tríade famosa, foi sem dúvida a igualdade que representou o
ponto central do movimento revolucionário. A liberdade, para
os homens de 1789, limitava-se praticamente à supressão de todas as divisões sociais ligadas à existência de estamentos. E a
fraternidade, como virtude cívica, seria o resultado necessário
da abolição dos privilégios. Cf. COMPARATO, 2006, p. 132.
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histórico em favor da limitação de poderes dos
governantes, iniciado na Baixa Idade Média com
a Magna Carta, e seguido com o Habeas Corpus
e o Bill of Rights.
A solução do problema veio de Sieyès (1973, p.
105), com base nas idéias políticas publicadas na
obra que o tornou célebre, Qu’ est-ce que le Tiers
Etat. Para o autor, em lugar do monarca deveria
entrar em cena uma entidade nacional, dotada de
conotações que não podiam ser contestadas abertamente pela nobreza e clero, sob pena de acusação
de antipatriotismo, sendo que tal entidade pairava
acima do direito posto, constituindo-se em uma
força do direito natural capaz de fundar um Estado, no qual predominaria a força numérica daqueles que constituíam a verdadeira riqueza da França.
A grande vantagem de tal solução é que a nação
pode existir politicamente como referência simbólica, mas só atua, contrariamente ao que ocorre
com o povo, por meio de representantes. A classe burguesa obtinha, com isso, logo no início do
movimento revolucionário, o exercício efetivo e
exclusivo do poder político, em nome de todos os
cidadãos. Assim, pode-se dizer que a instituição da
representação política moderna, muito diversa do
sistema representativo que se praticava na Idade
Média, foi inaugurada na Constituição Americana
e na Revolução Francesa11.

11

18

Segundo Comparato (2006, p. 142-143), “Foi preciso que transcorresse pouco mais de meio século da Revolução Francesa,
para que se fi zesse a primeira análise crítica prospectiva em
profundidade. Num escrito de juventude, Karl Marx enxergou-a como a instauração do regime do individualismo egoísta, em
lugar do egoísmo corporativo do Ancien Regime. A separação
entre ‘direitos do homem’ e ‘direitos do cidadão’, entre a sociedade civil e a sociedade política, demonstrava, segundo ele, que
se realizara uma autêntica revolução copernicana em relação ao
feudalismo. [...] A Revolução, ao suprimir a dominação social
fundada na propriedade da terra, ao destruir os estamentos e
abolir as corporações, acabou por reduzir a sociedade civil a
uma coleção de indivíduos abstratos, perfeitamente isolados em
seu egoísmo. Em lugar do solidarismo desigual e forçado dos
estamentos e das corporações de ofícios, criou-se a liberdade
individual fundada na vontade, da mesma forma que a fi losofia
moderna substituíra a tirania da tradição pela liberdade da razão. Os direitos do cidadão passaram, então, a servir de meios
de proteção aos direitos do homem, e a vida política tornou-se
mero instrumento de conservação da sociedade civil, sob a dominação da classe proprietária.”

1.2.5 QUINTO MOMENTO HISTÓRICO: AS DECLARAÇÕES
SOCIAIS

Embora a Revolução Francesa tenha consagrado um momento de expansão de direitos, não se
pode olvidar que o século XIX também trouxe uma
série de conflitos envolvendo as classes proletárias
desconsideradas pelos revolucionários franceses e
que levantavam uma série de exigências socioeconômicas que puseram em relevo a insuficiência dos
direitos individuais, porquanto a democracia política não se apresentava como democracia social.
De fato, durante o referido período, o proletariado
foi adquirindo protagonismo histórico, à medida que avançou o processo de industrialização,
bem como consciência de classe, com a busca de
direitos econômicos e sociais frente aos clássicos
direitos individuais, frutos do triunfo da revolução
liberal burguesa.
No que tange aos referidos conflitos de classes,
o Manifesto Comunista de 1848 pode ser considerado como um marco fundamental neste processo
e representa um anúncio do começo de uma nova
etapa nas funções estatais, vez que reflete reivindicações que determinariam uma mudança de
postura nas atividades desenvolvidas pelo Estado,
o qual, progressivamente, abandonou sua feição
abstencionista para tomar a si o cumprimento de
sua função social12.
Outro momento chave para a compreensão
desse quinto momento histórico, o das declarações sociais, é a Constituição de Weimar, de 11 de
agosto de 1919. Nela, junto ao reconhecimento das
liberdades individuais, como a propriedade privada, também foram inseridos os direitos sociais13,
como os que se referem à proteção da família, à
educação e ao trabalho.

12

Entendam-se, aqui, por função social do Estado, as disposições
socioeconômicas que a partir da Constituição de Weimar foram
incluídas entre os direitos fundamentais.

13

É muito significativo para compreender o espírito da Constituição de Weimar de 1919 o disposto no seu art. 151, segundo o
qual “A ordenação da vida econômica deve obedecer aos princípios da justiça, com o fi m de assegurar a todos uma existência
conforme à dignidade humana. Dentro desses limites, é garantida a liberdade econômica dos indivíduos.” Excerto da Constituição de Weimar, de 1919, in COMPARATO, Fábio Konder.
A afirmação histórica dos direitos humanos, 4ª ed., rev. e atual.
– São Paulo: Saraiva, 2006, p. 194, trad. do autor.
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Comparato (2006, p. 189) assinala que a “Constituição de Weimar exerceu decisiva influência sobre a evolução das instituições políticas em todo o
Ocidente”. O Estado Democrático Social adquiriu
a partir dela estrutura mais elaborada, com vistas
à defesa da dignidade humana, ao complementar
os direitos civis e políticos — que o sistema comunista negava — com os direitos econômicos e
sociais14, ignorados pelo liberal-capitalismo. Foi,
assim, durante muito tempo, o documento inspirador das tentativas de se conciliar os direitos
individuais e sociais no marco inaugurado pelo
Estado Social de Direito.
1.2.6 SEXTO MOMENTO HISTÓRICO:
A INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
A constitucionalização dos direitos, no século
XIX, inaugurou uma nova fase no desenvolvimento do sistema de proteção da pessoa humana, na
qual os direitos constantes das Declarações de Direitos passaram a ser inseridos nas Constituições
dos Estados, de modo que se incorporam à história
do Constitucionalismo. Deveras, com o término
da Guerra e a partir da experiência das ditaduras
totalitárias, reproduziu-se a necessidade de uma
renovação constitucional em correspondência às
novas exigências políticas e sociais. Todas as Constituições imediatamente posteriores ao conflito
bélico são uníssonas em sua estrutura e conteúdo
no que tange à afirmação da fé na legalidade democrática e nos direitos fundamentais.
Ocorre que a afirmação dos Direitos Humanos
transcendeu o âmbito do Direito Interno para alcançar também uma exigência de reconhecimento
pelo Direito Internacional. Nesse contexto, o Direito Internacional dos Direitos Humanos (Inter14

A título de exemplos, Comparato (2006, p. 191-192) enumera
os seguintes direitos sociais consagrados pela Constituição
de Weimar: a) o dever fundamental do Estado de promover a
educação escolar, determinando que tanto o ensino quanto o
material didático fossem gratuitos; b) no campo familiar, estabeleceu pela primeira vez na história jurídica ocidental a regra
da igualdade entre marido e mulher. A seção sobre a vida econômica abre-se com uma disposição de princípio, que estabelece
como limite à liberdade de mercado a preservação de um nível
de existência adequado à dignidade humana. Por fi m, no tocante aos direitos trabalhistas, ocupou-se em estabelecer padrões
mínimos de regulação internacional do trabalho assalariado e
institui a participação de empregados e empregadores na regulação estatal da economia.

national Human Rights Law), fonte da sistemática
atual de proteção, começa a ter os seus primeiros
precedentes com o surgimento do Direito Humanitário, da Liga das Nações e da Organização
Internacional do Trabalho.
Ensina Piovesan (1997, p. 123) que o Direito
Humanitário, criado no século XIX, é aquele aplicável no caso de conflitos armados (guerra). Sua
função é estabelecer limites à atuação do Estado,
com vistas a assegurar a observância e cumprimento dos direitos fundamentais. O Direito Humanitário impõe, assim, uma regulamentação jurídica
do emprego da violência na esfera internacional,
expressando, em primeiro grau, que no plano internacional há limites à liberdade e à autonomia
dos Estados.
Um segundo esforço à relativização da soberania dos Estados foi a criação, após a Primeira
Guerra Mundial (1914-1918) da Liga das Nações.
Sua finalidade, segundo Piovesan (op. cit., p. 124)
era a de “promover a cooperação, paz e segurança
internacional, condenando agressões externas contra a integridade territorial e independência política dos seus membros.” Suas previsões representaram um limite à soberania estatal absoluta, vez
que a Convenção da Liga das Nações estabelecia
sanções econômicas e militares contra os Estados
que violassem as suas obrigações, fator que veio a
redefinir a noção de soberania absoluta do Estado,
que passava a incorporar, em seu bojo, compromissos e obrigações de alcance internacional no
tocante aos Direitos Humanos.
Outro antecedente que em muito contribuiu
para a formação do Direito Internacional dos
Direitos Humanos foi o advento da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), em 1919, com
o fim da Primeira Guerra Mundial, tendo como
objetivo estabelecer critérios básicos de proteção
ao trabalhador, regulando sua condição no plano
internacional. Diante desse contexto, Piovesan
(1997, p. 125) diz que esses três institutos:
cada qual ao seu modo, contribuíram para o
processo de internacionalização dos direitos
humanos, seja no asseguramento de parâmetros globais mínimos para as condições de trabalho no plano mundial, seja ao fixar como
objetivos internacionais a manutenção da paz
e segurança internacional, ou, seja ainda a pro19
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teger direitos fundamentais em situações de
conflito armado.

Tal processo histórico permite delinear o fim
de uma época em que o Direito Internacional
limitava-se a regular as relações entre os Estados,
inaugurando a fase em que as obrigações internacionais transcendiam os interesses exclusivos dos
Estados contratantes, para alcançarem a salvaguarda dos Direitos Humanos sob o aspecto coletivo.
É neste cenário que surgem, então, os primeiros
contornos do Direito Internacional dos Direitos
Humanos, afastando a noção de soberania absoluta
dos Estados e erigindo os indivíduos à categoria
de sujeitos de direito internacional.
O fenômeno está vinculado ao reconhecimento
da subjetividade jurídica do indivíduo pelo Direito
Internacional, vale dizer, a elevação do indivíduo,
no plano internacional, à categoria de sujeito de
direito. Com efeito, não basta apenas conceber
que a comunidade internacional possa conhecer
de questões que afetam os interesses dos Estados
como tais, mas também que os interesses dos indivíduos que os integram possam merecer igual
proteção internacional, se violados.
Nesse sentido, assinala Perez Luño (1999, p.
125) que:

A normatividade internacional de proteção desses
direitos, conquistada por meio de lutas históricas,
consubstancia-se em inúmeros tratados17 concluídos com este propósito, fruto de um gradual
processo de internacionalização e universalização
desses mesmos direitos.
Entretanto, pode-se dizer que a Declaração
Universal dos Direitos do Homem, de 1948, sob
os auspícios da Organização das Nações Unidas,
representa o marco divisor desse processo de normatização internacional dos direitos humanos.
A partir dela, pode-se perceber a construção de
um estatuto internacional referente aos Direitos
Humanos, que ganhou foro supranacional, com a
superveniente expedição de diversas declarações,
pactos e protocolos.
Estabelece-se, então, a profunda relação entre
os Direitos Humanos e a celebração de tratados
internacionais, sobretudo no que tange ao fato de
que a proteção àqueles direitos rompe as fronteiras dos países, em razão do princípio da unidade,
segundo o qual quando um indivíduo do planeta é
violado, todos o são, ainda que reflexamente.
Como destaca Buergenthal (et al, 1994, p. 9697), em matéria de Direitos Humanos, a principal
diferença entre as disposições da Carta da ONU

De outro modo, si se mantuviese como absoluto el principio de la soberania estatal, las
posibles violaciones de los derechos humanos
cometidos por el Estado contra sus ciudadanos
o uma parte de ellos (minorias étnicas, lingüísticas o religiosas...), o contra las personas que
residen em su territorio (piénsese, por ejemplo,
em los apátridas o las comunidades de trabajadores extranjeros), carecerian de relevância
jurídica internacional.15

tados absolutos estavam em pleno apogeu, quando o indivíduo
era considerado um súdito do poder. Como reação aos perigos
que esta prática impunha à liberdade do indivíduo, o jusnaturalismo racionalista reivindicou a necessidade de legar uma
proteção internacional aos direitos humanos. Nesse contexto,
Kant (in ZUM EWIGEN FRIEDEN, séc. II, III, art. defi nitivo) já
falava sobre o valor decisivo que o reconhecimento da cidadania universal desempenharia para o alcance da paz perpétua, ao
mesmo tempo em que afirmava a existência de deveres do Estado para com seus cidadãos, inclusive para com os estrangeiros
residentes em seu território. Desta época datam as declarações
de direitos do século XVIII e alguns convênios do século XIX
que reconheceram a liberdade religiosa. Mais tarde, no curso no
século XIX, formalizaram-se outros acordos internacionais, em
especial a partir do Congresso de Viena, tendentes à abolição
da escravatura.

Como se vê, a internacionalização jurídico-positiva dos Direitos Humanos é bastante recente16.
17

20

15

Tradução livre: De outro modo, se permanecesse como absoluto
o princípio da soberania estatal, as possíveis violações aos direitos humanos cometidas pelo Estado contra os seus cidadãos ou
uma parte deles (minorias étnicas, lingüísticas ou religiosas…),
ou contra os povos que residem em seu território (pense-se, por
exemplo, nos apátridas ou nas comunidades de trabalhadores
estrangeiros), careceriam de relevância jurídica internacional.

16

Não é à toa que o Direito Internacional surgiu quando os Es-

Na defi nição de Louis Henkin (1990, p. 416) “O termo ‘tratado’ é geralmente usado para se referir aos acordos obrigatórios
celebrados entre sujeitos de Direito Internacional, que são regulados pelo Direito Internacional. Além do termo ‘tratado’,
diversas outras denominações são usadas para se referir aos
acordos internacionais. As mais comuns são Convenção, Pacto,
Protocolo, Carta, Convênio, como também Tratado ou Acordo
Internacional. Alguns termos são usados para denotar solenidade (por exemplo, Pacto ou Carta) ou a natureza suplementar do
acordo (Protocolo).”
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e os acordos internacionais ou mesmo o direito
consuetudinário preexistente, encontra-se em seu
campo de ação, visto que o “direito dos direitos
humanos” anterior à Carta tinha como meta proteger certas categorias de seres humanos ou garantir
certos tipos de direitos, e a Carta, contrariamente,
não traz nenhuma limitação desse tipo.
Acerca da importância da Carta das Nações
Unidas para o desenvolvimento dos Direitos Humanos, Buergenthal (et al, 1994, p. 97-98) explica:
A Carta contém basicamente duas disposições
sobre direitos humanos vinculadas entre si.
A primeira, o artigo 55.c dispõe que a ONU
‘promoverá: [...] c) o respeito universal aos direitos humanos e às liberdades fundamentais
de todos, sem fazer distinção por motivo de
raça, sexo, idioma ou religião, e a efetividade de tais direitos e liberdades’. Em segundo
lugar, o artigo 56 incorpora o compromisso
dos Estados-Membros da ONU de ‘tomar
medidas conjunta ou separadamente, em
cooperação com a Organização, para a realização dos propósitos consignados no artigo
55’. Em virtude de ambas as disposições, ficou
estabelecido como caráter obrigatório o compromisso de promover os direitos humanos e
as liberdades fundamentais tanto para a Organização como para os seus Estados membros. O moderno direito internacional dos
direitos humanos tem origem nestas normas
da Carta. Elas assentaram a base conceitual
para o desenvolvimento do direito substantivo dos direitos humanos e a transformação
dos direitos humanos em matéria de interesse
internacional.

Assim, diante do reconhecimento dos Direitos
Humanos pela comunidade internacional, assentando-os em tratados internacionais ou mesmo
inserindo-os em Constituições modernas, deve-se
ponderar que a visão meramente programática ou
informadora de suas proposições se tornou incompatível com o fato de serem direitos válidos além
das fronteiras territoriais e oponíveis inclusive em
face do próprio Estado.
Assim é que surge a etapa final do longo processo de unificação dos Direitos Humanos, abrindo-se, entretanto, uma nova frente de desafios a

serem enfrentados nos dias atuais18: a luta contra
a pressão da força militar, o poderio econômico e
as posturas desrespeitosas aos Direitos Humanos
por governos despóticos, disfarçados de democráticos. Nesta atual fase, emerge o desafio de fazer
prevalecer uma coesão tão duramente alcançada
entre os diferentes povos e Estados na busca pelo
efetivo respeito aos direitos humanos, sob o prisma
da solidariedade ética.

1.3 A positivação dos Direitos Humanos
A partir da afirmação histórica dos Direitos
Humanos, infere-se que a luta pelo reconhecimento da dignidade da pessoa humana pode ser
considerada uma constante na evolução da filosofia jurídica e na política humanista. A tendência
de positivação que tal dignidade encerra sempre
despertou uma inquietude, sobretudo quando analisada sob os principais pontos de vista da natureza
jurídica desses direitos.
Agrupam-se, aqui, para estudo, três grandes
correntes doutrinárias acerca do tema: a jusnaturalista, a positivista e a realista. Dos principais
fundamentos de cada uma dessas posturas, pode-se definir o modo como os Direitos Humanos
encontram-se, hoje, plasmados nas normas jurídico-positivas, a fim de que, nos capítulos seguintes,
se possa discutir o processo de incorporação dos
tratados sobre Direitos Humanos no ordenamento
jurídico interno e sua hierarquia.
1.3.1 CORRENTE JUSNATURALISTA
Sob o rótulo do jusnaturalismo se tem agrupado historicamente uma série de doutrinas heterogêneas, até mesmo contraditórias, que tem servido
para fundamentar a existência do direito natural.
A própria dificuldade em entender o que seja
o direito natural, como já se ressaltou, origina-se
18

Nessa linha, importantes passos foram dados para a proteção
dos Direitos Humanos na seara internacional, sobretudo em razão do disposto na Convenção Européia de Direitos Humanos,
de 1950; na Convenção Americana de Direitos Humanos, de
1969; no Estatuto do Tribunal Penal Internacional, de 1998, assim como na atuação dos órgãos a eles vinculados, com a missão
de efetivar a proteção aos direitos previstos nestas convenções
internacionais.
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precisamente do caráter equivocado e muitas vezes
contraditório do que em cada época e espaço se
tem considerado como direito inerente à natureza humana e a função jurídico-política que disso
resulta.
Agora, não se pode olvidar que se em algo coincidem essas distintas concepções jusnaturalistas é
justamente em afirmar a existência de postulados
jurídicos anteriores e justificadores do direito positivo.
Por esse motivo, ensina Battaglia (1996, p. 175)
que:
La afirmación de que existen algunos derechos
esenciales del hombre em cuanto tal, em su
cualidad o esencia absolutamente humana, no
se puede separar del reconocimiento previo y
necesario de um derecho natural; natural em
cuanto distinto del positivo y, a su vez, preliminar y fundamental respecto a este.19

As teorias jusnaturalistas coincidem em contemplar o processo de positivação dos Direitos
Humanos como vinculado à consagração normativa de exigências prévias, de faculdades que correspondem ao homem pelo mero direito de sê-lo,
pela sua própria natureza.
Nessa perspectiva, a positivação assume um
caráter puramente declaratório20 e é considerada
como a etapa final de um processo que tem sua
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Tradução livre: A afirmação de que existem alguns direitos
essenciais do homem enquanto tal, devido a sua qualidade ou
essência absolutamente humana, não pode ser separada do reconhecimento prévio e necessário de um direito natural; natural enquanto distinto do positivo, e, por sua vez, preliminar e
fundamental em relação a este.

20

Nesse sentido, nas principais declarações do século XVIII, fruto
da inspiração jusnaturalista, adverte-se quanto ao sentido declaratório que nelas assumia a positivação dos direitos fundamentais. Veja-se, por exemplo, a Declaração de Direitos do Bom
Povo da Virgínia, em 1776, assinalava que “todos os homens
são por natureza igualmente livres e independentes e têm certos direitos inerentes, dos quais, quando entram em estado de
sociedade, não podem, por nenhum acordo, privar ou despojar
a sua posteridade” (in COMPARATO, FÁBIO KONDER. A afirmação histórica dos direitos humanos, 4ª ed., rev. e atual. – São
Paulo: Saraiva, 2006, p. 114, trad. do autor.). No mesmo sentido
é a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão,
segundo a qual “a meta de toda associação política reside na
conservação de direitos naturais e imprescritíveis do homem”
(idem, Ibidem).

origem nas exigências que a razão postula como
imprescindíveis à convivência social.
Assim é que, para o jusnaturalismo, o termo
“direito” não coincide com o direito positivo. Defende, portanto, a existência de direitos naturais
do indivíduo, originários e inalienáveis, em função dos quais surge o Estado. A positivação de tais
direitos traduz, apenas, o reconhecimento formal
por parte do Estado de exigências jurídicas prévias
que se transmudam em normas positivas para a
maior garantia de sua proteção.
1.3.2 CORRENTE POSITIVISTA
Radicalmente distinta da postura jusnaturalista
é a tese defendida pelo positivismo jurídico.
Para esta corrente, a juridicidade se identifica
com a noção de direito positivo, vale dizer, com
as normas jurídicas positivamente estabelecidas.
Qualquer crença em normas objetivamente válidas
anteriores a tal direito aparece como produto de
uma posição metafísica e inaceitável.
Nesse contexto, o processo de positivação dos
Direitos Humanos é entendido, sob a ótica positivista, como um aspecto a mais das regras gerais
que presidem a criação do Direito no ordenamento
estatal.
Na concepção positivista, os direitos naturais
não são senão um conjunto de normas sociais
emanadas das opiniões e sentimentos coletivos
que influem no Direito, mas que não são o Direito. Tão somente quando essas normas sociais são
promulgadas através de leis que imponham deveres e impliquem sanções é que passam a constituir
autênticos direitos.
O positivismo jurídico dotou a dogmática
dos direitos fundamentais de um suporte rigoroso fundado no plano da estrita positivação.
Dentro de suas premissas, o problema da positivação dos Direitos Humanos é sempre visto não
como um ato de reconhecimento ou declarativo,
mas sim como um ato de criação e, portanto,
constitutivo. Antes da positivação, até se pode
reconhecer aos postulados sociais de justiça o
status de expectativas de direito, mas nunca o
de direitos.
Em todo caso, não obstante as controvérsias
entre as correntes jusnaturalistas e positivistas, o
fato é que a construção dogmático-jurídica dos di-
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reitos fundamentais permanece, em grande parte,
fiel aos postulados do positivismo jurídico como
fundamento do processo de positivação.
1.3.3 CORRENTE REALISTA
Frente às posturas até aqui apresentadas, surge
um outro grupo que, sob perspectiva diversa, não
outorga ao processo de positivação dos Direitos
Humanos um significado declarativo de direitos
anteriores (tese jusnaturalista), nem constitutivo
(tese positivista), mas sim que tal processo supõe
um requisito a mais: o efetivo e real gozo de tais
direitos.
Sob esse ponto de vista, a positivação não é,
portanto, o final do processo, senão uma condição
para o desenvolvimento das técnicas de proteção
dos direitos fundamentais, que são as que, em caráter terminativo, definem o seu conteúdo.
Para os defensores dessa corrente, o problema
da positivação não deve situar-se nos ideais do
direito natural nem tampouco nos preceitos positivamente estabelecidos. Será a prática concreta
dos homens, que são os que podem se beneficiar
desses direitos e que com seus comportamentos
contribuem para formulá-los em cada situação
histórica, a verdadeira pauta orientadora de sua
significação.
Conforme assinala Perez Luño (1999, p. 59),
a atitude realista implica uma crítica ao jusnaturalismo (em especial às versões racionalistas do
século XVIII) por sua concepção ideal dos Direitos
Humanos e ao positivismo jurídico, por sua consideração puramente formal dos mesmos.
A corrente realista acusa de abstração os jusnaturalistas por situarem o problema concreto da
positivação dos direitos fundamentais no âmbito
dos ideais eternos e metafísicos. Quanto aos positivistas, a aludida corrente acusa-os de formalismo,
por considerarem que os direitos fundamentais
resultam de sua rotulação como normas formalmente válidas, quando estas, muitas vezes, são
meras formas carentes de conteúdo.
A questão deve ser tratada, para os realistas,
no plano das condições econômicas e sociais que
permitam o efetivo gozo desses direitos, que não
são ideais nem fórmulas retóricas, mas verdadeiro
produto das exigências sociais do homem histórico.

Por isso, assinalam os realistas21 que a prática dos direitos fundamentais não se deve buscar
exclusivamente na Constituição, mas sim nas relações de poder que lhe servem de suporte e que
obedecem a determinadas condições sociais e econômicas22.
Assim, para a corrente realista, a questão da
positivação dos direitos fundamentais não pode
ser entendida dissociadamente das condições reais que permitem o seu gozo. A positivação é, sob
tal enfoque, um instrumento que permite definir
melhor e concretizar o alcance desses direitos; mas,
em todo caso, são as condições sociais que verdadeiramente determinam o sentido real dos direitos
e liberdades, pois delas depende sua salvaguarda
e proteção23.
Em resumo, para o jusnaturalismo o problema da positivação dos Direitos Humanos está no
plano filosófico; para o positivismo, no plano jurídico; para o realismo, por sua vez, está inserido
no campo político.
Resulta evidente que, no aspecto prático, essas
três categorias se condicionam mutuamente, sendo todas elas necessárias para o desenvolvimento
positivo dos direitos fundamentais. Estudar esse
processo sob o aspecto jurídico não implica ignorar que sobre a mesma questão gravitam considerações filosóficas que formam o seu suporte
ideológico, nem que o problema está ligado aos
fatores sociais e às técnicas jurídicas que determinam a sua garantia.
21

O pensamento realista pode ser considerado como estritamente
vinculado ao movimento socialista. Marx demonstra em seus
escritos a preocupação constante em afrontar, no plano real, a
questão dos direitos fundamentais, cuja realização, segundo ele,
exigia uma emancipação humana que se produz quando o homem e o cidadão se fundem. Isso implica o reconhecimento e a
organização de suas forças como forças sociais e não a sua submissão à força política. Esse processo de emancipação contribui para se afirmar uma liberdade real, fundada em condições
tangíveis e materiais distintas da liberdade abstrata oriunda da
mera teoria. Assim, a emancipação política e o reconhecimento
dos direitos fundamentais são atos que se condicionam mutuamente. (Cf. PEREZ LUÑO, 1999 p. 60)

22

Cf. K. KULCSAR. Social factors in the evolution of civic rights,
vol. Col. Socialist Concept of Human Rights, Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1966, p. 122.

23

Nesta direção, segundo Bobbio (1992, p. 8), “o problema básico dos direitos humanos não é tanto o de justificá-los, mas sim
protegê-los”.
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1.4 Delimitação conceitual dos Direitos
Humanos
1.4.1 AMBIGÜIDADE DA EXPRESSÃO “D IREITOS
HUMANOS”
A existência de certos termos cujo uso alcança
tamanha difusão em determinado momento social,
a ponto de chegar a constituir signo caracterizador
de uma época ou mesmo de refletir o modo de
pensar de determinada cultura, acaba por tornar
impreciso o seu verdadeiro significado. É o que
acontece com o termo “Direitos Humanos”.
Sustenta Perez Luño (1999, p. 23) que para alguns os Direitos Humanos supõem uma constante
histórica cujas raízes remontam às instituições e ao
pensamento do mundo clássico. Outros entendem
que a idéia dos Direitos Humanos nasce com a
afirmação cristã da dignidade moral do homem,
visto como pessoa. Também é freqüente considerar que a idéia inicial dos Direitos Humanos
teve lugar durante a luta dos povos contra o regime feudal e a formação das relações burguesas.
Alguns consideram os Direitos Humanos como
fruto da afirmação dos ideais jusnaturalistas ou,
de outra parte, produto da progressiva afirmação
da individualidade. Isso sem falar de uma possível
ligação do nascimento dos Direitos Humanos a
um critério econômico consistente na necessidade
de justificar e defender o direito à propriedade do
homem burguês.
Como se vê, a significação heterogênea da expressão “direitos humanos”, tanto na teoria quanto
na prática, tem contribuído para fazer deste conceito um paradigma24 equivocado. A falta de precisão da maior parte das definições sobre Direitos
Humanos também dificulta, em muito, a compreensão do seu verdadeiro alcance.
24

24

A opção por uma fundamentação para o Direito Internacional
dos Direitos Humanos implica, epistemológica e obrigatoriamente, uma opção paradigmática. Em sentido lato, um paradigma pode se vincular desde a ciência (teoria, conjunto de teorias,
programa de pesquisa científica) ou até a uma determinada categoria ideológica (capitalismo, neoliberalismo, socialismo, por
exemplo). Entretanto, para um estudo acadêmico, o conceito
formulado por Thomas S. Kuhn vem sendo comumente adotado. Para Kuhn (1996, p. 13), “os paradigmas são as realizações
científicas universalmente reconhecidas que, durante algum
tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência”.

Sobre o tema, Bobbio (1992, p. 4) asseriu que
“na maior parte das vezes esta expressão ou não
é realmente definida, ou o é em termos pouco satisfatórios.” Nesse cenário, não há dúvida de que
grande parte da desorientação suscitada pela significação imprecisa da expressão “direitos humanos”
tem origem na própria pergunta acerca do que são
os Direitos Humanos. É que definições, em regra,
acabam por gerar a crença, muito improvável na
prática, de que são capazes de revelar todos os fenômenos25 efetivamente alcançados por uma determinada palavra, ignorando que uma palavra ou
expressão dificilmente consegue abranger todas as
possibilidades de determinado objeto.
Dessa aparente confusão conceitual26, surge a
necessidade de distinguir os Direitos Humanos de
outras expressões e termos com os quais usualmente
se confunde quando de seu emprego ou tentativa
de definição.
1.4.2 DIREITOS HUMANOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS
Sobre o uso indistinto das expressões “direitos humanos” e “direitos fundamentais” leciona
Bonavides (1993, p. 514):
A primeira questão que se levanta com respeito
à teoria dos direitos fundamentais é a seguinte:
podem as expressões direitos humanos, direitos do homem e direitos fundamentais serem
usadas indiferentemente? Temos visto nesse
tocante o uso promíscuo de tais denominações na literatura jurídica, ocorrendo, porém,
o emprego mais freqüente de direitos huma25

Fenômeno não são apenas as coisas materiais que percebemos,
imaginamos ou lembramos, porque são parte de nossa vida.
Também não são apenas as coisas naturais. Constituem-se também em coisas puramente ideais ou idealizações, ou seja, coisas
que existem apenas no pensamento. Os fenômenos também são
constituídos por coisas criadas pela ação e pela prática humana
(técnicas, artes, instituições sociais e políticas, crenças religiosas, valores morais etc.), vale dizer, o resultado da vida e da ação
humana. Nesse sentido, Cf. CHAUÍ, Marilena. Convite à fi losofia, 1995, p. 238.

26

Segundo Coelho (2003. p. 66), “a melhor doutrina costuma
adotar a expressão ‘direitos humanos’ para designar os direitos do ser humano num plano global; a expressão ‘direitos fundamentais’ para designar os direitos humanos garantidos nas
constituições; a expressão ‘direitos básicos do ser humano par
designar aqueles direitos que são essenciais à concretização da
condição humana de existência. Assim, a expressão ‘direitos
humanos fundamentais’ indica os direitos humanos consagrados na Constituição de um país.”
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nos e direitos do homem entre autores anglo-americanos e latinos, em coerência, aliás, com
a tradição e a história, enquanto a expressão
direitos fundamentais parece ficar circunscrita
à preferência dos publicistas alemães.

A doutrina alemã27 vem concebendo os Direitos Fundamentais como a síntese das garantias
individuais contidas na tradição dos direitos políticos subjetivos e nas exigências sociais derivadas da
concepção institucional do direito. Frente a essas
caracterizações dos Direitos Fundamentais que
buscam situá-los no plano da estrita positivação,
também se pugna pelo reconhecimento de sua
natureza ambivalente, de modo a considerá-los
como resultantes das exigências da filosofia dos
Direitos Humanos com sua inserção normativa
no direito positivo.
Sem embargo de tais posições, como aponta
Moraes (1997, p. 140), o posicionamento doutrinário majoritário distingue os Direitos Humanos
dos Direitos Fundamentais com base no grau de
concretização positiva dessas categorias. Vale dizer, os Direitos Humanos não seriam dotados de
delimitação espacial ou temporal, ao passo que
os Direitos Fundamentais corresponderiam a um
conceito preciso e estrito, dotados de um maior
grau de concretude em relação àqueles, uma vez
que são acolhidos explicitamente pelo ordenamento jurídico estatal.
Com efeito, concebem-se os Direitos Fundamentais como prerrogativas conferidas ao indivíduo pelo constituinte em face do Estado e da
sociedade, sendo, portanto, essenciais à promoção
da dignidade da pessoa humana, vez que, por estarem plasmados no texto constitucional, acabam
por receber proteção concreta por parte do ordenamento jurídico e de suas instituições.
De toda sorte, alerta Perez Luño (1999, p. 31)
que há uma tendência a reservar a denominação
“direitos fundamentais” para designar os Direitos
Humanos positivados em nível interno, tanto que

27

Cf. PETER HÄBERLE, Die Wesensgehalgarantie des Art. 19 Abs.
2 Grundgesetz. Zugleich ein Beitrag zum institutionellen Verständnis der Grundrechte und zur lehre vom Gesetzesvorbehalt,
Muller, Karlsruhe, 2ª ed., 1972, p. 20 ss.

a expressão “direitos humanos” é mais usual no
plano das declarações e convenções internacionais.
Como se vê, as diferenças entre as expressões
“direitos humanos” e “direitos fundamentais” não
permitem traçar uma linha que os diferencie em
essência, limitando-se a delinear contornos referentes à constitucionalização dos Direitos Fundamentais, de modo que não se pode inferir que
estejam tais direitos em esferas estanques, incomunicáveis entre si, vez que não raro os Direitos
Humanos protegidos na seara internacional encontram matriz nos Direitos Fundamentais consagrados nos textos constitucionais dos Estados,
ao passo que estes também acabam por inserir em
seus ordenamentos internos Direitos Humanos
internacionalmente proclamados.
1.4.3 OS DIREITOS HUMANOS E OUTROS CONCEITOS
AFINS: DIREITOS NATURAIS, DIREITOS SUBJETIVOS,
DIREITOS PÚBLICOS SUBJETIVOS, DIREITOS
INDIVIDUAIS E LIBERDADES PÚBLICAS

Sob o aspecto da gênese dos Direitos Humanos,
reveste-se de importância a questão de sua relação com os Direitos Naturais. É que, para o jusnaturalismo, a teoria dos Direitos Humanos surge
como um prolongamento dos Direitos Naturais. Já
para os positivistas, como se verá mais detidamente adiante, esta implicação não só inexiste como
também há entre eles uma verdadeira ruptura.
Não obstante tais divergências, há uma tendência de se considerar que o termo “direitos humanos” encerre um significado mais amplo dos que
os “direitos naturais”. Nesse sentido é o ensinamento de Paine (1944, p. 61):
Los derechos humanos constituyen la conjunción de los derechos naturales, aquellos que le
corresponden al hombre por el mero hecho
de existir, y los derechos civiles, aquellos que
le correspondan al hombre por el hecho de ser
miembro de la sociedad28.

Outra noção muita próxima dos Direitos Humanos é a dos direitos subjetivos, vale dizer, da fa28

Tradução livre: Os direitos humanos constituem a junção dos
direitos naturais, aqueles que correspondem ao homem pelo
mero fato de existir, e dos direitos civis, aqueles que correspondem ao homem devido a ser membro da sociedade.
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culdade de agir vinculada à vontade do particular.
Para os que entendem que os direitos subjetivos
são expressão de todos os atributos da personalidade, os Direitos Humanos seriam uma subespécie
daqueles, ou seja, constituir-se-iam nos direitos
subjetivos diretamente relacionados às faculdades de autodeterminação do indivíduo (PEREZ
LUÑO, 1999, p. 31).
Outra vez é preciso encarar criticamente essa
aparente sinonímia entre as expressões para se
concluir que, em verdade, os Direitos Humanos,
dada a sua inalienabilidade e a sua imprescritibilidade, são irrenunciáveis. Ora, os direitos subjetivos
são, por essência, renunciáveis e passíveis de transferência, o que permite concluir que não incluem
em seu catálogo direitos inerentes à personalidade.
De igual sorte, também não se confundem “direitos humanos” e “direitos públicos subjetivos”.
Tal categoria, elaborada pela doutrina alemã do
final do século XIX, intenta inserir os Direitos Humanos em um sistema de relações jurídicas entre
o Estado e os particulares. Os direitos públicos
subjetivos surgiram com a intenção de situar a
teoria dos Direitos Humanos dentro de um marco estritamente positivo, à margem de qualquer
influência ideológica jusnaturalista. O caráter técnico dessa figura, todavia, mostra-se como uma
categoria histórica adaptada ao funcionamento
de um determinado tipo de Estado — o Estado
Liberal de Direito. Desse modo, essa idéia de auto-limitação do Estado em benefício de determinadas esferas de interesses privados perde sentido
na medida em que restou superada pela própria
dinâmica econômico-social dos nossos tempos,
na qual o gozo de Direitos Fundamentais exige,
cada vez mais, políticas jurídicas ativas por parte
dos poderes públicos (PEREZ LUÑO, 1999, p. 33).
Ainda nesse intuito de diferenciação das expressões, também não se há de confundir os Direitos Humanos com os chamados “direitos individuais”. De fato, as expressões foram empregadas
como sinônimas no período em que se identificavam os Direitos Humanos com o reconhecimento de determinadas liberdades vinculadas à
autonomia dos indivíduos. Para a ideologia liberal
o indivíduo é um fim em si mesmo, enquanto a
sociedade e o Direito não são senão meios postos
a seu serviço para facilitar o êxito de seus interes26

ses. Nesse contexto, os “direitos individuais” são
considerados em sentido eminentemente negativo
como uma mera garantia de não-ingerência estatal
na esfera individual, sendo chamados por Jellinek
(1974, p. 94) de status libertatis. Dada a sua analogia com os direitos públicos subjetivos, tem-se
que pelas mesmas razões, o conceito de “direitos
individuais” foi superado e seu emprego progressivamente abandonado.
Por fim, também se faz necessário distinguir
os Direitos Humanos das chamadas “liberdades
públicas”. O termo libertes publiques apareceu na
França no final do século XVIII e foi expressamente utilizado, no singular, no art. 9º da Constituição
Francesa de 179329. A distinção entre os termos,
mais uma vez, cinge-se ao caráter estritamente jurídico-positivo das liberdades públicas. Com efeito, os Direitos Humanos e as liberdades públicas
não coincidem. Em primeiro lugar, não se situam
no mesmo plano, porquanto as liberdades públicas
são apenas aqueles Direitos Humanos positivados;
em segundo lugar, porque não têm o mesmo conteúdo, haja vista que os direitos sociais não podem
ser considerados liberdades públicas, ao passo que
constituem Direitos Humanos30. Também é preciso consignar que o próprio termo “liberdades
públicas” carece de sentido, vez que toda liberdade requer, para o seu exercício, a intervenção do
Estado, pelo que resulta desnecessário insistir no
caráter público da liberdade, sob pena de se ter
de responder o que seriam as liberdades privadas,
sabidamente inexistentes.
Estabelecidas essas distinções, torna-se possível esboçar que os Direitos Humanos são, como
afirma Perez Luño (1999, p. 48):
um conjunto de faculdades e instituições que,
em cada momento histórico, concretizam as
exigências de dignidade, liberdade e igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas
29

In verbis: “La loi doit protéger la liberté publique et individuelle
contre l’oppression de ceux qui gouvernent” (Art. 9º da Constituição francesa de 1793). No vernáculo: “A lei deve proteger a
liberdade pública e individual contra a opressão dos que governam” (in COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica
dos direitos humanos, 4ª ed., rev. e atual. – São Paulo: Saraiva,
2006, p. 158, trad. do autor).

30

Cf. RIVERO, Jean. Les libertés publiques, 1. Les droits de
l’homme. PUF, Paris, 1973, p. 16.
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positivamente pelos ordenamentos jurídicos,
nos planos nacional e internacional.

Dessa definição, que particularmente realça o
sentido histórico dos Direitos Humanos, depreende-se também o enfoque quanto ao conteúdo
desses direitos, sempre centrados nas reivindicações por dignidade, liberdade e igualdade, em
distintos momentos de sua evolução, como pontos
de referência das faculdades e instituições que se
dirigem ao reconhecimento e afirmação da dimensão moral da pessoa humana. Aludir-se, ainda, à
necessidade de positivação, por sua vez, não é
incorrer em um enfoque formalista, na medida
em que tal positivação deve ser entendida como
técnica de proteção e garantia dos Direitos Humanos, de modo que sua noção geral, de cunho jusnaturalista no tocante à sua fundamentação, esteja
conjugada com mecanismos de proteção oriundos
de sua positivação, aptos a proporcionar a medida
do seu exercício.
Firmada, portanto, a sua delimitação conceitual, importa, agora, identificar as características
desses direitos, conforme se verá a seguir.

1.5 Características dos Direitos Humanos
Como aduz Piovesan (1997, p. 140), a definição do que sejam os Direitos Humanos aponta para
uma pluralidade de significados, considerando sua
historicidade. Suas diversas concepções tanto justificaram discursos totalitários quanto ações tidas por
democráticas, isso em razão de a atribuição do sentido estar incluída na seara da linguagem jurídica.
Ao que parece, o relevante papel que os Direitos Humanos exercem como conceito-chave na
ordem política e jurídica contribui para seu desdobramento em dialética própria, uma vez que
o conceito passa a ter definições cada vez mais
complexas e multiformes.
Deveras, a agregação de valor aos Direitos Humanos, seu significado central para a compreensão
democrática da sociedade e sua inclusão na pregação ético-social das comunidades religiosas levam
a que sejam formulados diferenciados conceitos,
não raramente contraditórios, acerca do que sejam
de fato os Direitos Humanos.

Ensina Cademartori (1999, p. 33-35) que os
Direitos Humanos teriam as seguintes características:
a) podem ser entendidos como “prerrogativas
que tem o indivíduo em face do Estado”[...]; b)
são frutos de uma concepção individualista da
sociedade, a qual postula que o Estado surge a
partir do acordo entre indivíduos livres e iguais
[...]; c) são direitos históricos, já que se inserem
dentro de um momento histórico dado, qual
seja, a fase que se desenvolve do Renascentismo até nossos dias; d) o seu fundamento de
validade não é um dado objetivo extraível da
natureza humana, mas o consenso geral dos
homens acerca da mesma [...]; e) são inalienáveis, irrenunciáveis e imprescritíveis; f) são
inclusivos, isto é, não pode cada um gozar dos
mesmos se simultaneamente os outros também
não usufruem deles.

A tais características Mazzuoli (2001, p. 86-89)
acrescenta outras, a saber: a) irrenunciabilidade,
pela qual a autorização do seu titular não tem o
condão de justificar ou convalidar a sua violação;
b) imprescritibilidade e c) serem os direitos humanos inexauríveis, no sentido de que têm a possibilidade de expansão, a eles podendo ser sempre
acrescidos novos direitos, a qualquer tempo.
Com efeito, as características aqui enumeradas
apontam para uma pluralidade de significados,
da qual, considerando sua historicidade, se opta
pela concepção contemporânea, introduzida pela
Declaração Universal de 1948 e reiterada pela Declaração de Direitos Humanos de Viena, de 1993,
fundada num duplo pilar baseado na universalidade e indivisibilidade desses direitos.
Diz-se universal porque a condição de pessoa
há de ser o requisito único para a titularidade desses direitos, afastada qualquer outra condição; e
indivisível, porque os direitos civis e políticos hão
de ser somados aos direitos sociais, econômicos e
culturais, já que não há verdadeira liberdade sem
igualdade e nem tampouco há verdadeira igualdade sem liberdade (PIOVESAN, 1997, p. 92).
Na classificação preconizada por Luigi Ferrajoli
(1995, p. 33-34), os Direitos Humanos são tidos
como a primeira emanação dos Direitos Fundamentais, vinculando, assim, tanto a atividade
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positiva como negativa do Estado. Constituem,
nas palavras do autor (op. cit., p. 44), “os direitos
primários das pessoas, extensíveis a todos os seres
humanos, incluindo os direitos sociais e os direitos
individuais”.
Nesse contexto, considerando os Direitos Humanos como Direitos Fundamentais, tem-se que
sua observância material é obrigatória no âmbito
do Estado Democrático de Direito. Sob tal perspectiva, pode-se dizer que os Direitos Humanos
são, por natureza, fundamentais, tendo por conteúdo os valores supremos do ser humano e a prevalência da dignidade humana (conteúdo material),
revelando-se essenciais também pela sua especial
posição normativa (conteúdo formal), o que permite a revelação de outros Direitos Fundamentais
fora do catálogo expresso na Constituição31.
A partir dessas características dos Direitos
Humanos, irrenunciáveis, imprescritíveis e inexauríveis, encontram-se eles também inseridos em
um crescente processo de declaração de condições
mínimas “para o estabelecimento de uma sociedade que impeça a reedição das atrocidades cometidas no passado, mormente nas recentes guerras
mundiais, de cunho humanístico” (TRINDADE,
1998, p. 56). Ao entendê-los assim, não se pode
desconsiderar os valores próprios de cada cultura.
Pelo contrário, a cultura é referência decisiva na
constituição da significação dos Direitos Humanos
em cada povo. É o que será tratado a seguir.

1.6 Os Direitos Humanos e o pluralismo
cultural
Do que se disse no item anterior no tocante
às características dos Direitos Humanos, pode-se inferir que as diferenças políticas e culturais
emergem, assim, na forma de controvertidas interpretações desses direitos. Isso porque o pluralis31
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É justamente essa visão de que o rol dos Direitos Fundamentais
expressamente admitidos pela Constituição Federal não exclui
outros decorrentes de Tratados Internacionais de que o Brasil
seja parte que irá servir de base, neste estudo, para a afirmação
de que as normas oriundas de Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos gozam de status materialmente constitucional,
ampliando, portanto, o bloco de constitucionalidade dos Direitos Fundamentais expressos.

mo cultural surge, hodiernamente, como o maior
desafio no tocante à universalização dos Direitos
Humanos. A discussão intercultural sobre direitos
humanos ganhou relevância com a fixação desses
direitos na Carta das Nações Unidas, pois ampliou
seu horizonte além da tradição cultural e religiosa
européia e norte-americana.
Acerca do desafio imposto pelo pluralismo cultural para assegurar a universalidade intercultural
dos Direitos Humanos, Bielefeldt (2000, p. 27) formula interessantes questionamentos:
Destaco três questões. Primeiramente, surge a
pergunta pela origem “ocidental” dos direitos
humanos: estão eles atrelados necessariamente
às condições culturais da tradição ocidental ou
a um racionalismo ocidental específico, por
terem surgido na Europa e na América do Norte? Conseqüência desse pensamento poderia
ser que sua validade universal seja ou ilusória
ou ligada à tendência imperialista-cultural de
negar a multiplicidade cultural. A segunda
questão refere-se à acentuada valorização da liberdade como direito individual: devem os direitos humanos ser entendidos como expressão
de uma imagem humana individualista que,
novamente, está carregada de traços específicos
do ocidente? Finalmente, a terceira pergunta relaciona-se com o fato de que os direitos
humanos podem ser chamados de “antropocêntricos”, visto que somente o ser humano é
o sujeito de direitos: uma cosmovisão antropocêntrica, possivelmente de cunho ocidental
e que se oponha às tradições teocêntrica ou
cosmocêntrica, é condição para a consecução
desses direitos?

Nesse contexto, a fim de não deixar cair em demasiada abstração a discussão sobre se o pluralismo cultural configura óbice à universalização dos
direitos humanos, deve-se, antes de tudo, verificar
quem realmente define ou propaga politicamente
certas identidades culturais, com que interesses o
faz e com qual legitimação, porquanto tal discurso
parece mais um golpe de elites dominantes interessadas na manutenção do poder do que, efetivamente, barreira intransponível à universalização
dos direitos humanos, sobretudo se se considerar
que a interculturalidade não se desenvolve dentro

I Jornada de Direito Constitucional

de linhas preestabelecidas, mas sim no encontro de
uma cultura com outra, na dialética entre aquilo
que lhe é próprio e o desconhecido.
Essa tomada de posição se faz imprescindível,
uma vez que a divergência mais freqüente entre os
doutrinadores que se contrapõem à idéia do universal reside na afirmação do propagado conceito
de particularismo, que, por sua vez, muitas vezes
é confundido com o relativismo e mesmo com o
multiculturalismo.32
Portanto, o fato é que, sem uma precisa determinação normativa dos Direitos Humanos e
das relações entre eles e outros princípios políticos e jurídicos, corre-se o risco de esvaziamento
de seu conteúdo e perda de sua efetividade por
ponderações reais impostas por outros princípios
concorrentes, ou até dissolução em difusa e inútil
retórica sobre o tema.

1.7 Classificação dos Direitos Humanos
Como já se assinalou, o panorama histórico em
que se desenvolveram os Direitos Humanos teve
seu principal momento político a partir do século XVIII, com a Revolução Francesa, e redundou
naquilo que hoje é conhecido como a construção
histórica das dimensões33 dos Direitos Humanos.
32

33

Optar pelo relativismo como justificação implica partir da
premissa de que não é possível o estabelecimento de nenhuma
verdade. O relativista é, em última análise, um cético, por estar convicto da impossibilidade de instrumentalização de uma
justificação com pretensão de universalidade. O particularismo
pode ser visto como posto ao universal, podendo ser considerado uma espécie de relativismo, se assumir a tese de que não há
possibilidade de estabelecimento de verdades universais. Para
os que defendem a posição do particularismo, o limite da verdade particular é a fronteira da própria comunidade, não existindo nada em comum que não seja fruto de orientação axiológica
forjada na própria cultura, ou seja, que não esteja condicionado
pelas tradições culturais daquele povo. O multiculturalismo,
por sua vez, é um fenômeno contemporâneo, que tem possibilitado a convivência pacífica entre culturas distintas, em um
mesmo lugar, e não está na esfera da fundamentação fi losófica.
Cf. MEDEIROS, 2007, p. 49-51. Expostas as referidas posições,
assume-se que, neste estudo, elege-se na ordem da fundamentação uma orientação universalista dos Direitos Humanos, que
merece ser mediada pela cultura em que estiver inserida.
Adota-se aqui a nomenclatura “dimensões” — e não gerações —
por se entender, na esteira do que leciona Bonavides (1993), que
tal expressão traduz melhor a idéia de que uma categoria não
substitui a outra, havendo, em verdade, um somatório de quali-

O perfil normativo dos Direitos Humanos
compõe-se da reivindicação por universalidade e
da sua tendência a tornar suas metas como jurídicas. Desde o lema da revolução de 1789 — Liberdade, Igualdade, Fraternidade, até o estabelecido
no art. 1º da Declaração Universal de 1948, “Todos
os homens nascem livres e iguais em dignidade e
direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito
de fraternidade”34, sempre a tais postulados se retorna quando se deseja dar conteúdo aos Direitos
Humanos.
Com efeito, costuma-se dividir os Direitos
Humanos Fundamentais em quatro dimensões,
todas com características próprias dos momentos históricos que as inspiraram. Tal divisão tem
por objetivo captar tais direitos em seus aspectos
de cumulatividade evolutiva, de unidade e indivisibilidade, sob o pálio da complementaridade
em razão da prevalência da idéia de garantia da
condição humana de existência.
Os direitos de primeira dimensão, explica Bonavides (1993, p. 516):
São direitos da liberdade, os primeiros a constarem do instrumento normativo constitucional, a saber, os direitos civis e políticos, que em
grande parte correspondem, por um prisma
histórico, àquela fase inaugural do constitucionalismo do Ocidente. [...] Os direitos da primeira geração ou direitos da liberdade têm por
titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado,
traduzem-se como faculdades ou atributos da
pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu
traço mais característico; enfim, são direitos de
resistência ou de oposição perante o Estado.

Deveras, como bem acentua Sarlet (2001, p.
48), nesta fase de constituição histórica dos Direitos Humanos emergem em importância os direitos
à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade
frente à lei, sempre baseados no indivíduo como
ser livre e autônomo na sua vida civil e política.
Trata-se, portanto, da proteção de tais direitos
ficações e um desenvolvimento dialético dos Direitos Humanos.
34

In COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos, 4ª ed., rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2006, p.
232, trad. do autor).
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como direitos negativos, tendentes à não intervenção estatal sobre a liberdade individual.
Ainda no século XIX começou a ganhar corpo
o movimento social dos trabalhadores da cidade,
agrupados em virtude dos processos econômicos
de industrialização e concentração do comércio.
Em contrapartida à ascensão do indivíduo, as
mudanças oriundas das revoluções tornaram-no
muito vulnerável às novas condições de vida. A sociedade liberal ofereceu-lhe em troca a segurança
da legalidade, com a garantia da igualdade de todos
perante a lei. Mas essa isonomia formal cedo se
revelou insuficiente para a crescente legião de trabalhadores compelidos a se empregarem nas empresas capitalistas. O resultado dessa atomização
social foi a pauperização das massas proletárias, já
na primeira metade do século XIX, o que acabou
por fomentar a organização de movimentos da
classe trabalhadora.
De tais movimentos surgiram as reivindicações de cunho social. Não bastava, portanto, que
se imaginasse a igualdade individualizada na vida
civil e política, pois se ela não repercutisse também
nas condições materiais de existência no mundo,
a possibilidade e as garantias de efetivação de direitos individualizados seria ínfima.
Nesse cenário, os direitos ditos de segunda dimensão voltam-se à igualdade material nas condições de vida, outorgando direitos a prestações
sociais estatais. Caracterizam-se, pois, como direitos positivos, a exigir do Estado uma ação positiva,
destinada à busca de sua efetivação. São identificáveis como direitos prestacionais e de garantia
de liberdades sociais e de direitos fundamentais
aos trabalhadores.
Acerca dos chamados direitos de segunda dimensão, Bonavides (1993, p. 516) tece o seguinte
ensinamento:
Os direitos de segunda geração merecem um
exame mais amplo. Dominam o século XX do
mesmo modo como os direitos da primeira
geração dominaram o século passado. São os
direitos sociais, culturais e econômicos bem
como os direitos coletivos ou de coletividades,
introduzidos no constitucionalismo das distintas formas de Estado Social, depois que germinaram por obra da ideologia e da reflexão antiliberal deste século. Nasceram abraçados ao
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princípio da igualdade, do qual não se podem
separar, pois fazê-lo equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os ampara e estimula.
[...] De juridicidade questionada nesta fase, foram eles remetidos à chamada esfera programáticas, em virtude de não conterem para sua
concretização aquelas garantias habitualmente
ministradas pelos instrumentos processuais
de proteção aos direitos da liberdade. Atravessaram, a seguir, uma crise de observância
e execução, cujo fim parece estar perto, desde
que recentes Constituições, inclusive do Brasil,
formularam o preceito da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais.

O reconhecimento dos Direitos Humanos de
caráter econômico e social foi o principal benefício
que se obteve do movimento socialista, iniciado na
primeira metade do século XIX. O titular desses
direitos, com efeito, não é o ser humano abstrato,
com o qual o capitalismo sempre conviveu pacificamente, mas sim o conjunto dos grupos sociais
assolados pela miséria e pela marginalização.
Em razão do seu caráter eminentemente anticapitalista, os direitos de segunda dimensão só
puderam prosperar a partir do momento em que
os donos do capital foram obrigados a compor
com os trabalhadores. Talvez por isso, já desde
o final do século XX, se venha experimentando
transformações tão radicais nas condições de
produção, dispensando-se cada vez mais a força
de trabalho e privilegiando o lucro especulativo,
o que, inegavelmente, acaba por enfraquecer os
limites de respeito a tais direitos em quase todo
o mundo.
Por sua vez, denominam-se de terceira dimensão os direitos que emergiram já no século XX, a
partir do aumento da complexidade das relações
sociais e políticas entre as camadas sociais e os países, de modo a complementar os demais Direitos
Humanos. Tais direitos voltam-se à coletividade.
Sua característica distintiva consiste na sua titularidade coletiva ou difusa, tal como ocorre no tocante
aos direitos à paz entre os povos, à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento social e econômico de todos na coletividade, à preservação do
meio ambiente e ao incremento da qualidade de
vida (BONAVIDES, 1993, p. 481).
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Constituem-se, no dizer de Bonavides35, de direitos “dotados de altíssimo teor de humanismo
e universalidade”. Os direitos de terceira geração
tendem a cristalizar-se como direitos que não se
destinam especificamente à proteção dos interesses
de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado. Têm primeiro por destinatário o
gênero humano mesmo, num momento expressivo
de sua afirmação como valor supremo em termos
de existencialidade concreta.36
Por fim, merece anotação a lição de Bonavides37
que fala ainda em uma quarta geração de direitos.
Diz ele:
O Brasil está sendo impelido para a utopia
deste fim de século: a globalização do neoliberalismo, extraída da globalização econômica.
[...] Há, contudo, outra globalização política,
que ora se desenvolve, sobre a qual não tem
jurisdição a ideologia neoliberal. Radica-se na teoria dos direitos fundamentais. [...]
Globalizar direitos fundamentais equivale a
universalizá-los no campo institucional. [...]
São direitos da quarta geração o direito à democracia, o direito à informação e o direito
do pluralismo. Deles depende a concretização
da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de máxima universalidade, para a qual
parece o mundo inclinar-se no plano de todas
as relações de convivência. [...] Os direitos
de quarta geração não somente culminam a
“objetividade” dos direitos das gerações antecedentes como absorvem — sem, todavia,
removê-la — a “subjetividade” dos direitos
individuais, a saber, os direitos da primeira
geração. [...] Enfim, os direitos da quarta geração compendiam o futuro da cidadania e o
porvir da liberdade de todos os povos. Tão-somente com eles será legítima e possível a
globalização política.

Definido o conteúdo dessas quatro dimensões
dos Direitos Humanos, na tríade liberdade, igualdade e fraternidade (ou solidariedade), impõe-se
saber se, de fato, estão definidos tipos diversos
35

Ibidem, p. 521.

36

Ibidem, p.516/525.

37

Ibidem, p. 525.

de direitos. Se afirmativa a resposta, poder-se-ia imaginar que a primeira dimensão definiu os
direitos civis e políticos da liberdade, no século
XVIII. No decorrer do século XIX, a segunda alcançou os direitos sociais e econômicos a partir
da idéia da igualdade e que, no final do século
XX, entrou em pauta a consecução dos direitos à
solidariedade para as terceira e quarta dimensões.
Entretanto, tal visão não pode ser considerada
absoluta. Conforme sustenta Bielefeldt (2000, p.
114), a liberdade, a igualdade e a solidariedade
somente adquirem força crítica e sistemática se
elas não forem apenas consideradas aditivas ou
contrapontos entre si, mas se forem entendidas
como momentos estruturais condicionantes de
um único princípio dos Direitos Humanos.
Nesse contexto, não se há de falar, na expressão
de Bielefeldt (2000, p. 115), em soma de liberdade
e igualdade, no que o mais representa uma necessidade de acordo entre ambas, “mas sim de liberdade como igualdade, ou, ainda, de igualdade na
liberdade”. Liberdade, igualdade e solidariedade
formam, pois, uma estrutura com unidade interna.
Não estão apenas juntas em uma relação de complementação ou relativização, mas são elementos
que se esclarecem reciprocamente. No âmbito dos
Direitos Humanos, não pode haver liberdade sem
igualdade, sob pena de aquela ser um privilégio
e não um Direito Humano. A recíproca também
procede, vez que uma igualdade não direcionada
à liberdade não pode ser considerada como princípio de Direito Humano, porquanto nesses direitos sempre importa o reconhecimento político e
jurídico da autonomia responsável.
Essa autonomia responsável, por sua vez,
exercida dentro do direito à liberdade igual para
todos, somente se esclarece a partir do conceito
de solidariedade, que não permite possa a autonomia referir-se a indivíduos isolados, mas sim à
responsabilidade de todos por uma ordem política libertária e de participação paritária. Objeta-se,
portanto, que as gerações de direitos induzam à
idéia de sucessão — através da qual uma categoria
de direitos sucede a outra que se finda. No dizer
de Weis (1999, p. 43):
A realidade histórica aponta, em sentido contrário, para a concomitância do surgimento
de vários textos jurídicos concernentes a di31
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reitos humanos de uma ou outra natureza. No
plano interno, por exemplo, a consagração nas
Constituições dos direitos sociais foi, em geral, posterior a dos direitos civis e políticos, ao
passo que no plano internacional o surgimento da Organização Internacional do Trabalho,
em 1919, propiciou a elaboração de diversas
convenções regulamentando os direitos sociais
dos trabalhadores, antes mesmo da internacionalização dos direitos civis e políticos no
plano externo.

Afasta-se, pelos motivos expostos, a visão fragmentária e hierarquizada das diversas categorias
de Direitos Humanos. Além da imprecisão do termo “gerações” em face da idéia contemporânea
de Direitos Humanos, essa visão segmentada dos
aludidos direitos pode ainda se prestar a justificar
políticas públicas que não reconhecem a indivisibilidade da dignidade humana, gerando atuação
estatal em um determinado setor em detrimento
de outro, com desrespeito, em regra, dos direitos
sociais e culturais.
Feitas essas considerações, o presente trabalho
se presta a esclarecer se, no terreno dos chamados
Direitos Fundamentais, isto é, os Direitos Humanos reconhecidos expressamente pela autoridade
política no bojo do texto constitucional, e na seara
daqueles introduzidos no ordenamento interno
por meio de Tratados Internacionais, existe uma
hierarquia normativa.
Com efeito, o que se pretende é saber se, no
tocante aos Direitos Humanos, o Direito Internacional prevalece sobre o Direito Interno, ou se se
trata de duas ordens jurídicas paralelas. Em qualquer dos casos, urge compreender como resolver
os eventuais conflitos normativos entre o Direito
Internacional e o Direito Interno, quando o assunto disse respeito aos Direitos Humanos.
Surge, assim, a discussão sobre a maneira pela
qual ocorre a incorporação dos Direitos Humanos ao ordenamento jurídico interno. Interessa,
portanto, a compreensão da maneira pela qual
o Direito Internacional e o Direito Interno pátrio se relacionam quanto ao exame da matéria,
sobretudo pela compreensão de que se devem
tutelar os Direitos Humanos na sua máxima extensão.
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1.8 Conclusão
A idéia da consagração formal de direitos mínimos do ser humano e a compreensão da dignidade
suprema da pessoa humana têm sido, em grande
parte, fruto da dor física e do sofrimento moral
que, a cada grande surto de violência, acabam
por fazer com que os homens recuem, diante das
atrocidades cometidas e de explorações aviltantes,
fazendo com que neles nasça a consciência quanto
à necessidade de novas regras que conduzam uma
vida mais digna para todos.
Os Direitos Humanos surgem, assim, como
aspiração política de cidadania, a serem conquistados no campo da política, para que possam ser
efetivados socialmente. No centro dessa tensão está
o Direito, que pode servir a uma ou outra perspectiva, de acordo com os interesses do sistema político
e também à luz dos valores que o condicionam no
ordenamento jurídico. Os Direitos Humanos, termo de uso comum, mas não categoricamente definido, são identificados a partir de reivindicações
morais e políticas, variáveis a partir de sua evolução
histórica, formando um sistema correspondente à
hierarquia de valores prevalecente no meio social
sobre aquilo que todo ser humano tem ou deve
ter perante sua sociedade e governo. Mas, essa
hierarquia axiológica nem sempre coincide com a
consagrada no ordenamento positivo. Há sempre
uma tensão dialética entre a consciência jurídica
da coletividade e as normas editadas pelo Estado.
Tais normas, sejam elas de Direito Interno
ou de Direito Internacional, buscam concretizar,
por meio de faculdades e instituições, as exigências oriundas do princípio da dignidade da pessoa
humana, da liberdade e da igualdade. No direito brasileiro, verifica-se a opção por um sistema
misto no tocante à disciplina dos tratados, vale
dizer: um regime aplicável aos tratados de Direitos
Humanos e outro relativo aos tratados que versem
sobre matérias diversas.
Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988) possibilitou
a abertura do sistema jurídico pátrio à ratificação
de vários tratados internacionais protetivos dos
Direitos Humanos que, por sua vez, agregam novos direitos e garantias fundamentais àqueles já
constantes do texto expresso da Carta Magna. A
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doutrina, por sua vez, sempre defendeu que esses
tratados, uma vez ratificados, têm índole e nível
constitucionais, além de aplicação imediata, empregando como principal argumento o disposto
no § 2° do art. 5°, na medida em que afirma que
“os direitos e garantias nela elencados não excluem
outros provenientes dos tratados internacionais
em que a República Federativa do Brasil seja parte”.
Ocorre que a Emenda Constitucional 45/2004
acabou por introduzir ao art. 5° o confuso § 3°,
prevendo que os referidos tratados equivalerão às
emendas constitucionais se aprovados em cada
casa do Congresso Nacional, em dois turnos de votação, por 3/5 dos membros. A interpretação desse
novo dispositivo, se efetuada fora do contexto sistemático e dissociada dos embates históricos acerca do verdadeiro significado jurídico dos Direitos
Humanos, pode conduzir a situações absurdas,
aptas a gerar retrocessos no entendimento sobre a
hierarquia constitucional das normas decorrentes
de tratados internacionais sobre Direitos Humanos no Brasil.
Nesse contexto, tem-se, conforme aqui exposto, a confirmação do status constitucional das
normas oriundas de tratados internacionais sobre
Direitos Humanos, sua conseqüente aplicabilidade
imediata e utilização como norma de parâmetro
interpretativo, independentemente do processo
de formalização a que se refere o § 3° do art. 5°,
introduzido pela Emenda Constitucional 45/2004.
Desse modo, os tratados de Direitos Humanos
constituem poderoso instrumento jurídico para o
reconhecimento de valores garantidores da dignidade da pessoa humana, da paz e da democracia.
Sua incorporação ao ordenamento jurídico interno
deve se dar mediante a observância de seu status
de norma constitucional, com eficácia plena e aplicabilidade imediata, tão logo sejam ratificados, a
fim de assegurar a real proteção e gozo dos direitos
neles consagrados, sob pena de esvaziamento de
seu conteúdo e afronta ao Texto Constitucional.
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Ativismo judicial e direito à saúde
Juíza federal substituta Andréa Márcia Vieira de Almeida

1 Introdução
O direito à saúde é um direito fundamental
previsto na Constituição Federal de 1988, garantido a todos por meio do artigo 196, que também estabelece como dever do Estado a redução do risco
de doença e de outros agravos, mediante políticas
sociais e econômicas, além de garantir o acesso
universal e igualitário às ações e serviços para a
sua promoção, proteção e recuperação.
Ocorre que esse direito não é devidamente regulamentado pelo Poder Legislativo como medida
necessária para sua concretização, tampouco é efetivado de forma satisfatória pelo Poder Executivo.
Por tal razão, aqueles que são privados do exercício
do seu direito buscam no Judiciário o preenchimento de tais omissões.
A atuação do Poder Judiciário, por sua vez,
apresenta caráter limitado, diante da necessidade de observância das normas às quais os agentes
administrativos estão submetidos e diante da necessidade de cumprimento das decisões judiciais
por meio da autoridade competente.
Ainda assim, a efetivação indiscriminada de
todos os direitos fundamentais para todas as pessoas, em qualquer situação, impossibilita a concretização do direito à saúde e dos demais direitos
fundamentais.
Por tal razão, o critério da ponderação de interesses ou adequabilidade normativa viabiliza a
análise, no caso concreto, da atuação do Poder Judiciário. Os direitos fundamentais devem ser satisfeitos de acordo com a reserva do possível e conforme as possibilidades orçamentárias, econômicas
e financeiras do ente federativo, observando-se os
limites de cada Estado.

2 Ativismo judicial e o direito à saúde
Muitas interpretações acerca do direito à saúde,
em especial em relação ao art. 196 da Constituição

Federal, são realizadas pela doutrina constitucional
brasileira. Essas interpretações, no geral, buscam
definir os limites do direito constitucional à saúde,
sendo ou não um direito subjetivo público e suas
consequências no ordenamento jurídico vigente,
além da possibilidade de imposição de prestações
positivas do Estado, passíveis de garantia pela via
judicial.
A judicialização do direito à saúde, por sua vez,
possui caráter multissetorial, já que é de tamanha
importância para a sociedade, que envolve interesses não apenas dos juristas, dos operadores do
Direito, mas também dos gestores públicos, dos
profissionais da área de saúde e da sociedade civil
como um todo.
A atuação do Poder Judiciário é fundamental
para o exercício efetivo da cidadania e para a realização do direito à saúde. Entretanto, as decisões
judiciais têm gerado conflitos para os elaboradores
e executores das políticas públicas, que são compelidos a garantir prestações de direitos sociais das
mais diversas, muitas vezes contrastantes com a
política estabelecida pelos governos para a área
da saúde e além das possibilidades orçamentárias.
É importante observar que há uma necessidade
de se redimensionar a questão da judicialização do
direito à saúde no Brasil, reconhecendo a importância de se considerar a existência de política estatal que abranja a prestação de saúde pleiteada pela
parte. Ao deferir uma prestação de saúde incluída
entre as políticas sociais e econômicas formuladas
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Judiciário
não estaria criando política pública, mas apenas
determinando o seu cumprimento, reconhecendo,
então, a evidência de um direito subjetivo público
a determinada política pública de saúde.
Nesta linha de pensamento, Oscar Valente
Cardoso (2009, p. 48) salienta a extensão subjetiva e os reflexos dos direitos fundamentais sobre a
atuação dos poderes públicos:
Apesar de sua extensão subjetiva, os direitos
fundamentais também possuem um caráter

I Jornada de Direito Constitucional

objetivo, considerando que não se limitam a
produzir seus efeitos somente para assegurar
um direito individual no caso concreto, tendo
também reflexos autônomos sobre a atuação
dos poderes públicos (em sua efetivação) e o
ordenamento jurídico.

Por sua vez, Ingo Wolfgang Sarlet (2009, p.
154) analisa a perspectiva jurídico-subjetiva dos
direitos fundamentais da seguinte forma:
Para traçarmos uma distinção suficientemente
precisa entre a perspectiva objetiva e subjetiva
(sem prejuízo da possibilidade de uma eventual
subjetivação de posições em princípio limitadas
à juridicidade meramente objetiva), consideramos necessária a clarificação do significado
desta exigibilidade, já que, de certa forma, a
mera possibilidade de suscitar-se judicialmente o controle da constitucionalidade de um ato
normativo não deixa de constituir, sob o ângulo
de uma efetivação via judicial, uma faceta da
subjetivação inerente a todas as normas constitucionais na condição de direito objetivo. Neste
contexto, quando — no âmbito da assim denominada perspectiva subjetiva — falamos de
direitos fundamentais subjetivos, estamo-nos
referindo à possibilidade que tem o seu titular
(considerado como tal a pessoa individual ou
ente coletivo a quem é atribuído) de fazer valer judicialmente os poderes, as liberdades ou
mesmo o direito à ação ou às ações negativas
ou positivas que lhe foram outorgadas pela
norma consagradora do direito fundamental
em questão.

Sobre a vinculação do poder público aos direitos fundamentais, elucida o referido autor (2009,
p. 365/366):
Diversamente do que enuncia o art. 18/1 da
Constituição Portuguesa, que expressamente
prevê a vinculação das entidades públicas e privadas aos direitos fundamentais, a nossa Lei
Fundamental, neste particular, quedou silente
na formulação do seu art. 5º, § 1º, limitando-se a proclamar a imediata aplicabilidade das
normas de direitos fundamentais. A omissão
do Constituinte não significa, todavia, que os
poderes públicos (assim como os particulares)

não estejam vinculados pelos direitos fundamentais. Tal se justifica pelo fato de que, em
nosso direito constitucional, o postulado da
aplicabilidade imediata das normas de direitos
fundamentais (art. 5º, § 1º, da CF) pode ser
compreendido como um mandado de otimização de sua eficácia, pelo menos no sentido
de impor aos poderes públicos a aplicação imediata dos direitos fundamentais, outorgando-lhes, nos termos desta aplicabilidade, a maior
eficácia possível. Assim, por exemplo, mesmo
em se tratando de norma de eficácia inequivocamente limitada, o legislador, além de
obrigado a atuar no sentido da concretização
do direito fundamental, encontra-se proibido
(e nesta medida também está vinculado) de
editar normas que atentem contra o sentido
e a finalidade da norma de direito fundamental. Também no direito lusitano se parte do
pressuposto de que o art. 18/1 da CRP assume
a função de reforçar o caráter vinculante das
normas de direitos fundamentais, que ressalta o dever específico dos poderes públicos de
respeitar e promover os direitos fundamentais.

Importante observar, ainda, que a gestão do
Sistema Único de Saúde, orientado pelo princípio constitucional do acesso universal e igualitário às ações e prestações de saúde, necessita da
elaboração de políticas públicas que repartam os
recursos com a maior eficácia possível. Por certo, o
financiamento de toda e qualquer ação e prestação
de saúde pode ocasionar lesão à ordem administrativa, prejudicando ainda mais o atendimento
médico por meio do sistema público.
Por tal razão, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que
não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente.
Neste sentido, oportuna a análise de Oscar
Cardoso (2009, p. 48-49) ao afirmar que a efetivação indiscriminada de todos os direitos fundamentais para todas as pessoas, em qualquer situação, pode impossibilitar a sua concretização.
Por tal razão, costuma-se invocar, para justificar
a opção do Executivo, a necessidade de “escolhas
trágicas”, consistentes em optar por concretizar
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determinados direitos, para algumas pessoas, em
detrimento do direito de outras.
Por sua vez, em razão das omissões do Executivo e Legislativo, alguns sustentam a existência
de “política judicial de medicamentos”, diante do
crescente número de ações judiciais pleiteando o
fornecimento de medicamentos, causando a interferência indevida do Judiciário na política nacional de medicamentos e a violação da democracia
(ZANDONÁ, 2008).
A impossibilidade de o Poder Público financiar
toda e qualquer ação e prestação de saúde também
é evidenciada ao se ressaltar que a Administração
precisa de fontes de receita e a efetivação dos direitos fundamentais depende da economia e das
finanças públicas.
Constata-se, então, nesse contexto, que o direito à saúde, assim como os demais direitos fundamentais, não é ilimitado e absoluto, podendo
ser restringido ou não incidir em determinada
situação fática. Essas restrições limitam a atuação
do poder estatal, exigindo que os direitos fundamentais devam ser satisfeitos de acordo com a
reserva do possível, conforme as possibilidades
econômicas e financeiras do ente federativo. A reserva do possível, então, está relacionada com os
limites do Estado e com a efetivação dos direitos
sociais, podendo ser invocada somente quando
demonstrar motivo justo e objetivamente comprovável (CARDOSO, p. 51).
Por outro lado, oportuno evidenciar o entendimento apresentado por Dirley da Cunha Júnior
(2008, p.611) ao esclarecer que, em verdade, a discussão não estaria em torno da aplicação imediata
ou não dos direito fundamentais, mas, sim, em
como realizar e tornar efetiva essa aplicação imediata. O problema real a ser enfrentado é o das medidas imaginadas e imagináveis para a efetivação e
concretização imediata desses direitos:
Concluindo, por ora, a problemática da eficácia dos direitos fundamentais, sublinhamos
que, hodiernamente, no âmbito de uma dogmática constitucional transformadora e emancipatória, a questão não está mais em discutir
se há ou não aplicação imediata dos direitos
fundamentais, que é pressuposta, mas, sim, em
como realizar e tornar efetiva essa aplicação
imediata. Assim, o problema real que temos
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de enfrentar é o das medidas imaginadas e
imagináveis para a efetivação e concretização
imediata desses direitos.

Cumpre observar, ainda, que, para garantir a
concretização do direito à saúde, a execução desses
serviços pode ser feita diretamente pela Administração Pública ou de forma indireta (por terceiros), inclusive pessoa natural ou jurídica de direito
privado (art. 197). Essa prestação das ações e dos
serviços públicos se concretiza por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), composto por uma rede
regionalizada e hierarquizada, organizada com
fundamento na descentralização (direção única
em cada esfera de governo), no atendimento integral (priorizando a prevenção) e na participação da
comunidade (art. 198) (CARDOSO, 2009, p. 52).
O privilégio ao tratamento fornecido pelo SUS
não afasta a possibilidade de o Poder Judiciário,
ou a própria Administração, decidir de forma diversa, permitindo a adoção de outras medidas a
serem fornecidas para determinadas pessoas que,
por razões específicas do seu organismo, comprovem a ineficiência do tratamento fornecido para
os seus casos.
Torna-se possível, então, no caso concreto, ser
garantido o tratamento médico ou fornecimento
de medicamentos ainda que a medida não seja
custeada pelo SUS, caso seja comprovado que o
tratamento fornecido não possui eficácia, assegurando-se, desse modo, o direito fundamental
à saúde, na medida do possível e considerando a
gravidade da situação.
Acrescente-se, inclusive, que, apesar de algumas controvérsias, a garantia do direito fundamental à saúde independe da situação econômica
do requerente.
Conforme observa José Afonso (2006, p. 308),
o direito igual à vida de todos os seres humanos
significa que, nos casos de doença, deve-se garantir
um tratamento condigno de acordo com o estado
atual da ciência médica, independente da situação
econômica.
Por outro lado, como observa Cardoso (2009, p.
53), efetivamente, não há previsão constitucional
expressa acerca da prestação direta de tratamento ou do fornecimento gratuito de medicamentos
pelo Poder Público. O que a Constituição deter-

I Jornada de Direito Constitucional

mina é somente que o Estado formule políticas
públicas preventivas, a fim de reduzir o risco de
doenças, visando o acesso às ações e serviços referentes à sua promoção, proteção e recuperação
(art. 196) e não a concessão de remédios individualmente para cada cidadão.
Entretanto, a obrigação de o Poder Público fornecer medicamentos e prestar tratamento médico
é matéria atualmente predominante nos tribunais
superiores brasileiros (STF, RE-AgR 393175/RS;
STJ, REsp 868943/RS), ampliando a interpretação
da garantia do direito fundamental à saúde a tais
hipóteses.
À guisa de exemplo, oportuna a análise da decisão proferida no pedido de suspensão de tutela
antecipada 175, formulado pela União, e no pedido
de suspensão de tutela antecipada 178, formulado pelo Município de Fortaleza, contra acórdão
proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, nos autos da Apelação Cível
no 408729/CE (2006.81.00.003148-1), que deferiu
a antecipação de tutela recursal para determinar
à União, ao Estado do Ceará e ao Município de
Fortaleza o fornecimento do medicamento denominado Zavesca (Miglustat), em favor de uma
paciente. Essa decisão foi publicada no DJE 182,
no dia 28/09/2009.
Cumpre observar que, para ser proferida a referida decisão, foram utilizadas informações coletadas em audiência pública sobre saúde, realizada no
Supremo Tribunal Federal, no dia 05 de março de
2009. Na referida decisão, reconheceu-se o dever
de o Estado fornecer os medicamentos requeridos
para tratamento de saúde, tendo sido a primeira
vez em que o Supremo utilizou subsídios de uma
audiência pública para fixar orientações sobre a
questão.
Ao verificar que o medicamento estava registrado na Anvisa, o Ministro Gilmar Mendes, à
época Presidente do STF, concluiu que, no caso
em questão, as provas juntadas atestaram que o
medicamento referido nos autos era necessário
para o tratamento da respectiva patologia.
Constatou-se que o referido medicamento, na
época da propositura da ação, possuía registro na
Anvisa, embora não constasse dos Protocolos e
Diretrizes Terapêuticas do SUS, em razão do alto
custo, embora este fundamento não justificasse o

não fornecimento, já que existe uma política pública própria para contemplar o acesso da população
acometida por enfermidades raras aos tratamentos
disponíveis.
Ressaltou-se, inclusive, na decisão que os entes
federados não teriam comprovado a ocorrência de
grave lesão à ordem, à saúde e à economia públicas
capaz de justificar a excepcionalidade da suspensão
de tutela.
Por tal razão, foi garantido o fornecimento do
medicamento referido acima pelo Poder Público
ao paciente que dele necessitava, assegurando a
concretização do direito fundamental à saúde.
Fez-se, em verdade, uma ponderação de interesses ou adequabilidade normativa, viabilizando
a análise, no caso concreto, da garantia do direito
fundamental à saúde e as limitações do Poder Público, reafirmando-se a necessidade de atendimento à prestação do serviço de saúde e a efetivação
deste direito.

3 Conclusão
Apesar de o direito à saúde possuir previsão
expressa na Constituição Federal de 1988 e ser
um direito fundamental, com aplicação imediata
também garantida constitucionalmente, não é regulamentado pelo Legislativo de forma necessária
à sua concretização.
Do mesmo modo, a inércia do Executivo em
desenvolver políticas públicas necessárias para o
adequado atendimento aos serviços e prestações de
saúde, enseja, consequentemente, a busca no Poder Judiciário do preenchimento dessas omissões,
pelas pessoas privadas do exercício do seu direito.
Muitas vezes o Executivo, inclusive, realiza a
opção por “escolhas trágicas”, que consiste em
optar por concretizar determinados direitos para
algumas pessoas em detrimento dos direitos de
outras.
A concretização dos direitos fundamentais,
por outro lado, depende da economia e finanças
públicas e da existência de recursos. A efetivação
indiscriminada de todos os direitos fundamentais
para todas as pessoas, em qualquer situação, pode
tornar impossível a concretização do direito à saúde e dos demais direitos fundamentais.
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Assim, além de o Poder Público encontrar limites orçamentários e financeiros, encontra limites
na sua atuação, já que há outros direitos fundamentais, além do direito à saúde, que necessitam
ser concretizados.
Surge, então, a necessidade de observância da
reserva do possível, a fim de ser garantido apenas
o núcleo mínimo e essencial dos direitos fundamentais, inclusive do direito à saúde.
O direito à saúde, assim como todo direito fundamental, não é ilimitado e absoluto, podendo ser
restringido ou não incidir em determinada situação fática quando em confronto com outro direito.
Entretanto, isso não impede que o jurisdicionado
questione as escolhas do Executivo perante o Poder Judiciário. Por meio da ponderação de interesses ou da adequabilidade normativa, analisa-se
o caso concreto e a decisão a ser adotada.
O privilégio ao tratamento fornecido pelo SUS
não afasta a possibilidade de o Poder Judiciário,
ou a própria Administração, decidir de forma diversa, permitindo a adoção de outras medidas a
serem fornecidas para determinadas pessoas que,
por razões específicas do seu organismo, comprovem a ineficiência do tratamento fornecido para
os seus casos.
Por tal razão, é possível o questionamento dos
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do
SUS, inclusive na via judicial, a fim de garantir o
fornecimento de medicamento pelo Poder Público e, consequentemente, o direito fundamental à
saúde é concretizado.
Portanto, por meio da realização da ponderação de interesses, no caso concreto, viabiliza-se a
análise do conflito entre a necessidade de garantia
do direito fundamental à saúde e as limitações do
Poder Público, reafirmando-se a necessidade de
atendimento à prestação dos serviços de saúde e
a efetivação deste direito.
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A liberdade do corpo:
supremacia da dignidade da pessoa humana sobre a opressão
das cobranças de dívidas pelo Estado através de ações criminais
Juiz federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes

Do fundo desta noite que persiste
A me envolver em breu — eterno e espesso,
A qualquer deus — se algum acaso existe,
Por mi’alma insubjugável agradeço.
Nas garras do destino e seus estragos,
Sob os golpes que o acaso atira e acerta,
Nunca me lamentei — e ainda trago
Minha cabeça — embora em sangue — ereta.
Além deste oceano de lamúria,
Somente o Horror das trevas se divisa;
Porém o tempo, a consumir-se em fúria,
Não me amedronta, nem me martiriza.
Por ser estreita a senda — eu não declino,
Nem por pesada a mão que o mundo espalma;
Eu sou dono e senhor de meu destino;
Eu sou o comandante de minha alma.
(Invictus, autor: William E Henley,
tradutor: André C. S. Masini)

Dois corolários da dignidade humana, cujo
alcance no estágio atual da democracia ocidental demorou mais de um milênio, são o direito
ao silêncio e o direito de não ser preso por dívidas (CF/88, art. 5º, incisos LXIII1 e LXVII2). Essas
garantias ao indivíduo foram arqueadas como
subprincípios de sustentação do próprio estado
democrático de direito a partir do momento que
a Carta Magna brasileira elencou a dignidade da
pessoa humana como seu fundamento (CF/88,
art. 1º, inciso III3). Conquanto a evolução tenha
1

“LXIII – o preso será informado de seus direitos, entre os quais
o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da
família e de advogado;”

2

“LXVII – não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação
alimentícia e a do depositário infiel;”

3

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fun-

sido significativa na seara civil, ainda aterrorizam
os indivíduos algumas normas opressoras de direito penal, cuja disciplina tem sido arquitetada
no sentido de ameaçar e de oprimir aqueles que
sejam devedores de tributos, em verdadeira burla
e diminuição dos valores sustentados por aqueles
postulados do estado de direito. Já é hora de os
juízes, conscientes de seu papel de assegurarem
ao homem a plenitude das garantias constitucionais, rechaçarem a humilhante cobrança tributária
por meio de ações penais, bem assim deixarem de
exercer o papel de zeladores de privilégios estatais
injustificados.
Recentes julgados do Supremo Tribunal Federal
sustentaram grandes debates a respeito da prisão
por dívidas, que no direito romano era a base de
sustentação do credor. O corpo servia como escravidão ou como pena pela inadimplência de todo e
qualquer crédito, seja de que natureza fosse. Foram
apreciados os Recursos Extraordinários 349.703 e
466.343, além do Habeas Corpus 87.585.
Prevaleceu o entendimento unânime de que o
direito à liberdade é um dos direitos humanos fundamentais priorizados pela Constituição Federal e
que sua privação somente pode ocorrer em casos
excepcionais, dentre os quais não se enquadra a
prisão civil por dívida. O ministro Menezes Direito
afirmou que “há uma força teórica para legitimar-se como fonte protetora dos direitos humanos,
inspirada na ética, de convivência entre os Estados
com respeito aos direitos humanos”. Por sua vez,
o ministro Cezar Peluso lembrou:
O corpo humano, em qualquer hipótese (de
dívida) é o mesmo. O valor e a tutela jurídica
que ele merece são os mesmos. A modalidade
do depósito é irrelevante. A estratégia jurídica para cobrar dívida sobre o corpo humano
damentos: [...] III – a dignidade da pessoa humana;”
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é um retrocesso ao tempo em que o corpo
humano era o corpus vilis (corpo vil), sujeito
a qualquer coisa.

Em complemento às assertivas e ao alcance sobre o conteúdo constitucional, o ministro Celso de
Mello mencionou que o Pacto de São José da Costa
Rica sobre Direitos Humanos, ratificado pelo Brasil em 1992, proíbe, em seu art. 7º, § 7º, a prisão
civil por dívida, excetuado o devedor voluntário
de pensão alimentícia. O mesmo ocorre com o art.
11 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos, patrocinado em 1966 pela Organização das Nações Unidas (ONU), ao qual o Brasil
aderiu em 1990. Até a Declaração Americana dos
Direitos da Pessoa Humana, firmada em 1948, em
Bogotá (Colômbia), com a participação do Brasil,
já previa esta proibição. Também a Conferência
Mundial sobre Direitos Humanos, realizada em
Viena (Áustria), em 1993, com participação ativa da delegação brasileira, preconizou o fim da
aludida prisão civil por dívida. O ministro ponderou que, naquele evento, ficou bem marcada a
interdependência entre democracia e o respeito
dos direitos da pessoa humana, tendência que se
vem consolidando em todo o mundo.
Sob tal contexto de evolução histórica, que
comunga ideais da comunidade interna e da internacional, é um contra-senso admitir o curso
de ações penais através das quais o Estado veicule
seu interesse exclusivo de compelir o cidadão ao
pagamento de dívidas tributárias. O dolo necessário para o manejo de uma denúncia criminal
e o seu recebimento não pode estar lastreado na
omissão do indivíduo quanto ao cumprimento de
obrigações acessórias ou principais de natureza
tributária4, porquanto tal postura ensejaria quebra
do princípio da presunção de inocência5 a exigir do
agente uma conduta ativa contrária ao postulado
constitucional que lhe assegura o silêncio.
Não havendo fraude, ilusão ou artifício, a mera
omissão no cumprimento de deveres civis ou tributários, e conseqüentemente em relação ao pagamento de obrigações tributárias, leva à condição de
4
5
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CTN, art. 113.
“CF/88, Art. 5º, LVII – ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória;”

inadimplemento hábil ao lançamento do crédito
tributário6 e sua cobrança pelas vias executivas
previstas em lei7, porém não autoriza a utilização
de expedientes intimidatórios, através da ação penal, com vistas a agilizar o recebimento da dívida.
Registre-se que o crédito tributário goza de garantias e privilégios8 que o colocam acima das demais
dívidas de natureza civil, não se justificando, à luz
dos princípios constitucionais sob análise, que se
regrida na evolução histórica para permitir que as
dívidas tributárias tenham como fiança ou aval o
corpo humano.
A par de tais considerações, o art. 9º da Lei
10.684, de 30/05/2003, delimita a exata intenção
das ações penais que tenham por fundamento a
inadimplência tributária, cujo início, suspensão,
prosseguimento e extinção passam a depender
exclusivamente da conciliação com os interesses
fazendários. Eis o teor do dispositivo:
Art. 9º – É suspensa a pretensão punitiva do
Estado, referente aos crimes previstos nos arts.
1º e 2º da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990,
e nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal,
durante o período em que a pessoa jurídica
relacionada com o agente dos aludidos crimes
estiver incluída no regime de parcelamento.
§ 1º – A prescrição criminal não corre durante
o período de suspensão da pretensão punitiva.
§ 2º – Extingue-se a punibilidade dos crimes
referidos neste artigo quando a pessoa jurídica
relacionada com o agente efetuar o pagamento
integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios.

Percebe-se nitidamente que a ação penal nos
casos ressaltados no dispositivo transcrito, quando
não envolva atos ou omissões que gerem fraudes,
ilusões ou artifícios, serve apenas para compelir o
indivíduo ao pronto pagamento de seus débitos
para com a fazenda pública, sob pena de prisão.
É uma forma econômica e eficaz de garantir os
créditos tributários, sem recorrer ao desgaste de
promover uma execução fiscal, localizar e penho6

CTN, art. 142 e seguintes.

7

Lei 6.830/80 c/c CTN, art. 204.

8

CTN, arts. 183 a 193.
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rar bens, para só ao final obter o adimplemento
da dívida.
É bem verdade que a questão tem defensores
árduos, para os quais o privilégio do Estado deve
superar os limites da ética, tanto quanto, valendo-se da premissa bíblica do Velho Testamento,
“olho por olho, dente por dente”. Se o cidadão
sonegou tributos, não haveria porque o poder
público respeitar-lhe a integridade física, já que
o interesse público prepondera ao privado. Mas
sem querer adentrar no que se considera baixa
estatura de fundamentação teórica, tais premissas seriam aceitáveis nos casos atuais de ganância tributária e de hipossuficiência de empregos
e rendas? A própria jurisprudência, em passos
tradicionais e conservadores, já admite a absolvição do agente quando ele demonstre que passou
por problemas financeiros e não pagou tributos
em razão de necessidades inescusáveis consigo,
com familiares ou para o pagamento salarial de
empregados.
Com efeito, os tipos penais que buscam preservar o interesse fazendário, no seu todo ou em
parte, violam de forma clara e arrogante os postulados constitucionais do direito ao silêncio e de
não ser preso por dívidas, deixando aberta uma
ferida exposta pela constante agressão ao princípio
da dignidade da pessoa humana. Eis o que dispõem
as normas penais sob exame:
Art. 168-A – Deixar de repassar à previdência
social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos,
e multa.
§ 1º – Nas mesmas penas incorre quem deixar
de:
I – recolher, no prazo legal, contribuição ou
outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento
efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada
do público;
II – recolher contribuições devidas à previdência
social que tenham integrado despesas contábeis
ou custos relativos à venda de produtos ou à
prestação de serviços;
III – pagar benefício devido a segurado, quando
as respectivas cotas ou valores já tiverem sido
reembolsados à empresa pela previdência social.

[...]
Art. 337-A – Suprimir ou reduzir contribuição
social previdenciária e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
I – omitir de folha de pagamento da empresa ou de
documento de informações previsto pela legislação
previdenciária segurados empregado, empresário,
trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou
a este equiparado que lhe prestem serviços;
II – deixar de lançar mensalmente nos títulos
próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas
pelo empregador ou pelo tomador de serviços;
III – omitir, total ou parcialmente, receitas ou
lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições
sociais previdenciárias:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos,
e multa.
[...]
Lei 8.137/90:
Art. 1º – Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as
seguintes condutas:
I – omitir informação, ou prestar declaração
falsa às autoridades fazendárias;
II – fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação
de qualquer natureza, em documento ou livro
exigido pela lei fiscal;
III – falsificar ou alterar nota fiscal, fatura,
duplicata, nota de venda, ou qualquer outro
documento relativo à operação tributável;
IV – elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou
utilizar documento que saiba ou deva saber
falso ou inexato;
V – negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente,
relativa a venda de mercadoria ou prestação de
serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la
em desacordo com a legislação.
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos,
e multa.
[...]
Art. 2º – Constitui crime da mesma natureza:
I – fazer declaração falsa ou omitir declaração
sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra
45
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fraude, para eximir-se, total ou parcialmente,
de pagamento de tributo;
II – deixar de recolher, no prazo legal, valor de
tributo ou de contribuição social, descontado
ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo
de obrigação e que deveria recolher aos cofres
públicos;
III – exigir, pagar ou receber, para si ou para o
contribuinte beneficiário, qualquer percentagem
sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal;
IV – deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo
com o estatuído, o incentivo fiscal ou parcelas
de imposto liberadas por órgão ou entidade de
desenvolvimento;
V – utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito
passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei,
fornecida à Fazenda Pública.
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, e multa.

Como se observa nos textos das normas penais
assinalados de forma diferenciada, a tipificação deriva de omissão qualificada, na sua essência, como
garantia ao cidadão de permanecer em silêncio ou,
na linha do direito moderno, de não produzir prova contra si mesmo. Punir o agente em face de tais
condutas omissivas, sem que tenha havido fraude
ou artifício engenhoso para iludir o fisco, caracteriza pleno retrocesso à fase pré-histórica de prisão
por dívidas, lastreando-se o decreto condenatório
no fundamento de que o silêncio ou a omissão são
interpretados contra o devedor.
Posto isso, seguindo os precedentes julgados
pelo Supremo Tribunal Federal em relação à impossibilidade de prisão civil por dívidas, é inescusável conceber que a tipificação penal de condutas
que, à luz dos princípios constitucionais sob enfoque, exijam do agente a negação de seus direitos ao
silêncio ou de não produzir prova contra si próprio
significa burlar e desconsiderar o fundamento do
estado democrático de direito assentado no postulado da dignidade da pessoa humana.
Cumpre aos juízes o papel de guardiães das garantias constitucionais, de tal forma a rechaçarem
46

denúncias criminais sustentadas na mera inadimplência tributária do cidadão. A não ser assim, o
destino da ação e do processo penal ficará ao sabor
dos ventos soprados pelos exclusivos interesses
fazendários, amontoando autos de processos em
escaninhos cartorários no aguardo indefinido de
informações sobre o cumprimento ou não de parcelamentos de débitos tributários9, nos quais o juiz
passa ao papel inaceitável de mero intermediário
fiscal.
Conclui-se, pois, que a liberdade do corpo é
postulado que deriva da supremacia da dignidade
da pessoa humana sobre a opressão das cobranças
de dívidas pelo Estado através de ações criminais,
fato ensejador da derrogação, no todo ou em parte,
como alhures exposto, dos dispositivos penais consistentes nos arts. 168-A e 337-A do Código Penal,
bem como nos arts. 1º e 2º da Lei 8.137/90, quando
neles se incriminam o silêncio e o direito de não
produzir provas contra si, sem que haja fraude,
ilusão ou artifício ardiloso por parte do agente.
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O (i) Refis instituído pela MP 1.923, 06/10/1999, e convertida na
Lei 9.964, 10/04/2000, viabilizou parcelamentos por 60 meses
(art. 12) ou sem tempo defi nido (art. 2º) para débitos verificados
até 29/02/2000 e opção até 13/12/2000 (Lei 10.002, 14/09/2000).
O (ii) Paes instituído pela Lei 10.684, 30/05/2003, viabilizou parcelamentos por 180 meses para débitos até 28/02/2003 e opção
até 31/08/2003. O (iii) Paex instituído pela MP 303, 29/06/2006,
possibilitou três espécies de parcelamentos possíveis: a) 130
meses para débitos até 28/02/2003; b) 120 meses para débitos
entre 01/03/2003 a 31/12/2005; e c) 06 meses para débitos até
28/02/2003, com redução de encargos de juros e multa. A opção deveria ter sido exercida até 15/09/2006. A (iv) Lei 11.941,
27/05/2009, possibilitou parcelamento por 180 meses, desde
que a opção de conversão de outros fi nanciamentos seja feita até
30/11/2009 ou, na hipótese de não haver parcelamento anterior,
a opção seja exercida até 27/05/2009 para débitos vencidos até
30/11/2008. Além dessas hipóteses de parcelamentos especiais,
existem as possibilidades de parcelamentos ordinários: (v) simplificado, por até 60 meses, desde que os débitos sejam até R$500
mil e não sejam contribuições previdenciárias; (vi) ordinário de
tributos em geral, que viabiliza o parcelamento em 60 meses de
débitos que não sejam contribuições previdenciárias e atendam
aos requisitos da Lei 10.522/2002 e Lei 10.637/2002; (vii) ordinário de contribuições sociais, exceto aquelas retidas na fonte do assalariado, pelo prazo de 60 meses, com oferta de garantia e opção
até 31/12/2011.

Exame da constitucionalidade do monitoramento
eletrônico de presos
Juiz federal substituto Bruno César Bandeira Apolinário

1 Introdução
Em 16 de junho de 2010, entrou em vigor a Lei
12.258, que trata do monitoramento eletrônico
de presos e de acusados em processos criminais.
A norma incorpora ao sistema processual penal
brasileiro o rastreamento eletrônico nos casos de
prisão domiciliar e de concessão de saídas temporárias em regime semiaberto. Por outro lado,
enseja a reflexão sobre a viabilidade da aplicação
do monitoramento como substitutivo à prisão
provisória decretada no curso do inquérito ou do
processo criminal para garantir a aplicação da lei
penal ou a realização da instrução criminal.
Como se sabe, atualmente, o encarceramento
tem sido largamente utilizado nas hipóteses do
artigo 312 do Código de Processo Penal, como
ferramenta imprescindível ao asseguramento da
eficácia da lei penal e da utilidade do processo.
Assim é que, em diversas situações, em que pese
a reduzida ou nenhuma periculosidade do investigado ou do acusado, estando presentes os
requisitos da prisão preventiva, tem-se decretado o encarceramento, correndo-se o risco, com
isso, de expor o segregado a sérias ameaças à sua
integridade física, a depender das instalações carcerárias a que for destinado, e ao contato sempre
nefasto com criminosos de larga experiência, o
que pode representar, inclusive, uma oportunidade para que aquele delinqüente iniciante apreenda, pelo convívio com os infratores habituais,
características que recrudesçam sua tendência à
prática criminosa.
Além disso, como também é do conhecimento
geral, nas execuções de penas em regime aberto,
normalmente os condenados são agraciados com
a prisão domiciliar, exatamente pela inexistência
das casas de albergado, que, salvo raras exceções,
constituem verdadeiro mito no sistema carcerá-

rio nacional. As prisões domiciliares, por sua vez,
acabam por configurar uma premiação aos condenados, tendo em conta que o Poder Judiciário,
com seus escassos recursos materiais e humanos,
não consegue realizar uma fiscalização adequada
e eficaz do cumprimento das condições impostas
para a fruição do benefício.
Nesse panorama, a lei recém sancionada revela-se uma inovação alentadora para a Justiça, que
terá aí um mecanismo importante na fiscalização
do cumprimento das penas, além de jogar luz sobre a possibilidade de, no futuro, por meio de uma
nova mudança legislativa, adotar-se o monitoramento como substitutivo das prisões provisórias,
contribuindo, assim, para o desafogamento dos
estabelecimentos prisionais.
Mas ao mesmo tempo em que se acena com
argumentos favoráveis à adoção do rastreamento eletrônico, surgem também questionamentos
acerca de sua compatibilidade com o sistema
constitucional brasileiro. As ressalvas estão relacionadas, sobretudo, com a garantia dos presos e
acusados em geral ao recebimento de tratamento
compatível com a dignidade da pessoa humana.
Por outro lado, questiona-se a adequação da medida às garantias fundamentais relacionadas com
a privacidade e a intimidade.
O objetivo deste trabalho é precisamente enfrentar as questões que se colocam como eventuais
óbices à adoção do sistema de monitoramento eletrônico no Brasil, examinando a compatibilidade
da medida com os ditames de nossa Carta Magna.
Para tanto, serão apresentados os dispositivos legais pertinentes e os objetivos visados pelos legisladores, assim como as experiências de outros países
em que a medida também está em vigor, passando-se, ao fim, à análise propriamente das questões
constitucionais controvertidas, apresentando-se,
em seguida, uma proposta de solução.
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2 A lei
A Lei 12.258/2010 teve origem no projeto
175 do Senado Federal, no ano de 2007. O autor,
Senador Magno Malta, justificou a iniciativa salientando que a prisão deixou de ser um controle perfeito para se tornar um inconveniente ao
Estado, diante da impossibilidade de se manter
aprisionadas inúmeras pessoas condenadas em
um espaço limitado.
Registrando que países como Estados Unidos,
França e Portugal utilizam o monitoramento de
condenados, ressaltou como argumentos favoráveis ao sistema a melhoria na inserção dos condenados, evitando-se a ruptura dos laços familiares e
a perda de eventual emprego, a redução da superpopulação carcerária e a economia de recursos. No
que tange a este último aspecto, o autor ressaltou
que o custo de uma pulseira eletrônica seria de 22
euros por dia, contra os 63 euros gastos com cada
dia de detenção.
Após advertir sobre a necessidade de criação
de sistemas que não tenham os inconvenientes do
cárcere, tais como a impossibilidade de expansão
rápida e custo elevado, concluiu o autor:
O controle monitorado de presos, já aceito
socialmente em alguns países, pode substituir eficientemente a prisão. A pulseira ou
chip, dizem os seus defensores, não afetaria
a integridade física do preso e permitira o
seu convívio social. É considerado um avanço tecnológico de controle penal. Seria um
controle estabelecido, através de satélite, sem
limites, presente no corpo do indivíduo onde
quer que ele fosse.
Dessa forma, conclamamos os ilustres pares
à aprovação deste projeto, que, se aprovado,
permitirá a redução de custos financeiros para
com os estabelecimentos penitenciários, a
diminuição da lotação das prisões e a maior
celeridade na ressociabilização do apenado.

Após tramitação regular pelo Senado, e também, depois de receber aprimoramentos, o projeto
foi encaminhado à Câmara dos Deputados, com a
seguinte redação:
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Altera o Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal, e a Lei 7.210, de 11
de julho de 1984 – Lei de Execução Penal,
para prever a utilização de equipamento de
rastreamento eletrônico pelo condenado nos
casos em que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 36 do Decreto-Lei 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 36. ..............................................................
§ 1º O condenado deverá, fora do estabelecimento, trabalhar, freqüentar curso ou exercer
outra atividade autorizada.
....................................................................” (NR)
Art. 2º Os arts. 66, 115, 122 e 132 da Lei 7.210,
de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 66 ...................................................................
..................................................................................
V – ..........................................................................
..................................................................................
i) a utilização de equipamento de rastreamento eletrônico pelo condenado, quando julgar
necessário;
...................................................................” (NR)
“Art. 115. O juiz poderá estabelecer condições
especiais para concessão de regime aberto, entre as quais o rastreamento eletrônico do condenado, sem prejuízo das seguintes condições
gerais e obrigatórias:
.....................................................................” (NR)
“Art. 122. ..............................................................
................................................................................
Parágrafo único. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento
de rastreamento eletrônico pelo condenado,
quando assim determinar o juiz da execução.”
(NR)
“Art. 132. ..............................................................
................................................................................
§ 2º .......................................................................
..................................................................................
d) utilizar equipamento de rastreamento eletrônico.” (NR)
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Já na segunda casa legislativa, onde passou a
tramitar sob o número 1.288/2007, apresentou-se
substitutivo ao projeto original, afinal aprovado
pelo plenário da Câmara e remetido ao Senado,
em 2008, para apreciação. O substitutivo proposto
pela Câmara recebeu aprimoramentos no Senado
e foi aprovado com a seguinte redação:
Altera o Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Código Penal), e a Lei 7.210, de 11 de
julho de 1984 (Lei de Execução Penal), para
prever a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta pelo condenado
nos casos em que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 36 do Decreto-Lei 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 36. ............................................................
§ 1º O condenado deverá, fora do estabelecimento, trabalhar, frequentar curso ou exercer
outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias
de folga.
............................................................” (NR)
Art. 2º A Lei 7.210, de 11 de julho de 1984
(Lei de Execução Penal), passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 66. .............................................................
...............................................................................
V – .......................................................................
...............................................................................
i) a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando julgar
necessário;
............................................................” (NR) 3
“Art. 115. O juiz poderá estabelecer condições
especiais para concessão do regime aberto, entre as quais a monitoração eletrônica do condenado, sem prejuízo das seguintes condições
gerais e obrigatórias:
............................................................” (NR)
“Art. 122. .............................................................
...............................................................................

Parágrafo único. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de
monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução.” (NR)
“Art. 124. ...........................................................
§ 1º Ao conceder a saída temporária, o juiz
imporá ao beneficiário as seguintes condições,
entre outras que entender compatíveis com as
circunstâncias do caso e a situação pessoal do
condenado:
I – fornecimento do endereço onde reside a
família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;
II – recolhimento à residência visitada, no período noturno;
III – proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres.
§ 2º Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante, de instrução de ensino
médio ou superior, o tempo de saída será o
necessário para o cumprimento das atividades
discentes.
§ 3º Nos demais casos, as autorizações de
saída somente poderão ser concedidas com
prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias
de intervalo entre uma e outra.” (NR)
“Art. 132. .............................................................
...........................................................................
§ 2º .....................................................................
...........................................................................
d) utilizar equipamento de monitoração eletrônica.” (NR)
“Título V
......................................................................
Capítulo I
......................................................................
Seção VI
Da Monitoração Eletrônica
Art. 146-A. O juiz pode determinar a vigilância indireta para a fiscalização das decisões
judiciais, desde que haja disponibilidade de
meios.
Parágrafo único. A vigilância indireta de
que trata o caput deste artigo será realizada
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por meio da afixação ao corpo do apenado
de dispositivo não ostensivo de monitoração
eletrônica que, a distância, indique o horário
e a localização do usuário, além de outras informações úteis à fiscalização judicial.
Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica
quando:
I – aplicar pena restritiva de liberdade a ser
cumprida nos regimes aberto ou semiaberto,
ou conceder progressão para tais regimes;
II – autorizar a saída temporária no regime
semiaberto;
III – aplicar pena restritiva de direitos que estabeleça limitação de horários ou de freqüência
a determinados lugares;
IV – determinar a prisão domiciliar;
V – conceder o livramento condicional ou a
suspensão condicional da pena.
Parágrafo único. Os usuários da monitoração
eletrônica que estiverem cumprindo o regime
aberto ficam dispensados do recolhimento ao
estabelecimento penal no período noturno e
nos dias de folga.
Art. 146-C. O condenado será instruído
acerca dos cuidados que deverá adotar com
o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres:
I – receber visitas do servidor responsável pela
monitoração eletrônica, responder aos seus
contatos e cumprir suas orientações;
II – abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir
que outrem o faça;
III – informar, de imediato, as falhas no equipamento ao órgão ou à entidade responsável
pela monitoração eletrônica.
Parágrafo único. A violação comprovada dos
deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o
Ministério Público e a defesa:
I – a regressão do regime;
II – a revogação da autorização de saída temporária;
III – a revogação da suspensão condicional da
pena; 5
IV – a revogação do livramento condicional;
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V – a conversão da pena restritiva de direitos
em pena privativa de liberdade;
VI – a revogação da prisão domiciliar;
VII – advertência, por escrito, para todos os
casos em que o juiz da execução decida não
aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a VI deste parágrafo.
Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá
ser revogada:
I – quando se tornar desnecessária ou inadequada;
II – se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência
ou cometer falta grave.”
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a
implementação da monitoração eletrônica.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

A Câmara dos Deputados inseriu no projeto
original um capítulo específico para a monitoração
eletrônica, ressaltando que o Juiz poderá determinar a vigilância indireta para a fiscalização do
cumprimento das decisões judiciais por meio da
afixação no corpo do apenado de dispositivo não
ostensivo de monitoração eletrônica, que indique,
a distância, o horário e a localização do usuário,
além de outras informações úteis à fiscalização
judicial.
Segundo o substitutivo, a medida poderia ser
adotada nas seguintes hipóteses: a) aplicação de
pena restritiva de liberdade a ser cumprida nos
regimes aberto ou semiaberto, ou no caso de concessão de progressão para tais regimes; b) autorização de saída temporária no regime semiaberto;
c) aplicação de pena restritiva de direito que estabeleça limitação de horários ou da freqüência a
determinados lugares; d) determinação de prisão
domiciliar; e) e concessão de livramento condicional ou a suspensão condicional da pena.
Para os usuários que estivessem cumprindo o
regime aberto, o projeto previa a dispensa do recolhimento ao estabelecimento penal no período
noturno e nos dias de folga.
O projeto estabelecia, ainda, que a monitoração
eletrônica seria revogada caso se tornasse desnecessária ou inadequada, ou ainda caso o acusado
ou condenado cometesse falta grave ou descum-
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prisse os deveres de receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder
aos seus contatos e cumprir suas orientações; de
abster-se de remover, de violar, de modificar, de
danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem
o faça; e de informar, de imediato, as falhas no
equipamento ao órgão ou entidade responsável
pela monitoração eletrônica.
Havia, ainda, um artigo 4º, afinal expurgado
pelo Senado, que restringia a fiscalização por
monitoração eletrônica à saída temporária no
regime semiaberto nos dois primeiros anos de
vigência da lei.
Encaminhado o projeto ao Poder Executivo,
foi sancionada a Lei 12.258, com vigência a parte
de 16 de junho de 2010, com a seguinte redação:
Altera o Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Código Penal), e a Lei 7.210, de 11 de
julho de 1984 (Lei de Execução Penal), para
prever a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta pelo condenado
nos casos em que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º (VETADO).
Art. 2º A Lei 7.210, de 11 de julho de 1984
(Lei de Execução Penal), passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 66. ......................................................……
.......................................................................….....
V – ..........................................................................
.................................................................................
i) (VETADO);
.......................................................................” (NR)
“Art. 115. (VETADO).
.......................................................................” (NR)
“Art. 122. .............................................................
................................................................................
Parágrafo único. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de
monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução.” (NR)
“Art. 124. ..............................................................
§ 1º Ao conceder a saída temporária, o juiz
imporá ao beneficiário as seguintes condições,

entre outras que entender compatíveis com as
circunstâncias do caso e a situação pessoal do
condenado:
I – fornecimento do endereço onde reside a
família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;
II – recolhimento à residência visitada, no período noturno;
III – proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres.
§ 2º Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante, de instrução de ensino
médio ou superior, o tempo de saída será o
necessário para o cumprimento das atividades
discentes.
§ 3º Nos demais casos, as autorizações de
saída somente poderão ser concedidas com
prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias
de intervalo entre uma e outra.” (NR)
“Art. 132. ..............................................................
................................................................................
§ 2º .....................................................................
................................................................................
d) (VETADO)” (NR)
“Título V
...............................................................................
Capítulo I
...............................................................................
Seção VI
Da Monitoração Eletrônica
Art. 146-A. (VETADO).
Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização
por meio da monitoração eletrônica quando:
I – (VETADO);
II – autorizar a saída temporária no regime
semiaberto;
III – (VETADO);
IV – determinar a prisão domiciliar;
V – (VETADO);
Parágrafo único. (VETADO).
Art. 146-C. O condenado será instruído acerca
dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres:
I – receber visitas do servidor responsável pela
monitoração eletrônica, responder aos seus
contatos e cumprir suas orientações;
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II – abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir
que outrem o faça;
III – (VETADO);
Parágrafo único. A violação comprovada dos
deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o
Ministério Público e a defesa:
I – a regressão do regime;
II – a revogação da autorização de saída temporária;
III – (VETADO);
IV – (VETADO);
V – (VETADO);
VI – a revogação da prisão domiciliar;
VII – advertência, por escrito, para todos os
casos em que o juiz da execução decida não
aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a VI deste parágrafo.
Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá
ser revogada:
I – quando se tornar desnecessária ou inadequada;
II – se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência
ou cometer falta grave.”
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a
implementação da monitoração eletrônica.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Vê-se do texto aprovado que o chefe do Poder
Executivo vetou quase que totalmente a proposta
do Congresso Nacional, calcado, segundo se depreende da mensagem de veto, essencialmente em
razões de ordem orçamentária. Foi assim que eliminou a possibilidade de adoção da monitoração
eletrônica nos casos em que o juiz aplicar penas
restritivas de liberdade a serem cumpridas em regime aberto ou semiaberto ou quando conceder
progressão para estes regimes; quando aplicar pena
restritiva de direitos que estabeleça limitação de
horários ou de freqüência a determinados lugares;
e nos casos de livramento condicional e suspensão
condicional da penal. Manteve o projeto apenas
para possibilitar a monitoração eletrônica nos ca52

sos de saída temporária no regime semiaberto e
de prisão domiciliar.

3 A experiência de outros países e
ponderações sobre os benefícios do
sistema no Brasil
Como visto, a proposta de adoção do monitoramento eletrônico no Brasil foi justificada pelo
relator do projeto, Senador Magno Malta, como
medida essencial à redução da superlotação dos
estabelecimentos prisionais e também como forma de redução dos custos suportados pelo Estado
com a manutenção de cada detento inserido no
sistema carcerário.
A experiência de outros países em que a medida
já foi implementada revela que as razões expostas
são procedentes. Estudos sobre a relação custo-benefício da adoção do monitoramento eletrônico
na execução penal noutras nações demonstram
as largas vantagens advindas com a inovação tecnológica.
Na Inglaterra, onde o Home Detention Curfew
(HDC) vigora desde 1999, o Home Office Research
Studies, órgão de pesquisa vinculado ao departamento de governo responsável pela polícia, imigração e passaportes, e pelas ações de combate às
drogas e ao terrorismo, publicou estudo em 2001
revelando que, nos primeiros dezesseis meses de
funcionamento do sistema de monitoramento eletrônico, 21.400 (vinte e um mil e quatrocentos)
detentos foram inseridos no programa, dos quais
apenas 1.100 (mil e cem) retornaram ao cárcere
por diversas razões, dentre as quais o descumprimento das condições judiciais, o que representa
uma taxa de 5% (cinco por cento) do total.
Naquele país, o monitoramento eletrônico é
destinado apenas aos presos condenados a penas
privativas de liberdade iguais ou superiores a 3
meses e inferiores a 4 anos e é cabível apenas no
período de 60 dias antes do término da reprimenda. Os estudos esclareceram que a média de permanência de cada detento no sistema de monitoramento eletrônico foi de 45 dias, a um custo de 880
libras por mês, o que representou uma economia
anual ao governo de 63,4 milhões de libras ao ano
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em despesas com o sistema carcerário. Ademais,
a adoção da medida acarretou uma redução da
população carcerária de 1.950 presos somente no
primeiro ano.
No que diz respeito ao risco de reincidência
dos detentos agraciados com a liberdade vigiada,
verificou-se que a taxa de reincidência dos presos
inseridos no sistema de monitoramento eletrônico
foi de apenas 9,3% contra uma taxa de 40,5% dos
presos que saíram do sistema prisional sem passarem antes pelo Home Detention Curfew.
Na Austrália, o sistema é utilizado para assegurar que o detento em gozo de prisão domiciliar
esteja recolhido à sua residência nos horários estabelecidos, bem assim para impedir que o indivíduo
freqüente lugares proibidos ou que se aproxime de
determinadas pessoas em particular, como acusadores, vítimas ou corréus, e, finalmente, para que
as autoridades possam monitorar os caminhos de
dada pessoa, sem privá-la totalmente da liberdade.
Não existe naquele país uma legislação comum
a todo o território, sendo que cada região tem a
liberdade de estabelecer suas próprias normas. Em
geral, as legislações existentes contemplam a possibilidade do monitoramento eletrônico tanto de
pessoas acusadas em processo criminal ainda em
curso, como daquelas já condenadas. Interessante notar que, em algumas regiões da Austrália, o
monitoramento eletrônico pode ser aplicado como
uma pena autônoma, ao contrário do que se propunha no projeto aprovado no Brasil.
Aponta-se, também na Austrália, como vantagens do monitoramento eletrônico a redução da
população carcerária e também dos custos relacionados com a manutenção de uma estrutura necessária ao funcionamento de um sistema carcerário.
Nos Estados Unidos, o sistema de monitoramento eletrônico foi inaugurado pelo juiz Jack
Love of Albuquerque, do Novo México. Inspirado nas estórias do Homem-Aranha, que em um
determinado episódio é surpreendido com um
equipamento de monitoramento eletrônico preso ao seu corpo, o que permite ao seu adversário
seguir todos os seus passos, o juiz convenceu um
especialista em eletrônica, Michael Gross, a criar
um equipamento de monitoramento, e em 1983
sentenciou o primeiro acusado a prisão domici-

liar com monitoramento eletrônico. Palm Beach,
Flórida, rapidamente seguiu o exemplo e adotou
o equipamento em seu programa de redução da
superpopulação carcerária. Sistemas de monitoramento eletrônico rapidamente se expandiram
nos Estados Unidos e, por volta de 1988, havia
2.300 criminosos em 32 estados que estavam sendo
monitorados eletronicamente. Dez anos depois,
mais de 95.000 equipamentos de monitoramento
eletrônico estavam em uso.
Embora se façam questionamentos acerca da
efetiva economia de recursos pelo uso do sistema
de monitoramento eletrônico nos Estados Unidos
em lugar da manutenção de criminosos no sistema
prisional, considerando, sobretudo, que a medida
tem sido mais largamente utilizada para casos em
que, normalmente, seriam impostas penas alternativas comuns aos condenados, estudo do National Audit Office, órgão independente de auditoria
das agências e departamentos governamentais da
Inglaterra, demonstra que o monitoramento eletrônico é efetivamente menos dispendioso que o
encarceramento, além de ajudar na reabilitação
dos condenados por permitir que se mantenham
com suas famílias. Segundo o referido órgão, 90
dias de monitoramento eletrônico, por exemplo,
custam cerca de 5 vezes menos que a manutenção de um preso no cárcere pelo mesmo período.
Em média, 90 dias de monitoramento eletrônico
custam 1.300 libras, ao passo que a custódia em
estabelecimento prisional pelo mesmo período
alcança por volta de 6.500 libras. E essa economia
poderia ser ainda maior, segundo o mesmo órgão, caso não houvesse atrasos na declaração de
extinção da pena de condenados submetidos ao
monitoramento eletrônico.
No Brasil, a lei sancionada trará grande contribuição na fiscalização do cumprimento das condições estabelecidas para a concessão de prisão
domiciliar ou para o deferimento de saídas temporárias no regime semiaberto. Lamentavelmente,
os vetos opostos pelo chefe do Poder Executivo
impediram que o diploma legal servisse de importante instrumento na fiscalização também do
cumprimento das condições fixadas no livramento
condicional e na suspensão da pena, bem assim
nos casos de penas restritivas de direitos.
53

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

Mas, tal como sancionada a lei, não há como
assegurar que haverá economia de recursos
públicos.
As hipóteses previstas para utilização do monitoramento eletrônico não contemplam a substituição efetiva da pena privativa de liberdade pelo
sistema da liberdade vigiada. Em verdade, nos dois
casos prescritos na lei o detento, normalmente, já
seria contemplado de algum modo com a liberdade, sujeita a determinadas condições. Dito de
outra forma, nos casos ali elencados, o Estado já
não manteria o detento no sistema carcerário, o
que significa que não continuaria a ter custos com
o interno.
No regime aberto, por exemplo, como não
existem casas de albergado, é prática costumeira
a concessão da prisão domiciliar, a qual, embora seja assim denominada, significa apenas que o
condenado deverá recolher-se à sua residência até
determinado horário preestabelecido, em geral até
as 22 horas, além de ficar proibido de freqüentar
determinados locais e de se ausentar da comarca
sem autorização judicial. É o que se aplica normalmente, com o aval dos Tribunais Superiores,
inclusive, ao fundamento de que, não existindo
estabelecimento apropriado para o cumprimento
da pena no regime aberto, e não se podendo manter o apenado em regime mais gravoso, deve-se-lhe
conceder a prisão domiciliar. Pois bem, neste caso,
o monitoramento eletrônico servirá para reforçar
a fiscalização do cumprimento das condições para
a manutenção do benefício.
O mesmo se diga quanto às saídas temporárias.
O monitoramento eletrônico será apenas um reforço à fiscalização do cumprimento das condições
judiciais, mas não implicará um aumento no número de detentos postos em liberdade, pois que,
eles já ganhariam a liberdade de qualquer forma,
uma vez preenchidas as exigências de ordem objetiva e subjetiva, notadamente, o tempo mínimo
de cumprimento de pena e o mérito.
Em resumo, o monitoramento eletrônico não
foi idealizado como uma medida de substituição
efetiva da pena privativa de liberdade, mas como
um instrumento de fiscalização do cumprimento
de benefícios deferidos na execução penal.
Sob o aspecto dos gastos públicos, mudança
significativa poderá ocorrer se a nova medida for
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estendida para os casos em que atualmente há a
decretação da prisão preventiva. Se, ao invés de
impor o encarceramento provisório, for possível,
de acordo com o caso concreto, fixar a restrição à
liberdade por meio do monitoramento eletrônico,
aí sim, poderá haver substancial redução do número de presos provisórios, o que poderá implicar a redução de custos do Estado com o sistema
carcerário.
Note-se que, segundo dados recentes do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tinha, em dezembro de 2008, 191.949 presos provisórios, o que
representava, naquele momento, 42,97% do total
de detentos do país.
Friso que a lei não prevê a aplicação do monitoramento eletrônico em lugar das prisões provisórias, como a temporária e a preventiva.
Nesse ponto, talvez o Código Penal e a Lei de
Execução Penal mereçam novos aprimoramentos
para que sejam efetivamente atingidos os objetivos traçados pelo legislador quanto à redução de
custos e da população carcerária do país.

4 Questões controvertidas
O monitoramento eletrônico de presos suscita
algumas questões relativas à constitucionalidade
da medida.
De início, acena-se com a violação ao direito
constitucional à privacidade. O monitoramento
eletrônico, como é cediço, é feito por meio da fixação no corpo do apenado, no pulso ou no tornozelo, de equipamento transmissor de sinais que
revela se ele está no local e horário determinados
pelo juiz. Questiona-se se não haveria nisso uma
infração ao direito de privacidade do apenado.
Esse debate já foi superado nos países em que
o sistema já está em funcionamento. Nos Estados
Unidos, por exemplo, a constitucionalidade da
medida foi afirmada logo no início da década de
1980.
O direito à privacidade é conceituado como o
direito do indivíduo a não ser foco da observação
por terceiros, de não ter os seus assuntos, informações pessoais e características particulares expostas a terceiros ou ao público em geral (MENDES,
2007, p. 370).
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É de se ter em conta, porém, o entendimento
consolidado no sentido de que os direitos fundamentais não se revestem do caráter absoluto.
Como pontifica Alexandre de Moraes, “Os direitos
humanos fundamentais, dentre eles os direitos e
garantias individuais e coletivos consagrados no
art. 5º da Constituição Federal, não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da
prática de atividades ilícitas, nem tampouco como
argumento para afastamento ou diminuição da
responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de total consagração ao desrespeito
a um verdadeiro Estado de Direito”. “Os direitos e
garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal, portanto, não são ilimitados, uma
vez que encontram seus limites nos demais direitos
igualmente consagrados pela Carta Magna (Princípio da relatividade ou convivência das liberdades
públicas).” (MORAES, 2002, p. 60-61).
Trata-se de posicionamento pacífico, inclusive,
no seio do Supremo Tribunal Federal, como ilustra
o seguinte precedente:
PROCESSO PENAL. PRISÃO CAUTELAR.
EXCESSO DE PRAZO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA. VALORAÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE EM HABEAS CORPUS.
(...)
6. Na contemporaneidade, não se reconhece
a presença de direitos absolutos, mesmo de estatura de direitos fundamentais previstos no
art. 5º da Constituição Federal, e em textos de
Tratados e Convenções Internacionais em matéria de direitos humanos. Os critérios e métodos da razoabilidade e da proporcionalidade
se afiguram fundamentais neste contexto, de
modo a não permitir que haja prevalência de
determinado direito ou interesse sobre outro
de igual ou maior estatura jurídico-valorativa.
7. Ordem denegada.
(HC 93250, Relatora Ministra Ellen Gracie,
DJe-117, 27/06/2008).

Assim, parece-me que eventual controvérsia
em torno do direito à privacidade será facilmente
superada pela adoção da ponderação dos direitos

fundamentais. Paralelamente ao direito do preso
de não ter violada a sua privacidade, figura o direito fundamental da sociedade à segurança e a
que os delinqüentes respondam pelos atos ilícitos
praticados. Neste sentido, penso que não se poderá
opor ao Estado o direito do preso à privacidade,
pois, em tal circunstância, é de se ter em conta que
não se estará diante de um cidadão como qualquer
outro, mas de alguém que se pôs dolosamente, ou
ao menos culposamente, em situação distinta de
seus pares ao praticar um crime, seja doloso ou
culposo, dando ensejo com sua conduta à relativização de seus direitos fundamentais em prol do
poder-dever do Estado de restabelecer a ordem e
de infligir ao infrator a necessária resposta ao mal
praticado, não só como repressão, mas também
como prevenção de novos delitos.
O direito do detento à privacidade deverá ceder, assim, ao interesse maior da sociedade, submetendo-se ao monitoramento eletrônico sem que
isso represente qualquer violação às garantias insculpidas na Carta Magna.
Outro ponto relevante foi suscitado nos países
em que o Estado atribui ao condenado o ônus de
custear as despesas com o monitoramento eletrônico. Grande parte dos programas de monitoramento cobram entre U$ 100 e U$ 200 por mês do
próprio condenado para custeio do sistema, sendo
que ele deve ter ainda residência fixa e um telefone
(ALBERTA, 2000). Tais exigências poderiam suscitar a discussão quanto à violação ao princípio da
isonomia, pois que os condenados desprovidos de
recursos financeiros não poderiam ser beneficiados com a liberdade vigiada.
A discussão não tem relevo para o Brasil, pois a
lei aprovada não prevê o custeio do programa pelos
detentos. Parece-me que tal solução é a mais adequada exatamente para que não seja levantado aqui
o óbice da afronta à igualdade que deve permear
o tratamento conferido a todos os presos do país.
Acena-se, ainda, com a violação à vedação às
penas degradantes. A isto há que se afirmar que
não há, em verdade, humilhação ou tratamento
degradante na afixação de equipamento de monitoramento eletrônico ao corpo do preso. Ao
contrário, o sistema permite que o preso deixe o
quanto antes o estabelecimento prisional, para que
possa retornar ao convívio de sua família e ao tra55
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balho, o que, por si só, revela o tratamento digno
dispensado pelo Estado.
A doutrina refere, ainda, que o monitoramento
eletrônico tem sido por vezes criticado por produzir na família do apenado um impacto negativo. O
aumento da violência doméstica tem sido relacionado ao sistema de monitoramento. Alega-se que
as famílias normalmente experimentam situação
de estresse pelos telefonemas imprevisíveis, que
podem ocorrer no meio da noite, além de danos à
autoestima do condenado e à sua reputação perante a comunidade. O significativo estresse no seio
da família, argumenta-se, pode servir de palco à
violência, sobretudo porque o apenado é compelido a passar mais tempo do que o usual em sua
residência (ALBERTA, 2000).
Os estudos revelaram, no entanto, que os benefícios do monitoramento eletrônico para as famílias do apenado podem superar as consequências
negativas. Sob o ponto de vista do condenado, o
monitoramento eletrônico é benéfico por lhe permitir manter um emprego e ter mais contato com
seus familiares. Menos de 5% dos participantes
canadenses em programas de monitoramento
eletrônico referiram interferências negativas do
sistema na vida da família (BONTA, 1999).
Por fim, surge a questão relativa à possibilidade
de os Estados autorizarem a utilização do sistema
de monitoramento eletrônico, sem que ainda estivesse em vigor lei federal permissiva. O Estado
da Paraíba foi o pioneiro no Brasil na utilização
do sistema, tendo iniciado em 2008. É de se ter
em conta, porém, que a Constituição da República
reserva à União, com exclusividade, a competência
para legislar sobre direito penal e processual. Como
a execução penal está intimamente ligada a estas
áreas do direito, entendo que qualquer modificação
legislativa a ela relacionada deve ser implementada
necessariamente por norma federal. Daí porque o
estabelecimento do monitoramento eletrônico por
meio de norma estadual afigura-se manifestamente
contrário aos ditames da Carta Magna.

5 Conclusão
Como se pode observar ao longe deste breve
trabalho, o sistema de monitoramento eletrôni56

co, embora suscite questionamentos acerca de sua
constitucionalidade, é perfeitamente compatível
com a Constituição da República, desde que estabelecido por norma federal.
Os benefícios do sistema são notórios quanto à
redução da superpopulação carcerária e também
no que tange aos gastos públicos com a manutenção de estabelecimentos prisionais. As inovações
trazidas na Lei 12.258/2010 certamente trarão
grande contribuição para a fiscalização do cumprimento de benefícios como a prisão domiciliar e
as saídas temporárias em regime semiaberto. Ainda mais útil seria a nova legislação não fossem os
vetos opostos à aplicação do monitoramento eletrônico na fiscalização do cumprimento de penas
restritivas de liberdade em regime aberto e semiaberto, do livramento condicional e da suspensão
condicional da pena, pois que conferiria maior
eficácia à atuação do Poder Judiciário.
No tocante à economia de recursos públicos, no
entanto, a lei deveria ter previsto a possibilidade de
extensão do monitoramento eletrônico em substituição às prisões provisórias, como a temporária
e a preventiva, a depender do exame do caso concreto, sobretudo em consideração ao expressivo
número de detentos provisórios no país, que em
dezembro de 2008, totalizavam cerca de 43% do
total de internos.
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Constitucionalismo global dos direitos humanos
Juíza federal Daniele Maranhão Costa

O constitucionalismo como mentalidade busca a transformação da postura do ser humano
em relação ao outro, de modo que concepções
individuais não prevaleçam em detrimento do
pluralismo, da diversidade de crenças e valores, inerente à própria natureza do homem.
Nos atuais estudos, essa perspectiva se releva essencial quando a temática proposta é a
concretização dos direitos humanos em um
constitucionalismo cosmopolita.
Palavras-chave: constitucionalismo, cosmopolitismo, direitos humanos.

1 Introdução
O constitucionalismo resultante das revoluções
liberais do final do século XVIII da França e dos
Estados Unidos, bem como da evolução político-jurídica da Inglaterra vem sofrendo alterações que
repercutem no movimento da sociedade mundial.
Para conduzir esse momento, instituições e organizações internas e internacionais recebem a
incumbência de conduzir da melhor forma essas
alterações.
Logo no início, a experiência inglesa demonstrou que a garantia dos princípios constitucionais
independiam da existência de uma carta escrita,
mas se pautavam na possibilidade de assegurar ao
cidadão o exercício de seus direitos individuais e,
ao mesmo tempo, colocar o Estado em condições
de não os poder violar (MATTEUCCI, 1986: 247248).
O formato necessário para a validade da constituição, somada à exigência de direitos fundamentais e humanos da sociedade, em crescente
complexidade sistêmica e heterogeneidade social,
bem como à organização da limitação e do controle interno e externo do poder, foi fundamental
para o surgimento da constituição em sentido moderno (NEVES, 2009: 21).

O neoconstitucionalismo, voltado a efetivar
tais exigências garantísticas, retoma o caminho
do jusnaturalismo, levando ao direito positivo um
conteúdo moral a tal nível que esbarra nos riscos
do positivismo ideológico. A alternativa dada pelo
movimento neoconstitucionalista agiganta o papel
do intérprete, que por ter sua boa vontade travestida em correção moral, culmina por enfraquecer
o direito positivo e impedir uma critica externa e
responsável ao direito e ao sistema, que faz corresponder o justo ao legal (POZZOLO, 2006: 250).
O mundo, porém, não restou estático. A movimentação e a integração da sociedade mundial
geraram conflitos nem sempre solucionáveis no
âmbito do Estado-Nação. Consequentemente,
diversas ordens jurídicas são chamadas a garantir
violações e solucionar problemas que vão além do
limite estatal provocando a emancipação do direito
constitucional.
Nesse momento, a ideia de um constitucionalismo global faz ressurgir inúmeras propostas, em
que soberania e globalização se digladiam para encontrar um denominador comum, a fim de que os
conflitos mundiais possam ser solucionados diante de uma nova ordem mundial (SLAUGHTER,
2004).

2 Constitucionalismo global
O novo panorama mundial proporcionou, no
plano das ideias, propostas voltadas a um constitucionalismo internacional ou supranacional no
plano mundial. São modelos selecionados na obra
de Marcelo Neves1, que buscam solucionar os conflitos, manter a paz e permitir o relacionamento
entre os povos. Algumas propostas carregam conteúdo utópico, mas de alguma forma vêm servindo

1

NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins
Fontes, 2009.
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à construção de uma mentalidade madura para
uma integração pacífica e não dominadora.
A contribuição kantiana é de grande importância para tantos quantos entusiastas da constituição
global, por fincar seu trabalho na possibilidade de
paz e encontrar seu caminho numa federação de
estados livres (KANT, 2008). De alguma forma,
quando se observam os parâmetros que foram utilizados em 1789, vê-se que o homem continua em
busca de paz e liberdade.
2.1 REPÚBLICA MUNDIAL FEDERAL E SUBSIDIÁRIA
(HÖFFE E LUTZ-BACHMANN)
Assim, Hoffe e Lutz defendem um modelo voltado para a necessidade de manutenção e garantia da paz, nos moldes kantianos de federalismo
de Estados livres (Kant, 2008: 28-31). Entretanto,
quando impõem uma hierarquia na relação entre o
Estado mundial e as unidades federadas, solicitam
uma norma superior regedora de todos os Estados,
como se um só fossem.
Para a realização desse projeto, a constituição mundial soa imprescindível, porém, não se
propõe a esgotar as dificuldades dos dias de hoje,
vez que não se concebe uma ordem política única
numa sociedade mundial assimétrica e fragmentada politicamente como a que temos (NEVES,
2009: 85-86).
2.2 CONSTITUIÇÃO COSMOPOLITA SEM GOVERNO
MUNDIAL (H ABERMAS )
A proposta habermasiana também busca
inspiração no federalismo de estados livres kantiano. Entretanto, ao contrário de Höffe e Lutz,
Habermas propõe a reformulação das instituições
e organizações internacionais já existentes, em
especial a ONU, a fim de construir uma “política
interna mundial” apta a viabilizar uma “cidadania
mundial” com base numa “consciência da solidariedade cosmopolita compulsória” (NEVES,
2009: 86).
Para Marcelo Neves, o modelo de Habermas
motiva-se pela experiência positiva da Europa
ocidental, e não se adéqua a uma sociedade mundial cheia de conflitos geopolíticos, assimetrias de
poder, desigualdades econômicas e fragmentação
cultural (NEVES, 2009:86). Assim, a constituição
cosmopolita sem governo mundial, mas, mesmo

assim, apoiada pelas instituições já conhecidas,
poderia vir a encobrir problemas graves, merecedores de empenho bem mais complexos para
serem solucionados
2.3 ESTATALIDADE MUNDIAL INCLUSIVA (ALBERT E
SCHMALZ)
Por outro lado, Albert e Schmalz não defendem
uma proposta em formato de projeto para uma sociedade mundial, uma vez que a apresentam como
processo evolutivo. No entanto, aqui é observado
como projeto, por defenderem que funções típicas
do Estado vêm sendo assumidas por instâncias no
nível mundial. Esse movimento vem se evidenciando a cada dia, sem, contudo ter o condão de
assumir funções de estatalidade.
O projeto não demonstra quai0s seriam os processos de constitucionalização no plano dessa estatalidade, nem se haveria uma constituição global
equivalente a constituição do estado. Para Neves, a
proposta representa projeto utópico, controverso,
cuja adequação à sociedade mundial é duvidosa
(NEVES, 2009: 87-88).
2.4 A PERSPECTIVA DO DIREITO INTERNACIONAL
PÚBLICO

O projeto no âmbito do direito internacional
público mostra-se de forma diferenciada, uma vez
que se busca dar caráter constitucional a uma ordem que já existe. As organizações internacionais,
tomadas como representantes da política internacional, transportaram para suas cartas uma carga
constitucional inadequada a uma constituição em
sentido moderno, por não terem equivalência com
a “aquisição evolutiva da sociedade moderna”, no
dizer de Luhman (NEVES, 2009: 91).
Para Neves, no âmbito do direito internacional
público, a Liga das Nações e, posteriormente, a
Carta das Nações Unidas, bem como os tratados
internacionais, deram um norte vertical à formação de estruturas mundiais complexas a fim de
controlar o poder e afirmar os direitos humanos
(NEVES, 2009: 91). Isso repercute no grande entrave que Neves vê para uma solução razoável dos
conflitos mundiais, traduzido na subordinação política do direito internacional público às grandes
potências mundiais, em especial quando distinguem os Estados poderosos dos Estados frágeis,
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num completo “imperialismo dos direitos humanos” (NEVES, 2009: 93-96).

3 Koskenniemi e o constitucionalismo
como mentalidade2
Das tendências e modelos existentes, resta claro
que o sonho de viver-se numa confederação de
repúblicas livres ao modelo kantiano toma força e
volta a ser discutido após o final da Segunda Guerra Mundial, quando a paz passa a ser preocupação
de todos os povos. O formato que essa vontade se
apresenta nas discussões internacionais alcança,
desde uma expectativa de paz e desenvolvimento,
até uma visão colonialista negativa. Isso porque
a sociedade complexa impõe que se abandone o
legalismo positivista para adotar um direito efetivo
e legítimo.
Nesse sentido, Martti Koskenniemi defende o
constitucionalismo baseado na ideia kantiana de
liberdade, o que conecta o constitucionalismo com
o direito internacional. Isso se dá porque o ideal
de liberdade kantiano não se atém a um Estado ou
a um costume específico, nem a um conjunto de
normas jurídicas, mas funda-se numa lei concebida universalmente, em que se tenha a capacidade
de escolher a própria vontade (KOSKENNIEMI,
2007: 9).
Daí porque a transição do estado de natureza
para o estado da legalidade, longe de pautar-se na
força da lei, finca suas bases na retidão moral dos
intérpretes e aplicadores da lei, donde concluir que
os juristas, e não as normas positivas, constituem-se no núcleo real do direito (KOSLENNIEMI,
2007: 11).
Esse projeto diferenciado, ao buscar a regeneração moral dos aplicadores do direito3, transfere
a eles a responsabilidade de encontrar o significado das normas, de forma a elevar suas inclinações
nessa busca, deixando bem claro que sua principal
virtude deve ser o bom senso, visto que o mero
entendimento não lhe supre o julgamento natural
(KANT, 1995: 133-134).
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Tradução mais aproximada de Constitucionalism as a Mindset.

3

Autoritas Interpositio, no dizer de Kant.

O diferencial dos estudos de Koskenniemi resulta numa busca equilibrada do bom senso, sem
abdicar do tecnicismo das leis. Para ele, os fenômenos da desfomalização do direito, da fragmentação e do império são elementos imprescindíveis
para na construção de um novo caminho. Não
abdica, porém, das normas, tampouco permite
a ditadura dos aplicadores do direito. Propõe
criticamente, admitindo o universalismo, que,
em respeito à individualidade, se deve aceitar as
diferenças.
Assim, quando Koskenniemi propõe o constitucionalismo como mentalidade, abandona as
reformas às instituições e dirige-se ao profissional
do direito, num projeto constitucional de regeneração moral e política (KOSKENNIEMI, 2007:
18). Com isso, retoma a liberdade de Kant, que
espelhada na autonomia da vontade e na autodeterminação, baseia-se na libertação dos instintos
do homem e acima de tudo o reconhece como “cidadão do mundo”, detentor de direitos perante
todos os Estados.

4 Constitucionalismo global
cosmopolita
As inúmeras vertentes de constitucionalismo
global que se apresentam dificultam as possibilidades de sucesso do constitucionalismo cosmopolita,
uma vez que impõem a participação de organizações e instituições já existentes, ou utópicas,
como únicas opções a garantir a dignidade do ser
humano.
O “constitucionalismo como mentalidade” se
ajusta de forma especial à proposta do cosmopolitismo, uma vez que a reforma moral pretendida
somente pode ser viabilizada se puder assegurar
a pessoa garantias de vida digna em meio à mundialização. O constitucionalismo global sabe que
a ética constitucional sempre foi global e, assim,
busca a defesa de valores políticos, que caminham
rumo à fraternidade (CUNHA, 2010).
Quando se fala em constituição global e mundialização, geralmente admite-se que os valores
são universais e por isso as normas podem ser
universalizadas. Essa possibilidade é vista como
a única forma de garantir os direitos humanos a
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todos, -se, porém: de onde provém a verdadeira
concepção dos direitos humanos? E, ainda: quais
são enfim os valores universalizáveis?
Historicamente, o constitucionalismo se fundamenta em noções básicas do bem comum, mas
volta-se muitas vezes a uma arquitetura estática,
que discrimina a heterogeneidade das formações
culturais. Dessa forma, a construção de uma ordem mundial cosmopolita, vista superficialmente,
busca difundir os direitos humanos, vinculando-se
ao universalismo cego, que impõe o poder cultural dos países que conseguiram dominar, seja pelo
poderio econômico, seja pela força militar.
Daí então se observa um fenômeno reativo,
como a responder a globalização feita de forma
a homologar, sem universalizar; comprimir, sem
unificar? (MARRAMAO, 2007). Em revide, surge
a política da diferença, como mecanismo de defesa,
que culmina por proliferar inúmeras lógicas identitárias, de forma a insistir na viabilidade de outras culturas, frente à massificação. Assim, o único
cosmopolitismo permitido é o cosmopolitismo da
diferença, que toca o indivíduo unicamente, como
membro de uma comunidade mundial, e o aceita
em sua particularidade.

6 Cosmopolitismo dos direitos humanos
O novo cosmopolitismo, retomado nos idos da
década de noventa, deu orientação a uma política
dos direitos humanos. Porém, se a diferença do
ser humano não puder vir a ser notada, a disseminação dos direitos humanos tornar-se-á uma luta
opressora, pois quando Kant alinha suas normas
eticamente, não deixa de conciliar as necessidades de um mundo segmentado e desigual na busca
de soluções efetivas para a realização dos direitos
cosmopolitas, em especial dos direitos humanos
cosmopolitas.
Entretanto, a necessidade ética de se propagar os direitos humanos vem em conjunto com a
função operacional do direito, gerando um movimento em que a mundialização do direito se
faz através da propagação dos direitos humanos.
Nada possui apelo tão forte quando a necessidade
de dar às pessoas uma vida digna e respeitável
(ALLARD; GARAPON, 2005: 8).

Daí por que a Declaração Universal dos Direitos Humanos merece ser valorizada, tendo em
vista o reconhecimento multipolar e multicivilizacional dos povos, de maneira a sinalizar que os
instrumentos internacionais devem se completar
e modificar, sob as perspectivas transnacionais e
transcivilizacionais, para alcançar a legitimidade
global.
Naturalmente que o empenho não é tão simples, especialmente se for considerada a concepção
ocidental dos direitos humanos. Dessa forma, os
direitos humanos só podem vir a ser reconhecidos
pela maior parte da população da terra, se forem
reconceituados, adaptando-se aos anseios, visões,
tendências e perspectivas das outras populações
cuja cultura e religião são diferenciadas. Daí a importância da flexibilização para tornar os direitos
humanos legítimos.
George Galindo lembra que o mais importante
observar é que a Declaração Universal dos Direitos
Humanos registrou que não há limites para proteção dos direitos humanos, (GALINDO, 2008: 10)
e por isso, ao se adotar uma postura cosmopolita
real, em que as diferenças sejam observadas, mais
que se abrigar os valores da ordem ocidental, dá-se
início a novas descobertas sociais.4
Diante dessas avaliações, três questões se colocam: a primeira é que o direito cosmopolita caminha com dificuldades, tantas as divergências
culturais e tantas as dificuldades impositivas do
cosmopolitismo; a segunda é que ele não se constitui em um sonho impossível, mas um constructo
(ARENDT, 1989) que a cada dia redesenha seus
pilares, de forma evolutiva; e a terceira é que o
direito cosmopolita não pretende universalizar
os povos, mas fazê-los dialogar, a fim de obrigar
racionalmente o cumprimento tão-somente de
normas garantidoras da dignidade humana.
Para tanto, o desafio consiste em pensar-se uma
categoria jurídica, no caso o direito cosmopolita
dos direitos humanos, como uma força normativa que existe independente de sua identificação
com o poder do estado soberano, ou mesmo com
4

“Entre o ser início e ser fi m, a Declaração Universal dos Direitos
Humanos nos ensina que ainda que a barbárie se instale entre
nós, nunca se esgotará a possibilidade de um novo início e um
novo fi m” (GALINDO, 2008: 10).
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organismos internacionais, uma vez que reflete os
valores morais fundantes da vida social.
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1. Jurisdição constitucional
1.1 NOÇÃO
É um sistema de providências judiciais específicas técnico-jurídicas, com fundamento na Constituição, que objetiva garantir o exercício regular
das funções estatais.
Pensar, assim, com Kelsen, é, contudo, aproximar-se da conceituação do Direito como objeto cultural adotada pelo autor deste trabalho, sobretudo,
há mais de vinte anos, quando perfilhou o método
lógico-linguístico de compreensão do fenômeno
jurídico que é um fato, estritamente, social. Sob essa
ótica, a jurisdição, seja ou não a constitucional, é
essencial à sociedade, entendida, a jurisdição, como
mecanismo de dizer o direito, no caso concreto de
demanda, reconhecido, apenas, ao magistrado.
1

Professor Emérito da Universidade Federal da Bahia, em cuja
Faculdade de Direito leciona no Programa de Pós-graduação.
Professor Emérito da Universidade Presbiteriana Mackenzie (São
Paulo). Professor Titular, por concurso de títulos e de provas, de
Direito Civil e de Legislação Tributária, na Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo (USP). Advogado na Bahia e em
São Paulo

Dentre os objetos do conhecimento, o cultural
é o mais sensível porque ele, sendo real, tem existência, está na experiência e é valorado positiva
ou negativamente, por isso que, o valor sendo
uma qualidade desse objeto, o sujeito cognoscente
não tem neutralidade quanto a ele, necessitando
de técnicas para afastar-se axiologicamente, por
exemplo, quando tem de julgar.
Essas técnicas representam, como se demonstrará nas linhas abaixo, a tentativa de neutralidade axiológica do julgador, especialmente, no caso
constitucional, desde as peculiaridades da norma
jurídica constitucional: sua estrutura, suas eficácia
e efetividade. Assim, o autor deste trabalho continua reafirmando o que tem escrito2:
O texto articulado da Constituição consiste no
que se chama de Constituição jurídica ou formal
(expressão escrita dos fatores reais do poder) em
contraposição à denominada Constituição essência
ou material que exprime a vontade política existencial daquelas forças (fatores reais de poder) que,
afinal, a outorgam.
Esse texto é o repositório legislado dos direitos
políticos, civis, econômicos e sociais que, modernamente, por ela são veiculados. Talvez, por causa da forma com que se apresenta, essa sua parte
conhecida como dogmática, não tenha gerado as
dúvidas que o seu preâmbulo tem experimentado;
mas, hoje, agasalha normas que ensejam caracterizações, seja quanto aos aspectos de suas eficácia,
efetividade, interpretação e integração; seja quanto à possibilidade de hierarquização entre essas
normas.
O texto articulado é, assim, o que se costuma
chamar, especificamente, de parte dogmática; al2

Cf. Edvaldo Brito. A Constituição de 1988 e as normas programáticas. In. George Salomão Leite et al. Constituição e efetividade constitucional. Salvador: Editora JusPODIVM. 2008, p. 61-69.
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guns excluem do seu seio a estrutura do poder formal (formas de Estado e de governo) a que denominam de parte orgânica. Este texto, de qualquer
sorte, tem forma de norma jurídica.
A Ciência do Direito stricto sensu tem-se ocupado, exaustivamente, do tema norma jurídica.
Contudo, vale a advertência de que a influência do
positivismo lógico, tentando fazer crer com o seu
logicismo3, que o tratamento científico do Direito,
enquanto objeto do conhecimento, é o analítico
da norma como única modalidade de apreciar-lhe a natureza deôntica, assim, tem operado certos efeitos de resistência naqueles que vêem, na
experiência, a vida do Direito.
Essas advertências são relembradas porque as
próximas linhas contêm estudo analítico da norma, porém, na medida em que ele se torna útil à
afirmação de que, sob tal aspecto, que é estrutural,
a norma jurídica constitucional não se distingue
de qualquer outra, no mundo jurídico e porque,
também, nessas ditas linhas, de outro lado, avultará a norma como objeto da semiótica jurídica
pela reta da pragmática da comunicação humana,
uma vez que, somente sob esse ângulo, a norma
jurídica constitucional difere das demais normas
do mundo jurídico, ao ensejar um modo singular
de emissão como mensagem ao receptor, no que
se refere à eficácia, à efetividade, à interpretação,
à integração.
1.1.1 ESTRUTURA
Analiticamente, a norma jurídica é um juízo
porque é um ato do espírito, um ato intelectual,
através do qual se afirma ou se nega uma coisa
de outra, expressando-se na proposição que é a
enunciação desse juízo.
Embora se possam exprimir juízos com uma
só palavra (sim, chegou, quis, etc.), em regra a
proposição (expressão do juízo) é binária, obviamente, porque consta de dois termos. Logo, o
juízo tanto pode ser expresso por uma proposição
binária, como mediante uma só palavra4. Mas os
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Cf. Direção fi losófica, assim defi nida por CARNAP, a qual acentua, exageradamente, o aspecto lógico — cf.Ulrich Klug. Lógica
jurídica. Trad. J.C. Gardella. Bogotá Editorial Temis. 1990, ns.
247 e segs.

4

Cf. Estevão Cruz. Compêndio de fi losofia. 4ª ed. Porto Alegre.
Edição da Livraria Globo. 1944, p. 307 a 312.

dois termos são o sujeito e o predicado, portanto,
o enunciado é um discurso que traduz a relação
entre eles. A norma jurídica é, desta forma, uma
proposição, o que equivale a dizer, um juízo. Pois
bem: analiticamente, ela vem sendo apreciada sob
essa ótica a fim de extremá-la de outras normas,
não jurídicas (morais, do trato social, religiosas,
técnicas, etc.), e, nesta linha, a norma jurídica
seria distinta pelo modo como vale (questão da
validade); pela sua específica estrutura hipotético-disjuntiva ou, simplesmente, hipotética (questão
da hipótese de incidência e da sanção); pelo modo
do seu entrelaçamento num conjunto (problemas
das fontes do Direito e do seu sistema piramidal
ou em cadeias de normas origens)5.
Analiticamente, a norma jurídica não é apreciada na reta da pragmática da comunicação humana,
até porque se o fizesse, afastar-se-ia da sua pretensa
teoria pura do Direito. Assim, é uma apreciação
incompleta, ainda que seja útil ao mister do jurista,
essa concepção a que se estuda como concepção
normativa do Direito. Deve-se entender, então,
que ela não deve ser contraposta à chamada concepção institucional do Direito. É neste entendimento que este trabalho acrescenta uma dessas
concepções à outra. A abordagem que se segue
será, primeiramente, essa normativa, porque é importante, avaliar a questão da estrutura hipotética
da norma (disjuntiva ou simplesmente hipotética)
no contexto da Constituição que é uma lei exclusiva quanto ao seu entrelaçamento no conjunto
(sistema jurídico); depois, a abordagem será a institucional porque há singularidades na eficácia,
na efetividade, na interpretação e na integração
das normas componentes da parte dogmática da
Constituição.
As proposições são classificadas em simples e
compostas, conforme, respectivamente, constem
de uma só proposição ou de mais de uma. A jurídica é composta e é da espécie, identificada quanto a matéria, que consiste em afirmar ou negar
o atributo do sujeito. Se tal se faz sem condição,
diz-se que a proposição é categórica; se, sob uma
condição, é hipotética. Esta comportando uma subdivisão: condicionais, conjuntivas e disjuntivas;
5

Cf. Tercio Sampaio Ferraz Junior. A Ciência do direito. 2ª ed. São
Paulo. Editora Atlas S.A., 1988, p. 57.
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estas últimas são aquelas que estabelecem uma incompatibilidade unida a uma alternativa6; ou seja:
as proposições hipotéticas disjuntivas são expressas
por duas alternativas que se excluem entre si. A
teoria egológica do Direito conclui que a estrutura
lógica da norma jurídica é revelada sob esse último
tipo de proposições.
Enveredando-se mais por este caminho, pode-se afirmar que a proposição jurídica é um juízo
hipotético do tipo disjuntivo. Para Kelsen, por
exemplo, é hipotético, mas a norma jurídica não
é juízo, porque não é “enunciado sobre um objeto dado ao conhecimento. Ela é antes, de acordo
com o seu sentido, mandamento e, como tal, comando, imperativo”, ainda que, sendo “expressa
em linguagem, isto é, em palavras e proposições,
pode ela aparecer sob a forma de enunciados do
mesmo tipo daqueles através dos quais se constatam fatos”7.
Não é, porém, a opinião exposta neste trabalho,
isto porque, há tempo reconheceu-se que as normas jurídicas não são um mandamento8. Prevalece, hoje, a tese da forma de um juízo hipotético.
Insista-se, pois, que, apesar de Kelsen afirmar que
a norma jurídica não é um juízo, as suas investigações, (estudando a particularidade do verbo dever
ser como cópula que fundamenta toda uma Lógica
do dever ser válida para o Direito, muito diferente da Lógica do ser que vale para as ciências que
estudam a “Crítica da Razão Pura”), conduzem
à estrutura lógica hipotética da norma: “dado A
deve ser B”, ou seja: dado que ocorra isto, deverá
ocorrer aquilo; dado o fato de ter 21 anos de idade
e de ser normal o funcionamento psíquico, deve
ser a plena capacidade civil”9.

6

Cf. Estevão Cruz, ob. cit. p. 312.

7

Cf. Hans Kelsen. Teoria pura do direito. 3ª ed. Trad. de João
Baptista Machado. Coimbra. Armênio Amado - Editor, Sucessor,
1974, p. 111.

8

Cf. ci Santi Romano. Fragmentos de um diccionario jurídico.
Trad. Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redín. Buenos
Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América. 1964, p. 245; Carlos
Cossio. La valoración juridica y la ciência del derecho. Buenos Aires. Ediciones Arayú, 1954, p. 61; Tércio Sampaio Ferraz Junior,
ob. cit., p. 60.

9

Cf. Carlos Cossio. La teroria egologica del derecho y el concepto
jurídico de libertad. 2ª ed. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1964, p.
139.

Palmilhado o dito caminho, enfim, chega-se,
dando razão, a Cossio com a concepção egológica
que se orienta pelo objeto (a conduta humana em
sua interferência intersubjetiva) nesse caráter estimativo que ele tem, exatamente, porque a norma
não contém mando nenhum; “a norma simplesmente diz que dado o fato da liberdade civil de
uma pessoa, deve ser o fato de não matar e dado o
fato de matar deve ser o fato de sua prisão. O objeto, assim representado, é a Conduta Humana. A
norma, enquanto objeto, é um conceito, quer dizer,
um objeto lógico e não um objeto real; o objeto real,
representado, intelectualmente, por esse conceito,
é certa conduta humana”10.
A norma, nesses termos, é o pensamento de
uma conduta em liberdade; é a estrutura lógica
da experiência jurídica; é a classe típica de conceitos de que se utiliza o jurista para mencionar
a realidade jurídica no conhecimento científico
ou, o que é o mesmo, é o modo de juízo com que
opera seu intelecto ao formar aqueles conceitos.
Faz, então, valoração jurídica e é esta que leva ao
reino dos objetos culturais: “é o sentido de um
objeto egológico, como razão do dito objeto; é o
sentido de uma conduta humana em sua interferência intersubjetiva. Aqui, a atitude que cabe ao
jurista para apreender este dado por compreensão,
também é uma adequação necessária e fixa: uma
interpretação pré-normativa, base que o faz obter,
sob método empírico-dialético, a estimativa positiva do Direito”.
Por sua vez, seguido esse método, o conteúdo
dogmático da experiência jurídica, leva aos mais
diversos objetos, os quais estão, efetivamente,
mencionados por imputação normativa tais como
os objetos ideais quando a norma menciona algarismos como na prescrição ou nas legítimas hereditárias; os objetos lógicos como a analogia; os
objetos naturais como o ano civil, o ano solar, ou
como as doenças profissionais no campo do direito
do trabalho; os objetos culturais como decorre da
referência aos bons costumes.
O exposto faz crer que a norma alude a esses
objetos e, portanto, a dados da experiência jurídica, razão pela qual vale adotar metodologia no
10

Cf. Carlos Cossio, ob. cit. (La teoria egologica [...]), p. 531 (La
valoracion [...]) p. 61.
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estudo do Direito, que a tenha como um dos seus
elementos, para evitar a “teoria de acho”, mas sem
optar pelo exagero de adotar somente as abstrações
lógicas, dado que a vida do Direito não é a lógica,
mas a experiência11.
O exposto, afinal, faz optar pela fórmula egológica da estrutura lógica da norma contendo, como
ocorre, também, na formulação kelseniana, dois
elementos básicos como duas proposições normativas porque dizem o que deve ser e não o que é,
como o fazem as proposições descritivas ou meramente enunciativas.
É de Lourival Vilanova12 a lembrança de que o
dever ser é o operador diferencial da linguagem das
proposições normativas, um de cujos subdomínios
é o do Direito. Advirta-se, de logo, que a identificação desse dever ser; tão festejado pela escola
analítica, não se consegue com a imaginária teoria
pura, mas sim com a interferência humana no curso da natureza, isto e, com aquilo que von Wright13
chama de ação. A proposição é identificável como
normativa quando se considera todo o repertório
em que medra, o qual resulta do entendimento
conjunto das concepções normativa e institucional
do Direito. Pelo ângulo da concepção normativa
consegue-se, apenas, ver o relato; somente a concepção institucional visualiza o cometimento.
Esses dois elementos básicos contidos na norma, Kelsen denomina-os de norma primária e norma secundária, enquanto Cossio, de endonorma e
perinorma.
Kelsen dizia que era secundária a norma que
determina a conduta devida e primária a que descrevia a sanção. Em escrito posterior, ele modificou o pensamento. São suas as seguintes palavras:
“Se se admite que a distinção de uma norma que
prescreve uma conduta determinada e de uma
norma que prescreve uma sanção para o fato da
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11

Cf. Ch. Perelman, prefácio à Introducción a la lógica jurídica,
edição francesa de 1965, de Georges Kalinowski. Buenos Aires:
EUDEBA, 1973. Sobre o tema, leia-se Miguel Reale. O Direito
como experiência. Introdução à epistemologia jurídica. 2ª ed.
São Paulo: Saraiva, 1992.

12

Cf. 11. cf. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. São
Paulo: EDUC/Editora Revista dos Tribunais, 1977, p. 29.

13

12. Cf. Georg Henrik von Wright. Norma y accion — una investigación lógica. Trad. Pedro Garcia Ferrero. Madrid: Editorial
Tecnos S.A., 1979, p. 53.

violação da primeira seja essencial para o Direito,
então, precisa-se qualificar a primeira como norma
primária e a segunda como secundária — e não
o contrário, como o foi por mim anteriormente
formulado. A norma primária pode, pois, aparecer
inteiramente independente da norma secundária.
Mas, é também possível que uma norma expressamente formulada, a primeira, isto é, a norma que
impõe uma conduta determinada geralmente não
apareça, e apenas apareça a norma secundária, isto
é, a norma que estabelece a sanção. Desta forma
formulam-se reiteradamente normas jurídicas nas
modernas leis”14.
Cossio, antes dessa revelada mudança de posição, já havia invertido os dois elementos: a norma
que descreve a conduta, a do relato, é a endonorma e está por ele formulada em primeiro lugar; a
do cometimento é a perinorma e vem em segundo
lugar.
Nestes termos, pois, a norma jurídica é disjuntiva e imputa sanção. E são estes termos que evidenciam os elementos da relação jurídica na linha
da pragmática: fato temporal é o fato jurídico ou o
acontecimento descrito como o propulsor da relação jurídica, criando dever pan o sujeito obrigado e
direito subjetivo para o sujeito pretensor; prestação
é a conduta do sujeito obrigado em face do pretenso; a partir da verificação do fato temporal; sujeito
obrigado é o sujeito passivo ou a pessoa que tem o
dever a cumprir face ao titular do direito subjetivo;
sujeito pretensor é o titular do direito subjetivo,
isto é, o sujeito ativo ou aquela pessoa que tem a
prerrogativa de exigir a prestação; não-prestação
é o ilícito ou seja a ocorrência do descumprimento
do dever pelo sujeito obrigado, como conseqüência da liberdade humana; sanção e conseqüência
jurídica imputada a não-prestação.
É, pelo exposto, que se pode afirmar: esta estrutura dual (endonorma e perinorma) esgota toda a
linguagem jurídica.
Esta fórmula é melhor do que a do positivismo
lógico, seja porque, fugindo da concepção mandamental, insere no contexto jurídico a conduta
humana pensada em liberdade tal qual ocorre na
14

Cf. Teoria geral das normas. Trad. e revisão de José Florentino
Duarte. Porto Alegre. Sergio Antonio Fabris, Editor, 1986, p.
181.
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realidade; seja porque casa o relato com o cometimento.
Se bem que, na sua obra póstuma, Kelsen (que
morreu em 19/04/1973) deixou modificada a sua
opinião anterior numa série de aspectos — como
dito linhas supra — para admitir, por exemplo,
formulações em razão das formas de normas jurídicas nas modernas leis. É dele, nessa fase, a lembrança de que a estrutura dual pode apresentar
uma parte da norma inteiramente independente
da outra.
Assim, cumpre, de logo, recordar que norma
jurídica não é o simples artigo do documento normativo, porque se compõe de dispositivos (artigos,
parágrafos, incisos, itens, alíneas) que podem estar
em um mesmo discurso normativo, ou em mais
de um, considerando-se, sobretudo, o seu modo
de entrelaçamento no conjunto (fontes do Direito
e seu sistema).
Esta observação avulta quando se trata da
Constituição porque essa independência, ao ocorrer, terá de ser verificado o entrelaçamento no seu
contexto, dado que ela é um discurso normativo
exclusivo no sistema, não permitindo integração
senão dos seus dispositivos entre si; solucionando
antinomias e colmatando lacunas dentro de si ou,
quando muito — se ela própria o admitir — com
fontes expressamente indicadas15.
A conclusão é a de que, na parte dogmática, que
tem forma de norma jurídica serão identificadas,
sob o aspecto estrutural, normas jurídicas como
proposições hipotéticas disjuntivas, conseqüentemente, de duas proposições uma enunciativa, a
do relato (endonorma) e a outra que prescreve a
sanção, a do cometimento (perinorma). Este cometimento não se configura, apenas, na linguagem
verbalizada do emissor da mensagem normativa,
quando esta imputa a sanção, mas, em todo o repertório convencionado que é objeto de análise
na reta da pragmática da comunicação humana.
Não fosse esse repertório e, em nada, uma norma jurídica constitucional seria distinta das demais
componentes do sistema jurídico, porque, no plano da estrutura lógica da norma jurídica, não há
diferença de uma para a outra.

15

Cf., por exemplo, o § 2º do art. 5º da Constituição.

Pensando-se, assim, há de admitir-se a integração da parte dogmática da Constituição com
o seu preâmbulo e com sua parte das disposições
transitórias, não só, para, às vezes, formarem, no
seu conjunto, uma norma jurídica constitucional,
mas também, para dirimir antinomias e colmatar lacunas geradas no exclusivo sistema interno
constitucional; para admitir-se, nele, a hierarquização, entre si, das normas jurídicas que o compõem, classificáveis em categorias como simples e
princípios; para admitir-se a peculiaridade dessas
normas quanto a eficácia, efetividade, interpretação e integração.
Tudo isto porque, se o pensamento for, somente, o do modelo analítico da Ciência do Direito,
não se terá o repertório da norma jurídica constitucional como experiência e, então, será o pensamento incompleto.
1.1.2 EFICÁCIA E EFETIVIDADE
A eficácia e efetividade da norma jurídica constitucional, sempre, foi objeto de reflexão, sobretudo, por causa do entendimento tradicional sobre
sua qualificação, em certo ângulo, como sendo o
tipo chamado de norma programática.
O próprio signo eficácia não tem univocidade,
assim, diverge se a concepção for a normativa ou
se for a institucional do Direito. Aqui, porém, buscando superar a divergência, adota-se a convenção
e não esta ou aquela das concepções, por entendê-las complementares, entre si.
Nesta linha, afirma-se que a norma é eficaz
quando irradia efeito, ou seja, quando produz resultados.
E mais: a eficácia é um pressuposto da efetividade, porque somente se estabiliza aquela norma que
é apta a gerar conseqüência, isto é, tem um relato
capaz de ser recebido pelo destinatário16 de modo
16

Destinatário é outro signo sem univocidade. A idéia menos ambígua, e aqui adotada, é a de que o receptor da norma jurídica
tida como pensamento da conduta humana na sua interferência
intersubjetiva (receptor: o juiz o é do legislador; a comunidade
pretensora o é do legislador e do juiz; em retroalimentação, o
legislador o é da comunidade pretensora, o é do doutrinador,
o é do juiz). Veja-se sobre as divergências semânticas, as negativas e as afirmações sobre o seu existir: Kelsen, Teoria general
dei Estado, p. 71 e 72; Santi Romano, Fragmentos [...], p. 239 e
segs.; Miguel Reale, O direito como experiência (Introdução à
epistemologia jurídica), 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 173 e

67

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

a que não ocorra desconfirmação17 e, em havendo
esta, ocorra a sanção, tudo formando uma “relação
de adequação”18 entre relato e cometimento, com
o que já se ingressa no campo da efetividade.
O tema da eficácia é bem a prova do inaceitável
da concepção normativa, enquanto única modalidade de estudar o objeto cultural chamado Direito, ou
como modelo exclusivo da Ciência do Direito. Pontes
de Miranda19 é exaustivo ao apreciá-lo, a partir da
noção que empresta à relação jurídica, ao revelar que
as relações inter-humanas são fatos do mundo, os
quais, ao ocorrerem desencadeiam certa conseqüência. Seu magistério legou a preocupação que se deve
ter quanto aos tipos de eficácia conforme a relação
jurídica seja básica, ou seja intra-jurídica, a que ele
denominou de eficacial.
Importante, neste ponto, é destacar que ele percebeu que o tema da eficácia cresce de sensibilidade
por ser tênue a sua diferenciação com o da efetividade
ou o da validade da norma e, por isso, deve-se evitar
confundi-los, especialmente, porque a eficácia será
objeto de mais de uma apreciação.
Trilhando esta vereda, Miguel Reale20 aponta para
uma eficácia social que, ao invés de dizer respeito à
competência dos órgãos e aos processos de produção
e de reconhecimento do Direito, seria o seu cumprimento efetivo por parte da sociedade, no plano social:
efeitos sociais que uma regra suscita através do seu
cumprimento, razão porque, em sentido amplo, o
Direito pressupõe um mínimo de eficácia.
Na linha da pragmática da comunicação humana, forçoso é tomar o tema pela mensagem o
segs.; Celso Lafer, prefácio ao livro Poder e legitimidade de José
Eduardo Faria, São Paulo: Ed. Perspectiva, p. 10 e 11.
17

1.2.1 NATUREZA. ESPÉCIES
Essas funções têm por fim gerar o direito positivo, por isso, a sua natureza é a de atos jurídicos
dos quais decorrem as normas jurídicas de duas
espécies:

18

Cf. Tercio Sampaio Ferraz Junior, Teoria da norma jurídica: ensaio de pragmática da comunicação normativa. Rio de Janeiro.
Forense, 1986, p. 131.

21

19

Cf. Tratado de direito privado, tomo I, os.117 e segs; tomo V,
ps.102 e segs, 4ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1983.

Cf. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 1968, p. 75.

22

Cf. Comentários à Constituição federal brasileira, coligidos e
ordenados por Homero Pires, II vol. São Paulo: Editores Livraira Acadêmica e Saraiva & Cia., 1933, p. 489.

20
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Desconfirmação é uma das patologias e um dos paradoxos da
interação que deve existir na relação entre emissor e receptor da
mensagem, na comunicação humana, especialmente, quando
estes dois polos são: a fonte normativa (o emissor) e o cidadão (o
receptor) porque eles podem influenciar a efetividade da norma.
Portanto, o retomo receptor/emissor, no repertório jurídico, jamais pode ser a desconfirmação, isto é, a conduta de ignorar a
defi nição do “eu” de outrem, rejeitando-o. Por isso, nesse repertório, o cometimento tem de integrar o discurso normativo.

mais purificada possível de ambigüidade, o que
se consegue mediante o respeito às relações que
os signos dessa mensagem propiciam quando batizada nas águas da linguagem técnica e científica
que constitui o objeto (o Direito) ou com que se
fala sobre ele.
Do exposto, colhe-se que a norma é eficaz
quando emitida pela fonte a quem a convenção
atribuiu o poder (aptidão para gerar conseqüência:
eficácia formal) e tem um relato como mensagem
a ser recebida pelo destinatário sem possibilidade
de ele o desconfirmar com sucesso (“eficácia” social
ou, propriamente, efetividade).
Assim, trabalha-se na área da acepção ampla em
que se reconhece, como pressuposto, um mínimo
de eficácia ao Direito e se pode distinguir eficácia e
efetividade e, com muito mais propriedade, adotar
a lição de José Afonso da Silva21 de que é premissa
o enunciado: “não há norma constitucional alguma
destituída de eficácia. Todas elas irradiam efeitos
jurídicos, importando sempre numa inovação da
ordem jurídica preexistente à entrada em vigor
da Constituição a que aderem, e na ordenação da
nova ordem instaurada”. No mesmo sentido é o
pensamento de Ruy Barbosa22 que sepulta as dúvidas, afirmando que não há numa Constituição
cláusulas, a que se deva atribuir meramente o valor
moral de conselhos, avisos ou lições. Todas têm a
força imperativa de regras, ditadas pela soberania
nacional ou popular aos seus órgãos.
O tecido da Constituição jurídica enseja tais
considerações a fim de que se compatibilize com
a Constituição real e, assim, legitime a jurisdição
específica que a matéria reclama, pois, no pensamento kelseniano, ela é elemento do sistema que
garante o exercício regular das funções estatais.

Cf. Lições preliminares de direito, 17ª ed. rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 1990, p. 112 e segs.
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a) atos de criação de direito;
b) atos de execução do direito criado.
O primeiro grupo é o da legislação ou da produção do direito, onde se situa a lei. O segundo
engloba a execução ou a aplicação do direito e consistiria na simples reprodução. Assim, se essas funções não se opõem, ao contrário, coordenam-se,
impõe-se falar, com Kelsen23, de legislador negativo
que é o juiz operando uma função estatal legislativa, “um ato — por assim dizer — de legislação
negativa. Um tribunal que é competente para abolir leis — de modo individual ou geral — funciona
como um legislador negativo” e falar, com Nino24,
de legislador racional, ou seja, o juiz, uma vez que
as funções estatais de execução, afinal dizem o
direito (jurisdictio) e não poderiam consistir em
simples reprodução do direito criado, até porque, a
garantia da Constituição firma-se na regularidade
dos atos de execução das leis.
Por esta razão o sistema de controle da constitucionalidade há de envolver os órgãos jurisdicionais de declaração de inconstitucionalidade e
aqueles que, incumbidos dos atos de execução,
não descurem de examinar se estão trabalhando,
dentre tantas, com as normas que, efetivamente,
asseguram a força da Constituição.
1.3 O SISTEMA DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
Há de atribuir-se a um sistema as garantias necessárias à proteção da Constituição.
Muito se tem discutido se o sistema A ou B
é concentrado ou difuso, sem distinguir-se entre
controle de constitucionalidade e declaração de
inconstitucionalidade.
Declaração é ato privativo de órgão jurisdicional. O controle é operado por quantos órgãos
estejam incumbidos dos atos de execução das leis
e, então, sob essa ótica, vale identificar sistemas
concentrado e difuso.

23

Cf. Hans Kelsen. Teoria geral do direito e do estado. Trad. Luis
Carlos Borges. Revisão técnica Péricles Prado. São Paulo: Martins Fontes; Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1990, p.
261.

24

Cf. Carlos Santiago Nino. Consideraciones sobre la dogmática
jurídica (con referencia particular a la dogmática penal) México: UNAM – Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1974, p. 85101.

1.3.1 SENTIDO LATO
Os órgãos de controle jurisdicional são provas
de que o Judiciário excluiu dos outros dois poderes
a função de únicos entes ativos do Estado, mas
a Constituição de 1988 inova, em relação a isso,
quando institui, explicitamente, o controle político
stricto sensu de constitucionalidade, mediante a
sustação, pelo Legislativo, de atos normativos do
Poder Executivo que contenham excesso regulamentar (cf. o inciso V do art. 49 da Constituição.
Tal situação, porém, não implica atribuir ao
legislativo a função jurisdicional, porque a mesma
Constituição enseja interpretação sistemática pela
qual somente admite a jurisdição única, em face da
exclusividade deferida ao judiciário para somente
ele poder apreciar lesão ou ameaça a direito do
respectivo titular.
Themístocles Brandão Cavalcanti25 responde a
qualquer dúvida em torno da prerrogativa de outro
ente político, que não o judiciário, para exercer as
funções estatais de execução, ao admitir que qualquer órgão pode deixar de aplicar lei por considerá-la inconstitucional, afirmando que a apreciação
da validade da lei em face da Constituição é função
do judiciário, porém é lícito ao ente aplicar o preceito constitucional, autoexecutável, desprezando
a lei ordinária que o contrarie, porque aquele que
tem a responsabilidade de aplicar a lei pode empregar a maior na hierarquia em detrimento de outra.
1.3.2 SENTIDO ESTRITO
Aqui, cuida-se de função privativa do juiz. O
magistrado, por exemplo, no Brasil não só declara
a inconstitucionalidade de atos normativos como,
na busca das suas legitimidades, a constitucionalidade deles. Somente a ele é deferida essa função
estatal.
1.4 HISTÓRICO
1.4.1 NO MUNDO
A Inglaterra, surpreendentemente, é o berço
do controle de constitucionalidade. E surpreende
porque lá toda a soberania pertence ao Parlamento
e, assim, não deveria haver controle das funções
25

Cf. Do controle de constitucionalidade. 1ª ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1966, p. 177 e segs.
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estatais de legislação, até porque a idéia de Constituição jurídica, portanto, escrita e sistematizada,
vem dos Estados Unidos de 1787 e somente vai
à Europa pelo caminho da França de 179126 que
ostenta, historicamente, a segunda norma dessa
natureza.
Mas, lembra Osvaldo Aranha Bandeira de
Mello27, os atos do parlamento não poderiam ser
írritos, como o seriam aqueles contrários ao direito
natural, ao direito humano, ou à razão, ou repugnante ou impossível de ser cumprido. E aduz: “não
são esses direitos os que o judiciário defende ao
declarar certas leis inconstitucionais? A concepção do judiciário como guarda da Constituição
— escreve BLACK28 — existiu no sistema inglês e
foi imaginada como um baluarte contra os abusos
do rei e do parlamento em muitas ocasiões dignas
de reparo”.
Antes de tudo isto, é bom lembrar, também,
que a tradição fazia do rei, senhor absoluto do poder, o único repositório do saber interpretar a lei,
quando o magistrado tivesse dúvidas. Era a época
francesa do référé au legislateur, seguida pela fase
do refere facultatif, em que a interpretação de uma
lei era do legislativo, até chegar ao tempo do refere nécessaire quando um dissídio jurisprudencial
exigia consulta, também, ao legislativo.
Esta é a evolução entre os séculos XVII e XIX,
quando a construção pretoriana norte-americana,
por obra e graça de Marshall, inaugura o tempo
do monopólio jurisdicional do controle de constitucionalidade, por uma corte de justiça, com
o julgamento do caso William Marbury contra
James Madison, na sessão de fevereiro de 1803 do
Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América do Norte, certamente, louvado nos arts. III,
seção 2ª e VI29. Disse ele: “nula é toda lei oposta
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26

Cf. Edvaldo Brito. Limites da revisão constitucional. Porto
Alegre. Sergio Antonio Fabris Editor. p. 36.

27

Cf. A teoria das constituições rígidas. São Paulo: publicação da
Prefeitura do Município de São Paulo. 1948, p. 96-98.

28

Cf. H. C. BLACK. Handbook of the American Constitutional
Law, 1910, p. 84, citado por Osvaldo Aranha Bandeira de Mello,
ob. cit. p. 98.

29

Cf. art. III, seção 2ª: The judicial Power shall extend to all cases,
in law and equity, arising under this Constitution, the laws of
the United States, and treaties made, or which shall be made,
under their authority. Art.VI. Th is Constitution and the laws of
the United States wich shall be made, under the authority of the

à Constituição. [...] Se, pois, os tribunais têm por
missão atender a Constituição e observá-la e se a
Constituição é superior a qualquer resolução ordinária da legislatura, a Constituição e nunca essa
resolução ordinária, governará o caso a que ambas se aplicam. [...] Os poderes da legislatura são
definidos e limitados; e para que esses limites não
possam se tornar confusos ou apagados, a Constituição é escrita”30.
Chegados ao século XX ocorre a idéia da Corte
Constitucional, não mais por construção pretoriana, porém, insculpida no texto da Constituição
escrita (Constituição austríaca de 1920), com a
formulação kelseniana de monopólio do controle
de constitucionalidade, surgindo o controle concentrado, pelo qual somente um órgão tem competência para declarar a inconstitucionalidade. É,
assim, sobretudo, na Alemanha: o Tribunal Constitucional Federal, o Bundesverfassungsgericht tem
poderes amplos face ao legislador, tem-nos para
exercer o controle da validade das próprias normas
constitucionais veiculadas pelos órgãos competentes para a reforma do texto, apesar da idolatria da
lei, do império do positivismo rígido, considerando-se que se reconhece que o juiz tem sempre uma
parte importante na criação do Direito31.
A chamada Lei Fundamental de Bonn, promulgada em 23 de maio de 1949, um dos textos
constitucionais europeus de elevado prestígio
jurídico, é o autêntico introdutor do sistema de
controle concentrado, ao dispor, no item (1) do
seu art. 100, sobre a suspensão do processo por
um tribunal, toda vez que considerar inconstitucional uma lei de cuja validade dependa a sua
decisão, se se tratar da violação da Lei Fundamental. O controle difuso, diversamente, atribui a
qualquer magistrado a competência para apreciar
a questão, ainda que caiba recurso até a curul do
sistema de controle.
Lembre-se, de logo, a inexistência de um controle misto; ou ele é concentrado, como o alemão
ou ele é difuso, como o brasileiro.
United States, shall be the supreme law of the land.
30

Américo Lobo. Decisões constitucionaes de Marshall. Traduzidas por Américo Lobo. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional,
1903, p. 1, 26 e 25, respectivamente.

31

Cf. Edvaldo Brito. Limites da revisão constitucional, p. 85-86.
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1.4.2 NO BRASIL
A inspiração norte-americana, pelas mãos de
Ruy Barbosa, deu o modelo brasileiro, cuja fonte,
diversamente, não foi pretoriana, mas a Constituição de 1891.
Alfredo Buzaid32, ao referir-se ao texto da própria Constituição de 1891 como introdutor do
controle jurisdicional da constitucionalidade, no
Brasil, art. 59, § 1º, recorda que essa faculdade já
existia na Constituição Provisória de 22 de junho
de 1890 (art. 58, § 1º, “b”) e no Decreto 848, art.
9º, parágrafo único, letras “a” e “b”. A Constituição
de 1891 dispunha sobre o recurso para o Supremo
Tribunal quando se questionasse sobra a validade
ou a aplicação de tratados e leis federais e a decisão
do tribunal estadual fosse contra ela. Esse autor
giza a importância da Lei 221, de 20 de novembro
de 1894 que no seu art. 13 estabelecia recurso para
o judiciário, a fim de anular ato administrativo
decorrente de lei manifestamente inconstitucional
autorizando o magistrado a negar aplicação aos
casos ocorrentes.
A evolução do sistema pátrio propiciou, na
Constituição de 1946, a hipótese de suspensão,
pelo Senado, da execução da lei, declarada inconstitucional, pelo Supremo Tribunal Federal
(art. 52, X, CF). Nesse mesmo texto normativo
aperfeiçoou-se a representação de inconstitucionalidade da Constituição de 1934 (art. 34, § 2º),
regulada pela Lei 2.271 de 22/07/1954, cujo art.
1º atribuía ao Procurador-Geral da República
submeter ao Supremo Tribunal Federal o exame
de ato que lhe chegasse ao conhecimento e que
infringisse os preceitos assegurados no art. 7º,
VII,da Constituição.
A história dessa medida técnica passa pela Lei
4.337, de 1º/06/1964, que revogou a Lei 2.271/1954,
regulando a declaração de inconstitucionalidade
para os efeitos do art. 7º, VII, da Constituição de
1946 referente a atos de poderes estaduais que
viessem a infringir qualquer dos princípios assecuratórios do federalismo. A legitimidade ativa
era do Procurador-Geral da República, fosse por
conhecimento próprio, fosse por provocação de
qualquer interessado.
32

Cf. Da ação direta de declaração de inconstitucionalidade no
direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1958, p. 30.

Passa, outrossim, pela Emenda Constitucional 16, de 26/11/1965, que ampliou a legitimidade,
para além dos casos referidos de proteção ao princípio federalista, dando ao Procurador-Geral da
República a atribuição de exercer, com exclusividade, o juízo de admissibilidade, por isso, cabendo-lhe a prerrogativa de encaminhar a representação
ao Supremo Tribunal Federal.
Chega-se, afinal, à Constituição de 1988 plasmando o sistema de controle difuso, no plano lato,
permitindo que qualquer órgão de execução exerça-o, nos termos da lição de Themístocles Brandão
Cavalcanti, vista linhas acima. E, sob o aspecto estrito, deferindo a exclusividade jurisdicional, mas,
sem o monopólio de qualquer órgão integrante
do Poder Judiciário e ampliando a legitimidade
ativa (art. 103).
Consequentemente, o sistema brasileiro difuso
de jurisdição constitucional está assim esquematizado:
1. Controle in abstrato
1.1 Supremo Tribunal Federal
1.1.1 ADIN – ação direta de inconstitucionalidade
1.1.2 ADC – ação declaratória de
constitucionalidade
1.1.3 ADPF– argüição de descumprimento de preceito fundamental
1.1.4 ADIO – ação direta de inconstitucionalidade por omissão
1.1.5 Reclamação
1.1.6 MI – mandado de injunção
1.2 Tribunais de Justiça dos Estados
1.2.1 Representação de Inconstitucionalidade
2. Controle incidenter tantum (controle in
concreto)

Discute-se, em face desse sistema, se o Superior
Tribunal de Justiça é competente para declarar inconstitucionalidade incidenter tantum. A resposta
que, aqui, se dá é afirmativa, considerando-se o
que foi dito sobre o controle de constitucionalidade em sentido lato. Se o sistema é difuso, assim, se
desde o juiz de 1º grau é possível o controle, pela
via da exceção, imagine-se o Tribunal da Federação!?, por que não?
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Questão relevante é, também, a da possibilidade de controle in abstrato das normas jurídicas
constitutivas de direito criado pelo Município que
a construção pretoriana do Supremo Tribunal Federal soluciona mediante a ADPF33.
1.4.2.5 PROBLEMAS DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
Trata-se de um juízo sobre normas e não sobre
fatos.
O exercício desse controle erige o magistrado
em um legislador negativo, tal como insculpido por
Kelsen, prestigiando o juiz que, na fuga para a lei,
viu-se esvaziado34.
O processo respectivo é objetivo; não permite
composição subjetiva ou inter-partes.
É incompatível com técnicas similares àquelas
introduzidas por emendas constitucionais adotando súmulas e efeitos vinculantes, eficácia erga
omnes, repercussão geral e processos repetitivos,
considerando que essas técnicas são ofensivas do
juiz natural.

2 Inconstitucionalidades das reformas
constitucionais
2.1 REFORMA DO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO JURÍDICA.
LIMITES
O tema atina com o exercício do poder constituinte. O autor deste trabalho tem tido a oportunidade de defender que essa categoria jurídica
é peculiar, por isso, distingue-se da competência
reformadora do texto por ele produzido35.
Há distinção entre o poder constituinte e a competência reformadora do texto por ele produzido.
Assim, a autenticidade do poder constituinte
está na legitimidade que possui para elaborar a
Constituição jurídica e que tem fonte nas atri-
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Cf. Manoel Carlos de Almeida Neto. O novo controle de constitucionalidade municipal. Rio de Janeiro: FORENSE, 2010, p.
166-169.

34

Cf. Edvaldo Brito. A teoria do contrato e o contrato com pessoa
a declarar no projeto de código civil. Tese para professor titular
de direito civil da Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo – USP. São Paulo: edição do autor. 2001. P. 293.

35

Cf. Edvaldo Brito. Limites da revisão constitucional. Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor, 1993.

buições que lhe são inerentes e no procedimento a
adotar para cumprir essas atribuições.
Por isso, não se confundem a natureza desse
poder e a do impropriamente chamado poder constituinte derivado, que é mera competência, por isso,
não pode ser considerado como um poder e, muito
menos, “constituinte derivado” — esta expressão
é uma contradição em termos. Enfim, aquele, o
poder, é uma potência, este, o derivado, é mera
competência.
O processo constituinte de reforma tem procedimento diverso daquele mediante o qual se elabora a Constituição jurídica.
Rigorosamente, por ser potência, o poder constituinte é fundacional ou originário, porque inaugura uma ordem constitucional ou instaura uma
outra ordem completamente nova ao acionar a
sua eficácia atual. Não há, nesses termos, poder
constituinte constituído ou derivado, nesse processo de revisão, mas, sim, órgãos com competência para promover modificações na Constituição
jurídica, observados os limites dessa atribuição,
quais sejam:
1. materiais
1.1. explícitos
1.2. implícitos
2. circunstanciais
3. temporais

Poder constituinte é um poder jurídico, com
prerrogativa originária, constituindo-se em uma
categoria cujos elementos são soberania, pluralismo, sociedade civil, entendido como uma eficácia
atual, isto é, como produto da atuação das forças
reais de poder expressas pelos núcleos de decisão
formados pelos grupos sociais que, integrantes da
sociedade civil, participam da formação da vontade coletiva e, efetivamente, institucionalizam-na
criando uma ordem jurídica nova.
No plano lógico, esse poder é uma “força histórica efetiva, apta a realizar os fins a que se propõe
[...], a plena consumação do fato, a plena consumação do seu objeto que é a criação de uma ordem
nova”36.

36

Cf. Sanchez Agesta. Princípios de teoria política. 7ª ed. 3ª reimpressão. Madrid. Editoriales de Derecho Reunidas, 1990, p. 331.
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A sua titularidade é a fonte capaz de produzir uma decisão eficaz sobre a natureza da ordem
nova, expressando o permanente estado de natureza dessas forças com atividade diferida porque elas
estão, sempre, aptas a serem exercidas, sempre que
motivadas. Entender assim, importa em fazer um
corte abstrato, num procedimento metodológico
sobre a realidade social, sem vínculos histórico-culturais, sem ideologias que se contraponham,
sem consciência de valores novos; enfim, com
reflexões institucionais. É desta forma a lição de
Lourival Vilanova quando, para circunstância similar, a da revolução, traça o procedimento metodológico.37
Potência é um tipo específico de poder, de potestade, ou seja, em termos de Camões38, é uma
prerrogativa de gabarito divino, de arbítrio sem
condicionantes, salvo aquelas que consistem nos
objetivos permanentes da sociedade civil que o
legitima, dentre os quais os direitos e as garantias
fundamentais do homem, preservados pelo direito
internacional. Logo, a fonte normativa assim caracterizada representa uma autoridade suprema
cujas atribuições não derivam de nenhuma outra
autoridade formalmente constituída. Ao contrário,
é competência, quando derivam.
O legislador que reforma o texto da Constituição jurídica, quando o emenda ou quando o revisa tem a sua atribuição derivada da Constituição
jurídica cujo poder que a elabora é a autoridade
que pratica o ato de criação chamado de regra de
competência a qual prescreve as condições para que
esse ato seja válido e, por isso tenha força normativa. São três essas condições, conforme o magistério
de Alf Ross39: 1ª – as que indicam a pessoa ou as
pessoas qualificadas para realizar o ato de criação;
2ª – aquelas que outorgam as atribuições dando os
limites da matéria objeto da regra que há de ser

37

Cf. Teoria jurídica da revolução. In. As tendências atuais do direito público. Rio de Janeiro. Forense, 197, p. 454.

38

Cf. Luis de Camões. Os Lusíadas, 12ª ed. São Paulo. Edições Melhoramentos, p. 94, 95, 178, 286, 337.

39

Cf. Sobre el derecho y la justicia. Trad. de Genaro R. Carrió.
Buenos Aires, EUDEBA Editorial Universitária de Buenos
Aires, 1963, p. 78 e segs. El concepto de validez y outros ensayos.
Buenos Aires. Centro Editorial de América Latina S.A., 1969, p.
49 segs.

criada por essas pessoas; 3ª – aquelas que descrevem o procedimento de criação.
A Constituição de 1988, ao formular a regra de
competência reformadora no § 4º do seu art. 60,
não outorgou atribuições de modificar o regime
jurídico da separação dos Poderes, nem o dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo, tal
como o fizeram as Emendas 3, de 17/03/1993, e
45, de 08/12/2004. A Constituição formulou o
modelo de uma jurisdição constitucional, como
sendo a de um juiz natural na perspectiva de
um Estado Democrático de Direito promotor
do desenvolvimento econômico e do bem-estar
social, uma vez que deu atribuições a um Supremo Tribunal Federal como corte constitucional
sem peias no processamento e no julgamento das
ações dos titulares do chamado direito subjetivo
público de ação.
Essas peias são: a eficácia erga omnes, o efeito
vinculante, a súmula vinculante e a repercussão
geral. Elas vieram pela via de emenda modificadora
da competência do Poder Judiciário, atentando,
assim, contra o núcleo irreformável atingindo o
direito subjetivo público ao juiz natural.
2.2 CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ACESSO A PROTEÇÃO
JURISDICIONAL

O plano histórico revela que a alínea “a” do
item I do art.102 da Constituição, originariamente
e com singela redação, outorgava competência ao
Supremo Tribunal Federal para processar e julgar
ação direta de inconstitucionalidade de lei ou de
ato normativo federal ou estadual. O dispositivo
completava-se com um parágrafo — obviamente,
único — dando competência, também, para apreciar a “argüição de descumprimento de preceito
fundamental”.
A alteração desse dispositivo mexeu com dois
princípios que vinculam direitos fundamentais, o
da separação dos poderes e o dos direitos individuais,
no caso, ao juiz natural.
A súmula vinculante e os efeitos vinculantes
levam ao efeito erga omnes, ou seja, ao efeito do
julgado contra todos, o qual há de ser, necessária
e expressamente, declarado pelo julgado e valerá
para todos os casos iguais.
Difícil, contudo, é identificar essa igualdade
considerando-se que a vida não sendo lógica, cada
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caso há de ser, sempre, um caso, por isso, a lógica
que o julgado der para colher a identidade será,
sempre, discutível.
A eficácia erga omnes, por ser cabível somente
nas circunstâncias descritas na norma constitucional (§ 2º do art.102, com a redação dada pela EC
45, de 08/12/2004) ensejou o efeito vinculante, pois,
embora a eficácia seja contra todos, ela não dava
efetividade à Constituição no sentido de que pode
haver, com a aplicabilidade desse efeito vinculante
associado à eficácia erga omnes, decisões contrárias
às prerrogativas individuais de cada sujeito de direito, titular de faculdades jurídicas peculiares em
termos diversos aos do julgado de efeito vinculante
e que, fatalmente, seriam reconhecidos, no caso
concreto, se não fosse a vinculação.
As circunstâncias descritas na norma constitucional supra mencionada são: a) decisão definitiva de mérito; b) proferida nas ações diretas de
inconstitucionalidade e declaratórias de constitucionalidade; c) vinculação, apenas, para os demais
órgãos do Poder Judiciário para a administração
pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal.
Já a súmula vinculante não se confunde com
isto, porque esta pode abranger, também, o Poder
Legislativo, na medida em que: a) a decisão versar
sobre matéria constitucional; b) for adotada pelo
quorum de dois terços dos membros do Supremo
Tribunal Federal e c) for iterativa.
A repercussão geral é uma categoria introduzida no texto constitucional, também, por emenda,
a de número 45, de 08/12/2004, consistindo no
dever de o interpositor do recurso extraordinário
demonstrá-la nas questões constitucionais discutidas no caso, a fim de propiciar o juízo de admissibilidade da medida pleiteada, manifestado por
dois terços dos membros da Corte, uma vez que
esse é o quorum de recusa do recurso.
A Lei 11.418, de 19 de dezembro de 2006, rege
a matéria em nível infraconstitucional, tal como o
requer a lei maior e circunscreve a repercussão à
relevância econômica, política, social ou jurídica
que ultrapasse os interesses subjetivos da causa.
Outrossim, haverá repercussão geral sempre que
o recurso extraordinário impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do
Tribunal.
74

3 Efetividade dos direitos fundamentais
Sem necessitar concordar com a distinção entre sistema concentrado e controle concentrado,
feita por Sérgio Sérvulo da Cunha40, tem ele razão
quando aponta a reação conservadora representada pelos: a) interesses do presidencialismo imperial; b) interesses do abstencionismo judicial do
controle in abstrato.
Pontua que o presidencialismo imperial tem
armas destrutivas, inaceitáveis, como a medida
provisória, o efeito vinculante e a ação declaratória de constitucionalidade, que agridem o nosso
controle difuso atingindo a função do juiz natural
que, devendo examinar a lide, considerando que
cada caso é um caso, não se pode comportar, senão
sob a aplicabilidade das peias já faladas anulatórias
da efetividade da Constituição e impeditivas da
eficácia social.
E conclui, apropriadamente, afirmando que
“ao êxito aparente e transitório dos autoritarismos sucederá, sempre, a reafirmação das liberdades” e, lembrando Jean Cruet, citado por Carlos
Maximiliano: “a tendência racional para reduzir
o juiz a uma função puramente automática apesar
da infinita diversidade dos casos submetidos ao
seu diagnóstico, tem sempre e por toda parte soçobrado ante a fecundidade persistente da prática
judicial”.
Que Deus, assim o permita, proteja-nos.
Amém.

40

Cf. Introdução à edição brasileira de Hans Kelsen. Jurisdição
constitucional. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

Da crítica ao paradigma solipsista1: uma análise das decisões
proferidas nos casos de benefício por incapacidade
Juiz federal substituto Fábio Stief Marmund

1 Introdução1
O presente artigo é fruto de reflexões pessoais,
acerca do papel do magistrado na solução dos litígios processados sobre o rito da Lei 10.259/2001,
nos quais a controvérsia cinge-se, ordinariamente,
ao reconhecimento de direitos subjetivos indispensáveis à manutenção do mínimo existencial.
De fato, a escolha do critério valor da causa,
para fins de fixação de competência dos juizados
especiais federais, trouxe, como consectário natural, o ajuizamento de milhares de demandas
de cunho securitário, nas quais segurados e seus
dependentes pleiteiam benefícios previdenciários
ou assistenciais.
Dentre estas, destacam-se, em virtude da sua
preponderância numérica, aquelas relacionadas
aos benefícios de aposentadoria por invalidez e
auxílio-doença, previstos nos artigos 42 e 59 da
Lei 8.213/1991.
As aludidas prestações previdenciárias distinguem-se, precipuamente, pela extensão e duração
dos efeitos advindos do evento incapacitante sobre
a capacidade laborativa do filiado ao RGPS. Deste
modo, por força dos referidos dispositivos legais,
deverá ser concedida a aposentadoria por invalidez para o segurado que for considerado incapaz
e insusceptível de reabilitação para o exercício de
atividade que lhe garanta a subsistência; por sua
vez, o auxílio-doença pressupõe a existência de
incapacidade do segurado, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, para o trabalho ou para a
atividade habitualmente exercida.

1

Relativo ou pertencente ao solipsimo. O solipsismo pode ser defi nido como a radicalização do subjetivismo, como a teoria —
ao mesmo tempo gnosiológica e metafísica — segundo a qual a
consciência à qual se reduz todo o existente é a consciência própria, meu “eu só” (MORA, J.Ferrater – Dicionário de Filosofia. 2ª
edição. São Paulo: Edições Loyola, 2004, p. 2732).

Entretanto, em inúmeras lides dessa natureza,
verifica-se que o ato judicante constitui apenas um
exercício de vontade do intérprete, “como se a realidade fosse reduzida à sua representação subjetiva”2.
Como exemplo concreto dessa “assujeitação” do
objeto, neste caso, tem-se a adoção, pelo órgão julgador, de critérios não previstos na legislação (tais
como idade, condição social, etc.), com o fito de
conceder ou negar determinado benefício, mesmo
que à revelia da prova produzida nos autos3.
Impõe-se, por conseguinte, investigar se é válida a solução dada pelo juiz que, interpretando
as normas jurídicas aplicáveis ao caso, emprega
signos não previstos pela lei, com o objetivo de
“fazer justiça no caso concreto”. Para elucidar esta
questão, entretanto, faz-se necessário responder
a uma outra pergunta: quais são os limites da interpretação?

2 Dos limites da interpretação
A interpretação constitui labor essencialmente
produtivo, eis que constitutivo da norma; contudo,
o intérprete não é onipotente no seu exercício, uma
vez que o texto baliza o seu espaço de movimentação. Por conseguinte, a atividade interpretativa
“consiste em concretizar a lei em cada caso, isto é,
em sua aplicação”4, respeitada a barreira imposta
2

STRECK, Lenio Luiz. O que é isto — decido conforme minha
consciência?. 2ª edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2010, p. 19.

3

Importante rememorarmos que nestes litígios a controvérsia diz
respeito frequentemente à verificação da existência, grau e permanência da incapacidade, motivo pelo qual toda a prova produzida direciona-se a esse fi m. Logo, é correto afirmar que, nestes
casos, a correta tutela jurisdicional (ou seja, aquela adequada à
Constituição) encontra-se fundamentalmente subordinada à valoração racional desse conjunto probatório.

4

GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. Traços fundamentais de uma hermenêutica fi losófica. 1999. p. 489.
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pelos signos lingüísticos contidos na proposição
legislativa. Este é, portanto, o primeiro limite lógico da interpretação.
O segundo delimitador da exegese nos Estados Democráticos de Direito é a supremacia da
Constituição, tendo em vista que, nestes Estados,
“a ordem jurídica como um todo retira sua validade do texto constitucional, produto do poder
constituinte”5. Deste modo, uma norma jurídica
será considerada inválida se estiver em contradição com a Constituição, pois “como as normas
constitucionais precedem em hierarquia todas as
demais normas jurídicas, uma disposição da legislação ordinária que esteja em contradição com
um princípio constitucional é inválida” 6. Conclui-se que o produto da atividade interpretativa — a
norma jurídica individualizada — não pode ser
incompatível com uma regra ou princípio constitucional. Tem-se, assim, a segunda restrição essencial à hermenêutica jurídica.

3 Da relevância do papel do juiz na
interpretação do Direito
A exegese do ordenamento jurídico não é realizada apenas pelo juiz, mas por tantos quantos têm
de decidir acerca do sentido do texto normativo
em relação a um determinado caso. Todavia, o magistrado, como intérprete autêntico7, ao sentenciar
ou ao prolatar qualquer decisão, define a norma de
decisão criadora do direito para o caso concreto.
Na mesma trilha, Canotilho sustenta que o preceito jurídico somente adquire verdadeira normatividade quando passa da condição de regra geral e
abstrata (normatividade mediata) para a condição
de regra concreta e definidora da solução de um
caso jurídico (normatividade imediata). Essa passagem poderia ser realizada não apenas pela sentença (concretização judicial), mas também pela
“criação de uma disciplina regulamentadora (concretização legislativa, regulamentar)” ou através
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5

SILVA, Celso de Albuquerque. Interpretação Constitucional
Operativa. 2001, p. 41.

6

LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 1983, p. 410.

7

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 1987. p. 369.

da “prática de actos individuais pelas autoridades
(concretização administrativa)”8.
Entretanto — repita-se — apenas o órgão investido de jurisdição pode ser considerado intérprete autêntico, por ser o criador e definidor
último da norma de decisão.

Conclusão
Delineadas as premissas básicas deste artigo,
avulta-se que o magistrado não deve, para fins de
concessão de auxílio-doença ou de aposentadoria
por invalidez, valer-se de outros requisitos além
daqueles previstos na lei, haja vista que a tarefa
interpretativa, apesar do subjetivismo que encerra,
encontra limites incontornáveis no texto interpretado.
Em verdade, ao agregar outros elementos não
contidos na hipótese de incidência normativa, está,
o magistrado, contrariando a própria Constituição
Federal que, em seu artigo 201, inciso I, distingue
expressamente os significados doença e invalidez,
denotando que a opção feita legitimamente pela
comunidade política, para fins de deferimento de
um ou outro benefício, é de índole essencialmente
médica.
Ora, a concessão de uma aposentadoria por
invalidez para um segurado, temporária e parcialmente incapacitado, com fulcro apenas na
sua idade ou condição social, além de constituir
manifesta usurpação da função legislativa9, gera
insegurança jurídica, porque, para o mesmo caso,
podem ocorrer soluções diversas, a depender unicamente da convicção pessoal do julgador acerca
da valoração ou não de outros critérios não estabelecidos na norma.
Vale ressaltar que os eventos idade e condição
econômica, bem como diversos outros comumente
8

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e
Teoria da Constituição. 1999, p. 1146.

9

“Ensina Luiz Roberto Barroso que “O princípio da presunção
de constitucionalidade dos atos do Poder Público, notadamente
das leis, é uma decorrência do princípio geral da separação dos
Poderes e funciona como fator de autolimitação da atividade do
Judiciário, que, em reverência à atuação dos demais Poderes, somente deve invalidar-lhe os atos diante de casos de inconstitucionalidade flagrante e incontestável.” Interpretação e Aplicação
da Constituição. 1999, p. 180.
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citados nestes casos, já são cobertos pela Constituição Federal (no campo previdenciário ou assistencial), bem como pela legislação federal, estadual e
municipal, evidenciando o desacerto dessa política
judiciária por muitos adotada.
Consequentemente, o juiz, em virtude do seu
papel de destaque na aplicação do direito, deve
entender que “a concretização desses textos (isto
é, a sua transformação em normas) não depende
— e não pode depender — de uma subjetividade
assujeitadora (esquema sujeito-objeto), como se
os sentidos a serem atribuídos fossem fruto da
vontade do intérprete”10.
Cumpre assinalar, porém, a enorme dificuldade
que tem o magistrado de permanecer imune ao
modelo subjetivista, haja vista que o solipsismo é
um produto da modernidade, na qual vislumbramos o “deslocamento do problema da concretização dos direitos dos demais Poderes e da Sociedade
em direção ao judiciário”11.
De fato, ao redor dos juízes e tribunais construiu-se um imaginário, “com forte sustentação na
doutrina12, no interior do qual o decidir de forma
solipsista encontra fundamentação — embora tal
circunstância não seja assumida explicitamente
— no paradigma da filosofia da consciência.”13.
Percebe-se, ainda, que a decisão essencialmente
discricionária ou arbitrária (porque pautada exclusivamente na vontade do julgador) é comumente
justificada a partir de uma errônea compreensão
do que seja o ativismo judicial.14
10

STRECK, Lenio Luiz. Op. cit., p. 93.

11

Idem p. 22.

12

Cândido Rangel Dinamarco assevera que “se o texto aparenta
apontar para uma solução que não satisfaça ao seu sentimento
de justiça, isso significa que provavelmente as palavras do texto
ou foram mal empregadas pelo legislador, ou o próprio texto,
segundo a mens legislatoris, discrepa dos valores aceitos pela
nação no tempo presente” (A Instrumentalidade do Processo.
12. ed. São Paulo: Malheiros, p. 47).

13

STRECK, Lenio Luiz. Op. cit., p. 30.

14

Ronald Dworkin leciona que “o programa da moderação judicial afirma que os tribunais deveriam permitir a manutenção
das decisões dos outros setores do governo, mesmo quando elas
ofendam a própria percepção que os juízes têm dos princípios
exigidos pelas doutrinas constitucionais amplas, excetuando-se, contudo, os casos nos quais essas decisões sejam tão ofensivas à moralidade política a ponto de violar as estipulações de
qualquer interpretação plausível, ou, talvez, nos casos em que
uma decisão contrária for exigida por um precedente inequívo-

Por conseguinte, não podem os órgãos judicantes extrapolar os limites impostos pelo sistema
normativo constitucional, eis que a legitimidade
de sua atuação deve ser aferida a partir do respeito
à legislação democraticamente construída, o que
significa dizer que “a decisão jurídica não pode ser
entendida como um ato em que o juiz, diante de
várias possibilidades possíveis de um caso concreto, escolha aquela que lhe parece mais adequada”15.
Conclui-se, ao fim desta exposição, que a solução do litígio deve ser encontrada a partir da
compreensão daquilo que a comunidade política
constrói como direito, motivo pelo qual cabe ao
Poder Judiciário a importante tarefa de proporcionar segurança à sociedade através da coerência de
seus julgamentos, somente atingida “se os mesmos
princípios que foram aplicados nas decisões forem
aplicados para os outros casos idênticos”16.

co” (Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo:
Martins Fontes, 2002, p. 215.
15

STRECK, Lenio Luiz. Op. cit., p. 109

16

STRECK, Lenio Luiz. Op. cit., p. 105.
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Constitucional – cotas raciais
Juíza federal substituta Geneviève Grossi Orsi

Introdução
Trata-se de trabalho referente à I Jornada de
Direito Constitucional da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região realizado em Belo
Horizonte. Visa ao aprofundamento das questões
mais relevantes do Direito Constitucional enfrentadas atualmente na Justiça Federal. Os temas
abordados foram:
• Os princípios constitucionais da Bioética na
Lei Fundamental Brasileira;
• A nova Hermenêutica Constitucional: argumentação jurídica no âmbito das decisões
judiciais e os limites de atuação do Judiciário;
• O sistema brasileiro de controle de constitucionalidade: a evolução dos modelos de controle e a dialética entre o controle incidental
e principal;
• Desigualdade e direito: ações afirmativas e
direitos sociais. A experiência brasileira e
internacional;
• Pragmatismo, Direito Constitucional e Poder
Judiciário;
• Eficácia do direito à saúde: evolução e perspectivas;
• Jurisdição constitucional: controle de constitucionalidade no Direito Brasileiro. Inconstitucionalidade das reformas. Efetividade dos
direitos fundamentais;
• Colisão de direitos fundamentais.
O presente trabalho tem por objetivo abordar o
tema da ação afirmativa com a instituição de bônus
para a raça negra. É a questão das cotas raciais.

Ações afirmativas e o sistema de cotas
Atualmente, o sistema de cotas, com a instituição de bônus para a raça negra, visando o acesso
a universidades, tem provocado calorosos debates
entre os mais diversos grupos da sociedade e divi-

dido opiniões de juristas, acadêmicos e movimentos sociais. De fato, o tema é polêmico.
Dispõe a Constituição de 1988:
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil:
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes: (...)

Cumpre lembrar que a verdadeira igualdade
é extraída pelo tratamento desigual que se empreende na medida da desigualdade encontrada,
exigência do próprio conceito de Justiça. Sendo
assim, a lesão ao princípio da isonomia só ocorrerá
quando o ponto discriminador não se encontrar
a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito.
Com efeito, Alexandre de Moraes, em sua
Constituição Interpretada, pontua:
O princípio da igualdade consagrado pela
Constituição opera em dois planos distintos.
De uma parte, diante do legislador ou do próprio executivo, na edição, respectivamente, de
leis, atos normativos e medidas provisórias,
impedindo que eles possam criar tratamentos
abusivamente diferenciados a pessoas que se
encontram em situações idênticas. Em outro
plano, na obrigatoriedade ao intérprete, basicamente, a autoridade pública, de aplicar a lei
e os atos normativos de maneira igualitária,
sem estabelecimento de diferenciações em razão de sexo, religião, convicções filosóficas ou
políticas, raça, classe social.
A desigualdade na lei produz-se quando a
norma distingue de forma não razoável ou
arbitrária um tratamento específico a pessoas
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diversas. Para que as diferenciações normativas
possam ser consideradas não discriminatórias,
torna-se indispensável que exista uma justificativa objetiva e razoável, de acordo com critérios
e juízos valorativos genericamente aceitos, cuja
exigência deve aplicar-se em relação à finalidade e efeitos da medida considerada, devendo estar presente por isso razoável relação de
proporcionalidade entre os meios empregados
e a finalidade perseguida, sempre em conformidade com os direitos e garantias constitucionalmente protegidos. (2ª edição, p. 181)

Então a discriminação e o consequente tratamento jurídico distinto não são abominados pelo
ordenamento jurídico que, ao contrário, os consagra. A grande dificuldade, no entanto, reside na
eleição dos critérios legítimos que sirvam de fundamento para a instituição de regimes jurídicos
diversos.
Nesse contexto e sendo o Brasil um Estado social, as ações afirmativas de inclusão de minorias
tornam-se instrumentos necessários à concretização do Estado Democrático de Direito e à formação de uma sociedade verdadeiramente livre,
justa e solidária.
As ações afirmativas são medidas especiais e
temporárias, tomadas ou determinadas pelo estado,
espontânea ou compulsoriamente, com o objetivo
de eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de oportunidades
e tratamento, bem como de compensar perdas
provocadas pela discriminação e marginalização,
decorrentes de motivos raciais, étnicos, religiosos,
de gênero e outros. Portanto, as ações afirmativas
visam combater os efeitos acumulados em virtude
das discriminações ocorridas no passado. (GTI,
1997; Santos,1999; Santos, 2002). [Fonte Wikipédia] Existem ainda ações afirmativas que são desenvolvidas por instituições da sociedade civil.
Primeiramente cabe constar que as ações afirmativas nasceram na década de 1960, nos Estados Unidos da América, com o Presidente John
F. Kennedy, como forma de promover a igualdade entre os negros e brancos norte-americanos.
Instituiu-se então o sistema de cotas.
Por sistema de cotas, comumente chamado de
cotas raciais, entende-se uma medida governa-

mental que cria uma reserva de vagas em instituições públicas ou privadas para classes sociais mais
desfavorecidas. É considerada uma forma de ação
afirmativa (...). [Fonte Wikipédia]
O Brasil importou o sistema dos Estados Unidos. No entanto, o contexto histórico brasileiro é
totalmente diverso do americano e, por isso, cabem algumas considerações.
De início, registra-se que os que defendem a
idéia justificam a medida na teoria da Justiça Compensatória, como meio de promover o resgate da
dívida histórica que os brancos possuem com os
negros por havê-los submetido à escravidão. O objetivo é compensar os descendentes daqueles que
sofreram com a escravidão. Por sua vez, aqueles
que se posicionam contra o fazem sob a alegação
de que tal medida institucionalizará o racismo no
Brasil.
Pois bem. Na realidade americana, não houve
espaço para miscigenação entre brancos e negros.
A chegada de famílias inglesas, a preponderância
da igreja anglicana, com a permissão do divórcio,
o que inibia traições e casos extraconjugais, e a
escravidão tardia formaram um contexto histórico
peculiar e distinto do nosso.
Na América do Norte, os negros foram considerados os principais culpados pela Guerra de
Secessão e, desde a guerra civil, começaram a proliferar leis que separavam as raças (institucionalização do racismo), havendo escolas, hospitais,
transportes, restaurantes, cemitérios, etc. de brancos e negros, o que representava bem o sentimento
de ódio existente entre as raças.
Nessa esteira, o relacionamento inter-racial foi
considerado crime até 1977. A alforria de escravos
era proibida por lei. A legislação previa que uma
gota de sangue negro enegrece a pessoa, independentemente de sua aparência física, branco de olho
azul. Era o sangue que definia a raça.
Por sua vez, a Corte Constitucional americana reconhecia a igualdade, mas não reconhecia o
direito de se conviver mutuamente — iguais, mas
separados. Em conseqüência, foram desenvolvidas culturas e identidades paralelas de brancos e
negros nos Estados Unidos.
Entretanto, no Brasil a realidade foi outra. Pela
forma de colonização empreendida, com a chegada
de muitos homens sem família, a escravidão pre79
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coce e a preponderância da igreja católica, com a
conseqüente proibição do divórcio, o povo brasileiro foi formado por uma miscigenação intensa,
criando-se uma identidade multirracial.
Com efeito, antes da abolição da escravatura,
os negros aqui já eram livres e havia convivência
entre brancos e negros, notadamente entre brancos
pobres e negros.
Lado outro, a opção pela escravidão negra não
decorreu de preconceito com a “cor da pele”; decorreu, ao contrário, de motivação econômica,
em face do negócio extremamente lucrativo que
se firmou à época, com a venda do grupo vencido
pelo grupo vencedor das guerras, na África.
Assim, com a formação multirracial, não há
como afirmar hoje, somente pela cor da pele, quem
são os descendentes dos negros africanos. No Brasil há inexistência genética de correlação entre cor
e ancestralidade (estudos desenvolvidos pelo médico Sérgio Pena), sendo necessária a realização de
exame de DNA para se verificar a ancestralidade
da pessoa.
Nessas razões, compensar hoje pessoas da raça
negra pela escravidão de outrora, não significa alcançar os descendentes de escravos africanos, já
que o critério “cor da pele” não retrata a realidade
que se deseja compensar. Como dito, somente o
exame de DNA é capaz de identificar os verdadeiros descendentes dos escravos africanos.
Ressalta-se, todavia, que a genética hoje não
classifica mais os seres humanos com base na raça,
já que foi descoberto pelos geneticistas que dos
20.000 genes que formam o genoma humano, somente 0,035% se referem a cor da pele, textura de
cabelo e formato de nariz. Portanto, sob o ponto
de vista genético, inexiste raça. Na verdade, a existência de raças está ligada às questões históricas,
ideológicas e culturais.
Em conseqüência, as atuais formas de se classificar uma pessoa como pertencente à raça negra é extremamente subjetiva e têm se revelado
verdadeira loteria, apresentado, não raramente,
situações esdrúxulas, como a de irmãos gêmeos
idênticos em que um foi considerado negro e o
outro não.
Há que se ponderar ainda que a introdução de
cotas pode dar início à formação de identidades
paralelas e que hoje não existem no Brasil.
80

Em conclusão, a idéia contrária às cotas, embora em um primeiro momento possa parecer
estranha e conservadora, com o aprofundamento
do tema, se revela preocupante, necessitando de
reflexão detida da sociedade sobre as suas consequencias, exatamente pelo modo como os fatos se
desenvolveram no Brasil.
Por fim, cabe pontuar que o principal empecilho
à inclusão social no Brasil não está ligado à cor
da pele, mas à pobreza, que não permite acesso à
grande maioria da população aos estudos.

Conclusões
Atualmente, o sistema de cotas, com a instituição de bônus para a raça negra, visando o acesso
a universidades, tem provocado calorosos debates
entre os mais diversos grupos da sociedade e dividido opiniões de juristas, acadêmicos e movimentos sociais.
O Brasil importou o sistema de cotas dos Estados Unidos. No entanto, o contexto histórico
brasileiro é totalmente diverso do americano.
Na realidade americana, não houve espaço
para miscigenação entre brancos e negros, tendo proliferado leis que separavam as raças (institucionalização do racismo), o que representava
bem o sentimento de ódio existente entre as raças.
Em conseqüência, foram desenvolvidas culturas
e identidades paralelas de brancos e negros nos
Estados Unidos.
Entretanto, no Brasil a realidade foi outra. O
povo brasileiro foi formado por uma miscigenação
intensa, criando-se uma identidade multirracial.
Com a formação multirracial, não há como
afirmar hoje, somente pela cor da pele, quem são
os descendentes dos negros africanos, sendo necessária a realização de exame de DNA para se
verificar a ancestralidade.
Nessas razões, compensar hoje pessoas da raça
negra pela escravidão de outrora, não significa alcançar os descendentes de escravos africanos, já
que o critério “cor da pele” não retrata a realidade
que se deseja compensar.
Além disso, as atuais formas de se classificar
uma pessoa como pertencente à raça negra é extremamente subjetiva e tem se revelado verdadeira
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loteria, apresentando, não raramente, situações
esdrúxulas, como a de irmãos gêmeos idênticos
em que um foi considerado negro e outro não.
Por fim, cabe pontuar que o principal empecilho
à inclusão social no Brasil não está ligado à cor
da pele, mas à pobreza, que não permite acesso à
grande maioria da população aos estudos.
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Responsabilidade solidária dos entes federados pelo
fornecimento de medicamentos
Juiz federal substituto Heleno Bicalho

O presente artigo tem como mote as discussões
travadas durante a I Jornada de Direito Constitucional promovida pela Escola de Magistratura Federal da 1ª Região, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Como cediço, rotineiramente deságuam na
Justiça Federal pedidos relacionados ao fornecimento de medicamentos, os quais, não raro, são
propostos em face da União, Estado e Município,
entes que, também usualmente, suscitam a preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento da
aplicabilidade da Lei 8.080/90.
De fato, conforme disposto na Lei 8.080/90, art.
16, é competência da União a regulação normativa
referente à política de prestação do serviço de saúde, bem como o suporte financeiro para sua consecução, de modo que, em respeito aos princípios
de descentralização e de hierarquização do referido
Sistema, cada ente federativo terá delimitada sua
competência e atribuição no desempenho do trabalho assistencial do governo na área da saúde.
Sob o tema assevera Kildare Gonçalves Carvalho
(in Direito Constitucional, 15ª edição, Del Rey, 2009,
pág. 1459) que “a Constituição prevê um regime de
cooperação entre União, os Estados e os Municípios,
que devem concorrer para incrementar o atendimento à saúde da população. Cada uma dessas esferas de
governo, que deve agir em concurso e de forma solidária, uma suplementando a outra, tem a sua competência administrativa estabelecida na Lei 8.080/90”.
Com efeito, dispõe o artigo 23, II, da Constituição que é competência comum da União, Estados
e Municípios cuidar da saúde, nada mencionando
sobre a repartição rígida de competências administrativas nesta área.
Por sua vez, o artigo 198 (também da Constituição) determina que tanto se dará mediante
um sistema único, organizado sob os princípios
que relaciona: descentralização administrativa,
atendimento integral ao cidadão e participação da
comunidade. Importante destacar que, ao dispor

sobre descentralização administrativa, limita-se o
artigo a determinar que haverá uma direção única
em cada esfera de governo, nada mencionando
sobre as atividades que cada uma destas esferas
exercerá.
Assim, da análise destes dispositivos constitucionais (bem como de quaisquer outros que tratem do assunto saúde), verificar-se-á que a rígida
repartição de competências entre União, Estados
e Municípios não tem matriz constitucional. Em
outros termos, a divisão de tarefas entre os entes
federativos é resultado apenas e tão somente de
disposição legal, a Lei 8.080/90.
Por respeito à hierarquia das normas, lei ordinária não pode ser interpretada de forma a exonerar completamente, e em qualquer hipótese,
a responsabilidade de qualquer dos membros da
Federação pela prestação direta dos serviços de
saúde, pois, desta forma, estar-se-ia claramente mitigando, restringindo-se o conteúdo normativo dos dispositivos constitucionais acima
citados.
Em síntese, embora não se recuse a possibilidade da lei ordinária organizar os serviços de saúde,
ela não pode ir tão longe a ponto de afastar peremptoriamente a responsabilidade de qualquer
dos entes federativos pela sua prestação direta, pois
tanto não foi autorizado pela Constituição.
Neste sentido, trago à colação julgados do TRF
1ª Região sobre o tema:
CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO EM
DECORRÊNCIA DE TRANSPLANTE DE
RIM. FORNECIMENTO GRATUITO DE
MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE DA
UNIÃO E DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO.
1. Os agravos retidos aviados pelo Estado de
Minas e pela União não merecem provimento.
Conforme uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional,
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“sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela União, Estados-Membros, Distrito
Federal e Municípios, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária dos aludidos entes federativos, de modo que qualquer
um deles tem legitimidade para figurar no pólo
passivo das demandas que objetivam assegurar
o acesso à medicação para pessoas desprovidas
de recursos financeiros” (AgRg no Ag 886.974/
SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Segunda Turma, julgado em 20/09/2007, DJ
29/10/2007, p. 208).
2. É perfeitamente cabível o controle que o
Poder Judiciário, no que toca ao fornecimento de medicamentos, haja vista o fundamento
da previsão constitucional repousar sobre a
efetivação da preservação dos direitos fundamentais, já que a situação envolve o mais
importante deles, o direito à vida.
3. O direito subjetivo à saúde, a par de ser assegurado à universalidade das pessoas, como
bem prevê o artigo 196 da Constituição Federal,
constitui, no dizer do Ministro Celso de Mello,
“conseqüência constitucional indissociável do
direito à vida” (RE 271286 AgR/RS, Segunda
Turma, DJ 24/11/2000, p. 101).
4. Ao poder público incumbe o dever de garantir a observância desse direito público subjetivo, por meio de políticas públicas que visem
à proteção e recuperação da saúde, nas quais
se incluem os programas de fornecimento de
medicamentos/tratamentos aos necessitados,
sejam eles de alto custo ou não.
5. Ademais, estando correndo sério risco de
agravamento de sua saúde e até mesmo de vida,
é de se reconhecer o direito de receber gratuitamente medicamento já disponibilizado pelo
SUS. Precedentes.
6. Agravos retidos e apelações da União e do
Estado de Minas Gerais não providos. (AC
0007193-16.2001.4.01.3800/MG, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida,
Conv. Juiz Federal Alexandre Jorge Fontes
Laranjeira (em Substituição), Quinta Turma,
e-DJF1 p. 122 de 09/07/2010)
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA ENTRE OS

ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA
E À SAÚDE.
1. A responsabilidade pelo fornecimento de
medicamentos, que decorre da garantia do direito à vida e à saúde, é constitucionalmente
atribuída ao Estado, assim entendido a União,
em solidariedade com os demais entes federativos (CF, arts. 6º, 196 e 198, § 1º).
2. Compete à União fornecer os medicamentos necessários ao tratamento da saúde da
Autora, portadora de diabetes melitos tipo 2
com síndrome metabólica, dislipidemia mista,
obesidade, síndrome do intestino irritável e doença do refluxo gastroesofágico, e que litiga sob
o pálio da assistência judiciária. Precedentes.
3. Apelação da Autora provida para determinar à União o fornecimento da medicação
vindicada — Insulina lantus, Galvus met 100
mg, Cebralat 50mg, Sinvastatina 40 mg, Omeprazol 20 mg, Dicetel 100 mg —, bem como
condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais).
(AC 2008.33.10.000231-3/BA, Rel. Desembargador Federal Fagundes de Deus, conv.
Juiz Federal Pedro Francisco da Silva (conv.),
Quinta Turma, e-DJF1 p. 302 de 29/01/2010).

Destaco, por fim, a informação extraída do voto
do Ministro Gilmar Mendes, na STA 175 AgR/CE,
no sentido de que “o tema da responsabilidade
solidária dos entes federativos em matéria de saúde
também poderá ser apreciada pelo Tribunal no RE
566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, o qual teve sua
repercussão geral reconhecida”, e mais, que “tramita nesta corte a Proposta de Súmula Vinculante
4, que propõe tornar vinculante o entendimento
jurisprudencial a respeito da responsabilidade solidária dos entes da Federação no atendimento das
ações de saúde”.

Conclusão
Pelas razões acima alinhavadas, concluo pela
responsabilidade solidária dos entes federais
União, Estado e Município pelo fornecimento de
medicamentos.
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Reflexões sobre as ações afirmativas diante dos princípios
republicano e da legalidade
Juiz federal substituto Henrique Gouveia da Cunha1

A autonomia universitária é princípio que deve
reger as Instituições de Ensino Superior no Sistema
Constitucional atualmente em vigor.1 Encontra-se
expressamente prevista na Constituição Federal
de 1988, em seu art. 2072. Na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, 9.394/1996, recebe
contornos, sobretudo em seus artigos 51 e 533.
1

Especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de
Estudos Tributários (IBET) e mestrando em Direito Tributário
na PUC-SP.

2

“As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão fi nanceira e patrimonial, e obedecerão
ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.

3

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:
I – criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas
de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas
gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de
ensino; (Regulamento);
II – fi xar os currículos dos seus cursos e programas, observadas
as diretrizes gerais pertinentes;
III – estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão;
IV– fi xar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio;
V– elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;
VI – conferir graus, diplomas e outros títulos;
VII – firmar contratos, acordos e convênios;
VIII – aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem
como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais;
IX – administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista
no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;
X – receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação fi nanceira resultante de convênios com entidades públicas e
privadas.
Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica
das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre:
I – criação, expansão, modificação e extinção de cursos;
II – ampliação e diminuição de vagas;
III – elaboração da programação dos cursos;
IV – programação das pesquisas e das atividades de extensão;
V – contratação e dispensa de professores;
VI – planos de carreira docente.

Examinar-se-á, no presente artigo, se a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão
financeira e patrimonial, de que desfrutam as Instituições de Ensino Superior, tal como positivada
no art. 207 da Constituição da República de 1988,
dispositivo concretizado pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996 – arts.
51 e 53), confere-lhes legitimidade para a instituição de programas de ações afirmativas como os
que vêm sendo implementados.
Cumpre, desde logo, fixar a premissa de que a
autonomia das Universidades, vinculada ao primado da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, há de ser necessariamente exercida
em consonância com o princípio republicano e
o da legalidade, verificando-se, por essa razão, a
ausência de legitimidade das normas infralegais
que, no exercício da competência normativa afeta
a essas instituições, estabeleçam programas para
implementação de ações afirmativas e, por conseqüência, fixem cotas de vagas destinadas a determinado segmento de pessoas, adotando-se como
discrímen, v.g., a raça ou o fato de serem egressas
de escolas públicas.
Ações afirmativas, na dicção da professora
Roberta Fragoso Menezes Kaufmann, constituem
“instrumento temporário de política social, praticado por entidades privadas ou pelo governo,
nos diferentes poderes e nos diversos níveis, por
meio do qual se almeja integrar certo grupo de
pessoas à sociedade, objetivado aumentar a participação desses indivíduos sub-representados em
determinadas esferas, nas quais tradicionalmente
permaneciam alijados”4.

4

KAUFMANN, Roberta Fragoso Menezes. A desconsideração do
mito da raça e a inconstitucionalidade de cotas raciais no Brasil.
Artigo publicado no Caderno da I Jornada de Direito Constitucional da Escola de Magistratura Federal.
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Os artigos 51 a 53 da Lei 9.394, de 20/12/1996,
devem ser necessariamente interpretados em
harmonia com a previsão contida no art. 207 da
Constituição Federal de 1988. Nessa perspectiva,
as deliberações dos órgãos das Universidades sobre critérios e normas de seleção e de admissão de
estudantes, bem como sobre a criação, organização
e extinção de cursos e programas de educação superior previstos no referido diploma constituem
competências a serem exercitadas nos campos
didático-científico, administrativo e de gestão financeira e patrimonial.
A autonomia para atuação nessas esferas não
permite, todavia, inovar no ordenamento jurídico
para, mesmo diante da nobre justificativa consistente em atuar, positivamente, para dar cumprimento ao princípio da isonomia em perspectiva
material, instituir ações afirmativas que, v.g., estabeleçam cotas de vagas para estudantes egressos
de escolas públicas.
José Afonso da Silva, ao destacar a importância
da autonomia universitária, assim leciona sobre
esse princípio:

A autonomia universitária, instituída no artigo
207 da Constituição, não pode ser entendida como
uma competência discricionária de seus reitores,
diretores, professores, funcionários ou órgãos colegiados que compõem a estrutura orgânica das
Universidades a ser exercitada além dos limites
traçados pelo citado dispositivo. O primado da
autonomia científica, ao revés, constitui instrumento que encontra seus limites nos objetivos das
Universidades.
Essa limitação é enfatizada por Celso Ribeiro
Bastos, quando o jurista afirma que a autonomia
universitária não deve ser confundida com independência: “(...) A Autonomia universitária é um
poder funcional derivado, e como tal não deve ser
confundida com independência ou com soberania, uma vez que todas as universidades públicas
estão submetidas ao sistema único da União, que
é compulsório”6.
Pinto Ferreira traça, de modo preciso, os contornos dessa autonomia:
a autonomia da universidade é assim o poder
que possui esta entidade de estabelecer normas e regulamentos que são o ordenamento
vital da própria instituição, dentro da esfera da
competência atribuída pelo Estado, e que este
repute como lícitos e jurídicos. A autonomia
pode ser exercida em diversas esferas: no plano político, com o direito de as universidades
e faculdades elegerem a sua lista sêxtupla de
reitores ou diretores; no plano administrativo,
dentro dos limites do seu peculiar interesse;
no plano financeiro, com as suas verbas e o
seu patrimônio próprio; no plano didático,
estabelecendo os seus currículos; no plano
disciplinar, a fim de manter a estrutura da sua
ordem. A autonomia pode ser plena ou limitada, segundo a sua extensão, e será exercida
tanto pela universidade como pelas unidades
que a integram (faculdades, escolas e institutos)”. A autonomia plena não significa, entretanto, que a Universidade, que dela desfruta,
possa esmagar e anular a autonomia limitada
de que gozam as unidades integrantes da uni-

Não é o caso de reviver aqui as vicissitudes
históricas da autonomia universitária. Basta
configurar que a Constituição firmou a autonomia didático-científica, administrativa e
de gestão financeira das Universidades, que
obedecerão a princípio de indissociabilidade
entre o ensino, pesquisa e extensão (art. 207).
Não poderá ser de outro modo. Se consagrou a
liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar
e de divulgar o pensamento, a arte e o saber,
como um princípio basilar do ensino (art. 206,
II), a coerência exigia uma manifestação normativa expressa em favor da autonomia das
Universidades, autonomia que não é “apenas
a independência da instituição universitária,
mas a do próprio saber humano”, pois “as universidades não serão o que devem ser se não
cultivarem a consciência da independência do
saber e se não souberem que a supremacia do
saber, graças a essa independência é levar a um
novo saber5.
6
5
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versidade. A autonomia plena será exercida
pela universidade; a autonomia limitada será
exercida pelas unidades que a integram. A autonomia plena não significa o poder de tudo
fazer, mas ela mesma está condicionada pelos
limites com que a legislação a enclausurou,
estabelecendo competências privativas e exclusivas tanto para a universidade como para
as suas unidades integrantes. Cada uma delas
tem autonomia no campo de suas atividades
específicas e exclusivas, competências que não
deverão e não poderão ser anuladas pelo poder
central da universidade. Tudo se resume, pois,
em uma questão de competências, de atribuição e exercício de competência.7

A Constituição da República de 1988, ao tratar
do direito à educação, garante a todos, indistintamente, o acesso aos níveis mais elevados de ensino,
da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um (art. 208, inciso V). Prevê, em
seu art. 236, inciso I, da mesma Carta, dentre os
princípios que informam o ensino, a “igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola”.
O princípio da isonomia e do respeito à liberdade
vêm inscritos, ainda, no art. 3º, incisos I e IV, da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Assim, a eleição positiva de discrímen voltado
para realização e para o cumprimento dos princípios da isonomia e da universalização do acesso
ao ensino superior, ambos em perspectiva material, deverá, necessariamente, implementar-se por
meio de Lei no exercício da competência prevista
no art. 22, XXIV, da CR de 1988, isto é, por meio
da vontade da própria coletividade, precedida
de amplo debate político travado no Congresso
Nacional, local, por excelência, onde essa questão
deverá ser discutida, e não nos limites estreitos da
competência administrativa, de caráter normativo, afeta às Instituições de Ensino Superior, cujas
balizas se encontram claramente demarcadas na
Carta Magna.

7

FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira, 7° volume, Arts. 193 a 245, ADCT – Arts. 1° a 70 – EC 1/92, 2/92, 3/93,
4/93, ECR 1/94, 2/94, 3/94, 4/94, 5/94, 6/94, Editora Saraiva, São
Paulo, 1995, p. 207.

A eficácia jurídico-normativa concreta dos
princípios constitucionais, notadamente o da isonomia e o da autonomia didático-científica das
universidades não pode conduzir a uma atuação
positiva de órgão ou entidade de ensino que não
possui, à luz da Carta Magna, legitimidade para
restringir liberdades individuais, reservando o
acesso a determinada cota de vagas em instituições de ensino superior, vez que tais instituições
constituem res publica. Assim, as decisões que visivelmente extrapolem os aspectos organizacionais
internos (administrativos), econômico-financeiros
e didático-científicos, dentro dos quais as Instituições de Ensino Superior se locomovem com
autonomia, devem ser tomadas, igualmente, pela
coletividade.
O princípio republicano se encontra positivado
no art. 1º da CF. Em termos gerais, numa República, o Estado ostenta a condição de protetor supremo dos interesses materiais e morais dos cidadãos,
conforme salienta Roque Antônio Carrazza8.
Para o ilustrado professor, “República é o tipo
de governo, fundado na igualdade formal das
pessoas, em que os detentores do poder político,
exercem-no em caráter eletivo, representativo (de
regra), transitório e com responsabilidade”9.
A propósito, pondera acrescenta Daniel
Sarmento, que:
[...] em uma democracia, a escolha dos valores
e interesses prevalecentes em cada caso deve, a
princípio, ser da responsabilidade de autoridades cuja legitimidade repouse no voto popular.
Por isso, o Judiciário tem, em linha geral, de
acatar as ponderações de interesses realizadas
pelo legislador, só as desconsiderando ou invalidando quando elas se revelarem manifestamente desarrazoadas ou quando contrariarem
a pauta axiológica subjacente ao texto constitucional10.

Não se desconhece, conforme bem salienta o
eminente Desembargador Federal João Batista
Gomes Moreira que:
8

CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional
Tributário. 23ª São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 58.

9

Ob. cit., p. 58.

10

A ponderação de interesses na Constituição, 2000, p. 114.
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[...]; o princípio da legalidade tem na Constituição brasileira a mesma redação que lhe
dada, há mais de duzentos anos, na Declaração
dos Direitos do Homem e do Cidadão; a legislação, a administração e a jurisdição não são
conceitos totalmente determinados e distintos;
o princípio da legalidade vem se ampliando, a
ponto de, na doutrina nacional e internacional,
pretender-se a mudança de sua denominação
para princípio da juridicidade, da legitimidade
ou da constitucionalidade (submissão da administração dos três poderes à Constituição e ao
Direito, conforme está, aliás, na lei brasileira
de processo administrativo, em lugar de sua
vinculação estritamente à lei); a Administração
(dos três poderes), na ausência de lei válida ou
de reserva legal específica, pode decidir com
base na Constituição, a cujos princípios está
vinculada por força, especialmente, do art.
37, e tanto faz decidir casuisticamente como
estabelecer critérios genéricos para decisão de
todos os casos semelhantes.
Sob o aspecto prático, há a constatação de
que o Estado social trouxe consigo uma carga
enorme de atribuições legislativas e os legisladores não dispõem de tempo e conhecimento
suficientes para estabelecer normas relativas
a setores especializados; as leis adquirem
cada vez mais uma linguagem polissêmica,
seja por conveniência técnica, seja como
estratégia para obter o apoio de alas defensoras de interesses conflitantes, ficando seus
conceitos programáticos, indeterminados e
flexíveis para futura concretização por meio
de normas administrativas, o que constitui
quase-delegação11.

No entanto, a questão atinente à instituição de
ações afirmativas pelas Universidades não pode
consubstanciar hipótese de quase-delegação legislativa, na medida em que não se cuida de concretização, no plano infralegal, de conceito indeterminado, aberto ou flexível, mas sim de eleger
fator de discriminação, não positivado em Lei, que
11
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acaba por restringir liberdades individuais, ainda
que tendo em mira a louvável finalidade de buscar
a inclusão social, o que ocorre, v.g., com a previsão de reserva de vagas destinadas a programas
que contemplam alunos provenientes das escolas
públicas, os quais, lamentavelmente, em sua esmagadora maioria não conseguem lograr aprovação
nos vestibulares para os cursos mais concorridos
nas Instituições Públicas de ensino superior, em
razão da própria incúria do Poder Público, que não
garante ensino fundamental e médio de qualidade
à população.
Nessa linha de raciocínio, chegou a decidir
o STF, por meio de seu então Presidente, Min.
Nelson Jobim, ao apreciar o pedido de Suspensão
de Liminar 60/SP. Confira-se:
A causa tem natureza constitucional (Art. 2º,
art. 5º, II, e art. 206, VI). Conheço do pedido.
Examino a lesão à ordem pública.
Na ordem pública está compreendida a ordem
jurídico-constitucional e jurídico-administrativa (PET 2066 AgR, VELLOSO, DJ 28/02/2003).
A decisão questionada impõe à Autarquia Estadual obrigação não prevista em lei.
O requerente demonstra que o deferimento da
liminar causa grave lesão à ordem, à administração públicas quando o Judiciário interfere
na condução pelo Estado das políticas públicas
para a educação.
Além disso, conforme orientação do STF, não
cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador
positivo.
Em razão do exposto, defiro a suspensão da
decisão liminar proferida na Ação Civil Pública
2.622/2003. [...]

Reforça o posicionamento que estamos a sustentar o fato de que o legislador, ao exercitar a
competência que lhe reservou o art. 22, XXIV, da
Constituição de 1988, não chegou a legitimar a
adoção de um sistema de cotas nos moldes dos atos
administrativos emanados de Instituições Públicas
de Ensino Superior no país.
As Leis 10.172, de 23/05/2002, 10.558, de
13/11/2002, e 10.678, de 23/05/2003, todas relacionadas à educação nacional, incluindo a de
nível superior, não conferem permissivo que
legitime, no plano concreto, a atuação das Uni-
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versidades Públicas que promova a reserva de vagas para implementação de programas de ações
afirmativas.
O primeiro diploma citado teve por objeto
aprovar um Plano Nacional de Educação com
duração de 10 (dez) anos (art. 1º), a ser executado
pela União em articulação com os Estados, Distrito
Federal e Municípios (art. 3º, caput), cabendo a
todos os entes federados a realização de avaliações
periódicas quanto à sua implementação. O Legislativo Federal deverá acompanhar a execução desse
plano (art. 3º, § 1º), incumbindo ao Congresso Nacional aprovar as medidas legais decorrentes, com
vistas à correção de deficiências e distorções nessa
implementação (§ 2º do art. 3º). Referido diploma
legal realçou, ao cuidar especificamente das Instituições de Ensino Superior, dentre os objetivos
e metas a serem cumpridos por essas entidades,
que sua esfera de atuação se daria no espaço da
autonomia didático-científica, administrativa e de
gestão financeira (item 5 do subitem 4.3 – Objetivos e Metas da Lei 10.172/2002). Enfatizou, ainda, a atuação do Congresso Nacional destinada a
aprovar as medidas legais voltadas para a correção
de deficiências e distorções na implementação do
Plano Nacional de Educação.
A MP 63/2002, convertida na Lei 10.558, de
13/11/2002, estabeleceu o “Programa Diversidade
na Universidade”, com a finalidade de “implementar e avaliar estratégias para a promoção do acesso ao ensino superior de pessoas pertencentes a
grupos socialmente desfavorecidos, especialmente
aos afrodescendentes e dos indígenas brasileiros”
(art. 1º).
Tal programa, entretanto, não chega ao ponto
de legitimar a instituição de cotas de vagas, por
meio de ato administrativo, limitando-se a prever
a transferência de recursos da União a entidades
de direito público ou de direito privado, sem fins
lucrativos, que atuem na área de educação e que
venham a desenvolver projetos inovadores para a
promoção dos objetivos estabelecidos no art. 1º,
incluindo a concessão de bolsas e manutenção de
prêmios, em dinheiro, aos alunos das entidades a
que se refere o parágrafo único do art. 2º.
Finalmente, a Lei 10.678/2003, cujo objeto é a
promoção da igualdade racial, de igual modo, não
a autoriza a atuação normativa das Universidades

para a instituição de programas de ações afirmativas sem respaldo em lei.
Por ser o princípio da isonomia extremamente
caro ao Constituinte, verifica-se que, quando a Lei
pretendeu estabelecer reservas de percentuais de
vagas para assegurar o cumprimento desse cânone, em dimensão material, ela o fez de maneira
expressa, o que se verifica, v.g., da análise da Lei
7.853/1989, que previu a fixação do percentual de
cinco por cento das vagas para os deficientes e da
Lei 8.112/1990, que estabeleceu percentual máximo de vinte por cento, para fins do art. 37 da
Constituição.
Desse modo, concluímos pela inconstitucionalidade dos programas de ações afirmativas levados
a efeito pelas Universidades Públicas no país, por
meio de ato administrativo sem respaldo expresso em lei que os legitime.
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A constitucionalidade do sistema de cotas adotado pela
Universidade Federal de Minas Gerais
Juiz federal substituto Jacques de Queiroz Ferreira

1 Contextualização do tema
Sistematicamente a Justiça Federal de Minas
Gerais vem recebendo questionamentos acerca
da constitucionalidade do sistema de ingresso na
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
pelo fato desta instituição de ensino ter adotado
um critério diferenciado de avaliação dos alunos
oriundos das escolas públicas, bem como daqueles
que se declaram negros ou pardos.
O critério consiste em conceder um bônus aos
candidatos oriundos das escolas públicas de 10%,
e, de 15%, se, além de observarem o requisito anterior, forem negros ou pardos.
Como é de conhecimento geral as vagas nas
universidades públicas, principalmente das carreiras que remuneram melhor seus profissionais
(medicina, engenharias, direito etc.) vêm sendo
ocupadas ao longo dos anos pelas camadas mais
favorecidas da sociedade, que, em sua maioria, se
compõem das pessoas da cor branca (ou etnia,
como preferem alguns), restando aos negros e
aos mais pobres (a) a ocupação das vagas de baixa remuneração, notadamente, os bacharelados
que formam professores (História, Letras, Geografia etc.); ou (b) a opção pelo ensino privado,
mediante a obtenção de bolsas de estudo ou de
financiamento.
Isto se dá principalmente pelo fato de que um
trabalhador negro ganha, em média, metade do
que ganha um não negro, sendo os negros 70% da
população pobre do país, segundo o estudo Desigualdades raciais, racismo e políticas públicas: 120
anos após a abolição, apresentado pelo IPEA em
13/05/2008. Desta maneira o único caminho que
se abre para os negros é o estudo em uma escola
pública, onde se juntam aos demais pobres pertencentes a outras raças ou etnias.
Per altera facie, é curial que o nível de ensino
das escolas públicas, com raras exceções, é muito

inferior ao das escolas privadas, não se podendo,
pois, corroborar a tese de que os candidatos oriundos de escolas públicas e privadas, por terem o
mesmo nível de instrução (ensino médio) estariam
em igualdade de condições para buscar as vagas
nas universidades, especialmente as públicas.
Sintomática, neste sentido, é a reportagem,
abaixo transcrita, datada de 05/07/2010:

Rede pública está 3 anos atrás da particular
Apesar de a distância que separa a rede pública e a particular ter caído de 2005 a 2009, um
aluno que completa o ensino fundamental em
colégio privado sabe, em média, mais que um
formado no ensino médio público, com três
anos a mais de estudo.
Essas são constatações que podem ser feitas a
partir dos resultados do Ideb, principal indicador do MEC de avaliação da qualidade da
educação brasileira.
O ministério divulga hoje dados por Estados,
municípios e redes. O Ideb agrega num único
índice, numa escala que vai de zero a dez, taxas
de aprovação de alunos e médias em testes de
português e de matemática.
De 2005 a 2009, a diferença entre a rede pública e a particular caiu em todos os níveis
pesquisados.
A desigualdade entre as duas redes, no entanto,
é gritante ao comparar o quanto um aluno de
escola pública aprendeu ao final do ensino médio (antigo 2º grau), em comparação com um
da rede privada que finalizou o fundamental
(antigo 1º grau).
Como as provas do Saeb (Sistema de Avaliação
da Educação Básica, um dos componentes do
Ideb) têm a mesma escala e grau de dificuldade
para todas as séries, é possível comparar alunos
de diferentes anos.
Em matemática, por exemplo, a média dos
estudantes ao final do ensino fundamental na
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rede privada foi de 294 pontos numa escala de
zero a 500. Na pública ao fim do ensino médio,
a média é de 266.
Em português, a média foi de 279 pontos em
particulares no último ano do ensino fundamental e 262 em públicas ao fim do médio.
Sem surpresas
O sociólogo Simon Schwartzman, do Instituto
de Estudos do Trabalho e Sociedade, diz não
se surpreender com a distância.
“As escolas privadas têm uma série de vantagens. Podem escolher o aluno, tirar o indisciplinado, têm uma direção com mais autonomia. Nas escolas públicas, isso é mais rígido.
Ou seja: se uma escola privada tiver interesse
em melhores resultados, dá para trabalhar para
isso. Em uma pública, é mais difícil.”
Outro ponto a ser considerado é que o nível
socioeconômico dos alunos é o fator que, comprovadamente, mais impacto tem nas suas
notas. Como os alunos de escolas particulares
vêm de famílias mais ricas e escolarizadas, esta
diferença não pode ser atribuída apenas ao trabalho da escola.
O presidente da Undime (entidade que representa os secretários municipais de educação),
Carlos Eduardo Sanches, diz que, considerando o quanto é gasto por aluno em cada rede, a
distância deveria ser maior.
Ele diz que o Fundeb [fundo que distribui
recursos públicos por estudante] dá hoje R$
1.415 por ano por aluno, enquanto uma mensalidade em escola particular já fica, em média,
em torno de R$ 800. “É claro que as públicas
precisam melhorar, mas, com essa quantidade
de recursos, o retrato do sistema privado é que
é dramático.”
Schwartzman concorda, lembrando que o ensino particular no Brasil, quando comparado
com o de outros países no Pisa (exame internacional de avaliação do ensino), deixa a desejar.
“Mesmo as melhores particulares do Brasil são
piores do que as dos outros países. São muito
orientadas para vestibulares, têm muitas matérias e o mesmo problema com a má formação dos professores no setor público.”(http://
www1.folha.uol.com.br/saber/761807 - redepublica-esta-3-anos-atras-da-particular.shtml).

A partir deste diagnóstico, vem ganhando corpo na sociedade a ideia de que a democratização do
acesso ao ensino superior dependeria de um sistema de ações afirmativas, que, segundo Joaquim
Barbosa Gomes consiste naquele “conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório,
facultativo ou voluntário, concebidas com vistas
ao combate à discriminação racial, de gênero e de
origem nacional, bem como para corrigir os efeitos
presentes da discriminação praticada no passado,
tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como
educação e o emprego” (Ação afirmativa e princípio constitucional da igualdade. Rio de Janeiro:
Renovar, 2001, p. 40)
No que tange ao ensino superior uma das políticas que se adotou é o denominado sistema de
cotas e tal adoção vem gerando uma série de controvérsias, notadamente dos setores conservadores
de nossa sociedade, de que são exemplo as ações
legislativas e judiciais do Partido dos Democratas
(ex-PFL), como podemos observar v.g., no ajuizamento da ADPF 186, pendente de julgamento no
Supremo Tribunal Federal.

2 Da constitucionalidade do sistema de
cotas
Relativamente ao aspecto jurídico cumpre responder às seguintes indagações:
a) nosso sistema constitucional admite a adoção
do sistema de cotas?
b) o sistema de cotas viola o princípio da isonomia?
c) a política de cotas ofende o princípio da proporcionalidade?
d) a política de cotas ofende ao sistema meritório
estabelecido pela Constituição Federal/1988
para ingresso na universidade?
e) a política de cotas ofende ao princípio da legalidade?
f) estaria dentro da autonomia universitária a
possibilidade de fixar os critérios do sistema
de cotas.
Em seguida, passaremos a responder a cada
uma destas indagações.
A CF/1988 em seu art. 1º, III, elegeu como fundamento da República a dignidade da pessoa huma91
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na, ao passo que o art. 3º, III, estabeleceu como um
dos objetivos a erradicação da pobreza, da marginalização e redução das desigualdades sociais.
As ações afirmativas, por sua vez, “têm por
escopo promover a igualdade em sentido material, assim entendida como a isonomia de fato,
não apenas formal, afastando uma situação discriminatória, em que um grupo específico esteja
colocado em situação de desvantagem social, justamente em virtude de pertencer a tal conjunto,
que é discriminado em razão da cor, do credo, do
gênero, da condição econômica ou da orientação
sexual” (Tiago do Carmo Martins, Acesso às universidades públicas e o sistema de cotas, Revista
AJUFERGS/04, p. 283)
Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RMS 26.071/DF, Rel. Min. Ayres
Britto, consignou que “reparar ou compensar os
fatores de desigualdade factual com medidas de
superioridade jurídica configuraria política de
ação afirmativa que se inscreve nos quadros de
uma sociedade fraterna que a Constituição idealiza a partir das disposições de seu preâmbulo” (j.
13/11/2007, Informativo STF 488)
Igualmente, o Ministro Nélson Jobim, quando
do julgamento da ADI – MC 1946-5, afirmou que
“a discriminação positiva introduz tratamento desigual para produzir, no futuro e em concreto, a
igualdade. É constitucionalmente legítima, porque
se constitui em instrumento para obter a igualdade
real”.
Da mesma forma não vislumbro ofensa ao
princípio da proporcionalidade, já que os mecanismos adotados são razoáveis e não impedem que
os demais interessados, não atingidos pelas cotas,
ingressem na Universidade, posto que os critérios
que favorecem aos excluídos atingem apenas uma
pequena parte das vagas.
Conclui-se, pois, que a adoção de políticas afirmativas não ofende a Constituição Federal ou os
princípios da isonomia e da proporcionalidade.

3 Da legalidade do sistema de cotas
Sob outro giro, a alegação de que o sistema de
cotas não teria base legal para se estabelecer não
tem fundamento.
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Preliminarmente, deve ser ressaltado que o
Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, internalizada pelo Decreto 65.810/1969,
que em seu artigo I, item 4, prescreve que “não serão consideradas discriminação racial as medidas
especiais tomadas com o único objetivo de assegurar progresso adequado de certos grupos raciais ou
étnicos ou de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar a
tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício
de direitos humanos e liberdades fundamentais,
contando que, tais medidas não conduzam, em
conseqüência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam
após terem sidos alcançados os seus objetivos”.
Segundo a jurisprudência que vem se firmando
no seio do Supremo Tribunal Federal, os tratados
internacionais de direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico nacional antes da
EC 45/2004 apresentam uma hierarquia superior
às leis, mas inferior à Constituição, sendo de se
ressaltar que para uma ilustre minoria eles teriam
status constitucional.
Além disto, em diversos dispositivos o próprio
legislador constituinte adotou políticas de ações
afirmativas em relação às mulheres (art. 7º, XX),
aos deficientes físicos (art. 37, VIII), aos idosos
(art. 230, § 2º) e aos índios (art. 231), o que reforça
o entendimento de que a adoção destas políticas
deve fazer parte do cotidiano de nosso Estado Democrático de Direito.
Igualmente, encontramos rastros destas políticas na legislação ordinária, v.g., na Lei 9.504/1997,
quando reserva 30% das candidaturas para as mulheres; na Lei 8.112/1990, que reserva percentual
de 20% das vagas dos concursos públicos para os
deficientes; e, na Lei 10.741/2003, que assegura
acesso prioritário dos idosos aos programas de
moradia.
No que tange ao sistema de ensino superior, a
Lei 10.172/2001, que aprovou o Plano Nacional de
Educação para o período 2001-2011, estabeleceu,
no item 4.3, como um dos objetivos/metas, que se
daria com a colaboração da União, “19. Criar políticas que facilitem às minorias, vítimas de discriminação, o acesso à educação superior, através de
programas de compensação de deficiências de sua
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formação escolar anterior, permitindo-lhes, desta
forma, competir em igualdade de condições nos
processos de seleção e admissão a esse nível de ensino”, tendo, ainda, a Lei 10.558/2002 estabelecido
o “Programa Diversidade na Universidade”, com
o objetivo de “implementar e avaliar estratégias
para a promoção do acesso ao ensino superior de
pessoas pertencentes a grupos socialmente desfavorecidos, especialmente aos afrodescendentes e
dos indígenas brasileiros” (art. 1º).
Dando concretude à Constituição Federal e à
referida Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial,
bem como observando os princípios que norteiam
a educação superior, a autonomia universitária e
o Plano Nacional de Educação, foi que as universidades públicas passaram a instituir sistemas de
cotas que observam uma miscelânea entre a origem racial e social dos candidatos ao vestibular.
Entendo que dentro da autonomia que lhe foi
outorgada pelo art. 207 da CF/1988, cabe à universidade definir os critérios de admissão de seus
alunos, desde que observe a Constituição e as leis.
Ora, como a política de cotas, como demonstrado acima, encontra respaldo constitucional e
legal, não há óbice que, dentro de sua autonomia,
as universidades fixem os parâmetros que melhor
se amoldem à realidade em que se encontram inseridas.
Outrossim, não há que se falar em ofensa ao
princípio do mérito, insculpido no art. 208, V,
da Carta Magna, na medida em que os editais do
concurso vestibular estipulam as bases em que o
mérito do candidato inserido no sistema de cotas será avaliado. Assim, a previsão de reserva
de vagas — como bem disse a Desembargadora
Federal Maria Lúcia Luz Leiria, no julgamento da
AC 2005.70.00.005657-1/PR (p. DE 04/06/2010)
— “não rompe com o sistema de mérito: busca,
ao contrário, estabelecer critérios conjugados de
inclusão social para seu aperfeiçoamento e alteração”, acrescendo que as universidades sempre
estabelecem uma “‘nota de corte’ para preenchimento de vagas, ou seja, os candidatos, independente de estarem ou não incluídos no sistema de
cotas devem atingir uma nota mínima”, finalizando por reconhecer que ao estabelecer um sistema
de reserva de vagas “com um sistema universal e

outro de ‘inclusão social’, não porque afirmar-se
que candidato ‘cotista’ retira vagas que são ‘de
direito’ de determinado vestibular”, pois, “estão
concorrendo por sistemas diferentes e vagas distintas”.
O mesmo entendimento sufragou a Desembargadora Federal Selene de Almeida na AC
2006.33.00.002978-0/BA (DJU 10/08/2006),
quando pontificou: “A exigência do mérito não é
suprimida com a adoção do sistema de cotas, alterando-se, tão-somente, os critérios de julgamento
de determinados grupos de candidatos, buscando
ofertar a possibilidade de acesso aos níveis mais
altos do ensino a todos, mitigando as dificuldades
daqueles que historicamente estiveram alijados
do processo educacional acadêmico por razões de
natureza econômica e social.”
Ressalto, de passagem, que, no caso da UFMG,
não estamos diante de um sistema puro e simples
de cotas, mas, tão-somente, da atribuição de um
peso maior — 10% ou 15% — à pontuação atingida
pelos candidatos oriundos das escolas públicas,
negros ou pardos (poderia ser denominado de cotas parciais), que, salvo este acréscimo, concorrem
em igualdade de condições com todos os demais
candidatos, o que permite, com muito mais força,
julgar legítimos os critérios adotados pela UFMG.
Anoto, por fim, que este é o entendimento que
vem se consolidando nos nossos Tribunais Regionais Federais, conforme podemos observar pelos
seguintes precedentes:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR.
VESTIBULAR/2006 DA UFBA. RESOLUÇÃO 01/2004. OBSERVÂNCIA. MEDIDAS
DE MITIGAÇÃO DE DESIGUALDADE
OBJETIVANDO ATINGIR O PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA.
ACESSO DE TODOS À EDUCAÇÃO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO.
1. A Resolução 01/2004 do CONSEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da Bahia previu a adoção de
cotas para alunos que tenham estudado em
escolas públicas, com prioridade percentual
para aqueles que tenham se declarado pretos
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ou pardos, assim como, um percentual destinado aos indígenas.
2. A adoção de cotas, ainda que não constitua consenso entre os diversos envolvidos na
discussão, não pode ser reputado inconstitucional, pois ao preconizar a igualdade perante
a lei, já se está admitindo que a lei estabeleça
diferenças que por vezes apenas serão aplicáveis a alguns.
3. A igualdade de condições pressupõe igualdade de oportunidades, que, por sua vez, demanda a utilização de meios excepcionais de
auxílio a determinados atores sociais objetivando proporcionar-lhes a igualdade preconizada na Constituição.
4. A exigência do mérito não é suprimida com
a adoção do sistema de cotas, alterando-se, tão-somente, os critérios de julgamento de determinados grupos de candidatos, buscando ofertar a possibilidade de acesso aos níveis mais
altos do ensino a todos, mitigando as dificuldades daqueles que historicamente estiveram
alijados do processo educacional acadêmico
por razões de natureza econômica e social.
5. As políticas compensatórias objetivam reparar
os danos causados por situações como a escravidão e a segregação de indivíduos que possuem
sua origem no processo de miscigenação brasileira que produziu uma população heterogênea
tanto no aspecto físico quanto no aspecto social
existindo um flagrante abismo entre os descendentes de populações predominantemente originárias dos povos livres que povoaram nosso
território e daqueles que descenderam da sociedade rural e escravocrata que dominou grande
parte de nossa história colonial.
6. A equalização das oportunidades é, na verdade, um dos muitos caminhos que se pode
adotar na busca de uma sociedade melhor,
justa, igualitária e, principalmente, pacífica,
nunca perdendo de vista que os investimentos
no potencial humano e na educação apenas
rendem frutos após algumas dezenas de anos.
7. Se o objetivo da Constituição é buscar a
igualdade sem qualquer distinção, não se pode
considerar inconstitucional uma medida que
tem por objetivo oportunizar aos negros, pardos, índios e, por que não dizer, à parcela mais
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pobre de nossa população, o acesso à educação,
único meio que possibilita o crescimento da
pessoa e do país.
8. Eventuais fracassos ou equívocos ocorridos
em determinadas experiências não devem impedir a adoção de medidas destinadas ao bem
de todos e ao crescimento de todo o país, cabendo aos administradores públicos propor
as medidas corretivas que ao longo do tempo
demonstrem-se satisfatórias para a solução das
falhas que se apresentem.
9. Apelação provida.
10. Remessa prejudicada. (TRF/1ª R., AC
2006.33.00.002978-0/BA, Rel. Des. Federal Selene Maria de Almeida, 5ª T., DJ 10/08/2006,
p. 118)
COTAS. UNIVERSIDADE PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE.
Se há um número determinado de vagas reservado para candidatos provenientes do ensino
público e para candidatos auto declarados negros provenientes ou não do ensino público,
ninguém retira o lugar de ninguém, estando
os cotistas, apenas, ocupando um espaço que
lhes é de direito. Entendo, assim, que merece
reforma a sentença para declarar a constitucionalidade do sistema de cotas e a autonomia universitária, legítima a implementação
sistemática feita pela universidade ré, motivo
pelo qual não prospera a pretensão da parte
autora, providos os recursos de apelação dos
estudantes interessados/apelantes classificados
e aprovados e que seriam prejudicados com
o provimento da pretensão aqui veiculada.
Ademais, provido também o apelo da UFPR.
(TRF/4ª R., AC 2005.70.00.005657-1/PR, Rel.
Des. Federal Maria Lúcia Luz Leiria, 3ª T., DJE
04/06/2010)
CONSTITUCIONAL. VESTIBULAR. REGIME DE COTAS PARA NEGROS E PARDOS
ORIUNDOS DE ESCOLA PÚBLICA. COMPATIBILIDADE COM O TEXTO CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA.

I. Ação ajuizada contra a UFAL – UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS,
objetivando ver reconhecida a inconstitucionalidade do sistema de cotas previsto no
edital de vestibular 3/2007, pelo qual 20%
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(vinte por cento) das vagas seria reservadas a estudantes negros e pardos oriundos de escolas de ensino médio públicas.
II. A adoção de medidas discriminatórias
em favor das minorias e dos socialmente
débeis pela UFAL, além de fundamentada na autonomia universitária (CF, art.
207), não representa violação ao princípio da isonomia. Pelo contrário, atende à
exigência constitucional de ações positivas do Estado e da sociedade em direção à
igualdade efetiva, abandonando-se a ideia
de isonomia meramente formal. Cuida-se
de discriminação benéfica, cujo objetivo
declarado é reduzir as desigualdades no
âmbito da sociedade.
III. Os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.000,00 (mil reais) estão de acordo com as regras do parágrafo 4º, do art. 20
do CPC. IV. Apelação improvida. (TRF/5ª R.,
AC 2008.80.00.003152-9/AL, Rel. Des. Federal Ivan Lira de Carvalho (Conv.), 4ª T., DJ
18/06/2009, p. 243)

dos pobres, negros ou pardos ao ensino superior
padeça dos vícios de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
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Para encerrar, não poderia deixar de manifestar-me acerca da afirmação, muito difundida pelos
adversários das políticas alternativas, de que a adoção de políticas afirmativas poderia levar ao comprometimento da qualidade do ensino superior e
o resultado final da produção do conhecimento.
Ora, tal assertiva, fruto do senso comum, não
se sustenta, pois não está fundada em dados empíricos.
Isto é corroborado por Lêda Gonçalves, pedagoga e Mestre em Educação pela Universidade Católica de Brasília, em matéria publicada na Revista
Via Legal, editada pelo CPJUS, ano III, n. VIII, p.
25, verbis:
Todos diziam que os alunos das cotas teriam
desempenho inferior, mas as pesquisas dizem
que o desempenho é igual ou superior. Não
há desestruturação da universidade. Se ele
terminou o ensino médio, por que não teria
condições de fazer uma universidade?

Diante todo este quadro, não há como se sustentar que os critérios adotados pela Universidade
Federal de Minas Gerais, que facilitam o acesso
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Resumen
La contradicción entre los principios del control judicial de constitucionalidad de las leyes y la
democracia es más aparente que real. Aunque el
poder judicial sea un poder contramayoritario, no
lo es un poder antidemocrático, porque la democracia no se agota en la regla de la mayoría. Por lo
tanto, es necesario construir un concepto adecuado de democracia que tenga como presupuesto la
limitación de la democracia, o sea, una democracia
constitucional. La legitimación del poder judicial
se basa en la inviolabilidad de los derechos fundamentales y la independencia de los jueces.

Abstract
The contradiction of principles among the judicial review and the democracy is more apparent
than real. Although the judiciary is an anti-majority power, it is not an anti-democratic power,
because democracy is not only summarized by the

will of the majority. Therefore, it is necessary to
build a proper concept of democracy that has the
limitations of democracy as a fundament, in other
words, a constitutional democracy. The legitimation of the judiciary power is based on the inviolability of fundamental rights and the independence
of judges.

1 Introdução
O tema do presente artigo remete a uma reflexão sobre a relação existente entre o Estado de Direito e a democracia e, em última instância, entre
o Direito e a Política, uma das grandes questões
enfrentadas tanto pela filosofia do Direito quanto
pela filosofia Política. Dessa forma, impõe-se, por
uma necessidade metodológica de tempo e espaço,
abandonarmos uma visão macroscópica do tema
em favor de uma visão microscópica, razão pela
qual selecionamos discricionariamente apenas um
ponto de reflexão dentre vários outros que se apresentam na relação dialética entre Direito e Política.
Assim, levando-se em consideração que no Estado
constitucional atribuiu-se ao poder judiciário o
controle de constitucionalidade da lei, o que pressupõe a submissão dos três poderes constituídos
ao poder constituinte e, por conseqüência, à Constituição, temos que a democracia encontra seus
limites no texto constitucional. Como a história
do Estado moderno já deu exemplos suficientes
de que o simples reconhecimento da limitação democrática pela Constituição não é suficiente para
que os poderes constituídos se mantenham dentro
dos marcos constitucionais, impõe-se, ademais do
reconhecimento da limitação da democracia pela
Constituição, o estabelecimento de um órgão responsável pelo controle de constitucionalidade.
A partir da Revolução Americana, nos Estados Unidos, e depois da Segunda Guerra Mundial, no continente europeu, o poder judiciário
assumiu a função de guardião da Constituição,
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competindo-lhe, portanto, realizar o controle de
constitucionalidade não somente de seus próprios
atos, mas de todos os atos dos poderes legislativo e
executivo. Em outras palavras, submeteram-se os
poderes legislativo e executivo ao poder judiciário
por meio do controle de constitucionalidade, seja
ele difuso ou concentrado. Essa submissão suscitou uma grande questão de filosofia constitucional acerca da origem da legitimidade do poder
judiciário para contra-arrestar decisões tomadas
pelos representantes do povo. No caso do Brasil,
tanto o poder legislativo quanto o poder executivo
são eleitos diretamente pelo povo, os quais atuam
como seus legítimos representantes — democracia
representativa — na elaboração dos atos estatais.
Se de fato o parlamento e o Presidente traduzem
a vontade da maioria do povo, que se expressa de
forma periódica pelo sufrágio universal, elegendo
livremente seus representantes, como é possível
atribuir aos juízes, pessoas não eleitas pelo povo, a
missão constitucional de controlar os representantes do povo. Posta a questão nestes termos, surge
um profundo paradoxo entre a vontade soberana
do povo, de um lado, e a vontade dos juízes, de
outro. Pois bem, para resolver essa contradição de
princípios, o controle contramaioritário, a cargo
do poder judiciário, deve obter um mínimo de
consenso, a fim de que as decisões judiciais sejam
respeitadas e obedecidas espontaneamente pela
sociedade e pelo Estado. Destarte, esta reflexão
tem por objetivo apontar a fonte de legitimação
do poder judiciário na difícil tarefa de controlar a
constitucionalidade das leis.

2 A natureza contramaioritária do
poder judiciário
A gênese do controle de constitucionalidade das
leis, a cargo de um órgão externo ao poder legislativo, vamos encontrar no processo constituinte
dos Estados Unidos, que, pela primeira vez na história política, cogitou da possibilidade de incluir
na Constituição o controle de constitucionalidade
como uma atribuição a cargo do poder judiciário.
O contexto histórico, político e social, no qual o
controle de constitucionalidade surgiu nos Estados
Unidos e na Europa continental, foi completamen-

te diferente porque, enquanto na América a desconfiança se dava em relação ao poder legislativo,
na Europa era o poder executivo (Rei) e o poder
judiciário (aristocracia) que padeciam de falta de
confiança.
Desde os primeiros debates na Convenção de
Filadélfia, duas constatações fáticas apresentaram-se de forma pacífica entre os constituintes: a primeira, era a necessidade de serem estabelecidos
mecanismos estruturais destinados a controlar e
frear as assembleias legislativas; e a segunda, era
a de que os membros do poder judiciário eram
formados de pessoas seletas e confiáveis, devido
aos seus estudos, ao modo de seleção, a sua estabilidade no cargo e ao isolamento da sociedade
em relação aos interesses partidários (Gargarella,
1996). Quanto à função a ser atribuída ao poder judiciário, em O Federalista n. 78, Hamilton afirma
ser função desse poder fazer prevalecer a Constituição sobre as leis em caso de conflito. Segundo
Hamilton (2002, p. 199), “La interpretación de las
leyes corresponde apropiada y particularmente a los
jueces. De hecho, una constitución es, y así deben
considerarla los jueces, una ley fundamental. En
consecuencia, a éstos incumbe esclarecer su significado, así como el de cualquier disposición concreta
que emane del cuerpo legislativo. Y si existiera una
discrepancia inconciliable entre ambas, la que tiene
fuerza vinculante y validez mayores debería, obviamente, prevalecer; o, en otras palabras, debería
prevalecer la Constitución sobre la ley, así como la
intención del pueblo sobre la intención de sus mandatarios”. Dessa afirmação de Hamilton, podemos
extrair duas importantes conclusões. A primeira
delas é a de que o controle de constitucionalidade
das leis faz parte integrante de uma função própria
do poder judiciário, a interpretação jurídica e a
aplicação das leis. A segunda é a de que o controle
de constitucionalidade das leis, atribuído ao poder judiciário, tem por pressuposto a imputação
de um valor superior à Constituição, isto porque
somente é possível conceber um controle de leis
a partir da Constituição se a própria Constituição estiver dotada de força normativa superior ao
dos atos normativos controlados. A supremacia
normativa da Constituição americana, enquanto
instrumento estrutural de subordinação dos poderes do Estado à Constituição, somente pode ter
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efetividade se existir alguma espécie de controle
de constitucionalidade sobre aquelas normas que
desafiam a Constituição. Como afirmou Madison
em O Federalista n. 48 (2002), acerca da relação
necessária existente entre o princípio da divisão de
poderes e o estabelecimento de um mecanismo de
controle sobre essa divisão, também existe uma relação necessária entre a supremacia normativa da
Constituição e o controle de constitucionalidade,
pois essa supremacia, sem um mecanismo de correção dos abusos e insubordinações dos poderes,
deixaria a Constituição sem qualquer proteção.
Desta forma, o controle de constitucionalidade
tem por pressuposto a superioridade normativa da
Constituição sobre todos os demais atos do Estado,
atuando o texto constitucional como um parâmetro de constitucionalidade de toda a atividade estatal. Porém, também não deixa de ser uma verdade
que a efetividade da superioridade normativa da
Constituição tem por pressuposto a existência de
um mecanismo de controle de constitucionalidade,
sem o qual eventuais inconstitucionalidades menoscabariam a força normativa da Constituição.
Por fim, segundo Hamilton (2002), a necessidade deste controle é uma conseqüência natural
do princípio de que nenhum mandatário (legislador) pode dispor contra os interesses do mandante
(povo). Para Hamilton, está muito claro que no
confronto entre a vontade do legislador, expressa
na lei, e a vontade do povo, revelada na Constituição, esta deve prevalecer sobre aquela, sob pena de
o servo possuir mais poder que seu amo. Ademais,
o controle de constitucionalidade das leis não pode
ser exercido pelo próprio poder legislativo, pois
seria o mesmo que atribuir ao legislador a função
de juiz sobre suas próprias competências. Assim,
é razoável que o poder judiciário desempenhe a
função de mediador entre os interesses do povo e
os interesses do legislador, o que não o torna um
poder superior aos demais, porque, por meio deste
mecanismo, apenas se reconhece a superioridade
do poder do povo sobre os outros dois poderes.
Hamilton, para chegar a esta conclusão, parte do
falso pressuposto de que a vontade do povo reside na Constituição, enquanto que a vontade do
legislador, representante do povo, encontra-se na
lei. Ocorre que, como todos sabem, a Constituição
americana não foi elaborada pelo povo, mas por
98

uma elite política preocupada com as minorias
de sua época e extremamente desejosa por criar
um mecanismo de controle das maiorias parlamentares. Contudo, o grupo social conhecido por
minoria era muito diferente do que hoje se pode
entender por minoria, vale dizer, em nossos dias
as minorias são encontradas entre aqueles grupos
menos favorecidos da sociedade, sem poder político ou econômico suficiente para a defesa de seus
interesses, enquanto que durante a constituinte dos
Estados Unidos as minorias estavam compostas de
grandes proprietários e comerciantes, credores da
guerra, com poder econômico suficiente para a
defesa de seus interesses, os quais, todavia, estavam
correndo um sério risco de terminar sem qualquer
poder político, caso a República não dispusesse de
meios para controlar as investidas da despossuída
maioria da população. Destarte, do contexto social
e político vigente nos Estados Unidos durante o
processo constituinte, é possível extrair a natureza
nitidamente conservadora e contramaioritária do
controle de constitucionalidade das leis.
Contudo, ainda que muito tenha sido dito acerca da necessidade de um controle da legislatura
e do importante papel que o poder judiciário
poderia exercer nesse controle, o texto da Constituição americana foi aprovado sem nenhuma
menção expressa a essa fundamental atribuição
constitucional. Exatamente por esse motivo é que
o caso Marbury v. Madison, julgado pela Suprema
Corte dos Estados Unidos em 1803, teve importância histórica, pois foi somente a partir desse
precedente que a competência sobre o controle
de constitucionalidade — judicial review — ficou
definitivamente assentada pela Suprema Corte.
Muito embora o controle de constitucionalidade
não fosse uma questão nova para os constituintes
— antes da Convenção da Filadélfia, pelo menos
em nove oportunidades os tribunais estaduais já
haviam realizado o controle de constitucionalidade das leis (Corwin, 1963) — apenas com o
caso Marbury v. Madison a Suprema Corte teve
a oportunidade de afirmar, com todas as letras,
o que os fundadores da Constituição americana
não disseram expressamente no texto constitucional. Para concluir, sobre essa nova função jurisdicional, Alexis de Tocqueville (Tocqueville,
2002 p. 156), em sua passagem pela América,
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chega à seguinte conclusão: “El juez americano
se parece en todo, pues, a los magistrados de otras
naciones. Pero está revestido de un inmenso poder
político. ¿Cuál es la razón? El juez se mueve en el
mismo círculo y se vale de los mismos medios que
los otros jueces. ¿Por qué, pues, posee un poder de
que éstos carecen? Este solo hecho es la causa: los
americanos han reconocido a los jueces el derecho
de fundamentar sus decisiones en la Constitución
más que en las leyes. En otros términos, se les permite la no aplicación de las leyes que les parezcan
inconstitucionales”.
Do outro lado do Atlântico, as Constituições
francesas de 1791, 1793 e 1795, no ponto em que
interessa para a nossa reflexão, sofreram os reflexos da Revolução de 1789 e da concepção e adoção
do princípio da soberania nacional, por meio do
qual se reconheceu no poder legislativo o legítimo
representante da vontade geral e soberana do povo.
Por mais que o princípio da divisão de poderes ou
de limitação das funções, também adotado pelos
constituintes franceses, fosse um princípio com
força em sentido contrário ao da indivisibilidade
da soberania nacional, sempre que os franceses se
enfrentaram com esta contradição, terminaram
por atribuir um maior valor à indivisibilidade da
soberania do que à divisão de poderes. Assim, é
por meio da soberania nacional, expressada na lei
aprovada pela Assembleia, que se chega à superioridade do poder legislativo frente aos demais
poderes do Estado.
A superioridade do poder legislativo em relação
aos poderes executivo e judiciário, em virtude da
identificação entre a soberania do povo e o poder legislativo, será um elemento determinante
para a definição dos mecanismos estruturais de
controle do poder legislativo e, por consequência, influenciará diretamente sobre as atribuições
a serem conferidas ao poder judiciário. Para os
constituintes franceses, a possibilidade de o poder
legislativo violar a Constituição e, especificamente, o princípio da divisão de poderes, única forma
até então admitida de transgressão da carta fundamental, não era um fato desconhecido. Assim,
enquanto os poderes fundamentais do Estado, o
Rei e o parlamento, se mantivessem dentro de suas
atribuições constitucionais, não haveria violação à
Constituição, razão pela qual deveriam ser encon-

tradas fórmulas de limitação e controle, especificamente para esta espécie de violação (Valdes, 1998).
Em sessão celebrada em setembro de 1789,
o abade e deputado Sieyes, sob o argumento de
que havia perigo do poder legislativo vulnerar a
Constituição, pois carecia de poder constituinte,
expôs sua opinião contrária ao veto real, enquanto
instrumento de controle do poder legislativo pelo
executivo. Para Seyes, o fato de os poderes constituídos do Estado estarem submetidos à Constituição, sem qualquer atribuição constituinte — teoria
do poder constituinte e dos poderes constituídos
— bem como haver uma rigorosa divisão de poderes, eram elementos suficientes para garantir
o respeito de cada um dos poderes em relação às
atribuições dos demais. Por fim, na remota hipótese de vir a ocorrer uma violação dessa magnitude,
apenas o poder constituinte poderia servir de árbitro deste conflito institucional (1990). Contudo,
com a posterior experiência de Sieyes durante o
período do terror jacobino, o abade, ao escrever
sobre os Fundamentos del Estado (1794), dá início
a uma mudança em seu posicionamento acerca da
desnecessidade de ser estabelecido um controle
sobre os poderes constituídos. Segundo Sieyes, a
Constituição deve atribuir à força moral e física
da massa ou a uma representação dessa força, “el
control necesario a efectos de que las leyes aprobadas por la mayoría no vulneren la Constitución”.
Se fosse permitido que uma determinada maioria
pudesse vulnerar a Constituição, em pouco tempo
a aristocracia arrestaria novamente a liberdade.
Assim, muito embora seja necessário submeter a
soberania ao critério da maioria, esta submissão
não pode incluir o direito de violar o princípio
da divisão de poderes, pois, se isto fosse possível,
não tardaria para a maioria encaminhar-se para o
despotismo e a tirania (1990 p. 248-250).
Em seus comentários sobre o projeto da Constituição de 1795, Sieyes adverte que a proposta de
Constituição comete os mesmos erros das Constituições de 1791 e 1793, ao não estabelecer um
indispensável e essencial instrumento de garantia
da supremacia da Constituição frente às maiorias
eventuais, pois para o abade “la soberanía del pueblo no es absoluto ilimitada” (1990, p. 254-259).
Em razão das últimas experiências recentemente vividas, o pensamento de Sieyes evoluiu para
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reconhecer que o estabelecimento de um poder
constituinte e a pura e simples adoção do princípio da divisão de poderes não seriam suficientes
para garantir a inviolabilidade da Constituição. Ao
desenvolver suas últimas conclusões sobre o tema,
Sieyes propõe a criação de um tribunal constitucional ou de um tribunal dos direitos do homem, um
guardião da Constituição, porque “Una Constitución o es un cuerpo de leyes obligatorias o no es nada.
Ahora bien, si es un código de leyes obligatorias,
resulta preciso preguntarse dónde residirá el guardián, la magistratura de ese código” (Sieyes, 1990,
p. 275-293). A proposta de criação desse tribunal
não foi aprovada pela Assembleia, em razão de
que para muitos dos constituintes o princípio da
soberania do parlamento não permitia a existência
de um órgão de controle externo ao poder legislativo. Segundo Roberto Valdés, “la identidad entre
Nación y Asamblea Nacional impide, por definición, cualquier intervención extraña a la Asamblea
en el proceso de formación de la voluntad política
estatal” (Valdes, 1998, p. 226).
Nas três Constituições do período revolucionário francês (1791, 1793 e 1795), em razão de o
pressuposto de partida dos constituintes franceses
ser o mesmo, isto é, a identificação entre a soberania popular e a Assembleia Nacional, sempre
prevaleceu a concepção do controle interno ou
do autocontrole do poder legislativo. Essa identificação entre a soberania e a Assembleia era elemento impeditivo da criação de qualquer controle
externo ao poder legislativo. Assim, muito embora
Sieyes tenha abandonado sua posição inicial, em
verdade, foi esta que terminou por converter-se
em paradigma revolucionário do Estado liberal.
Destarte, quanto à Constituição de 1791, o máximo que se conseguiu em matéria de controle do
poder legislativo foi a aprovação do veto suspensivo pelo Rei, o qual poderia ser derrubado pela
Assembleia. Em relação à Constituição de 1793, a
fórmula do autocontrole traduziu-se na renovação anual dos deputados e no referendo popular
das leis. Por fim, quanto à Constituição de 1795,
optou-se por um parlamento bicameral, depois
de a proposta de criação do tribunal constitucional ter sido recusada. Apesar da diversidade das
formas, nas três Constituições prevaleceu a tese do
autocontrole do poder legislativo sobre seus atos,
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o que repercutiu diretamente sobre a concepção e
as funções do poder judiciário. Assim, é somente
a partir do segundo pós-guerra que o controle de
constitucionalidade surgirá na Europa continental
como um elemento indissociável da Constituição
(Reyes, 1987). A submissão da lei a um controle
judicial de constitucionalidade foi o principal golpe contra a soberania da lei e o poder legislativo.
Assim, temos que desde os primeiros debates
sobre o controle judicial de constitucionalidade
das leis, seja nos Estados Unidos ou na França,
a questão sempre girou em torno da necessidade
do poder legislativo ser submetido a alguma espécie de controle externo de constitucionalidade
das leis, assim como sobre a legitimidade de juízes
não eleitos assumirem a função de controle das
maiorias parlamentares eleitas diretamente pelo
povo. Portanto, não resta a menor dúvida de que
o poder judiciário é, efetivamente, um poder contramaioritário, porque desde as suas origens até
os dias de hoje a função de controlar a constitucionalidade das leis pressupõe um controle sobre
a vontade da maioria. Contudo, outra questão é
saber se, apesar de contramaioritário, o poder judiciário seria antidemocrático.

3 A necessidade de um conceito
adequado de democracia
Uma vez esclarecida a natureza contramaioritária do poder judiciário, impõe-se a definição de
um conceito adequado de democracia para que,
partindo desse conceito, seja possível saber se o
poder judiciário, ademais de contramaioritário,
também é antidemocrático. A democracia não
pode ser confundida simplesmente com a regra
da maioria ou concebida como se fosse apenas o
governo da maioria do povo, pois, se democracia
fosse somente isso, significaria dizer que o rei e
seu poder absoluto teriam sido substituídos pela
soberania do povo, o que não resultaria em um
grande avanço na organização política da modernidade (Touraine, 1994). Entender ou reduzir a
democracia ao governo absoluto da maioria seria
o mesmo que admitir a possibilidade dessa maioria
tomar qualquer decisão sobre qualquer assunto. Se
assim fosse, a maioria poderia aniquilar a minoria,
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perpetuando-se no poder, ou até mesmo substituir
o regime democrático por qualquer outro regime
político. Destarte, permitir que a maioria possa,
pelo simples fato de ser maioria, destruir as condições jurídicas e políticas que permitiram a sua
chegada ao poder, impedindo, com isto, que outras
maiorias se formem, implicaria em reconhecer o
poder dessa maioria única encastelada no poder,
de reduzir a liberdade e a igualdade entre os seres humanos a algo destituído de qualquer valor.
Em outras palavras, o poder da maioria precisa
de algum limite, pois, do contrário, a democracia
torna-se um regime autofágico. Giovanni Sartori
(1988, p. 46), que trata deste tema com muito acerto, afirma que “El futuro democrático de una democracia depende de la convertibilidad de mayorías en
minorías y, a la inversa, de minorías en mayorías” e
prossegue dizendo que “consecuentemente, el principio de la mayoría relativa resulta ser el principio
de la democracia que funciona democráticamente”.
Muito embora a regra da maioria seja uma
condição necessária para a democracia, não é uma
condição suficiente para legitimar toda e qualquer
decisão. Celso Fernandes Campilongo (1997), em
excelente trabalho sobre a regra da maioria, anota as seguintes limitações técnicas desse modo de
tomada de decisão: 1 – quem deve decidir ou integrar o conjunto de cidadãos para formar uma
determinada maioria?; 2 – os cidadãos devem decidir sobre todos os temas, ou questões técnicas e
de alta indagação deveriam ser reservadas a especialistas da área?; 3 – impossibilidade de se aferir
o real grau de preferência ou adesão do cidadão
com as respostas maniqueístas (aprovo/desaprovo,
sim/não); 4 – a maioria de hoje pode abdicar do
princípio democrático?; 5 – a maioria de hoje pode
tomar decisões irreversíveis, impossibilitando que
a maioria de amanhã decida de forma diferente?; 6
– as decisões da maioria podem dispor sobre questões privadas?; 7 – partidos políticos e grupos de
interesse influenciam cada vez mais nas decisões
da maioria, transformando o interesse da maioria
em interesse de grupos; 8 – a vontade da maioria
não é a vontade de todos; e 9 – a maioria pode
dispor acerca dos direitos fundamentais? Pois bem,
a partir desta série de limitações técnicas arroladas
por Campilongo, não é difícil concluir que a regra da maioria, elemento fundamental do regime

democrático — o menos pior de todos os regimes
políticos — suscita profundos questionamentos
sobre a efetiva legitimidade das decisões tomadas
pela simples maioria do povo. Contudo, de todas
essas limitações, por uma questão de tempo e espaço, nos deteremos apenas em relação à última,
isto é, pode uma maioria eventual dispor sobre os
direitos fundamentais ou esses direitos estão subtraídos do poder de decisão da maioria? Portanto,
a questão, a saber, é se os direitos fundamentais
arrolados na Constituição podem ser violados por
uma decisão tomada pela maioria do povo, por
meio de seus representantes, ou, ainda, é possível
conceber uma democracia limitada ou, necessariamente, a democracia não admite limites? Para
responder a essas perguntas, precisamos resgatar e
ao mesmo tempo construir um conceito adequado
de democracia, a democracia constitucional.
O processo de democratização do Estado teve
início com o Estado liberal e ampliou-se no Estado
social de Direito. Historicamente é um processo
que ocorre paralelamente à formulação dos conceitos do Estado liberal e do Estado social. No Estado
liberal, a democracia liberal assumiu uma concepção estritamente formal, restrita ao campo político, enquanto que no Estado social a democracia
social possui uma concepção material, isto é, sem
perder as conquistas da democracia liberal, em especial a possibilidade de acesso ao poder político
de um número cada vez maior de pessoas, adentra
no campo social, assegurando essa participação
também nas áreas econômica e social.
A cláusula democrática dos Estados generaliza-se especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, até como forma de legitimação de sistemas
políticos autoritários. A utilização indiscriminada do termo, às vezes totalmente divorciada da
realidade política e social, terminou por esvaziar
de conteúdo o conceito, dificultando o labor do
intérprete quando da análise da fórmula político-jurídica do Estado democrático de Direito.
Segundo Falcón y Tella (1996), a fórmula do
Estado democrático de Direito surge na Alemanha com Abendroth e Jahrheiss, na Suíça com
Baumlich e na Espanha é introduzida por Elías
Dias. A formulação democrática do Estado sofre
de um grau maior de indeterminação do que o
próprio conceito do Estado social, o que faz de sua
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interpretação uma árdua tarefa. Em seus pontos
extremos, poderíamos ir de uma democracia formal ou procedimental, restrita ao poder político e
a procedimentos, até a uma democracia material,
semelhante à proposta socialista (Sciaca, 1994) ou,
em outras palavras, de uma democracia liberal a
uma democracia socialista. Por fim, a cláusula democrática pode ser trabalhada dentro do próprio
Estado social, no qual as fórmulas Estado social de
Direito e Estado social e democrático de Direito
são equiparadas ou, ainda, como uma terceira fase
no processo histórico de evolução do Estado de
Direito, ou seja, o Estado democrático de Direito
como fase superadora do Estado social de Direito
(Díaz, 1986).
Muito embora esta não seja a tese central de
nosso estudo, neste capítulo tentaremos demonstrar que o Estado democrático de Direito, com
conteúdo próprio, parte da segunda fase do Estado
liberal, passando pelo Estado social e propondo, ao
final, um aprofundamento de seus conteúdos. Dessa forma, em um primeiro momento, trataremos
do Estado democrático de Direito como processo
de consolidação de um específico ordenamento
jurídico e, posteriormente, como paradigma de
um novo Estado.
O Estado democrático de Direito possui um
conteúdo próprio, distinto dos conteúdos axiológicos encontrados nos Estados liberal e social de
Direito. O Estado liberal, em seu início, não era democrático, o que leva à conclusão de que nem todo
Estado liberal é necessariamente democrático. O
mesmo ocorre com o Estado social de Direito, que
obrigatoriamente não precisa ser democrático,
pois, teoricamente, é possível conceber um Estado
social sem democracia. A história é testemunha da
existência de Estados liberais e Estados sociais sem
democracia. Se estes Estados podem existir sem
democracia, significa que a cláusula democrática
da fórmula político-jurídica Estado democrático
de Direito possui conteúdo próprio.
No Estado democrático, assim como no Estado
liberal e no Estado social de Direito, os valores liberdade e igualdade coexistem, sendo a uma só vez
fundamento de constituição, parâmetro de procedimento e fim último da fórmula político-jurídica.
Entretanto, no Estado democrático de Direito há
um aprofundamento dos conteúdos apresentados
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pelo Estado liberal (liberdade e igualdade formal) e
pelo Estado social (igualdade material e liberdade)
até alcançar-se a dignidade da pessoa, fundamento
dos valores liberdade e igualdade, em suas versões
formal e material. A dignidade da pessoa opera
como síntese dos valores liberdade e igualdade
(Maihofer, 2001). A síntese desses valores também
pode ser encontrada no valor justiça (Martinez,
1988), o que faz com que muitos teóricos nominem o Estado democrático de Direito como sendo
um Estado de justiça.
Já, por sua vez, a dignidade da pessoa está
fundada em sua natureza racional (Kant, 2002),
qualidade esta que dota o ser humano de liberdade para sua autodeterminação, bem como para
a definição, sob sua responsabilidade, dos fins a
perseguir. Assim, para a garantia da dignidade da
pessoa é imprescindível a tutela de sua autonomia.
Segundo Werner Maihofer, “el ser que el hombre
produce a partir de sí mismo mediante el cultivo de
su naturaleza, en libre autodeterminación y establecimiento de fines bajo su propia responsabilidad, es
su propia obra, la que determina su dignidad. Esta
dignidad del hombre es la que vulnera todo aquel
que le niegue o le prive de la libertad de autodeterminación y la responsabilidad respecto de sí mismo,
con lo que le sustrae precisamente aquello mediante
lo que crea su propio valor, lo que determina su
dignidad” (Ibidem, p. 280-281). A dignidade da
pessoa, ademais de expressar-se por meio de sua
autodeterminação, em razão de o homem não poder viver isolado nem ser onipotente, também se
revela por meio da solidariedade entre os homens.
Há momentos na vida em que somente a liberdade
não seria suficiente para conservar a dignidade,
sendo, portanto, necessário mais, a solidariedade.
Segundo Werner Maihofer, “considerado desde el
punto de vista del correspondiente otro, pues, del
que dependo, a cuya merced me encuentro, al que
por ello necesito, para llegar a ser o seguir siendo
un hombre entero, la dignidad humana tiene que
ver con el existir para otros y apoyar a otros por
principio, con la benevolencia hacia ellos, propios
del hombre” (Ibidem, p. 281-282). Como conclusão, temos que se a dignidade da pessoa somente
pode ser garantida mediante a tutela da autodeterminação e da solidariedade, essas condições
fundamentais da dignidade da pessoa passam a
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ser também objeto de respeito, amparo e promoção pelo Estado democrático de Direito, isto é, os
direitos humanos e seus valores fundamentadores,
liberdade e igualdade, como derivações da dignidade da pessoa, devem ser tutelados pelo próprio
Estado, sob pena de violação da dignidade da pessoa (Ibidem).
Ao contrário do postulado pelo Estado liberal,
no qual prevalece a liberdade sobre a igualdade
formal, e do Estado social, onde a igualdade material sobrepõe-se à liberdade, no Estado democrático, estes valores sintetizam a dignidade da pessoa,
não sendo mais possível a opção pelo predomínio
de um valor sobre o outro. A liberdade e a igualdade são encontradas igualmente na dignidade da
pessoa. A inexistência ou a redução irrazoável de
um desses valores afeta diretamente a dignidade
da pessoa, razão pela qual o grande desafio está em
encontrar um espaço de convivência harmônica
desses valores, embora, naturalmente, tendam a
rivalizar. A questão, portanto, não é de opção por
um valor em detrimento do outro, pois quem faz
a opção pela liberdade, em verdade, decide pela
liberdade de alguns em detrimento da liberdade
de outros, o que seria o mesmo que não só decidir
contra a igualdade, mas também contra a própria
liberdade. Por outro lado, quem opta pela igualdade, em verdade, decide pela igualdade de alguns
em detrimento da igualdade de outros, isto porque
não decide apenas contra a liberdade, mas também
contra a própria igualdade. Em síntese, liberdade
em igualdade e igualdade em liberdade (Ibidem, p.
302). A relação, até então existente entre os valores
liberdade e igualdade, fundada em uma concepção de necessário predomínio de um valor sobre
o outro, deve ceder espaço para uma concepção
de complementaridade.
Em uma concepção moderna de liberdade, esta
não pode mais ser concebida somente como uma
liberdade formal ou procedimental. A liberdade
também deverá assumir um contorno material ou
substancial, ou seja, um conteúdo econômico e
social. A liberdade somente poderá ser exercida
com plenitude se estiverem presentes as condições
econômicas e sociais necessárias e suficientes para
seu exercício (Ibidem), pois do contrário, não apenas a igualdade, mas a própria liberdade restará
vilipendiada, pois, se o cidadão não possuir um

mínimo de condições materiais de vida, seu direito
à liberdade estará irremediavelmente contaminado por essas graves limitações. Da mesma forma,
a igualdade no Estado democrático não pode ser
resumida à igualdade formal ou à igualdade diante
da lei, pois essa igualdade gera desigualdade social
e acarreta, por consequência, uma desigual liberdade. A ausência de igualdade material não apenas
corrompe a igualdade como a própria liberdade.
Ademais desta aproximação e complementaridade dos valores liberdade e igualdade no Estado
democrático, como derivação da dignidade da pessoa e da autodeterminação, também verificamos
que a dignidade da pessoa funda-se na solidariedade entre os homens. O Estado democrático de
Direito, além de tutelar a liberdade e a igualdade,
deverá promover a solidariedade entre os homens,
entendida esta como ajuda e compromisso com o
outro. O Estado democrático está obrigado a promover a humanização das relações e das condições
sociais (Ibidem). A humanização democrática não
está circunscrita às compensações econômicas por
meio de serviços e prestações sociais, como proposto pelo Estado social, mas implica na dedicação do homem ao homem, a qual não é possível
comprar nem regulamentar (Ibidem). Assim, necessariamente, um Estado democrático, apoiado
na dignidade da pessoa estará baseado em valores,
princípios e direitos fundamentais, devendo-se entender a cláusula democrática como uma democracia liberal, social e humana (Ibidem).
A dignidade da pessoa, como fundamento último do Estado e da sociedade, fundada na autodeterminação e na solidariedade, expressada por
meio dos valores da liberdade, igualdade e solidariedade, princípios e direitos fundamentais, dá
origem a uma “democracia como forma de vida”,
que atua como pressuposto da “democracia como
forma de Estado e de governo”, estabelecendo uma
relação circular entre a democracia como forma
de vida e a democracia como forma de Estado e
de governo (Friedrich, 1966, p. 22-23).
A democracia como forma de Estado e de governo no Estado democrático tem como elemento
existencial a legitimidade do ordenamento constitucional, da titularidade e do exercício dos poderes
constituídos. Portanto, a cláusula democrática é
uma forma de legitimação política do Estado e do
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governo (Castro, 2003). A cláusula democrática da
fórmula político-jurídica do Estado democrático
de Direito está fundada, por sua vez, no princípio
da soberania popular, segundo o qual todo o poder
político emana do povo (Luño, 2003). Assim, todo
o exercício do poder ou toda a atividade do Estado, seja legislativa, executiva ou jurisdicional, deve
necessariamente legitimar-se pela efetiva participação do titular do poder político (Böckenförde,
2000). Dessa forma, o poder político é legitimado
pelo povo e não dado por alguém ou algo estranho
ao próprio povo (Ibidem).
A autodeterminação não somente fundamenta
e justifica a origem do poder político, mas define
os limites de seu exercício por meio dos direitos
fundamentais (Ibidem). Dessa forma, a soberania
popular manifesta-se, em um primeiro momento,
por meio do poder constituinte, do qual o povo é
o único titular. Este poder de constituir é a força
e autoridade pré-constitucional para constituir,
manter e revogar uma Constituição com pretensão normativa. Assim, o poder constituinte não se
resolve em um ato único de constituição, mas permanece ativo e constante, pois a “fuerza normativa
de la Constitución depende de ello” (Ibidem, p. 51).
Em um segundo momento, a mesma soberania
popular manifesta-se por meio dos poderes constituídos, os quais, necessariamente, devem ajustar
as suas manifestações ao que fora anteriormente
disposto pelo poder constituinte, sob pena de inconstitucionalidade. Importa registrar que não se
tratam de duas soberanias, mas de dois momentos
distintos de uma mesma soberania, vale dizer, a
soberania popular, por meio do poder constituinte,
define as regras do jogo, enquanto que a mesma
soberania, por meio dos poderes constituídos,
joga o jogo segundo as regras anteriormente definidas. Em verdade, estamos diante de mais um
dos paradoxos do Direito, no qual, para garantir a
liberdade, somos obrigados a abrir mão de parcela
dessa liberdade.
Uma vez assentada a interdependência entre a
democracia como forma de vida e a democracia
como forma política, temos que a cláusula democrática impõe alguns limites ao poder, tanto de
natureza formal como material. Como limites de
uma democracia formal ou procedimental, temos
o princípio da legalidade, o princípio da divisão
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de poderes e as eleições periódicas (Reyes, 1997),
embora seja intuitivo que mesmo as democracias
formais pressupõem um mínimo de liberdade e
igualdade. Por outro lado, como limites de uma
democracia material, ademais dos limites formais,
devem ser acrescentados alguns limites materiais
que, segundo Manuel Aragón Reyes, irão operar
no modelo de democracia como um “salto qualitativo” (Ibidem, p. 98-100).
O núcleo central da Constituição, vale dizer,
os direitos fundamentais, concreção dos valores
liberdade, igualdade e solidariedade, atua como
limite material da democracia, ou seja, os direitos fundamentais decorrentes desses valores estão “fuera de lo decidible” pelas eventuais maiorias
democráticas. A democracia, exercida dentro dos
marcos constitucionais, está limitada materialmente pela democracia constitucional (Callejon,
2002). Assim, segundo Perfecto Andrés Ibáñez
(1999, p. 11), “Los derechos fundamentales dejan
de ser una suerte de punto de referencia externo
para constituirse en “fundamento funcional de la
democracia” según señala Häberle” ou, ainda, como
a “…’“esfera de lo indecidible” (Ferrajoli), es decir,
un límite de derecho democráticamente impuesto
a la mayoría, o sea, a la política, en garantía de la
democracia…Integran “la dimensión sustancial de
la democracia” (Ferrajoli), dan sentido a la política
y al derecho y son su paradigma de legitimación, y
de deslegitimación, por tanto”.
No âmbito da Constituição, ocorre uma fusão
entre o Direito e a Política ou entre o Estado de
Direito e a democracia, pois o “Estado constitucional no es más que el intento de juridificar la democracia” (Reyes, 2000, p. 94-99). Dessa forma,
a Constituição não tem outra função que limitar
o poder do Estado. O povo, no exercício do poder constituinte, por meio da Constituição, define
quem é o verdadeiro poder soberano e estabelece os limites formais e materiais de seu exercício.
Como limites formais, comparecem o princípio
da legalidade, o princípio da divisão de poderes e
o princípio das eleições periódicas, e como limites
materiais, os valores da liberdade, da igualdade,
da solidariedade, os princípios constitucionais e
os direitos fundamentais.
Sendo assim, a constitucionalização dos direitos fundamentais, os quais consubstanciam
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valores e princípios constitucionais, altera substancialmente os elementos constitutivos do Estado de Direito, isto é, os direitos não são mais
apenas direitos de origem legal, mas passam a
possuir uma raiz constitucional. Portanto, os
direitos não valem mais dentro dos limites definidos pela lei, mas é a própria lei que passa a
ter validade apenas dentro dos limites definidos
pelos direitos fundamentais (Reyes, 2000). Dessa forma, a lei sofre um profundo e irreversível
processo de desmistificação, no qual os direitos
fundamentais deixam de encontrar seu fundamento de validade na lei, para fazê-lo nos valores e princípios constitucionais (Baratta, 1977).
Destarte, assumindo a Constituição o lugar e
a função da lei em relação à fundamentação e
proteção dos direitos públicos subjetivos, como
afirmou Gustavo Zagrebelsky (2003), o primeiro
grande desafio do constitucionalismo moderno
foi exatamente estabelecer uma nítida distinção
entre lei, norma posta pelo legislador, e os direitos humanos, pretensões subjetivas absolutas,
válidas por si mesmas, independentemente da lei.
Os direitos humanos, uma vez constitucionalizados, passam a ser reconhecidos como direitos
fundamentais e a integrar o bloco do “qué” não
está à disposição do legislador ordinário e da lei.
Esse bloco de direitos tem a função de atuar como
um marco de controle de constitucionalidade da
lei. A lei, até agora soberana, racional, coerente,
estável, segura e legítima, passa a estar sob constante suspeita, isto é, ademais de ser rebaixada
a um segundo plano, a sua validade também se
desloca do centro de um campo de segurança e
certeza para uma área periférica de verdadeira
insegurança e incerteza, assumindo uma posição
de subordinação e de constante interinidade em
relação à Constituição (Laporta, 1999).
Destarte, a democracia constitucional traz
ínsita a ideia de uma soberania popular limitada
pela Constituição, no caso, pelos direitos fundamentais, os quais operam um profundo câmbio de
paradigma tanto do Direito como da democracia.
Em relação ao Direito, a lei constitucionalmente
válida, ademais de ajustar-se formalmente ao procedimento legislativo, também deve materialmente
guardar sintonia com a Constituição, sob pena de
inconstitucionalidade. Em relação à democracia,

a manifestação de vontade soberana do povo no
Estado constitucional, além de respeitar a forma
ou o procedimento de exteriorização dessa vontade, encontra-se materialmente limitada pelos
direitos fundamentais, os quais foram subtraídos
do poder de decisão das maiorias eventuais por
meio da força normativa da Constituição, que, a
um só tempo, submete o Estado e a sociedade aos
marcos constitucionais.
Assim, temos que a democracia constitucional
não apenas admite como pressupõe a limitação
do poder soberano do povo por meio da Constituição, tanto na forma como no conteúdo das
leis. Pois bem, se a limitação do poder da maioria
é uma condição necessária da democracia constitucional, isto significa dizer que uma democracia
qualificada por uma Constituição normativa traz
ínsita a necessidade da instituição de um poder
que, a despeito de ser contramaioritário, continua sendo democrático. Como a história política
revelou tristemente, esse controle não pode ser
confiado ao próprio poder legislativo, razão pela
qual essa missão de guardião da Constituição foi
confiada a um órgão externo ao dador de leis, o
poder judiciário, o qual precisa, necessariamente,
de legitimação democrática para cumprir com sua
atribuição constitucional.

4 Algumas teorias de justificação da
legitimidade do poder judiciário
Diante do conflito entre o Direito e a Política,
o Estado constitucional e a democracia ou o controle judicial de constitucionalidade e a soberania
popular, surgem inúmeras teorias que, a partir
de diversos argumentos, pretendem esclarecer
e justificar essa aparente contradição de princípios. Como já tivemos a oportunidade de ver, essa
contradição é mais aparente do que real, porque,
apesar de o poder judiciário possuir uma natureza
contramaioritária, não deixa de ser uma instituição
democrática. Para justificar a natureza democrática do poder judiciário surgiram diversas teorias
que, dentre seus objetivos, tiveram a pretensão de
justificar a legitimidade dos juízes na difícil tarefa
de controlar a constitucionalidade das leis. Eis algumas dessas teorias.
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Delegação implícita de poder aos juízes pelo legislador. Para esta teoria, a democracia não precisa
necessariamente ser exercida diretamente ou indiretamente por meio de representantes, bastando
com que haja uma delegação implícita. No caso,
a jurisprudência sempre poderá ser revista pela
legislação, por meio da alteração da lei que serviu
de fundamento de validade para a sentença. Dessa
forma, se o poder legislativo não concordar com
uma determinada interpretação judicial, bastará
alterar a lei para provocar a mudança da jurisprudência, razão pela qual o poder judiciário sempre
estaria subordinado ao poder legislativo, legítimo
representante do povo. No Brasil, esse controle
legislativo da jurisprudência ocorreu recentemente com a promulgação da Lei Complementar
118/2005, que obrigou o Superior Tribunal de
Justiça a alterar a sua consolidada jurisprudência
sobre o prazo prescricional dos tributos sujeitos a
lançamento por homologação. A fragilidade dessa
teoria pode ser encontrada em pelo menos dois
pontos. O primeiro deles é o de que a democracia
não seria mais uma democracia representativa,
mas uma democracia delegada, isto é, os representantes do povo, eleitos para elaborarem as leis,
delegariam esse poder ao judiciário, em relação ao
qual passam a exercer uma espécie de supervisão
em caso de a interpretação dada pelos juízes não
corresponder com a interpretação esperada pelo
poder legislativo. A tese da delegação não é admitida pela democracia constitucional, que, ademais
de suas limitações materiais, também possui limitações formais, dentre elas o princípio da divisão
de poderes, do qual extraímos o sub-princípio da
indelegabilidade das atribuições constitucionais. O
segundo ponto frágil desta teoria consiste no fato
de que, mesmo que fosse possível essa delegação,
nada impediria que na prática a nova lei continuasse a ser interpretada no mesmo sentido da lei
revogada, especialmente nos casos em que a interpretação indesejada parte da própria Constituição
ou de alguma norma internacional, não sujeita a
alteração pelo legislador ordinário.
Controle judicial de constitucionalidade restrito
ao aspecto formal. Segundo essa teoria o controle
judicial de constitucionalidade das leis não deve
esquadrinhar o conteúdo ou a materialidade das
leis, mas deve restringir-se a sindicar a correção do
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processo legislativo adotado para veicular determinada matéria. Assim, se o poder legislativo veicular
por meio de lei ordinária matéria reservada à lei
complementar ou à própria Constituição, o poder
judiciário pode anular essa lei em virtude de sua
inconstitucionalidade formal. Essa teoria encontra
algumas dificuldades. A primeira delas consiste
na efetiva redução do que modernamente se entende por controle judicial de constitucionalidade
das leis e por força normativa da Constituição em
uma democracia constitucional, pois, segundo essa
teoria o poder judiciário não poderia realizar o
controle de constitucionalidade do conteúdo das
leis. Nesta hipótese, o ordenamento jurídico estaria
obrigado a conviver com uma lei inconstitucional, em detrimento da própria normatividade da
Constituição. A segunda dificuldade está no fato
de que a teoria parte do pressuposto de que quanto
maior for o consenso no parlamento, acerca de um
determinado tema, maior será o grau de democracia da lei, como se a unanimidade fosse o ponto
culminante da democracia. Ao contrário, quanto
maior for o quorum para a aprovação de uma lei —
maioria qualificada — maior será a possibilidade
de uma minoria frustrar a autodeterminação da
maioria.
Os juízes são representantes do povo. Essa teoria parte do fato de que a democracia direta, em
face da complexidade da sociedade moderna, é
impossível de ser praticada. Diante desta impossibilidade material, o povo designa por meio da
Constituição seus representantes, os quais passam
a falar em nome do povo. O texto constitucional
também define a forma de designação para cada
um dos poderes do Estado, assim como estabelece as competências e limites. Na hipótese de um
desses poderes ultrapassar os limites impostos pela
Constituição, também estará violando a vontade
do povo nela expressada. Nesta hipótese, cabe ao
poder judiciário, por meio de seus juízes, representantes do povo e designados para essa função,
realizar o controle de constitucionalidade com a
finalidade de garantir e fazer prevalecer a vontade
do povo sobre a vontade de seus mandatários. A
maior dificuldade desta teoria está no fato de que
altera profundamente o conceito de democracia
representativa para incluir na ideia de representação os juízes. O sufrágio universal e as eleições pe-
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riódicas são elementos que integram a democracia
representativa de forma indissociável, razão pela
qual não podem ser subtraídos do conceito de representação democrática para fins de inclusão dos
juízes, os quais não se submetem ao voto popular.
Os juízes estão vinculados à lei. Segundo esta
teoria a legitimidade democrática dos juízes reside
em sua submissão à lei aprovada pelos representantes do povo, os quais são eleitos democraticamente. Assim, o caráter democrático da obra
do legislador, a lei, legitima a sua interpretação e
aplicação ao caso concreto pelo poder judiciário.
Essa concepção de legitimidade da jurisdição, ao
submeter o juiz à lei, transforma a interpretação
judicial em um processo lógico-dedutivo de aplicação da lei, por meio do qual o sentido da lei é
extraído mediante o uso da técnica da interpretação literal. Essa teoria enfrenta pelo menos duas
dificuldades. A primeira delas é a da redução do
poder judiciário a uma simples função estatal,
mediante a qual o juiz não passa de ser a boca da
lei, uma concepção de função judicial há muito
ultrapassada e sem qualquer correspondência com
o Estado constitucional. A segunda dificuldade
está na redução das técnicas de interpretação da
lei colocadas à disposição do juiz pelo Estado constitucional. Se a atividade do juiz está legitimada
apenas quando interpreta literalmente a lei, significa dizer, em outras palavras, que sempre que se
afastar da literalidade da lei por meio das técnicas
da interpretação conforme, da interpretação teleológica e da interpretação sistemática, incidirá em
um ato ilegítimo.
Legitimidade democrática de segundo grau. Para
esta teoria a escolha dos ministros do órgão de
cúpula do poder judiciário, no caso do Brasil, o
Supremo Tribunal Federal, confere a esse poder
uma legitimação democrática de segundo grau,
porque o Presidente da República e o Senado Federal, eleitos diretamente pelo povo, participam
do processo de escolha dos ministros do Supremo
Tribunal Federal. Essa teoria possui dois pontos
frágeis. O primeiro é o de que no Brasil a escolha
dos ministros do Supremo Tribunal Federal pelo
Presidente da República, mediante a aprovação
pelo Senado Federal, se dá sem qualquer participação da sociedade, ao contrário da tradição
norte-americana, na qual a sociedade participa

ativamente da escolha. Assim, a legitimidade da
escolha é muito mais aparente do que propriamente real. O segundo ponto frágil dessa teoria
é o de que essa legitimação de segundo grau atribuída ao Supremo Tribunal Federal não se irradia
para as demais instâncias do poder judiciário, as
quais também estão dotadas de competência para
realizar o controle difuso das leis, pois, a simples
possibilidade de interposição de recurso para o
Supremo Tribunal Federal, por si só, não legitima
a jurisdição constitucional difusa, especialmente,
porque depois da última reforma recursal somente
devem ser conhecidos os recursos nos quais há
repercussão geral.

5 Legitimidade institucional e
legitimidade da decisão judicial
Como tivemos a oportunidade de ver, nenhuma das teorias acima dá conta de justificar adequadamente a origem da legitimidade do poder
judiciário no controle das maiorias. Algumas
dessas teorias, diante da absoluta incapacidade
de justificar a atividade jurisdicional, procuram
alterar a realidade das coisas para viabilizar a
teoria, quando, na verdade, a teoria deveria ser
completamente abandonada por sua insuficiência. Assim, uma teoria adequada da legitimação
do poder judiciário deve necessariamente levar em
consideração a atual configuração do Estado constitucional, que, em síntese, está constituído das seguintes características: supremacia normativa da
Constituição; Constituição de valores, princípios
e direitos fundamentais; princípio democrático;
princípio da divisão de poderes; princípio da legalidade; princípio da independência do poder judiciário; controle judicial de constitucionalidade
formal e material das leis.
A partir desses elementos fundamentais do Estado constitucional é que devemos construir uma
teoria de legitimação. Para uma reflexão analítica
do tema, devemos dividir a questão da legitimidade do poder judiciário em legitimidade orgânica
ou institucional do poder judiciário e legitimidade
jurisdicional ou da decisão judicial.
Quanto à legitimidade orgânica ou institucional do poder judiciário, temos que a sua fonte
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encontra-se na intangibilidade dos direitos fundamentais e na independência do poder judiciário.
O Estado constitucional, ao constitucionalizar os
direitos humanos, retirou do legislador ordinário
a liberdade e, portanto, o poder político de dispor
sobre os direitos fundamentais. Essa intangibilidade dos direitos fundamentais ou a superioridade
normativa dos direitos fundamentais sobre a lei é
a fonte de legitimidade do poder judiciário, porque conjuntamente com a constitucionalização
dos direitos há a necessidade de ser instituído um
controle de constitucionalidade, sob pena de os
direitos fundamentais não passarem de letra morta
em uma folha de papel.
Assim, diante dessa necessidade e da evidência
lógica de que esse controle não pode ser atribuído
às mesmas maiorias parlamentares responsáveis
pela elaboração das leis, essa missão constitucional de guardião da Constituição deve ser atribuída
a um poder dotado de suficiente independência
diante da vontade das maiorias. Dessa forma, a
legitimidade democrática do poder judiciário em
sua função contramaioritária não provém da representação popular, mas da intangibilidade dos
direitos fundamentais e, por conseqüência, da
necessária independência do poder judiciário em
relação à vontade das maiorias (Ferrajoli, 2001,
p. 25-27). Como afirmou Otto Bachof, o caráter
democrático do poder judiciário não está necessariamente ligado às eleições, mas à função exercida
por esse poder (1985, p. 59). No mesmo sentido
manifesta-se Zaffaroni (1995, p. 34), para quem
“nem tudo que provém do voto popular é necessariamente democrático; em contrapartida, uma
instituição é democrática quando seja funcional
para o sistema democrático, quer dizer, quando seja
necessária para sua continuidade, como ocorre com
o judiciário”. Para concluir, o poder judiciário se
legitima democraticamente em razão de sua missão constitucional, garantir a inviolabilidade dos
direitos fundamentais.
Quanto à legitimidade jurisdicional ou da
decisão judicial, temos que a sua fonte encontra-se nos princípios da imparcialidade do juiz, do
contraditório, da ampla defesa, da publicidade
e na fundamentação das decisões judiciais. Esse
conjunto de princípios constitucionais configura
o processo judicial, instrumento jurídico por meio
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do qual o poder judiciário irá entregar a prestação
jurisdicional vindicada. Assim, o processo judicial,
dotado dessas características, permite a participação direta das partes envolvidas no conflito, as
quais livremente escolhem e delimitam a contenda
a ser levada a julgamento, participam ativamente
da produção de provas, assim como deduzem toda
sorte de argumentos jurídicos, os quais, direta ou
indiretamente, contribuirão para a criação da norma para o caso concreto. Posta a questão nestes
termos, temos que o processo judicial apresenta-se
como o mais democrático dos processos de produção de normas, quando comparado ao processo
administrativo e ao processo legislativo, os quais,
com atraso e muito lentamente, estão sendo democratizados.

6 Conclusão
Do exposto, chegamos à seguinte conclusão:
a fonte de legitimidade do poder judiciário no
Estado constitucional não está na representação
popular, mas na intangibilidade dos direitos fundamentais e na independência do poder judiciário.
Assim, apesar de tratar-se o poder judiciário de
um poder contramaioritário, concomitantemente
é um poder democrático, porque sua missão de
garante dos direitos fundamentais está a serviço
da democracia constitucional.
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Súmula vinculante: distinguishing. Instrumento para se conferir
efetividade a normas constitucionais no caso concreto.
Conseqüências para o magistrado pelo descumprimento de
súmula vinculante
Juiz federal substituto João Miguel Coelho dos Anjos

1 A doutrina do precedente.
Considerações iniciais
No direito do common law, baseado nos costumes e tradições, não há compromisso com
modelos abstratos consubstanciados em textos
de lei, sendo a força vinculante dos precedentes
a base de todo o sistema. Isso difere do sistema
da civil law, ou sistema europeu-continental ou
romano-germânico, em que a lei é fonte primária
do direito.
Na common law, não sendo a lei escrita a regra
geral, a vinculação a precedentes é imperativo
de estabilidade e segurança jurídica do sistema,
sob pena de se outorgar a cada magistrado a livre
interpretação dos costumes que orbitam em torno
do caso em questão e conferir uma indesejada
imprevisibilidade ao sistema. Os precedentes
criados por cortes superiores vinculam as cortes
inferiores e em alguns casos as cortes de mesmo
status.
De acordo com Sérgio Gilberto Porto1, “(...)
a idéia de vinculação do julgado precedente às
demandas semelhantes surgiu nos idos do século XIX, quando a Câmara dos Lordes admitiu o
caráter vinculativo das suas próprias decisões nos
casos Beamish v. Beamish em 1861, referendado no caso London Street Transways v. London
County Council, este último tido como o mais
célebre case. Restou decidido pelo Lord Halsbury
que seria mais sensato para a sociedade que fossem estabilizados os litígios com uma solução por
vezes, até mesmo, inadequada, do que eternizar
as incertezas e inseguranças.”
1

Estudo em homenagem ao Professor Egas Moniz de Aragão
“Sobre a common law, civil law e o precedente judicial” – p. 9 –
Academia Brasileira de Direito Processual Civil.

Na doutrina do precedente ou stare decisis a
decisão jurisdicional tem a função de não apenas
resolver o conflito entre as partes em litígio, mas
também de estabelecer um precedente com força
vinculante a ser aplicado a casos análogos, no futuro, assegurando um padrão de comportamento
judicial a ser seguido pelos particulares, de modo
a se prestigiar o respeito à segurança jurídica e à
isonomia.
Conquanto no sistema da civil law, em que o
direito brasileiro está inserto, a jurisprudência
não tenha a mesma força normativa vinculante,
há hipóteses em que órgãos jurisdicionais estão
vinculados a decisão de corte superior.

2 A vinculação do magistrado a
precedente vinculante no direito
brasileiro
Relata o professor Kildare Gonçalves de
Carvalho2 que no próprio direito luso-brasileiro,
ainda no período colonial brasileiro, prestigiou-se a aplicação dos precedentes judiciais na formulação do instituto denominado de assentos,
no Título V – Dos Desembargadores da Casa de
Suplicação, § 5º, Livro I, das Ordenações Filipinas,
que teriam força vinculante após aprovados pela
Casa de Suplicação.
Mesmo após a independência, coube ao Supremo Tribunal de Justiça, através do Decreto Legislativo 2.684, de 23/10/1875, a função de lavrar
assentos de observância obrigatória, que depois de

2

Direito Constitucional: Teoria do Estado e da Constituição.
Direito Constitucional Positivo. 14ª Edição. Belo Horizonte: Del
Rey, 2008.
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aprovados não podiam ser revistos ou cancelados
pelo Poder Judiciário, mas apenas por meio de lei.
Já na República, muito embora o art. 1º do Decreto 23.055, de 09/08/1933 tenha tornado obrigatório a todo Judiciário brasileiro a interpretação
de leis em conformidade com o que dispunha o
Supremo Tribunal Federal, o que se revogou com
o advento do Código de Processo Civil de 1939,
só com a Emenda Constitucional 45, de 2004, que
inclui o art. 103-A ao texto constitucional, surgiu
com mais ênfase o precedente vinculante no direito brasileiro, com a previsão da edição de súmulas
vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal limitadas à matéria constitucional, com efeito vinculante
em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário
e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
Importante consignar que não há que se confundir precedente vinculante com a eficácia erga
omnes e o efeito vinculante que produzem as decisões de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal em sede de ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucional e argüição de descumprimento de preceito fundamental.
De fato, a força vinculante extraída de tais decisões decorre diretamente do alcance da coisa julgada no controle abstrato de constitucionalidade, e
não do precedente propriamente. Tanto é verdade
que o Supremo Tribunal Federal não acolhe a teoria da transcendência dos motivos determinantes dos julgados proferidos em controle direto de
constitucionalidade, ignorando os precedentes já
formados pela própria corte, ao menos em sede
de fiscalização do cumprimento de seus julgados
em controle abstrato de constitucionalidade (Rcl
3014- Pleno – Relator Ministro Ayres Britto – DJ
21/05/2010).
O preceito da súmula vinculante, dado caráter
normativo e geral que lhe é próprio, tem um alcance muito maior do que uma decisão em sede
de controle abstrato de constitucionalidade. Isto é
facilmente perceptível no texto da Súmula Vinculante 2, que dispõe que “É inconstitucional a lei ou
ato normativo estadual ou distrital que disponha
sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive
bingos e loterias.” Enquanto as diversas decisões
em ações diretas de inconstitucionalidade apenas
se fariam valer no âmbito dos próprios textos de
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leis impugnados, a referida súmula vinculante dá
vida e força vinculante aos motivos determinantes em que se fundaram as respectivas declarações de inconstitucionalidade, maximizando o
alcance da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal.
O objetivo na instituição das súmulas vinculantes no Brasil, qual seja, conferir-se previsibilidade
e racionalidade ao sistema, assim como segurança
jurídica aos jurisdicionados, é por demais justificado. Contudo, necessário é que se firmem algumas
premissas a fim de não se tolher a atividade de criação do direito, a própria independência do magistrado no exercício do seu mister e, por conseguinte,
obstar a efetividade de normas constitucionais no
caso concreto, conforme se verá a seguir.

3 A vinculação do magistrado a
precedente vinculante. A necessidade
de se conferir efetividade a normas
constitucionais no caso concreto.
Distinguishing. Consequências
para o descumprimento de súmula
vinculante
A complexidade do sistema judiciário brasileiro e da própria sociedade brasileira demanda
instrumento para se conferir maior previsibilidade
e racionalidade na aplicação do direito no caso
concreto, o que, por conseqüência, contribui para
garantir segurança jurídica aos jurisdicionados em
prestígio ao princípio da isonomia, bem como, por
reflexo, para reduzir a própria litigiosidade.
Para atender a este desiderato é extremamente
salutar que o magistrado procure aplicar os precedentes já formados nas cortes superiores, especialmente as súmulas editadas, ainda que não
dotadas de efeito vinculante. São as chamadas súmulas persuasivas cuja coerção advém da natural
ascendência e respeito que goza o tribunal perante
as instâncias inferiores.
É certo que a dimensão continental do país,
que possui diversas realidades, torna ainda mais
difícil esta tarefa e justifica de certa maneira a resistência de instâncias inferiores em observar certos
entendimentos consolidados no seio de tribunal
superior.
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De qualquer modo, com o advento do instituto
da súmula vinculante, está o magistrado adstrito
ao preceito normativo nela contido, dela só devendo se afastar através de um processo denominado
no direito anglo-saxão de distinguishing.
O distinguishing significa levar a efeito uma
distinção entre o precedente e o caso concreto,
para deixar de aplicá-lo na hipótese. O magistrado
indica uma peculiaridade do caso concreto que
afasta a aplicação da ratio decidendi constante do
precedente vinculante, no caso brasileiro, a súmula
vinculante.
No exercício desse juízo de valor, é importante
que o magistrado repouse sobre os precedentes
que embasaram a edição da súmula vinculante, a
fim de que perquirir a identidade ou mera semelhança dos casos. Nesta última hipótese, deve se
valer do distinguishing, afastando a aplicação da
súmula vinculante.
Mutatis mutandis, tal expediente já é admitido
e utilizado no direito brasileiro na verificação da
aplicação ao caso concreto de decisões do Supremo
Tribunal Federal em controle abstrato de constitucionalidade. Com efeito, ainda que determinada
lei tenha sido declarada constitucional em controle
abstrato de constitucionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal, nada obsta que no caso
concreto o magistrado vislumbre inconstitucionalidade na sua aplicação.
Jurista do cabedal de Luiz Roberto Barroso3 já
afirmou que “O fato de uma norma ser constitucional em tese não exclui a possibilidade de ser
inconstitucional in concreto, à vista da situação
submetida a exame. Portanto, uma das conseqüências legítimas da aplicação de um princípio
constitucional poderá ser a não-aplicação da regra
que o contravenha.”
Por certo, qualquer medida concreta que
afete direitos constitucionais, ainda que em tese
declarada constitucional, deve passar pelo crivo
do princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, cabendo ao magistrado no caso concreto
realizar o necessário processo de ponderação. No
julgamento da ADI 223, em que se apreciou a
constitucionalidade da Medida Provisória 173,
3

Interpretação e Aplicação da Constituição. 6ª Edição. São Paulo:
Editora Saraiva, 2004.

de 18 de março de 1990, que vedava a concessão
de provimentos liminares ou cautelares contra as
medidas provisórias constantes do Plano Collor,
o relator, Ministro Sepúlveda Pertence, assim se
pronunciou:
(...) Assim, creio que a solução estará no manejo do sistema difuso, porque nele, em cada
caso concreto, nenhuma medida provisória
pode subtrair ao juiz da causa um exame da
constitucionalidade, inclusive sob o prisma
da razoabilidade, das restrições impostas ao
seu poder cautelar, para, se entender abusiva
essa restrição, se a entender inconstitucional,
conceder a liminar, deixando de dar aplicação,
no caso concreto, à medida provisória, na medida em que, em relação àquele caso, a julgue
inconstitucional, porque abusiva.

O distinguishing é legítimo exercício da independência do magistrado no exercício de atividade
jurisdicional e nenhuma punição funcional pode
advir do fato de o Supremo Tribunal Federal porventura entender ter havido descumprimento da
súmula vinculante. Em verdade, deixando o magistrado de aplicar a súmula vinculante, seja no
exercício do distinguishing, seja por simplesmente
recusar a sua força vinculante, estará o magistrado
no mais legítimo exercício de sua independência
funcional.
O direito não é estático e a possibilidade de
o magistrado decidir contrariamente ao preceito de súmula vinculante é medida fundamental
para a atividade de criação e renovação do direito, inclusive para o exercício do overruling, que é
a superação do precedente formado pela própria
corte superior e que no caso da súmula vinculante
brasileira ocorreria na forma do art. 103-A, § 2º,
da Constituição Federal.
O dever de aplicação das súmulas vinculantes
aos magistrados, assim como das próprias decisões
vinculantes proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade de normas, tem por
única conseqüência a possibilidade de sua decisão
vir a ser cassada por meio de reclamação ajuizada
perante o Supremo Tribunal Federal, nos termos
do art. 103-A da Constituição Federal, sob pena
de ofensa à sua independência funcional, base do
Estado Democrático de Direito.
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A propósito, ainda que já se tenha cogitado a
punição do magistrado com base no art. 133, I, do
CPC, o Supremo Tribunal Federal já afastou esta
possibilidade ao julgar questão de ordem na Ação
Declaratória de Constitucionalidade 01, em voto
da lavra do Ministro Neri da Silveira:
Não se limita, com a ação em análise, em tese,
a independência de juízes e Tribunais, quanto
ao exercício de seu múnus. Se for ajuizada
ação, nas instâncias inferiores, com base na
lei ou ato normativo federal, objeto da ação
direta de constitucionalidade, os magistrados, à evidência, não estarão impedidos de
decidi-la, no exercício de sua independência,
como entenderem de direito. Se já existente a
decisão definitiva do STF, na ação direta de
constitucionalidade, com eficácia erga omnes
e caráter vinculante aos demais órgãos do Judiciário, não ficarão, como é óbvio, sujeitos
a qualquer sanção disciplinar os magistrados
que entenderem decidir diferentemente. Julgarão a causa que pende de seu decisum, como
indicar sua consciência. Certo é que o caráter
prático do ofício de julgar não estaria a aconselhar decisão judicial em sentido diferente do
pronunciamento definitivo do Alto Pretório.
É que, se isso ocorrer, caracterizado estará o
desrespeito à decisão do STF, com eficácia
erga omnes e vinculante aos demais órgãos
do Judiciário, abrindo-se, então, ensejo ao
interessado para o ajuizamento, nesta Corte,
de Reclamação, em ordem a ver resguardada
a eficácia do decisum e garantida a autoridade
do julgado do STF, na ação direta de constitucionalidade (C.F. art. 102, I, “I”, e RISTF,
arts. 156 e 161, III).

Importante destacar que a discussão central na
ação em questão era a constitucionalidade do efeito vinculante da ação direta de constitucionalidade
e a possível ofensa à independência do juiz das instâncias inferiores, de modo que tal entendimento,
garantindo a independência do magistrado, tem
natureza de verdadeira ratio decidendi, e não meramente de obiter dictum, assim entendido a parte
da decisão considerada dispensável, dita por mera
força da retórica.
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4 Conclusão
Imprescindível hodiernamente imprimir racionalidade e previsibilidade ao sistema jurídico,
prestigiando-se o princípio da isonomia, por meio
da observância pelos magistrados de precedentes
judiciais formados pelas cortes superiores, quer
sejam de caráter persuasivo, quer sejam de caráter
vinculante.
O afastamento da aplicação das súmulas persuasivas ou vinculantes pode ocorrer por meio
do processo denominado distinguishing, em que
o magistrado indica uma peculiaridade do caso
concreto que torna indevida a aplicação do precedente. Tal processo é de suma importância para
se conferir efetividade a normas constitucionais
no caso concreto.
A aplicação equivocada do distinguishing ou a
mera recusa do caráter vinculante da súmula vinculante, a exemplo do que já ocorre com as decisões do STF em controle abstrato de constitucionalidade, tem por conseqüência a possibilidade de
a decisão vir a ser cassada por meio da reclamação
constitucional, não incorrendo o magistrado em
qualquer falta funcional, por força da sua independência funcional.
A possibilidade de o magistrado recusar a aplicação de precedente persuasivos ou vinculantes é
medida fundamental para a atividade de criação
e renovação do direito, contribuindo para o processo de superação do precedente pelo Supremo
Tribunal Federal, através do overruling.
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1 Introdução
Depois de várias leituras, verificamos que deveríamos aprofundar o estudo a respeito da intangibilidade da coisa julgada, pois, analisando
alguns casos concretos, passamos a entender que
a intangibilidade não poderia ser absoluta.
O tema, apesar de sua importância na atualidade, ainda é pouco debatido na doutrina e jurispru* Graduado e Mestre em Direito pela Instituição Toledo de Ensino

– ITE.

1

Artigo que tem por base a nossa dissertação de mestrado: A flexibilização da coisa julgada. Foi publicado in Revista de Doutrina
do TRF da 4ª Região, nº 11, disponível em http://www.revistadoutrina.trf4.gov.br/artigos/edicao0011/jose_rodrigues.htm; em
21/03/2006.

2

É importante esclarecer que adotamos a palavra “flexibilização”,
sendo perfeitamente aceitável sinônimo, como por exemplo: “relativização” ou “plasticidade”.

dência, por isso, o material a respeito do assunto
ainda é escasso.
A verificação da possibilidade ou não de haver a flexibilização da coisa julgada é de relevante utilidade nos dias atuais, pois a imutabilidade absoluta da coisa julgada está sendo alvo
de questionamentos e, até críticas, quando se
sobrepõe num eventual confronto com outros
valores maiores, existentes em nosso ordenamento jurídico.
No transcorrer deste, verificaremos o problema
das decisões injustas, aduzindo que estas podem
ocorrer, dentre outras hipóteses, quando a decisão judicial definitiva, por exemplo, contrariar o
direito objetivo inserido em dispositivos e princípios constitucionais — expressos ou implícitos.
Neste caso, defenderemos que a coisa julgada é
inconstitucional.
Valendo-nos da idéia de Paulo Otero, que é um
constitucionalista português, verificaremos três
hipóteses de decisões injustas por inconstitucionalidade no Brasil, a saber: a) a que viola, de forma
direta, uma norma ou princípio da Constituição;
b) a que aplica uma norma inconstitucional; c) a
que deixa de aplicar uma norma tida como inconstitucional quando ela não é.
Enfrentaremos, também, a questão da necessária segurança jurídica das relações sociais e se
a imutabilidade da coisa julgada é absoluta ou
relativa.
Por fim, examinaremos quais os remédios processuais que podem ser utilizados para flexibilizar
a coisa julgada inconstitucional.
De antemão, deixamos claro que o nosso objetivo é provocar uma reflexão sobre o importantíssimo instituto de processo civil denominado coisa
julgada, e que isto sirva para aguçar os estudiosos
mais gabaritados a se debruçarem no desenvolvimento científico deste instituto fundamental.
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2 Da coisa julgada injusta por
inconstitucionalidade

sobre o tema estão de acordo, independentemente das conclusões a que chegaram.

2.1 O GÊNERO: COISA JULGADA INJUSTA
Não é possível elencar, de forma exaustiva,
todas as hipóteses possíveis de haver uma coisa
julgada injusta.
De qualquer forma, podemos afirmar que existirá uma coisa julgada injusta quando a decisão
judicial definitiva houver, por exemplo, contrariado o direito objetivo inserido em dispositivos
e princípios constitucionais — expressos ou implícitos. Neste caso, dizemos que a coisa julgada é
inconstitucional.
É importante esclarecer que não constitui objeto deste artigo a análise detalhada sobre o que é
justo ou injusto. Até porque, a injustiça da coisa
julgada, bem como a sua própria justiça, é um conceito vago e que deve ser buscado fora da órbita
jurídica, ou seja, no campo da Filosofia do Direito,
sendo que a tarefa de tentar apresentar uma definição é atribuída aos jusfilósofos.
Não obstante isto, é oportuno dizer que:

Entretanto, quase todas as tentativas feitas
para definir a justiça, reduziram-na a fórmulas
simples, quando não destituídas de qualquer
sentido, desde a dos romanos “dar a cada um o
que é seu”, passando pela cristã medieval “faz
o bem e evita o mal”, ainda hoje aceitas sem
maiores questionamentos, ou ainda outras
mais recentes, como “aquilo que está em conformidade com o direito”. O que é cada um?
O que é o bem? Material ou espiritual? Que é
direito?4 (grifado no original)

Justiça é algo muito nobre, difícil de conceituar, porém fácil de intuir. Ainda que você não
saiba definir “justiça”, se indignará instintivamente se alguém lhe fizer algo injusto. Justiça
é algo grandioso demais para caber dentro de
uma definição, de punhado de palavras. Mas
é facilmente sentida e intuída por todos, igualmente, o mais culto, douto e poderoso e o mais
humilde, pequenino e desprotegido.3

Assim, a menção que se faz sobre a justiça ou
injustiça da coisa julgada é simples instrumento
para análise do tema proposto, uma vez que para
podermos defender a flexibilização da coisa julgada inconstitucional temos que, obrigatoriamente,
partir da premissa de que há uma injustiça na decisão que transitou em julgado.
2.2 A ESPÉCIE: COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL
A coisa julgada inconstitucional faz parte do
gênero coisa julgada injusta, sendo a espécie mais
abominável que existe.
Sobre a coisa julgada inconstitucional, Cândido
Rangel Dinamarco, assevera:
(...) é inconstitucional a leitura clássica da garantia da coisa julgada, ou seja, sua leitura com
a crença de que ela fosse algo absoluto e, como
era hábito dizer, capaz de fazer do preto branco
e do quadrado, redondo. A irrecorribilidade de
uma sentença não apaga a inconstitucionalidade daqueles resultados substanciais política
ou socialmente ilegítimos, que a Constituição
repudia. Daí a propriedade e a legitimidade
sistemática da locução, aparentemente paradoxal, coisa julgada inconstitucional. (grifado
no original)5

Júlio César Tadeu Barbosa, na obra O que é
Justiça, deixa as seguintes lições:
Por ser um valor absoluto, a justiça é um princípio que pretende ser válido sempre e em todas as partes, independentemente do espaço e
do tempo. Sobre isto, todos os que refletiram

3

Este trecho foi extraído do artigo Justiça que circulou entre os
servidores do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, sendo que a autora do mesmo é Maria José Miranda Pereira, que é Promotora em exercício na 2ª Promotoria de
Justiça do Tribunal do Júri de Brasília.

4

P. 8-9.

5

Relativizar a coisa julgada material.
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Diante da soberania do Estado, podemos afirmar, de forma categórica, que o Poder é uno, indivisível e indelegável. Desta forma, é errôneo falar
na existência de vários “Poderes” (“Poder Executivo”, “Poder Legislativo” e “Poder Judiciário”).
Pelo mesmo motivo, é inconcebível a utilização
da expressão “tripartição de poderes”.6
O que existe, na verdade, é um só Poder que
é visto sob três prismas que recebem o nome de
funções, ou seja, há uma função legislativa, uma
função administrativa e uma função jurisdicional.
Todos os atos do Poder emanados de quaisquer
das funções do Estado podem padecer do vício de
inconstitucionalidade.
É imprescindível que qualquer ato estatal seja
praticado levando-se em consideração a Constituição Federal, pois esta, sem sombra de dúvidas,
é a base fundamental de qualquer ordenamento
jurídico, ou seja, a Constituição está numa posição
hierárquica superior, se comparada com as demais
normas.7
Não estamos dizendo que por conta da natural
superioridade hierárquica da Constituição Federal
exista hierarquia entre as demais espécies de atos
normativos que estão elencados no artigo 59 da
atual Constituição.8
Pelo contrário, todos os atos normativos ali
elencados, com exceção da emenda à Constituição, têm o mesmo valor jurídico, na medida em
que um não vale mais e nem menos que o outro.
O ponto comum entre eles é que todos têm na
própria Constituição Federal os seus respectivos
fundamentos de validade. É o que se denomina de
compatibilidade vertical. O que os diferenciam são
os seus campos materiais, pois cada um tem o seu
campo específico de incidência.
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6

Michel Temer, Elementos de direito constitucional, p. 117-124.

7

Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior, Curso
de direito constitucional, p. 25.

8

“Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:
I – emendas à Constituição;
II – leis complementares;
III – leis ordinárias;
IV – leis delegadas;
V – medidas provisórias;
VI – decretos legislativos;
VII – resoluções.”

Sustentando a inexistência de hierarquia entre
lei complementar e lei ordinária, Luiz Alberto David
Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior aduzem:
(...) como tratam de campos materiais determinados (a lei complementar só existe quando
expressamente requisitada a sua edição), não
apresentam hierarquia, mas campos próprios
de incidência, estando todas no mesmo patamar hierárquico.9

Excepcionaram-se da hierarquia as emendas à
Constituição, pois estas, ao adentrarem no ordenamento jurídico, passam a ser parte da própria
Constituição; portanto, normas constitucionais
que, como dito alhures, se situam no ápice da hierarquia piramidal das normas.
Ao aplicar o direito ao caso concreto, independentemente do ramo (civil, penal, administrativo,
comercial, etc.), se faz necessária uma prévia consulta à Constituição Federal, para somente após,
verificar na legislação infraconstitucional o tratamento dado ao caso em análise.10
A lei que estiver afrontando o texto constitucional não pode e não deve ser aplicada. Se a lei violadora for anterior à Constituição Federal, dizemos
que a mesma não foi recepcionada, se posterior,
ela é tida como inconstitucional.
A inconstitucionalidade pode ser formal ou
material. Haverá inconstitucionalidade formal
quando não for obedecido o processo legislativo
de formação da lei. Por outro lado, haverá inconstitucionalidade material quando o conteúdo da lei
não for compatível com normas e princípios da
Constituição Federal.11
Da mesma forma, se um ato estatal oriundo da
função jurisdicional e, portanto, instrumentalizado
através de uma sentença ou acórdão que não mais
comporte recursos (decisão que fez coisa julgada)
violar a Constituição Federal, ele formará uma coisa julgada inconstitucional.
Ora, se todos, inclusive o Judiciário, devem
obediência ao princípio da legalidade insculpido
9

Curso de direito constitucional, p. 296.

10

Nelson Nery Júnior, Princípios do processo civil na Constituição Federal, p. 20.

11

Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior, Curso
de direito constitucional, p. 25 e 63.
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no artigo 5º, II, da atual Constituição Federal12,
com maior razão, o Judiciário deve obedecer ao
princípio da constitucionalidade que é maior que
aquele.
Obedecerá ao princípio da constitucionalidade
o ato estatal que for compatível com a Constituição
Federal.
Se o Judiciário não devesse obediência ao princípio da constitucionalidade, como ficaria a incontestável supremacia da Constituição Federal?
Em resposta a esta indagação, chegamos à conclusão de que o controle da constitucionalidade
não pode se restringir somente aos atos normativos. Deve-se estender a todos os atos estatais,
inclusive, e, principalmente, aos atos decisórios
do Judiciário.
No direito português, isto não é diferente porque “podemos registrar que toda a atividade jurídica (e política em sentido estrito) se encontra subordinada ao princípio da constitucionalidade.”13
Em admitindo que toda decisão judicial esteja
dispensada de obedecer ao princípio da constitucionalidade e, portanto, assegurando uma imutabilidade absoluta à coisa julgada inconstitucional,
a Constituição deixaria de ser o texto normativo
e passaria a ser o direito aplicado pelos tribunais,
segundo resultasse da decisão definitiva e irrecorrível do juiz. E isto seria “proclamar como divisa
do Estado de Direito a seguinte idéia: todos os
poderes públicos constituídos são iguais, porém
o poder judicial é mais igual do que os outros.”14
Veja-se que “num Estado de Direito material,
tal como a lei positiva não é absoluta, também não
o são as decisões judiciais. Absoluto, esse sim, é
sempre o Direito ou, pelo menos, a idéia de um
Direito Justo.”15
Por estes motivos, podemos afirmar que também é um tabu a assertiva de que o juiz só pronuncia as palavras das leis e por conta disto todas
as decisões judiciais sempre são constitucionais.

12

“Art. 5º (...)
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei;”

13

Paulo Otero, Ensaio sobre o caso julgado inconstitucional, p. 31.

14

Ibidem, p. 35-36.

15

Ibidem, p. 10.

Ademais, temos que o Judiciário é titular de
“um poder constituído e não constituinte; o poder
judicial detém uma soberania exercível nos quadros da Constituição, não podendo criar decisões
sem fundamento directo ou em oposição ao preceituado na Lei Fundamental.”16
Se há quem defenda que uma coisa julgada
injusta por uma ilegalidade não pode ser flexibilizada por serem a segurança e certeza jurídicas
bens maiores do que a lei infraconstitucional que
fora violada; em se tratando de uma coisa julgada
inconstitucional, é totalmente insustentável que a
coisa julgada se sobreponha à Constituição.
Caso contrário, transformaríamos o instituto
da coisa julgada em algo mais elevado e importante
que a própria Constituição e isto seria uma nítida
inversão de valores.17
Há, tão-somente, um aparente conflito entre o
princípio da imodificabilidade do julgado com o
princípio da constitucionalidade.
É que, ao se instituir o sistema processual e nele
se inserir o princípio da imodificabilidade do julgado, levou-se em consideração que este seria aplicado às decisões conforme o direito e justas. No
máximo, em que pese não ser desejável, previu-se
que o princípio da imodificabilidade do julgado seria aplicado a algumas decisões injustas ou ilegais.
Nunca se debateu sobre a aplicação do princípio da
imodificabilidade do julgado às decisões judiciais
inconstitucionais.
Acerca do assunto em comento, tragamos à baila mais um trecho inserido na obra Ensaio sobre o
caso julgado inconstitucional, de Paulo Otero: “(...)
a segurança e a certeza jurídicas inerentes ao Estado de Direito são insuficientes para fundamentar
a validade de um caso julgado inconstitucional.”18
Logo em seguida aduz:
Na realidade, a certeza e a segurança são valores constitucionais passíveis de fundar a validade de efeitos de certas soluções antijurídicas, desde que conformes com a Constituição.
Todavia, tais valores carecem de força positiva
16

Ibidem, p. 61.

17

Humberto Theodoro Júnior e Juliana Cordeiro de Faria, A coisa
julgada inconstitucional e os instrumentos processuais para seu
controle.

18

P. 61.
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autónoma para conferir validade a actos jurídicos inconstitucionais. A segurança e a certeza
jurídicas apenas são passíveis de salvaguardar
ou validar efeitos de actos desconformes com
a Constituição quanto ao próprio texto constitucional expressamente o admite.19

Para Paulo Otero, a coisa julgada inconstitucional pode estar presente quando a decisão judicial
se enquadrar em uma das três possíveis situações:
a) violar, de forma direta, uma norma ou princípio
da Constituição; b) aplicar uma norma inconstitu-

2.3.1 VIOLAÇÃO DIRETA DE NORMA OU PRINCÍPIO DA
CONSTITUIÇÃO
Ocorre a violação direta, quando a decisão judicial é desconforme com uma norma ou princípio
da Constituição Federal.
Nesta modalidade de inconstitucionalidade da
coisa julgada, não há a apreciação, por via concentrada, pelo guardião da Constituição Federal, que
no caso brasileiro é o Supremo Tribunal Federal.23
Não passa pelo crivo do STF, pois este só pode
apreciar, pela via concentrada de controle de constitucionalidade, a lei ou ato normativo em abstrato.
A violação direta da Constituição Federal é
verificada num caso concreto que é submetido à
apreciação do Judiciário na via difusa, sendo que
são estas decisões judiciais que desafiam a Constituição Federal, pois possuem um sentido diametralmente oposto à mesma.
Esta desconformidade com a Constituição que
denominamos de inconstitucionalidade, pode se
dar com a aplicação de uma norma inconstitucional ou com a recusa de aplicação de uma norma
constitucional.
É importante repisar que nesta hipótese, a inconstitucionalidade da norma que é aplicada pela
decisão que forma uma coisa julgada inconstitucional, não é aquela inconstitucionalidade declarada, por via concentrada, pelo STF. Aqui, a
inconstitucionalidade da norma é verificada por
qualquer pessoa ao analisar o caso concreto.
Em havendo um conflito da coisa julgada com
outros valores maiores, aquela deve ceder. Dentre
estes valores tidos como maiores do que a coisa julgada, podemos afirmar, sem margem de dúvidas,
que estão inseridos quaisquer regras e/ou princípios constitucionais, que são espécies do gênero
normas jurídicas.

19

Paulo Otero, op. cit., mesma página.

22

20

Breve análise sobre a coisa julgada inconstitucional.

Ensaio sobre o caso julgado inconstitucional, p. 65.

23

21

Ibidem.

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...)”.

Francisco Barros Dias, diante da veracidade da
afirmativa anterior, sustenta:
A coisa julgada inconstitucional está a merecer
da classe jurídica brasileira uma nova postura,
diante das situações constrangedoras que vem
sofrendo o Judiciário, em face da perplexidade dos jurisdicionados em se depararem com
circunstâncias inexplicáveis, baseadas em disparidades de julgamentos, sem que nada possa
ser feito, uma vez que tais situações agravam-se
ainda mais quando acobertadas pelo manto da
coisa julgada.20

Mais adiante sintetiza:
Vale salientar que a coisa julgada está calcada na segurança, estabilidade e certeza jurídicas, quando há apenas violação de norma
infraconstitucional, o que não se pode dizer,
igualmente, com relação a uma norma constitucional violada. Aí, esses princípios que fundamentam a coisa julgada não são suficientes
para mantê-la de forma definitiva, porque a lei
maior é que restou violada, comprometendo
assim o berço de todo o sistema.21

Infelizmente, há inúmeras decisões judiciais
que, embora acobertadas pelo manto da coisa julgada, são nitidamente inconstitucionais.
2.3 HIPÓTESES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA COISA
JULGADA
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cional; c) deixar de aplicar uma norma tida como
inconstitucional quando ela não o é.22
Valendo-se destas três hipóteses possíveis de
inconstitucionalidade apontadas pelo constitucionalista português, transportemo-las para o Brasil.

I Jornada de Direito Constitucional

Diante da veracidade da afirmativa anterior,
Francisco Barros Dias sustenta:

exegese que afaste o seu sentido incompatível
com o princípio constitucional a prevalecer.25

(...) a coisa julgada é importante, relevante, tem
de ser prestigiada, porém é vulnerável à própria
atividade do Poder Judiciário e não guarda, por
conseguinte, o caráter de intangibilidade que
se lhe quer emprestar. É tangível por meio da
ação rescisória nos casos ali elencados e deve
ser muito mais quando estiver em confronto
com norma ou princípio constitucional.24

Pelo princípio da proporcionalidade, havendo
um conflito entre princípios, o de menor peso deve
ser afastado, sem que seja, no entanto, eliminado
do sistema jurídico, como ocorre em termos de
antinomia26. Deixa de ser aplicado somente naquele caso concreto.
Para Cândido Rangel Dinamarco:

A intangibilidade da coisa julgada não tem assento constitucional, uma vez que está prevista em
lei ordinária, portanto, em patamar inferior.
A Constituição Federal de 1988, no inciso
XXXVI do artigo 5º, protege tão-somente a coisa julgada e não o instituto da coisa julgada. É
verdadeiro tema de direito intertemporal, onde
é defeso que uma lei nova altere o conteúdo do
julgado após a formação da coisa julgada. Por essa
razão, uma lei nova poderá alterar o instituto da
coisa julgada, mesmo que seja para restringir a sua
amplitude, haja vista que é uma lei ordinária, denominado Código de Processo Civil (artigo 467),
que traça os contornos e graus de imutabilidade
dos julgados.
Mesmo que a intangibilidade da coisa julgada
estivesse no mesmo patamar hierárquico dos princípios e regras constitucionais, o que se admite tão-somente para argumentar, mesmo assim, aquela
não poderia sempre se sobrepor.
Justifica-se a afirmação anterior, pois, no mínimo, entraria em conflito com as regras e princípios
constitucionais e, por isso, em alguns casos, deveria ceder espaço com a aplicação do princípio da
proporcionalidade e razoabilidade.
Sobre o princípio da proporcionalidade, Humberto Theodoro Júnior nos ensina:
Por meio deste princípio pode o juiz analisar
a lei a partir de uma ótica que estabeleça a
proporção em que os vários princípios constitucionais devem prevalecer no processo
hermenêutico e com isso pode-se chegar até
a inconstitucionalidade da norma ou a uma

24

Breve análise sobre a coisa julgada inconstitucional.

(...) nenhum princípio constitui um objetivo
em si mesmo e todos eles, em seu conjunto,
devem valer como meios de melhor proporcionar um sistema processual justo, capaz de
efetivar a promessa constitucional de acesso à
justiça (entendida esta como obtenção de soluções justas — acesso à ordem jurídica justa).27

Ao arrematar o raciocínio supra, o mesmo
processualista aduz que “os princípios existem
para servir à justiça e ao homem, não para serem
servidos como fetiches da ordem processual.”28
Para ilustrar esta hipótese de inconstitucionalidade da coisa julgada, ou seja, a que está consubstanciada numa decisão que viola norma ou
princípio da Constituição Federal, tragamos um
exemplo de inconstitucionalidade da coisa julgada por afronta aos princípios constitucionais da
igualdade e da legalidade.29
Imagine-se uma repartição pública com três
servidores que ocupam cargos iguais, tenham o
mesmo tempo de serviço e que aufiram o mesmo
valor pecuniário.
Dois deles ajuízam, separadamente, ações almejando a incorporação de uma vantagem aos
seus vencimentos, sob o argumento de que uma
determinada lei lhes garante o direito em receber,
mas não recebem. O terceiro, por qualquer motivo,
não ajuíza nenhuma ação.

25

Embargos à execução contra a Fazenda Pública.

26

Antinomia é o confl ito de regras. É um pleonasmo a frase “antinomia de regras”.

27

Relativizar a coisa julgada material.

28

Op. cit.

29

Constituição Federal de 1988, art. 5º, caput e inciso II, respectivamente.
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As duas ações têm seus méritos analisados, inclusive pela última instância. Uma ação tem seu
pedido julgado procedente e a outra tem seu pedido julgado improcedente, ou seja, é deferida a
um servidor a incorporação da vantagem aos seus
vencimentos e ao outro servidor não.
Diante disso, temos o seguinte cenário: embora os três servidores trabalhem no mesmo local, tenham o mesmo tempo de serviço e exerçam a mesma atividade, receberão diferentes
proventos, só pelo fato de um não ter ajuizado
ação judicial alguma; outro por ter perdido uma
ação idêntica à que foi ajuizada pelo terceiro e
que este ganhou.
De acordo com nosso atual sistema não há nada
de errado, uma vez que isto é perfeitamente possível de acontecer, e acontece aos montes. Porém,
ao senso comum, isto é inadmissível, pois estampa
uma enorme injustiça.
Embora seja comum o sistema proporcionar
estes disparates, verificamos que há uma nítida
violação dos princípios constitucionais da igualdade e da legalidade.
A violação do princípio da igualdade ocorreu
porque trataram de modo diferente os iguais.
Por outro lado, também houve afronta ao princípio constitucional da legalidade, pois a lei foi
aplicada numa ação e relegada na segunda ou
vice-versa.
Assim, deve haver um modo de sanar tamanha
distorção entre os julgados. Ou, dizendo de outra
forma, a coisa julgada de um ou de outro processo
deve ser flexibilizada.
Acerca da quebra do princípio da igualdade,
José Maria Tesheiner nos lembra:
Freqüentemente explica-se a coisa julgada
como lex specialis, o que traduz bem a idéia
de que ela é como que uma lei especial, diversa
da aplicável a todos os demais, ainda que em
situação idêntica. A possibilidade de quebra
do princípio da isonomia decorre da própria
natureza da coisa julgada.
O tratamento desigual de situações iguais aparece pouco nas sentenças relativas a relações
privadas, fundadas em fatos transeuntes. Cada
caso é um caso, costuma-se dizer. A quebra
do princípio da isonomia torna-se aparente
e chocante no direito público, sobretudo nas
122

relações jurídicas continuativas. (grifado no
original)30

Paulo Roberto de Oliveira Lima, acresce:
Toda vez que julgamentos contraditórios são
mantidos, mercê do trânsito em julgado das
respectivas sentenças, e porque não ofensivos à
coisa julgada, eis que relativo a pessoas diferentes, tem-se a edição de regras particulares, com
força de lei, tratando desigualmente os iguais e,
portanto, o sacrifício do princípio da isonomia,
embora constitucionalmente assegurado.31

Acreditamos que esta hipótese de inconstitucionalidade da coisa julgada seja a mais freqüente.
2.3.2 APLICAÇÃO DE UMA NORMA INCONSTITUCIONAL
Também será inconstitucional a coisa julgada
que estiver representada por uma decisão que se
baseou ou aplicou uma norma inconstitucional.
Ao contrário da hipótese que viola diretamente
a Constituição, nesta hipótese temos que a inconstitucionalidade da norma, que é geral e abstrata, é
declarada pelo Supremo Tribunal Federal através
da via concentrada.
O reconhecimento da inconstitucionalidade
da norma pela via concentrada poderá se efetivar
através de uma ação direta de inconstitucionalidade – ADIn, de uma ação declaratória de constitucionalidade – ADC (ou ADCon) ou por intermédio da ação de descumprimento de preceito
fundamental.32
Essa inconstitucionalidade da norma que serviu
de fundamento ou sustentáculo da decisão que fez
30

Eficácia da sentença e coisa julgada no processo civil, p. 169.

31

Contribuição à teoria da coisa julgada, p. 103.

32

Parafraseando um trecho constante na página 33 da obra Curso de direito constitucional de Luiz Alberto David Araujo e
Vidal Serrano Nunes Júnior podemos sustentar que a Constituição Federal de 1988 já previa dois instrumentos de controle de constitucionalidade pela via concentrada: ação direta de
inconstitucionalidade e ação de descumprimento de preceito
fundamental, sendo que a primeira foi utilizada de imediato,
pois o Regimento Interno do Supremo fora recepcionado pela
Constituição. Já a ação de descumprimento de preceito fundamental só foi operacionalizada recentemente pela Lei 9.882/99.
Com a Emenda Constitucional 03/93 surgiu o terceiro instrumento de controle de constitucionalidade pela via concentrada
denominado de ação direta de constitucionalidade.
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coisa julgada inconstitucional poderá ser anterior
ou superveniente à decisão.
Deste modo, a coisa julgada será inconstitucional, logo de seu advento, quando o Supremo
Tribunal Federal já tiver reconhecido, antes do
julgamento definitivo, a inconstitucionalidade da
norma que serviu de fundamento para a decisão.
Poderá ocorrer, também, que o STF reconheça
a inconstitucionalidade da norma que foi essencial
para a decisão após a formação da coisa julgada.
Neste caso, haverá uma coisa julgada inconstitucional superveniente.
A coisa julgada inconstitucional superveniente
se vivifica, com certa freqüência, no direito tributário33, onde é possível ter uma ação com coisa
julgada formada com o entendimento de que a lei
impugnada pela parte, que no caso é um contribuinte, é constitucional, sendo que depois do trânsito em julgado, o STF, ao apreciar aquela mesma
lei que foi impugnada e reconhecida como válida
pela decisão proferida na via difusa, declara, por
via concentrada, a sua inconstitucionalidade.
Após o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade da lei ou ato
normativo, todas as decisões que forem de encontro, formarão coisa julgada inconstitucional.
2.3.3 NÃO APLICAÇÃO DE UMA NORMA TIDA COMO
INCONSTITUCIONAL QUANDO ELA É CONSTITUCIONAL

Aqui, temos uma “decisão judicial que recusa
a aplicação de uma norma com o fundamento de
que a mesma é inconstitucional, sem que se veri33

No dizer de Wagner Pires de Oliveira, in Aspecto polêmico da
coisa julgada fiscal, isto ocorre porque muitas vezes: “(...) mudanças da legislação tributária, como era de esperar, acarretam inúmeros e preocupantes questionamentos que têm afetado a prática judiciária nos últimos tempos. Na origem, uma Constituição
analítica, minuciosa, regulando assuntos que ficariam mais bem
disciplinados a nível legislativo. Considere-se, ainda, o poder de
legislar do Executivo através de suas medidas provisórias, com
reedições sucessivas, muitas vezes albergando modificações em
curto espaço de tempo, nem sempre bem compreendidas pelo
contribuinte. Tudo isso pode dar margem a dúvidas constitucionais, acarretando inúmeros litígios entre a Fazenda Pública e
contribuintes.
Litígios, com fundamento na inconstitucionalidade, das medidas
provisórias adotadas, têm agitado e sobrecarregado os tribunais
do País, com decisões divergentes. Em muitos casos, no exercício
do controle difuso de constitucionalidade das medidas legislativas. Tais sentenças, cumpre lembrar, depois de decorrido o lapso
necessário, revestem-se da autoridade da coisa julgada.”

fique, todavia, qualquer inconstitucionalidade da
norma.”34
Esta recusa em aplicar uma norma tida como
inconstitucional é manifestada numa decisão prolatada na via difusa, onde o Judiciário reconhece,
incidentalmente, a inconstitucionalidade da norma.
Analisando o nosso ordenamento jurídico,
verificamos que é ao Supremo Tribunal Federal
que compete, desde que provocado e, através da
via concentrada, decidir acerca da constitucionalidade ou não de uma lei ou ato normativo, pois,
como órgão de cúpula do Judiciário é o guardião
da Constituição Federal (art. 102).
Assim, se o Supremo Tribunal Federal julgar
uma ação na via concentrada e reconhecer, em
abstrato, que aquela mesma lei ou ato normativo
que fora tido como inconstitucional, é constitucional, temos que todas as decisões judiciais, inclusive
outras do próprio STF prolatadas na via difusa, que
declaram ser inconstitucional não podem subsistir.
Não podem subsistir, pois formam coisa julgada inconstitucional, na medida em que deixam de
aplicar uma norma sob o argumento de ser inconstitucional, quando na verdade ela é constitucional.
Nesta, da mesma forma que ocorre na hipótese
anterior (inconstitucionalidade da coisa julgada
por aplicação de uma norma inconstitucional –
“b”) a inconstitucionalidade da coisa julgada também poderá ser anterior ou superveniente.
Será anterior se a decisão do Supremo que reconheceu ser constitucional determinada lei ou ato
normativo vier antes da decisão prolatada na via
difusa que deixou de aplicar o mesmo dispositivo legal, por reconhecer que o mesmo é inconstitucional.
De outro modo, será superveniente quando o
reconhecimento, pelo STF, da constitucionalidade de uma determinada lei ou ato normativo, for
posterior à decisão proferida na via difusa.
Para aclarar esta hipótese de inconstitucionalidade da coisa julgada, peguemos um exemplo
concreto que aqui se encaixa.
Em obediência ao disposto no inciso V do artigo 203 da atual Constituição Federal35 que ga34
35

Paulo Otero, Ensaio sobre o caso julgado inconstitucional, p. 72.

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e

123

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

rantiu, na forma da lei, o pagamento mensal de
um salário mínimo aos idosos e aos portadores
de deficiência que não consigam se manter, por si
próprios ou com a ajuda da família, adveio a Lei
8.742, de 7 de dezembro de 1993, a qual, no § 3º
do artigo 20, definiu que “considera-se incapaz
de prover a manutenção da pessoa portadora de
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal
per capita seja inferior a ¼ (um quarto) do salário
mínimo.”
Esta exigência da lei infraconstitucional de uma
renda familiar per capita inferior a ¼ (um quarto)
do salário mínimo, como requisito indispensável
para a concessão do benefício assistencial, tem
sido, por reiteradas vezes e, de forma incidental,
afastada pelas várias instâncias judiciais, ao argumento de que esta seria inconstitucional.
Contudo, a tese de inconstitucionalidade36 foi
afastada pelo Supremo Tribunal Federal, o qual,
ao julgar improcedente o pedido da ação direta
de inconstitucionalidade – ADIn 1232, do Distrito Federal, declarou que o aludido dispositivo (§
3º do art. 20 da Lei 8.742/1993) é constitucional,
portanto válido.37
Desta forma, as decisões judiciais que declaram,
incidentalmente, ser inconstitucional o § 3º do art.
20 da Lei 8.742/1993, estão indo de encontro com
o Supremo Tribunal Federal, que já se posicionou
no sentido do dispositivo ser constitucional. Estão formando coisa julgada inconstitucional, haja

vista que estão aplicando uma norma tida como
inconstitucional quando ela não o é.38

3 Segurança jurídica
O primeiro e o mais relevante argumento contrário à flexibilização da coisa julgada inconstitucional que vem à tona quando se trata do tema é
o da necessária segurança jurídica.
É verdade que, em havendo a flexibilização da
coisa julgada inconstitucional, a segurança jurídica
que é representada pela imutabilidade do julgado,
será mitigada.
Fala-se em mitigação e não em extirpação da
segurança jurídica porque esta sempre deve existir,
porém, não de forma absoluta e nem em detrimento de quaisquer outros valores maiores.
No entendimento de José Augusto Delgado:
Há de se ter como certo que a segurança jurídica deve ser imposta. Contudo, essa segurança
jurídica cede quando princípios de maior hierarquia postos no ordenamento jurídico são
violados pela sentença, por, acima de todo esse
aparato de estabilidade jurídica, ser necessário
prevalecer o sentimento do justo e da confiabilidade nas instituições.39

Celso Ribeiro Bastos, na obra Hermenêutica e
interpretação constitucional, a respeito da relatividade da segurança jurídica, disserta:
(...) embora o ordenamento jurídico esteja
voltado a oferecer a necessária segurança e
estabilidade nas relações humanas, o certo é
que não é a segurança e estabilidade nas relações humanas, o primado último do Direito.
Certamente, acima dele encontram-se outros
objetivos. Dentre esses, destaque-se, em espe-

tem por objetivos:
(...)
V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida
por sua família, conforme dispuser a lei.”
36

37
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Dentre as várias teses que sustentam a inconstitucionalidade do
§ 3º do artigo 20, destaca-se a que defende a violação do princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos
do Estado Democrático de Direito e que está insculpido no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988.
O julgamento da mencionada ADIn ficou assim ementado, in
verbis: “Constitucional. Impugna dispositivo de lei federal que
estabelece o critério para receber o benefício do inciso V do
artigo 203 da CF. Inexiste a restrição alegada em face ao próprio dispositivo constitucional que reporta a lei para fi xar os
critérios de garantia do benefício de salário mínimo a pessoa
portadora de deficiência física e ao idoso. Esta lei traz hipótese
objetiva de prestação assistencial do Estado. Ação julgada improcedente.” DJ 01/06/2001.

38

O parágrafo único do artigo 28 da Lei 9.868/99 aduz que a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade na
Ação Direta de Inconstitucionalidade tem efeito vinculante. Parafraseando Luiz Alberto Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior,
in Curso de direito constitucional (p. 48), temos que este dispositivo legal é inconstitucional, na medida em que o texto constitucional só previu efeito vinculante para a Ação Declaratória de
Constitucionalidade (§ 2º do artigo 102). Desta forma, é defeso
ao legislador ordinário inovar, atribuindo efeito vinculante a
ADIn quando o constituinte assim não desejou.

39

Efeitos da coisa julgada e os princípios constitucionais, p. 208.
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cial, o princípio da justiça. Esse, de acordo com
a doutrina mais moderna, enquadra-se dentro
dos chamados princípios gerais de Direito e
tem aplicação ampla nos diversos campos em
que este se divide. A própria segurança jurídica busca a realização da justiça. Na medida
em que não há nenhuma segurança, é praticamente certa a ausência também da justiça.
O que ocorre é que nem todo Direito seguro
será inexoravelmente um Direito justo. Reconhece-se, pois, que o princípio da segurança
jurídica exerce um papel mínimo, posto que
sem ele não será possível realizar os demais
elementos, tais como a justiça, a liberdade, a
igualdade etc.40

A quebra da quietude denominada segurança
jurídica se justifica em prol de uma ordem jurídica
justa.
Candido Rangel Dinamarco, ao enfrentar esta
questão desenvolve o seguinte raciocínio:
(...) psicologicamente, às vezes, a privação
consumada é menos incômoda que o conflito pendente: eliminando este desaparecem as
angústias inerentes ao estado de insatisfação e
esta, se perdurar, estará desativada de boa parte
de sua potencialidade anti-social.41

Logo em seguida, o mesmo autor ressalva:

Isto não significa que a missão social pacificadora se dê por cumprida mediante o alcance
de decisões, quaisquer que sejam e desconsiderado o teor das decisões tomadas. Entra aqui a
relevância do valor justiça. Eliminar conflitos
mediante critérios justos — eis o mais elevado
escopo social das atividades jurídicas do Estado.
(grifado no original)42

Mais à frente conclui:
A eliminação de litígios sem o critério de justiça equivaleria a uma sucessão de brutalidades
arbitrárias que, em vez de apagar os estados aní-

40

micos de insatisfação, acabaria por acumular
decepções definitivas no seio da sociedade.43

Tecendo comentários sobre as características
atuais do processo, Humberto Theodoro Júnior
sintetizou:
(...) o processo deixou de ser tratado apenas
com o frio método de compor litígios, para se
transformar no veículo de satisfação de direito
cívico e fundamental de todos à tutela jurisdicional. Visto como garantia de acesso à Justiça,
no mais amplo e irrestrito sentido, o devido
processo legal apresenta-se como processo justo, isto é, o instrumento que não apenas serve à
composição de litígios, mas assegura a melhor
e mais justa solução do conflito, segundo os
padrões éticos e os anseios gerais de justiça do
meio social. (negrito no original)44

Elicio de Cresci Sobrinho diz que “a segurança
jurídica não é o único valor, nem o valor decisivo
a ser realizado pelo direito.”45
É lógico que sem certeza e segurança jurídicas
não há justiça na vida social. Contudo, estas estão
num nível bem inferior, se comparados com outros valores fundamentais do direito, que com elas
coexistem, a saber: a Justiça e o bem-comum.46
Todos têm interesse que na ordem social exista
um mínimo de certeza e segurança, porém, desde
que o conteúdo certificado e assegurado prime
pela Justiça e bem-estar.47
É por isso que, juntamente com a segurança,
também se almeja a justiça da decisão, pois “não

43

Embargos à execução contra a Fazenda Pública.

45

Justiça alternativa, p. 107.

46

Discorrendo sobre os fins do Estado, Dalmo de Abreu Dallari, na
obra Elementos de teoria geral do Estado, p. 95, nos ensina “(...)
que o Estado, como sociedade política, tem um fim geral, constituindo-se em meio para que os indivíduos e as demais sociedades possam atingir seus respectivos fins particulares. Assim,
pode-se concluir que o fim do Estado é o bem-comum, entendido
este como o conceituou o Papa João XXIII, ou seja, o conjunto de
todas as condições de vida social, que consistam e favoreçam o
desenvolvimento integral da personalidade humana.”

47

Luis Recaséns Siches, Seguridad y justicia, in Nueva filosofia de
la interpretación del derecho, p. 110.

P. 31-32.

41

A instrumentalidade do processo, p. 161

42

Idem, A instrumentalidade do processo, p. 161.

Idem, op. cit., p. 293.

44
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é legítimo eternizar injustiças a pretexto de evitar
a eternização de incertezas”.48
A Justiça é anterior ao Direito e é através dela
que se inspirou e deve se inspirar todo o ordenamento jurídico.
Humberto Theodoro Júnior nos ensina:

Sempre aprendemos que diante de um conflito
entre a Justiça e o Direito não devemos titubear
em optar pela primeira.
Oportuna é a lição de Paulo Roberto de Oliveira
Lima:
É verdade que o relativo enfraquecimento da
coisa julgada milita em desfavor do efeito pacificador do instituto. O que se perde, porém, em
quietude, ganha-se em justiça e em isonomia.
Demais disso, o efeito pacificador que se perde
é de natureza exclusivamente processual, ou
seja, o enfraquecimento da coisa julgada enseja
maior atividade processual e dilarga as oportunidades concretas de agitação processual das
matérias. De outro lado, no entanto, na medida
em que interdita decisões definitivas contraditórias e realiza a isonomia, o enfraquecimento
da coisa julgada produz utilíssimo efeito pacificador extrajudicial, acomodando o tecido social
e resgatando o valor do justo. As conseqüências
psicológicas, na sociedade, advindas na realização da isonomia, são inestimáveis.51

É um dado ético antes de jurídico. Daí que, sob
a forma de princípio, o justo penetra todo o
sistema jurídico e se faz presente com a maior
força influente sobre os métodos e critérios de
interpretação e aplicação das normas jurídicas.49

O artigo 2º do Código de Ética e Disciplina da
Ordem dos Advogados do Brasil enfatiza que:
O advogado, indispensável à administração
da Justiça, é defensor do estado democrático
de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a
atividade do seu Ministério Privado à elevada
função pública que exerce.

Embora o dispositivo acima transcrito esteja
inserido no Código de Ética e Disciplina da OAB
e, portanto, dirigido diretamente aos advogados,
não temos dúvidas de que todos os operadores do
direito também devem irrestrita obediência ao ali
disposto.
Não é demais lembrar que a própria Constituição Federal de 1988, logo em seu preâmbulo,
assevera que num Estado Democrático de Direito deve haver uma sociedade fraterna, pluralista e
sem preconceitos e, por isso, devem ser observados
alguns valores supremos, dentre os quais destacamos o da segurança, o bem-estar e, principalmente, o da Justiça.50
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48

Cândido Rangel Dinamarco, Relativizar a coisa julgada material.

49

Embargos à execução contra a Fazenda Pública.

50

Preâmbulo: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito,
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna
e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da
República Federativa do Brasil.”

A coisa julgada não pode, por exemplo, reconhecer um direito subjetivo inexistente. Ela deve se
pautar no direito objetivo, sob pena de ser injusta.
Sempre se preocupou somente com a segurança
da decisão judicial, sendo que a sua justiça sempre
ficava num segundo plano, assim, pouco se discutia na doutrina e, muito menos se questionava,
judicialmente, uma coisa julgada injusta.
Não se justifica conferir uma imutabilidade
absoluta à coisa julgada injusta por inconstitucionalidade. Deve haver uma conciliação entre
os ideais de segurança com os anseios de Justiça.
“Precisamos adequar a Justiça que desejamos com
a estabilidade que necessitamos.”52
Cândido Rangel Dinamarco faz a seguinte colocação:
Não há uma garantia sequer, nem mesmo a da
coisa julgada, que conduza invariavelmente e
de modo absoluto à renegação das demais ou
51

Contribuição à teoria da coisa julgada, p. 106.

52

Frase reproduzida por Donaldo Armelin na palestra sobre a Relativização da coisa julgada proferida na IV Jornadas Brasileiras
De Direito Processual Civil, que se realizou no período de 06 a
10 de agosto de 2001 no Centro de Convenções do Ceará.
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dos valores que elas representam. Afirmar o
valor da segurança jurídica (ou certeza) não
pode implicar desprezo ao da unidade federativa, ao da dignidade humana e intangibilidade
do corpo etc. É imperioso equilibrar com harmonia as duas exigências divergentes, transigindo razoavelmente quanto a certos valores
em nome da segurança jurídica mas abrindo-se mão desta sempre que sua prevalência seja
capaz de sacrificar o insacrificável.53

No artigo Relativizar a coisa julgada material,
Cândido Rangel Dinamarco demonstra que:

É inconcebível que em nome da segurança
jurídica a coisa julgada, por exemplo, contrarie
algo que outras ciências comprovam em sentido
oposto. A coisa julgada não pode criar uma outra
realidade na vida social.
Até porque, o instituto da coisa julgada é uma
técnica instrumental, não tem dimensão própria
e se presta à realização do processo na medida do
necessário. A coisa julgada não é uma porta de
ouro intransponível capaz de abrigar absurdo, pois
serve para assegurar o direito quando legítimo.54
José Augusto Delgado diz:

Jorge Miranda, ao analisar o direito português
e, depois de afirmar a existência do princípio da
intangibilidade do caso julgado, assevera:

(...) não posso conceber o reconhecimento
de força absoluta da coisa julgada quando ela
atenta contra a moralidade, contra a legalidade,
contra os princípios maiores da Constituição
Federal e contra a realidade imposta pela natureza. Não posso aceitar, em sã consciência,
que, em nome da segurança jurídica, a sentença viole a Constituição Federal, seja veículo de
injustiça, desmorone ilegalmente patrimônios,
obrigue o Estado a pagar indenizações indevidas, finalmente, que desconheça que o branco
é branco e que a vida não pode ser considerada
morte, nem vice-versa.55

A coisa julgada pode e conflita com outros
princípios ou valores maiores e, em virtude do
princípio da proporcionalidade, deve ceder espaço.

53

Relativizar a coisa julgada material.

54

Raciocínio desenvolvido pelo procurador federal Mauro Assis
G. Bueno da Silva e que está retratado em várias peças processuais que foram elaboradas em defesa do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS.

55

Efeitos da coisa julgada e os princípios constitucionais, p. 216.

(...) o valor da segurança das relações jurídicas
não é absoluto no sistema, nem o é portanto
a garantia da coisa julgada, porque ambos devem conviver com outro valor de primeiríssima grandeza, que é o da justiça das decisões
judiciárias, constitucionalmente prometido
mediante a garantia do acesso à justiça (Const.,
art. 5º, inc. XXXV).

Considerando os valores do Estado de Direito
— a que faz apelo a actual Constituição — parece irrecusável o princípio. Mas não é — como
qualquer princípio constitucional — um absoluto, tem de ser conjugado com outros; sofre
restrições (...)56

Mais à frente, sintetiza: “assim como o
princípio da constitucionalidade fica limitado pelo respeito do caso julgado, também este
tem de ser apercebido no contexto global da
Constituição.”57
Francisco Barros Dias, com muita propriedade,
arrematou:
É comum se ouvir no meio jurídico sobre o
respeito e a intangibilidade da coisa julgada.
Não se pode olvidar da importância e respeito que merece o instituto da coisa julgada.
Há de se convir, no entanto, que a doutrina
e jurisprudência pátrias têm emprestado uma
relevância tão exagerada ao instituto, que se
quedam inertes diante de circunstâncias em
que a coisa julgada afronta literalmente a
Constituição, especialmente os princípios da
legalidade e isonomia.58

É incontroverso que o processo civil, ao contrário do processo penal, se contenta com a verdade

56

Manual de direito constitucional. Tomo II: Constituição e Inconstitucionalidade, p. 494-495.

57

Idem, op. cit., mesmas páginas.

58

Breve análise sobre a coisa julgada inconstitucional.
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formal, ou seja, se satisfaz com aquela realidade
que está retratada nos autos.
Apesar da veracidade da afirmativa anterior,
temos que reconhecer que o direito processual
civil moderno evoluiu, devendo todas as decisões
judiciais buscar, ao máximo, a verdade real, pois
só assim se alcançará a justiça e assegurará o anseio
de um processo legal justo.59
Digno de transcrição são as palavras de Cândido
Rangel Dinamarco constantes no artigo Relativizar
a coisa julgada material:
Venho também pondo em destaque a necessidade de equilibrar adequadamente, no
sistema do processo, as exigências conflitantes da celeridade, que favorece a certeza das
relações jurídicas, e da ponderação, destinada
à produção de resultados justos. O processo
civil deve ser realizado no menor tempo possível, para definir logo as relações existentes
entre os litigantes e assim cumprir sua missão
pacificadora; mas em sua realização ele deve
também oferecer às partes meios adequados
e eficientes para a busca de resultados favoráveis, segundo o direito e justiça, além de exigir
do juiz o integral e empenhado conhecimento
dos elementos da causa, sem o que não poderá
fazer justiça nem julgará bem. A síntese desse indispensável equilíbrio entre exigências
conflitantes é: o processo deve ser realizado e
produzir resultados estáveis tão logo quanto
possível, sem que isso impeça ou prejudique a
justiça dos resultados que ele produzirá. (grifado no original)

Ao se manter uma coisa julgada injusta por inconstitucionalidade, só pelo fato de ser necessária
uma segurança jurídica, criamos uma enorme perplexidade e revolta para com a sociedade, porque
aumenta o descrédito e desconfiança na Justiça,
viola a igualdade que deve haver entre todos e amplia a crise que está sendo enfrentada pelo Direito
como um todo e pelo Judiciário.
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Humberto Theodoro Júnior e Juliana Cordeiro de Faria, A coisa
julgada inconstitucional e os instrumentos processuais para seu
controle.

4 É possível haver a flexibilização da
coisa julgada inconstitucional?
À primeira vista, parece ser insustentável defender a possibilidade de haver uma flexibilização
da coisa julgada inconstitucional.
Isto se deve ao fato de toda a comunidade jurídica ter formação baseada numa visão clássica do
direito. Nesta formação, que é hodierna, aprende-se que uma vez operada a coisa julgada material
e expirado o prazo decadencial de dois anos para
ajuizamento de eventual ação rescisória, mais nada
há a fazer e a decisão transitada em julgado vira
uma coisa soberanamente julgada, atingindo assim, uma imutabilidade absoluta.
Todo este ensinamento está calcado na necessidade de uma certeza e segurança jurídicas para
todas as relações da vida social, pois seria inconcebível haver a eternização dos litígios.60
Diante deste grau máximo de imutabilidade
da coisa soberanamente julgada, surgiram alguns
brocardos como os do tipo: “com a coisa julgada
o preto vira branco”; “o quadrado vira redondo”;
“um pai jurídico vale mais que dois pais biológicos”; “o falso vira verdadeiro”; “o torto fica reto”.
Não defendemos, em hipótese alguma, a eliminação e nem a banalização do instituto da coisa
julgada, até porque, sem ele, todo e qualquer ordenamento jurídico não teria razão de ser.
Nos dizeres de Paulo Roberto de Oliveira Lima:
O instituto da coisa julgada é um bem, praticamente ineliminável de qualquer sistema, daí
porque deve ser corretamente manejado, a fim
de não trazer, juntamente com os benefícios
que produz, malefícios facilmente evitáveis.
O mal não é o instituto, mas os excessos em
sua utilização, a prioridade absoluta que se tem
emprestado a imodificabilidade que acarreta.61

60

Cândido Rangel Dinamarco na página 162 da obra A instrumentalidade do processo faz o seguinte comentário: “(...) a experiência mostra que as pessoas mais sofrem as angústias da insatisfação antes de tomarem qualquer iniciativa processual ou
mesmo durante a litispendência, experimentando uma sensação de alívio quando o processo termina, ainda que com solução
desfavorável.”

61

Contribuição à teoria da coisa julgada, p. 113.
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A proposta é tão-somente revisitar um importante tema e verificar o seu verdadeiro contorno e
que a sua imutabilidade não é absoluta e, que, por
isso, pode ser flexibilizada.
Neste sentido, vejamos a pontual lição de
Humberto Theodoro Júnior e Juliana Cordeiro
de Lima:

doutrinário intitulado Efeitos da coisa julgada e os
princípios constitucionais.64 Para ele:
(...) a decisão judicial, expressão maior da
atuação do Poder Judiciário, deve expressar
compatibilidade com a realidade das coisas e
dos fatos naturais, harmonizando-se com os
ditames constitucionais e ser escrava obediente
da moralidade e da legalidade.
(...)
O Estado, em sua dimensão ética, não protege
a sentença judicial, mesmo transitada em julgado, que bate de frente com os princípios da
moralidade e da legalidade, que espelhe única
e exclusivamente vontade pessoal do julgador e
que vá de encontro à realidade dos fatos.65

(...) a idéia de imutabilidade inerente à coisa
julgada deve ser compreendida em seus reais
contornos. É que a irrevogabilidade presente na noção de coisa julgada apenas significa
que a inalterabilidade de seus efeitos tornou-se vedada através da via recursal e não que é
impossível por outras vias.62

O instituto da coisa julgada, como muitos outros do processo civil, v.g., os embargos à execução, e mais, parte do direito como um todo, estão
passando por uma natural crise. Entenda-se por
crise o reconhecimento de uma dissociação entre
o disposto legalmente e os fatos concretos.
O Ministro José Augusto Delgado, atuante no
Superior Tribunal de Justiça, é um pioneiro dentre
os defensores da possibilidade e necessidade de
haver a flexibilização da coisa julgada, quando esta
estiver, por exemplo, em conflito com o princípio
da moralidade pública.
Em reportagem veiculada pelo Jornal O Estado
de São Paulo, de 04 de outubro de 1999, o Ministro
José Delgado, ao defender a flexibilização da coisa
julgada, asseverou: “não posso entender como não
se respeita o princípio da moralidade, que é citado
onze vezes na Carta”.
Além de inúmeras decisões proferidas neste
sentido63, o aludido Ministro é autor do trabalho
62

A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos processuais
para seu controle.

63

Por questões didáticas, não reproduziremos todas as suas decisões proferidas que sustentam a possibilidade de flexibilização
da coisa julgada. Registre-se, porém, que ao julgar Recurso
Especial interposto pelo Estado de São Paulo (onde este, após
ajuizar, em primeira instância, ação declaratória de nulidade
de ato jurídico cumulada repetição de indébito demonstrando
que houve erro no julgamento de uma ação de desapropriação
indireta, pois havia sido condenado a pagar uma indenização
por uma área que já lhe pertencia, teve a concessão de tutela antecipada em primeira instância a qual foi revogada em
segunda instância) votou dando provimento ao mesmo, para
restabelecer uma tutela antecipada que fora revogada pelo Tri-

Vejamos o trecho final da conclusão do aludido
trabalho:
Fascinante é, na atualidade, o reestudo da coisa
julgada e dos seus efeitos. A busca da fixação de
novos princípios a regê-la só tem sentido se for
voltada a fazer imperar a moralidade, a legalidade e a certeza do justo nas decisões judiciais.
A tanto devem se curvar a doutrina e a jurisprudência, em homenagem maior à cidadania.
Muito tem a se investigar. Nunca há de ser admitido, como culto constante à democracia e
aos valores que ela apregoa, ser a coisa julgada
utilizada para a prática de estelionatos pelas vias
processuais, desconhecendo-se os princípios
éticos presentes em qualquer tipo de relação
(financeira, econômica, política, social, educacional, religiosa, comercial, industrial e, especialmente, jurídica — material ou formal).66

É um mito falar que a coisa julgada material
tem um grau de imutabilidade absoluta e que,
por isso, não pode ser alterada além das hipóteses
previstas para o ajuizamento de ação rescisória.67
bunal paulista. O Recurso especial fora provido por três votos
contra dois.
64

Este exímio trabalho está publicado no livro: II Seminário de
Direito Ambiental Imobiliário, do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo – Série Eventos 7, p.
193-227.

65

Ibidem, p. 195-196.

66

Ibidem, p. 227

67

Vide artigo 485 do CPC.
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No Código de Processo Penal, há o princípio da
indisponibilidade da ação penal pública, segundo
o qual, o Ministério Público, que é o titular privativo da ação penal pública, não pode deixar de
ajuizá-la quando presentes a materialidade delitiva
e indícios suficientes de autoria. Na verdade, há
uma obrigação.68
Este princípio sempre foi tido como de caráter
absoluto, pois era impossível deixar de oferecer
uma denúncia na presença de uma infração penal,
consumada ou tentada, e de uma pessoa que, por
indícios, teria praticado o ato delituoso.
Com o advento da Lei 9.099, de 26 de setembro
de 1995, que criou os Juizados Especiais Criminais
no âmbito estadual, o mito do princípio da indisponibilidade da ação penal pública, que até então
era absoluto, foi sensivelmente mitigado.
Isto aconteceu porque esta lei trouxe a possibilidade para o autor do fato e o Ministério Público
transacionarem. Nesta transação, o Ministério
Público, mesmo diante de uma infração penal e
de indícios de autoria, pode, desde que presentes
alguns requisitos legais e com a aceitação do autor
do fato, deixar de ajuizar uma ação penal.69
O princípio da indisponibilidade da ação penal
pública também foi relativizado com o sursis processual previsto na mesma lei. Neste, mesmo que
haja uma denúncia e não seja um crime de menor
potencial ofensivo, mas sendo a pena mínima cominada igual ou inferior a um ano, o Ministério
Público pode propor a suspensão do processo.70
Assim, diante deste paralelo com o Processo
Penal, verificamos que a imutabilidade da coisa
julgada, como todo e qualquer outro direito, não
é absoluta.

Nem o próprio direito fundamental à vida, que
é um bem jurídico importantíssimo e que é constitucionalmente protegido,71 é absoluto.
Não é absoluto, porque a própria Constituição excepciona, na medida em que num caso de
guerra externa declarada nos termos do artigo 84,
inciso XIX72, será possível haver a pena de morte (art. 5º, XLVII), haja vista que a “Constituição
tem que a sobrevivência da nacionalidade é um
valor mais importante do que a vida individual de
quem porventura venha trair a pátria em momento
cruciante.” 73
O Código Penal, que é uma lei infraconstitucional que foi recepcionada pela atual Constituição
Federal, traz em seu artigo 25 a legítima defesa,
que é uma excludente de ilicitude.74
Na legítima defesa, é possível haver a morte do
agressor, sem que isso importe numa condenação
por homicídio daquele que repeliu uma injusta
agressão usando moderadamente dos meios necessários.
É por tutelar a vida “que se considera legítima a defesa contra qualquer agressão à vida, bem
como reputa legítimo até mesmo tirar a vida a
outrem em estado de necessidade da salvação da
própria.”75
Verificado que a intangibilidade da coisa julgada não é um direito absoluto, mister reafirmar que
é uma garantia fundamental que está prevista no
inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal
de 1988, sendo, assim, um direito fundamental.
Por ser um direito fundamental, a garantia da
coisa julgada está sujeita à limitação imposta pelos
71

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, (...)”

68

“Art. 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal”.

72

69

“Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de
ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata
de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na
proposta.”

70

“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual
ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão
do processo, por dois a quatro anos desde que o acusado não
esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro
crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).”

“Art. 84 Compete privativamente ao Presidente da República:
(...)
XIX – declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando
ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas
condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;”

73

José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, p.
205.

74

“Art. 25 Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou
iminente, a direito seu ou de outrem.”

75

Ibidem, p. 201.
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outros direitos fundamentais inseridos na Constituição Federal. É o que a doutrina denomina de
princípio da relatividade ou da convivência das
liberdades públicas.76
Assim, é possível haver um conflito entre o
direito fundamental da garantia da coisa julgada
e qualquer outro direito fundamental, sendo que
esta colisão deverá ser sanada judicialmente, pois
a Constituição Federal, neste caso, não traz regras
de equacionamento.
Para resolver o conflito entre os direitos fundamentais, o Judiciário não deverá sacrificar totalmente nenhum dos direitos envolvidos, face ao
princípio da concordância prática ou da harmonização. Contudo, o âmbito de alcance da garantia
da coisa julgada poderá ser reduzido, a fim de que
o outro direito fundamental que está conflitando
prevaleça, se for o caso.
No capítulo A necessidade de mitigar a coisa
julgada da obra A defesa dos interesses difusos em
juízo, Hugo Nigro Mazzilli, após trazer um exemplo que aborda o direito ambiental, desenvolve o
seguinte raciocínio:
Uma ação civil pode hoje resultar em improcedência, não por falta de provas, mas por se
entender, com base nas perícias, que o resíduo
emitido pela chaminé da fábrica do réu não é
poluente; antes, conclui a sentença, o resíduo
é saudável ou pelo menos inócuo para o homem. Formada a coisa julgada com eficácia
erga omnes, e vencida a oportunidade da rescisória, pode vir a ser apurado que as perícias
foram fraudulentas; a ciência mais tarde pode
demonstrar que aquele resíduo é altamente
tóxico e prejudicial para a humanidade. Ora,
não se pode admitir, verdadeiramente, coisa
julgada ou direito adquirido contra alguns
direitos fundamentais; não existe o suposto
direito de violar o meio ambiente e destruir as
condições do próprio habitat do ser humano.
Como admitir a formação de direitos adquiridos e coisa julgada em grave detrimento de
gerações que ainda nem nasceram?! (grifado
no original)77

Com plena razão Mazzilli, uma vez que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado”.78
Em não sendo assegurado um meio ecologicamente equilibrado, estaremos violando a Constituição Federal. Se for uma decisão judicial transitada em julgado que a viole, a coisa julgada será
injusta por inconstitucionalidade.79
Face a isto, os brocardos antes mencionados
não mais se justificam, pois o verdadeiro é e sempre foi verdadeiro, o falso é e sempre foi falso,
o quadrado nunca foi e nunca será redondo, o
preto e o branco são completamente opostos, o
torto é antônimo do reto, e o pai biológico é o
verdadeiro pai.

5 Dos remédios processuais a serem
utilizados para flexibilizar a coisa
julgada inconstitucional
Sendo perfeitamente possível haver a flexibilização da coisa julgada inconstitucional, resta sabermos qual o remédio processual a ser utilizado
para isto se efetivar.
Parafraseando Carnelutti, Cândido Rangel
Dinamarco diz que na categoria dos remédios
processuais se inserem “todas as medidas mediante as quais, de algum modo, afasta-se a eficácia de um ato judicial viciado, retifica-se o ato
ou produz-se sua adequação aos requisitos da
conveniência ou da justiça.”80
Necessário relembrar que, havendo um direito
material, que no nosso caso é a possibilidade de
haver a flexibilização da coisa julgada inconstitucional, o direito processual, que é instrumental,
sempre assegura um meio de tutelá-lo.
Não obstante a veracidade da assertiva anterior,
verificamos que o nosso ordenamento jurídico não
contempla nenhum meio processual específico, o
que não implica dizer que não haja nenhum meio
78

CF/88: “Art. 225 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.”

76

Alexandre de Moraes, Direito constitucional, p. 61.

79

Vide item 2.

77

P. 401-402.

80

Reclamação no processo civil brasileiro.
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processual que possa ser utilizado para flexibilizar
a coisa julgada inconstitucional.
Digno de transcrição são as observações feitas
por Olavo de Oliveira Neto na obra A defesa do
executado e dos terceiros na execução forçada:
Nosso direito mostra que, se não existe um
meio processual apto a efetivar certo direito
material, passa-se a utilizar de outro instituto
com a finalidade de obter a prestação da tutela adequada. Já no começo do século (junho
de 1900) encontramos um exemplo desta situação: não existindo instrumento capaz de
resguardar direitos pessoais atingidos por ato
ilegal de autoridade, próprios para veiculação
mediante mandado de segurança, ainda inexistente, Ruy Barbosa criou a teoria da posse dos direitos pessoais, com a finalidade de
permitir que tais direitos fossem defendidos
em juízo, tese amplamente aceita na ocasião.
Outro exemplo, mais recente, diz respeito à
criação da figura da cautelar satisfativa, instituto que em nada condiz com a ação cautelar,
que agora deve desaparecer do ordenamento
com a inserção no sistema da antecipação de
tutela, prevista no art. 273 do CPC.81

O problema crucial é aceitar e defender a possibilidade de flexibilização da coisa julgada inconstitucional. Formando-se o convencimento de que
isto é possível, a escolha do remédio processual a
ser utilizado não é de muita dificuldade.
Ao depararmos com uma decisão judicial que
está eivada de inconstitucionalidade, é óbvio que
podemos nos valer dos instrumentos processuais
disponíveis, os quais podem ser, por exemplo, um
dos inúmeros recursos existentes — apelação, recurso extraordinário, etc.
Até dois anos após o trânsito em julgado da decisão injusta, será possível ajuizar ação rescisória,
desde que presente uma das hipóteses previstas no
artigo 485 do Código de Processo Civil.
Problema surgirá quando não for mais possível
a interposição de recursos e nem o ajuizamento
de ação rescisória, portanto, com coisa soberanamente julgada.

81
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P. 104.

É inconcebível que, uma vez demonstrada a flagrante injustiça da coisa julgada inconstitucional
por intermédio de qualquer remédio processual,
o julgador deixe de flexibilizá-la, eternizando a
injustiça.
Justificando isto, Cândido Rangel Dinamarco
desenvolve o seguinte raciocínio:
Não é lícito entrincheirar-se comodamente detrás da barreira da coisa julgada e, em nome
desta, sistematicamente assegurar a eternização
de injustiças, de absurdos, de fraudes ou de
inconstitucionalidades.
O juiz deve ter a consciência de que a ordem
jurídica é composta de um harmonioso equilíbrio entre certezas, probabilidades e riscos,
sendo humanamente impossível pensar no
exercício jurisdicional imune a erros. Sem
a coragem de assumir racionalmente certos
riscos razoáveis, reduz-se a possibilidade de
fazer justiça. O importante é saber que onde
há riscos há também meios de corrigi-los, o
que deve afastar do espírito do juiz o exagero
apego à perfeição e o temor pânico aos erros
que possa cometer. O juiz que racionalmente
negar a autoridade da coisa julgada em um
caso saberá que, se estiver errado, haverá tribunais com poder suficiente para reformar-lhe
a decisão. Deixe a vaidade de lado e não tema
o erro, sempre que estiver convencido da injustiça, da fraude ou da inconstitucionalidade
de uma sentença aparentemente coberta pela
coisa julgada.82

Vejamos o que Humberto Theodoro Júnior e
Juliana Cordeiro de Faria explicam sobre o controle de constitucionalidade das decisões judiciais:
(…) sempre que se fala em decisão judicial, à
míngua de literatura a respeito, tem-se a falsa
impressão de que o seu controle de constitucionalidade, no direito brasileiro, é possível
apenas enquanto não operada a coisa julgada,
através do último recurso cabível que é o extraordinário previsto no art. 102, III, da CF. Depois de verificada esta última, a imutabilidade
que lhe é característica impediria o seu ataque

82

Cândido Rangel Dinamarco, Relativizar a coisa julgada material.
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ao fundamento autônomo de sua inconstitucionalidade.83

Realmente, não passa de uma simples falsa impressão, uma vez que no Brasil é perfeitamente
possível atacar a mais repugnante espécie de coisa
julgada injusta denominada coisa julgada inconstitucional, mesmo que expirado o prazo decadencial
de dois anos para ajuizamento de ação rescisória.
Ao tratar do direito português, Paulo Otero
aduz que “no que respeita às decisões violadoras
da Constituição, desconhecem-se quaisquer meios
específicos de fiscalização”. Logo em seguida, o
mesmo autor conclui que “o Direito português é
processualmente incompleto quanto aos meios de
garantia da Constituição perante decisões judiciais
violadoras das suas regras e princípios”.84
Do mesmo modo que o direito português, o
direito brasileiro também não possui nenhum remédio processual específico que possa ser utilizado
para afastar uma coisa julgada inconstitucional.
Não é pelo fato de inexistir um instrumento
processual específico que a coisa julgada inconstitucional está imune a um ataque.
O ideal é que todo juiz faça o controle incidental da constitucionalidade da coisa julgada.
Não será possível ajuizar uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, pois só pode ser objeto da ADIn uma lei ou
ato normativo federal ou estadual.85
Em se tratando de uma decisão judicial que contrarie uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal numa Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADCon, que tem efeito vinculante, será
possível valer-se do remédio processual denominado reclamação, o qual está previsto na alínea “l”
do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal.86
A atual jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal é no sentido de admitir reclamação para

garantir a autoridade de suas decisões proferidas
em ação direta, somente dos legitimados para propor a própria ação direta.87
Apesar disto, Alexandre de Moraes observa:
Com o advento da Lei 9.868/99 e a previsão
de efeitos vinculantes, conforme já analisado,
entendemos que haverá ampliação da legitimidade para ajuizamento de reclamações, na
hipótese de desrespeito dos demais órgãos do
Poder Judiciário às decisões proferidas em sede
de ação direta de inconstitucionalidade pelo
STF, permitindo-se ao interessado, no caso
concreto, a utilização desse instrumento para
a concretização dos efeitos vinculantes.88

Para aqueles que entendem que o parágrafo
único do artigo 28 da Lei 9.868/9989 é constitucional, ou seja, que todas as decisões proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal no controle concentrado, o que também abrange a ADIn, têm
efeito vinculante, também poderão valer-se da
reclamação ao STF.
Cândido Rangel Dinamarco deixa as seguintes
lições a respeito do remédio processual denominado reclamação:
(...) designa o meio mediante o qual se leva
ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior
Tribunal de Justiça a notícia de usurpação de
sua competência ou desobediência a julgado
seu, cometida por juiz ou tribunal inferior.
(...) a reclamação consagrada no texto constitucional não é, todavia um recurso, seja porque
não consta entre as modalidades recursais tipificadas em lei (argumento secundário), seja
porque não se destina a desempenhar a missão
que os recursos têm.
(...)
As hipóteses de admissibilidade da reclamação,
ditadas na Constituição Federal, mostram que,
quando acolhida esta, o tribunal cuja autorida-

83
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Ensaio sobre o caso julgado inconstitucional, p. 32.

87

Reclamações 702-5/PI, 556-9/TO, 467-DF, 447-PE e 397-RJ.

85

Vide artigo 102, I, “a” da Constituição Federal de 1988.

88

Direito Constitucional, p. 628-629.

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
(...)
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

89

“Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de
inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a
Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade
sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.”
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de fora de algum modo molestada pela decisão
inferior condena o ato à ineficácia total, sem
reformá-lo e mesmo sem anulá-lo para que
outro seja proferido. A procedência da reclamação contra o ato judicial importa negação
do poder do órgão inferior para realizá-lo —
poder que ele não tem porque a competência
é do Supremo Tribunal Federal ou Superior
Tribunal de Justiça, ou porque a matéria já fora
superiormente decidida por um destes. Daí a
confirmação de que as reclamações previstas
constitucionalmente, sendo embora um enérgico remédio processual à disposição do sujeito
interessado, recurso não é. Não há recurso sem
substituição do ato recorrido e, ao mesmo tempo, sem devolução do processo para que outro
seja proferido na instância de origem.90

Lembre-se de que, quando a coisa julgada contém um vício menor que a inconstitucionalidade,
ou seja, dotada de umas das ilegalidades elencadas
no rol do artigo 485 do CPC, há possibilidade de
sanar tal vício através do manejo da ação rescisória.
Assim, diante de um julgado com coisa julgada
inconstitucional, é possível, a nosso ver, ajuizar
uma ação rescisória mesmo que ultrapassado o
prazo bienal.91
Ora, se para reconhecer a inconstitucionalidade
de um ato normativo não há prazo, não vemos
nenhuma justificativa plausível para se impedir o
ajuizamento de ação rescisória após dois anos do
trânsito em julgado, quando for para rescindir um
julgado com coisa julgada inconstitucional.
Deve-se utilizar o mesmo raciocínio da querela nullitatis insanabilis (art. 741, I, do Código de
Processo Civil), em que é permitido, desde que
haja vício na citação, o ajuizamento, a qualquer
tempo, de ação rescisória.92
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90

A reclamação no processo civil brasileiro.

91

Compartilha deste mesmo entendimento Francisco Barros
Dias, in Breve análise sobre a coisa julgada inconstitucional.

92

Quando não há citação ou esta contém vícios, o correto é ajuizar
ação declaratória de inexistência do processo, a qual é imprescritível e deve ser ajuizada no juízo onde correu o processo cuja
sentença é inexistente. Contudo, o Supremo Tribunal Federal,
por economia processual, já aceitou o ajuizamento de ação
rescisória após o prazo decadencial de dois anos. Vejamos um

Caso se obste o ajuizamento de rescisória após
dois anos do trânsito em julgado, estaremos igualando a ilegalidade à inconstitucionalidade, e isto
é um absurdo, porque o vício de inconstitucionalidade é bem mais grave do que o vício da ilegalidade.93
O Superior Tribunal de Justiça vem, com acerto, admitindo o ajuizamento de ação rescisória
quando presente uma inconstitucionalidade da
coisa julgada. Para tanto, afasta-se a incidência
da Súmula 343 do STF 94 e 95, ao feliz argumento
de que mesmo quando a questão seja controvertida nos Tribunais à época, não há que se falar
em mantença da decisão rescindenda que viola a
Constituição Federal, pois o que o verbete proíbe
é o ajuizamento de ação rescisória contra a decisão
rescindenda que afronta texto legal (não constitucional) com interpretações controvertidas. Isto
tem ocorrido no direito tributário, em algumas
ações, em que houve a formação de coisa julgada
por entender-se que a lei impugnada é constitucional (ou inconstitucional) e, depois do trânsito
em julgado, o Supremo Tribunal Federal declara,
pela via concentrada, a inconstitucionalidade (ou
a constitucionalidade) da aludida lei.96
julgado que fora colacionado por Humberto Theodoro Júnior e
Juliana Cordeiro de Faria no artigo A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos processuais para seu controle:
“Rescisória. Sentença nula. Defeito da Citação. Dispensa Rescisória. Não há prazo decadencial.
Para a hipótese do art. 741, I, do atual CPC, que é a falta ou nulidade de citação, havendo revelia persiste, no Direito positivo
brasileiro, a querela nullitatis, o que implica dizer a nulidade
independentemente do prazo para a propositura da ação rescisória que, a rigor, não é cabível para essa hipótese” – STF, RE
97.589, Pleno, rel. Min. Moreira Alves, DJU 03/06/1982, p. 7.883.
93

Aliás, este é o entendimento de Humberto Theodoro Júnior e
Juliana Cordeiro de Faria e que está estampado no exímio artigo
intitulado A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos
processuais para seu controle.

94

“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei
quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de
interpretação controvertida nos Tribunais.”

95

É importante informar que Teresa Arruda Alvim Wambier e
José Miguel Garcia Medida, na recente e pujante obra O dogma
da coisa julgada: hipóteses de relativização, p. 57-72, sustentam,
à exaustão, ser inconstitucional a Súmula 343, por afronta aos
princípios da legalidade e da igualdade.

96

“Processual Civil – Ação Rescisória – Interpretação de Texto
Constitucional – Cabimento – Súmula 343/STF – Inaplicabilidade – Violação a Literal Disposição de Lei (CPC, art. 485, V)
– FNT-Sobretarifa – Lei 6.093/74 – Inconstitucionalidade (RE
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Na esteira deste entendimento jurisprudencial,
adveio Medida Provisória de 2.102-26 de 27 de
dezembro de 2000, que, através de seu artigo 10,
acrescentou o parágrafo único ao artigo 74197 do
Código de Processo Civil, aduzindo, in verbis:
Para efeito do disposto no inciso II deste artigo,
considera-se também inexigível o título judicial
fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal
ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal.98

117315/RS) – Divergência Jurisprudencial Superada – Súmula
83/STJ – Precedentes.
O entendimento desta Corte, quanto ao cabimento da ação
rescisória nas hipóteses de declaração de constitucionalidade
ou inconstitucionalidade de lei com a Constituição é um juízo
sobre a validade da lei; uma decisão contra a lei ou que negue
a vigência supõe lei válida. A lei pode ter uma ou mais interpretações, mas ela não pode ser válida ou inválida, dependendo
de quem seja o encarregado de aplicá-la. Por isso, se a lei é conforme a Constituição, e o acórdão deixa de aplicá-la à guisa de
inconstitucionalidade, o julgado se sujeita à ação rescisória ainda que na época os tribunais divergissem a respeito. Do mesmo
modo, se o acórdão aplica lei que o Supremo Tribunal Federal,
mais tarde, declare inconstitucional. (Resp 128.239/RS)
A eg. Corte Especial deste Tribunal pacificou o entendimento,
sem discrepância, no sentido de que é admissível a ação rescisória, mesmo que à época da decisão rescindenda, fosse controvertida a interpretação de texto constitucional, afastada a aplicação da Súmula 343/STF (Resp. 155.654/RS, DJ de 23/08/1999)”
(Resp 36017/PE, 2ª T., Rel. Min. Francisco Peçanha Martins,
DJU 11/12/2000, p. 00185).
“Processual Civil. Ação Rescisória. Art. 485, V, CPC. Declaração de Inconstitucionalidade Pelo Supremo Tribunal Federal,
de Preceito Legal No Qual Se Louvara o Acórdão Rescindendo.
Cabível a desconstituição, pela via rescisória, de decisão com
trânsito em julgado que deixa de aplicar uma lei por considerá-la inconstitucional ou aplica por tê-la como de acordo com a
Carta Magna. Ação Procedente.” (AR 870/PE, 3ª Séc., rel. Min.
José Arnaldo da Fonseca, DJU 13/03/2000, p. 00123).
97

No Supremo Tribunal Federal, há a ADIn 2418 ajuizada pelo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados Brasil questionando a constitucionalidade, dentre outros, do parágrafo único do
artigo 741 do CPC. Em consulta ao site www.stf.gov.br, no dia
26/08/2003, constatamos que esta ação está pendente de julgamento e que há parecer favorável (inconstitucionalidade do
parágrafo único do artigo 741 do CPC) do Ministério Público
Federal.

98

Ainda em vigor — artigo 10 da MP 2.180-35 de 24/08/2001 e
reedições. Importante esclarecer que todas as medidas provisórias vigentes em 11 de setembro de 2001, que é a data da entrada
em vigor da Emenda Constitucional 32, continuam em vigor até
que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até
deliberação defi nitiva do Congresso Nacional, consoante previsão do artigo 2º da própria EC n. 32.

Assim, caso haja uma coisa julgada inconstitucional, quer pelo fato de ter sido formada com
fundamento numa lei ou ato normativo que foi
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal ou pelo fato de sua aplicação ou interpretação ser incompatível com a Constituição Federal
e, com isso seja deflagrada uma execução, e aqui se
diga: qualquer tipo de execução, será possível resistir à mesma com a oposição do remédio processual
denominado embargos à execução, nos quais se
deve alegar a total inexigibilidade do título judicial.
A propósito, há quem defenda que o rol do artigo 741 do Código de Processo Civil é meramente
exemplificativo, porque não contempla, à exaustão, todas as matérias que podem ser versadas em
embargos à execução por título judicial.99
Havendo embargos à execução baseada num
título executivo judicial que contenha coisa julgada inconstitucional, deverá ser reconhecida, por
sentença, a inexigibilidade do título, extinguindo-se a execução, com base no inciso II, combinado
com o parágrafo único do artigo 741 do Código
de Processo Civil.
99

Conforme Iara dos Santos Fernandes, em contagiante aula ministrada em 02 de fevereiro de 2001, no módulo de Direito Processual Civil do curso de Mestrado em Direito – Área de Concentração: Sistema Constitucional de Garantias de Direitos da
Faculdade de Direito de Bauru – ITE.
Pedro Ubiratan Escorel de Azevedo em seu artigo intitulado
Meios processuais de desconstituição da coisa julgada e seus
efeitos compartilha do mesmo entendimento eis que, para ele,
“a querela nullitatis pode ter como fundamento outra nulidade
de pleno direito que não aquela relativa à citação.”
Humberto Theodoro Júnior ao analisar, em profundidade, um
caso concreto onde o Estado de São Paulo estava sendo compelido, em dois processos, a saldar, duas vezes, um só débito, elaborou o parecer Embargos à execução Contra a Fazenda Pública
onde fez as seguintes considerações: “A Constituição empenha-se em tutelar, ao máximo, o patrimônio público, valorizando a
ação popular e a ação civil pública como meios de reprimir toda
sorte de lesão injusta que ele possa sofrer; e o Poder Judiciário
iria deixar de coibir a dilapidação do mesmo patrimônio, somente por exacerbar o sentido literal da regra contida no artigo
741 do CPC? Isso não condiz com as funções éticas do devido
processo legal, como é intuitivo. Se permite embargar a execução de sentença sob o argumento genérico de ‘inexigibilidade
do título’ (art. 741, II), ou de ‘excesso de execução’ (art. 741, V)
e, ainda, sob invocação de ‘qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença’ (art.
741, VI), não seria nenhum absurdo e nenhuma heresia permitir
a apreciação, pelo mérito, dos embargos que, como no caso em
apreço, invocam documento obtido posteriormente à segunda
sentença capaz de evidenciar que boa parte do valor da última
condenação já foi paga em cumprimento de outra sentença.
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No direito português, o Judiciário também está
obrigado a fazer um controle incidental da constitucionalidade do caso julgado. Ao comentar esta
assertiva, Paulo Otero aduz:
(...) a inconstitucionalidade directa do caso
julgado afasta também o seu efeito positivo,
isto é, intentada uma acção que tenha como
fundamento do pedido (e não seu objecto)
uma anterior decisão judicial transitada em
julgado, o juiz só terá de decidir o novo pedido
em conformidade com o caso julgado se este
for conforme com a Constituição.
Assim, por exemplo, se perante uma sentença
condenatória transitada em julgado é intentada
uma posterior acção executiva, o juiz deverá
proceder ao exame da constitucionalidade
do referido título executivo. Se concluir que
o mesmo é directamente desconforme com a
Constituição, deve considerar improcedente
o pedido de execução, fundamentando a sua
decisão na inconstitucionalidade do respectivo
título base.100

Humberto Theodoro Júnior e Juliana Cordeiro
Faria, ao comentarem parte do trecho acima transcrito, aduzem:
Esse mecanismo de controle pode ser utilizado também no direito brasileiro, porque nas
execuções de sentença o art. 741, II, do CPC
admite embargos para argüir a “inexigibilidade do título”, e sendo nula a coisa julgada inconstitucional, não se pode tê-la como “título
exigível” para fins executivos. Com efeito, a
exigibilidade pressupõe sempre a certeza jurídica do título, de maneira que não gerando
certeza a sentença nula, carecerá ela, ipso facto,
de exigibilidade. (grifado no original)101

Este raciocínio desenvolvido pelos autores é
perfeito. Acresça-se que esta possibilidade aventada pelos mesmos agora está expressamente prevista no Código de Processo Civil, em virtude da
inclusão do parágrafo único no artigo 741, conforme já comentamos anteriormente.
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100

Ensaio sobre o caso julgado inconstitucional, p. 129.

101

A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos processuais
para seu controle.

Sobre o parágrafo único do artigo 741 do CPC,
há exímios doutrinadores que sustentam que para
ser reconhecida a inexigibilidade do título judicial
é imprescindível uma prévia decisão do Supremo
Tribunal Federal considerando que a lei ou ato
normativo são de “(...) aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição
Federal”.
Por oportuno, vejamos o que lecionam Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia
Medida, na recente obra O dogma da coisa julgada:
hipóteses de relativização:
Também pode ser alegado em embargos à
execução que a sentença exeqüenda baseou-se
em certo texto legal interpretado ou aplicado
de um modo tal a respeito do qual o STF já
se tenha manifestado, considerando-o como
sendo inconstitucional. É este o sentido do dispositivo comentado, embora, a um interprete
mais apressado, possa parecer que, como a lei
usa a expressão ‘tidas por incompatíveis com
a Constituição Federal’ sem se referir ao órgão
de que deveria ter emanado tal juízo, seria dispensável o pronunciamento do STF.102

Ousamos, com o devido respeito, discordar dos
eminentes processualistas, pois, onde o legislador
não restringiu, não é dado ao intérprete restringir.
Concordamos com os mesmos quando dizem que:
(...) a letra do preceito legal em questão é excessivamente genérica ao afirmar ser inexigível o
título judicial fundado “em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal”, permitindo, assim, que o juiz
da execução entenda que a sentença exeqüenda
não está de acordo com as regras e princípios
constitucionais.103

Esta generalidade, que de fato existe, deve ser
atribuída ao alto grau do vício que padece o título
judicial, qual seja: inconstitucionalidade. Assim,
entendemos que não foi intenção do legislador
fixar um rol taxativo de hipóteses de inconstitucionalidades do título judicial, motivo pelo qual
sustentamos que a redação “(...) aplicação ou in102

P. 75.

103

Op. Cit., p. 76-77.
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terpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal” do parágrafo único do artigo
741 do CPC foi proposital, permitindo-se, assim,
que qualquer magistrado, independentemente de
decisão anterior do STF no mesmo sentido, reconheça a inconstitucionalidade do título judicial,
declarando-o, por conseqüência, inexigível.
Esta é a interpretação que se deve atribuir ao
dispositivo em comento, porque é a que mais se
coaduna com tamanha gravidade — inconstitucionalidade — existente no título judicial que está
sendo executado.
Gilberto Barroso de Carvalho Júnior comunga
deste nosso entendimento:
(...) de sorte que qualquer argüição de aplicação ou interpretação incompatível com a
Constituição, igualmente, poderá ser alegada
nos embargos, independentemente de ter havido ou não pronunciamento acerca da matéria
por qualquer Tribunal.
Assim, o parágrafo único encerra três hipóteses
de inexigibilidade do título executivo judicial:
a) a existência de julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal que tiver reconhecido
a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo sobre o qual o título executivo estiver
fundado; b) título executivo judicial que implique aplicação tida como incompatível com a
Constituição; e c) título executivo judicial que
implique interpretação tida como incompatível
com a Constituição.
O primeiro aspecto relevante que se apercebe
é que nas hipóteses versadas nas alíneas ‘b’ e
‘c’ prescindem da existência de julgamento
proferido pelo Supremo Tribunal Federal. A
diversidade de casos concretos não se coaduna
com o requisito da existência de prévia manifestação da Corte Constitucional.104

Em se tratando de execução contra particulares,
para opor embargos à execução, é necessário que
primeiro se garanta a execução, através de depósito, quando a execução for para entrega de coisa

104

A coisa julgada inconstitucional e o novo parágrafo único do
art. 741 do CPC.

ou, pela penhora, quando se tratar de execução
por quantia certa.105
A necessidade de garantia prévia do juízo,
pelo depósito ou pela penhora, para ser possível a
oposição de embargos à execução, é um enorme
e injusto gravame para com aquele que tem contra si uma execução forçada baseada num título
que contém uma coisa julgada inconstitucional,
motivo pelo qual, entendemos que o executado
poderá se valer do instituto denominado incidente
de pré-executividade.106
Este incidente de pré-executividade107, embora
venha sendo utilizado e aceito pelos operadores do
direito, não está previsto na legislação processual
brasileira, haja vista que é criação da doutrina e da
jurisprudência.108
Neste incidente, também deverá ser alegado e
comprovado, de plano, a inexigibilidade do título. Uma vez comprovado, o juiz, numa cognição
exauriente, deverá reconhecer a aludida inexigibilidade, ensejando assim, a extinção da execução por
sentença e sem nenhum ônus para o executado.

105

Artigo 737 do Código de Processo Civil.

106

Traçando o real perfi l do instituto do incidente de pré-executividade, Olavo de Oliveira Neto, na página 118 da obra A
defesa do executado e dos terceiros na execução forçada, enfatiza: “(...) não é a matéria veiculada ao conhecimento do juiz
que determinará se estamos diante de uma exceção ou de uma
objeção de pré-executividade, como afirmam Nery, Shimura
e outros. O que importa, em verdade, é que o juiz possa fazer
cognição exauriente sobre matéria objeto do incidente de plano, sem a necessidade de procedimento dilatado para aferir se
o executado tem ou não razão a respeito da matéria que alega.
Ora, se não é a matéria veiculada no remédio jurídico utilizado, mas sim a forma de cognição, que permite ao juiz decidir
independentemente dos embargos e da segurança do juízo,
então não podemos adotar a classificação proposta quanto à
defesa do executado e aceitar suas três espécies (exceção, objeção e embargos), porque a exceção e a objeção constituem
apenas um incidente processual que surge e deve ser resolvido
no próprio bojo do processo de execução. É por isso que não
há necessidade de se discutir acerca da denominação do instituto (exceção x objeção) e é por isso que sua denominação
correta deve ser incidente de pré-executividade, como temos
utilizado desde o início deste trabalho.”

107

Olavo de Oliveira Neto, na obra A defesa do executado e dos
terceiros na execução forçada (p. 121), o defi ne como “incidente processual que tem por fi nalidade trancar o andamento de
execuções ilegais ou infundadas mediante cognição exauriente da matéria nele veiculada a ser de plano realizada pelo juiz.”

108

RT 511/221.
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De rigor, não há necessidade de se alegar a inexigibilidade do título, pois o juiz deve reconhecer
de ofício, porque é matéria de ordem pública.
Tem que se admitir, para se afastar a inconstitucionalidade da coisa julgada, não só a ação rescisória, embargos à execução ou incidente de pré-executividade, mas qualquer outro meio, porque
a inconstitucionalidade não se convalida nem com
o transcurso de tempo.109
Neste contexto, Humberto Theodoro Júnior e
Juliana Cordeiro Faria, defendem:
(...) a coisa julgada inconstitucional, à vista de
sua nulidade, reveste-se uma aparência de coisa julgada, pelo que, a rigor, nem sequer seria
necessário o uso da rescisória. Esta tem sido
admitida pelo princípio da instrumentalidade
e economicidade.110

Para chegarem a esta conclusão, seus autores
se valem, mais uma vez, da lição de Paulo Otero,
vejamos:
(...) verificando-se a inconstitucionalidade directa de uma decisão judicial, não deve haver
qualquer preocupação em evitar que o tribunal seja colocado na situação de contradizer
a decisão anterior desconforme com a Constituição.111

E que:

é plausível e perfeitamente sustentável, por isso
merece um estudo mais acurado. Não cabe aqui,
por questões didáticas, levar isto a termo.114
Não obstante isto, entendemos que no mínimo
há a formação de uma coisa julgada formal.
Para flexibilizar a coisa julgada injusta por inconstitucionalidade, vamos além dos remédios
processuais apontados anteriormente.
É lógico que é preferível, até porque com mais
chances de se obter êxito, que devem se esgotar
todos os meios processuais típicos existentes no
ordenamento jurídico.
Contudo, defendemos que, por intermédio
de qualquer outro meio atípico de impugnação,
é possível haver a flexibilização da coisa julgada
inconstitucional.
Quando estivermos, por exemplo, diante de
uma coisa julgada injusta por inconstitucionalidade por afronta aos princípios constitucionais da
cidadania (art. 1º, II), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), o da paternidade responsável ou
legítima (art. 226, § 7º), ou seja, diante de um caso
concreto em que haja o reconhecimento judicial de
uma pessoa como sendo o pai de outrem, quando
verdadeiramente não o seja, além dos instrumentos processuais acima mencionados, será possível
valer-nos de outros para afastar a injusta decisão
acobertada pelo manto da coisa julgada.

Admitir solução contrária, significaria reconhecer a autovinculação dos tribunais de um
Estado de Direito Democrático a actos inconstitucionais e a ausência de uma tutela processual eficaz contra as inconstitucionalidades do
poder judicial.112

“A sentença que agride qualquer um dos princípios maiores,
como o da legalidade, da isonomia, da democracia, da hierarquia das normas e do respeito à divisão dos poderes, todos
insculpidos na Constituição, é sentença injusta e, conseqüentemente, ilegítima. Portanto, deve-se ter como inexistente no
mundo jurídico.” Para ele seria o caso de se adotar o caminho
da “ação declaratória de inexistência da coisa julgada, ação
essa que não estaria sujeita a prazo prescricional ou decadencial, e poderia ser proposta em primeiro grau, ressalvando
apenas os casos de competência originária dos Tribunais. Esta
hipótese levaria a se restringir a discussão ao campo exclusivo
de uma razoável interpretação jurisprudencial e não encontraria qualquer óbice no ordenamento jurídico nacional, além
de ser prática e eficaz.”

Como visto acima, Humberto Theodoro Júnior
e Juliana Cordeiro de Faria defendem que, por conta
da inconstitucionalidade, há uma nulidade e, portanto, uma aparência de coisa julgada.113 Esta tese
114
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Vide ADIn 1.247 e Súmula 360 do STF.

110

Humberto Theodoro Júnior e Juliana Cordeiro de Faria, A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos processuais para
seu controle.

111

Ensaio sobre o caso julgado inconstitucional, p. 128-129.

112

Ibidem, mesmas páginas.

113

Também partilha deste mesmo entendimento Francisco Barros Dias in Breve análise sobre a coisa julgada inconstitucional:

Para um aprofundamento sobre o assunto, é imprescindível
uma leitura da sobresselente obra O dogma da coisa julgada:
hipóteses de relativização, de autoria dos processualistas Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medida.
Para eles, “(...) as sentenças que são inconstitucionais porque
acolhem pedidos inconstitucionais, são sentenças (estas sim!)
que não transitam em julgado por que foram proferidas em
processos instaurados por meio de mero exercício de direito
de petição e não de direito de ação já que não havia possibilidade jurídica do pedido.” (p. 39).
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Como sugestão, Epaminondas da Costa disserta:
A prova superveniente, resultante da engenharia genética (perícia do DNA), é apta a
viabilizar o ajuizamento de ação anulatória
do assento de nascimento para exclusão de
filiação ilegítima. Tal ação estribar-se-á nas
disposições do art. 348 do CC e do art. 113 da
Lei de Registros públicos — Lei 6.015/73 —,
sendo irrelevante que o erro tenha decorrido
da declaração dos interessados ou de sentença
judicial com trânsito em julgado e não mais
passível de ação rescisória. Isto porque o texto
constitucional traz implícita a idéia de que os
valores nele consagrados devem ser compatibilizados, ou seja, a “segurança das relações
jurídicas” não pode sobrelevar-se à proteção da
“dignidade da pessoa humana” e à salvaguarda
da “paternidade responsável” (art. 226, § 7º,
da CF).115

O rol de remédios processuais aqui apresentados é meramente exemplificativo. É que, diante
de determinado caso concreto, poderá ser mais
conveniente valer-se de outros existentes no sistema jurídico.
5.1 COMO PODE SE DAR O RECONHECIMENTO DA
INCONSTITUCIONALIDADE DA COISA JULGADA E A

SUA CONSEQÜENTE FLEXIBILIZAÇÃO?
Vistas as hipóteses de coisa julgada inconstitucional, bem como a possibilidade de reconhecer
esta inconstitucionalidade por meio de algum remédio processual, resta sabermos como pode se
efetivar, na prática, a sua flexibilização.
Vamos partir da premissa de que a coisa julgada inconstitucional não é uma mera aparência
de um ato judicial, haja vista que, ao se formar,
observa os requisitos formais e processuais mínimos, o que faz gerar algum efeito jurídico, pelo
menos dentro dos autos de um processo, ou seja,
no mínimo, faz coisa julgada formal.116
115

Coisa julgada e DNA.
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É de se registrar, novamente, que há autores, dentre os quais
destacamos Marcelo Rebelo de Souza, que entendem que a
inconstitucionalidade dos atos judiciais pode gerar a sua inexistência e, por isso, não produziriam nenhum efeito jurídico.
Este pensamento fora parafraseado por Paulo Otero na obra
Ensaio sobre o caso julgado inconstitucional, p. 78-79. Como já

Antes de abordar como pode se dar o reconhecimento da inconstitucionalidade da coisa julgada,
é interessante fazer um paralelo com a declaração
de inconstitucionalidade dos atos normativos e das
leis pelo Supremo Tribunal Federal.
As normas inconstitucionais sempre estão sujeitas a um controle judicial de validade e não se
consolidam na ordem jurídica.
Uma vez reconhecida e declarada, na via concentrada, a inconstitucionalidade de uma lei ou
de um ato normativo pelo STF, deve haver o banimento, de forma retroativa, do mesmo da órbita
jurídica face suas invalidades.
A regra é que os efeitos desta declaração sejam
ex tunc. Assim, o ato normativo ou lei não repercute no mundo jurídico. É como se nunca tivesse
existido. É considerado natimorto.
Ocorre que, durante a vigência do ato normativo ou lei, ou seja, durante o tempo em que este foi
tido como constitucional, ele pode ter gerado algum
efeito jurídico, haja vista que até então era válido.
Em face desta possibilidade de haver alguma
repercussão na vida social, o STF, em alguns casos
e em prol do princípio da segurança jurídica, ou
para prestigiar as situações já consolidadas com
base na boa-fé das pessoas ou por força da legitimidade dos atos estatais, já reconheceu que os efeitos
da declaração da inconstitucionalidade devem ser
ex nunc, ou seja, dali para frente, preservando-se
assim, as relações ocorridas durante o período em
que o ato foi tido como constitucional.
Este entendimento era construção da jurisprudência pretoriana, sendo que a partir de 10 de
novembro de 1999, com o advento da Lei 9.868,
que dispõe sobre o processo e julgamento da ação
direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo
Tribunal Federal, isto passou a ter previsão legal.117
visto, Humberto Theodoro Júnior e Juliana Cordeiro de Faria,
Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medida,
sustentam que, face à inconstitucionalidade da decisão, há
uma aparência de coisa julgada.
117

“Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de
excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir
os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento
que venha a ser fi xado.”
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Da mesma forma que os atos normativos e
as leis, é admissível que, em analisando um caso
concreto no qual exista uma coisa julgada inconstitucional, se reconheça expressamente sua inconstitucionalidade, porém, com efeitos ex nunc ou a
partir de uma determinada data fixada.
Imagine-se, v.g., um caso de relação jurídica continuativa, em que há uma condenação no
sentido de se pagar, de forma periódica e sucessiva, um determinado valor em dinheiro e, depois
de satisfeitos vários pagamentos durante algum
tempo, descobre-se que a coisa julgada operante
é inconstitucional.
Neste caso, seria razoável reconhecer, através
de alguma medida judicial, a inconstitucionalidade
da coisa julgada, desobrigando, a partir de então,
o condenado a efetuar os pagamentos a que foi
compelido fazer. Por outro lado, não se permitiria
a devolução do que já havia sido pago antes da
declaração de inconstitucionalidade.

6 Conclusões
Haverá coisa julgada inconstitucional quando a
decisão judicial contrariar o direito objetivo estampado em dispositivos e princípios constitucionais
— expressos ou implícitos, pois todos os atos do
Poder — único e indivisível, e que sejam emanados de quaisquer funções do Estado, inclusive a
judiciária, podem padecer do vício de inconstitucionalidade.
Estarão presentes as hipóteses de coisa julgada inconstitucional quando a decisão judicial: a)
violar, de forma direta, uma norma ou princípio
da Constituição; b) aplicar uma norma inconstitucional; c) deixar de aplicar uma norma tida como
inconstitucional quando ela não o é.
A segurança jurídica, apesar de ser de suma
importância, não é absoluta, porque deve ceder
quando em conflito com outros valores fundamentais do direito e maiores, a saber: a Justiça e
o bem-comum. Sempre se preocupou, em demasia, com a segurança jurídica. Contudo, nos dias
atuais, também se busca a justiça das decisões
judiciais.
É possível haver a flexibilização da coisa julgada
inconstitucional sem que o instituto seja eliminado
140

ou até mesmo banalizado, até porque, este é de
suma importância para qualquer ordenamento
jurídico. Em havendo a flexibilização da coisa julgada inconstitucional, a segurança jurídica, que é
retratada pela sua imutabilidade será, tão-somente,
mitigada.
O nosso ordenamento jurídico não contempla
nenhum meio processual específico para flexibilizar a coisa julgada inconstitucional, o que não
implica dizer que não haja nenhum meio processual que possa ser utilizado. O problema central é
aceitar e defender a possibilidade de flexibilização.
Formando-se o convencimento de que isto é possível, a escolha do remédio processual a ser utilizado
não é de muita dificuldade.
Ao depararmos com uma decisão judicial que
está eivada de inconstitucionalidade, é óbvio que,
para tentarmos sanar esta injustiça, devemos nos
valer dos instrumentos processuais colocados à
disposição no ordenamento jurídico. Também é
perfeitamente possível se valer de qualquer outro
meio atípico para afastar uma coisa julgada injusta
por inconstitucionalidade.
É perfeitamente possível e desejável que haja
a flexibilização da coisa julgada inconstitucional,
pois tanto a segurança jurídica como a coisa julgada, bem como todos e quaisquer direitos, não
são absolutos.
Assim, cientes da absoluta impossibilidade de
exaurimos o assunto, acreditamos ter atingido o
nosso objetivo proposto logo no início, qual seja:
revisitar o importantíssimo instituto de processo
civil denominado coisa julgada, e instigar os estudiosos mais gabaritados a se debruçarem no desenvolvimento científico deste instituto fundamental.
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Colisão de princípios e conflitos entre regras
sob a perspectiva de Robert Alexy
Juíza federal substituta Luciana Laurenti Gheller

1 Introdução
Este trabalho visa examinar, de modo sucinto,
as diferenças entre princípios e regras defendidas
por Robert Alexy1, e a solução por ele proposta
para a colisão de princípios.
Para tanto, indispensável analisar também o
pensamento de Ronald Dworkin2, destacando, ao
final, as semelhanças e diferenças existentes entre
as teorias defendidas por esses dois doutrinadores.

1

Robert Alexy é Professor Catedrático de Direito Público e Filosofia
do Direito na Universidade de Kiel, Alemanha e, atualmente,
um dos juristas alemães mais influentes. Dentre suas principais
obras destacam-se os seguintes livros: Theorie der juristischen
Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie
der juristischen Begründung (1983), Theorie der Grundrechte
(1985), traduzido para o português por Luís Virgílio Afonso
da Silva sob o título de “Teoria dos Direitos Fundamentais”
(Malheiros, 2008), Recht, Vernunft, Diskurs (1995), traduzido
para o português por Luís Afonso Heck sob o título de “Direito,
Razão, Discurso: Estudos para a Filosofia do Direito” (Livraria do
Advogado, 2009), Der Beschluß des Bundesverfassungsgerichts zu
den Tötungen an der innerdeutschen Grenze vom 24. Oktober 1996
(1999), traduzido para o espanhol por A. Daniel Oliver-Lalana
sob o título de “Derecho injusto, retroactividad y principio de
legalidad penal: la doctrina del Tribunal Constitucional Federal
alemán sobre los homicidios cometidos por los centinelas del
muro de Berlín” (Revista Doxa, N. 23, 2000), Begriff und Geltung
des Rechts (2002), traduzido para o português por Gercelia
Batista de Oliveira Mendes sob o título de “Conceito e Validade
do Direito” (WMF Martins Fontes, 2009), The Argument from
Injustice: A Reply to Legal Positivism. (2002), traduzido para
o inglês por Stanley Paulson e Bonnie Litschewski Paulson
(Oxford University Press, 2002), Elemente einer juristischen
Begründungslehre (2003), Constitucionalismo Discursivo (2007).

2

Ronald Dworkin é fi lósofo do Direito norte-americano, professor
de Teoria Geral do Direito na University College London e na
New York University School of Law. Suas obras mais relevantes
são: Taking Rights Seriously (1977), A Matter of Principle,
Law’s Empire (1986), A Bill of Rights for Britain (1990), Life’s
Dominion (1993), Freedom’s Law (1996), Sovereign Virtue: The
Theory and Practice of Equality (2000), Justice in Robes (2006),
Is Democracy Possible Here? Principles for a New Political
Debate (2006), Justice for Hedgehogs (2011).

2 Princípios e regras sob a perspectiva de
Ronald Dworkin
Ronald Dworkin é filósofo do Direito norte-americano e um dos principais teóricos do Direito
da atualidade.
Dworkin critica o positivismo jurídico, especialmente o desenvolvido por Herbert Hart, cuja
principal obra, The Concept of Law, foi publicado
em 1961.
Para o pensamento positivista, o direito é um
sistema aberto, que possibilita ao juiz decidir por
fundamentos extrajurídicos quando deparado
com um espaço vazio no sistema jurídico. Para
essa doutrina, o conjunto de regras válidas esgota o
conceito de direito, abrindo ao juiz a possibilidade
de utilizar-se de discricionariedade para solucionar
os casos que as regras não contemplam.
Entretanto, Dworkin refuta esse entendimento
e propõe uma alternativa à doutrina positivista,
asseverando que ainda quando diante de um caso
difícil, cabe ao juiz descobrir quais são os direitos
das partes, e não criar direito novo.
Baseia-se, o autor, na idéia de que o sistema jurídico é composto não só por regras, mas também
por princípios, devendo o sistema de princípios
permitir que exista uma única resposta correta
também para os casos em que as regras não determinam uma única resposta.
Dworkin se perfilha à tese forte da separação
entre regras e princípios. Para os defensores dessa
teoria, a diferença entre regras e princípios não é
meramente de grau de generalidade, mas qualitativa. As regras possuem apenas a dimensão da
validade, enquanto os princípios possuem também
outra dimensão, a de peso.
De acordo com a tese forte, as regras ou valem,
e por isso são aplicáveis em sua inteireza, ou não
valem, razão pela qual não são aplicáveis. São aplicáveis, assim, em forma de “tudo ou nada”.
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Já para os princípios essa indagação acerca da
validade não faz sentido. Isso porque em caso de
colisão de princípios não há que se perquirir sobre
a validade, mas somente sobre o peso. Terá prevalência o princípio que tiver maior “peso” para a
solução do caso. Nesse rumo, o princípio que não
prevalecer na solução do caso posto em juízo, não
deixará de valer ou de pertencer ao ordenamento
jurídico; ele apenas não foi decisivo para solucionar o caso concreto.

b) a segunda tese é a de que a diferenciação
é somente de grau. É adotada, sobretudo,
pelos autores que vêem no grau da generalidade o critério decisivo para a distinção.
Segundo o critério da generalidade, princípios são normas com grau de generalidade
relativamente alto, enquanto as regras possuem grau de generalidade relativamente
baixo.
c) a terceira tese (teoria da distinção forte),
sustenta que as normas podem distinguir-se
em regras e princípios, e que entre ambos
não existe apenas uma diferença gradual,
mas também uma diferença qualitativa.

3 Robert Alexy
Feita essa breve e necessária explanação sobre
o pensamento de Ronald Dworkin, passamos a
analisar o entendimento de Robert Alexy acerca
da matéria.
Robert Alexy é Professor Catedrático de Direito
Público e Filosofia do Direito na Universidade de
Kiel, Alemanha. É um dos juristas alemães mais
influentes da atualidade.
A distinção qualitativa entre princípios e regras
feita por Dworkin é aceita por Alexy, que parte
dessa teorização para sofisticá-la, desenvolvendo
a idéia de princípios como mandamentos de otimização.
A análise ora empreendida da tese defendida
por Alexy será feita com base, sobretudo, em sua
obra “Theorie der Grundrechte”3.

Para Alexy a terceira tese, que é também defendida por Dworkin, é a correta. A partir dela o
autor apresenta um novo critério que permite que
se distinga, de forma mais precisa, regras e princípios: princípios como mandamentos de otimização.
4.1 PRINCÍPIOS COMO MANDAMENTOS DE OTIMIZAÇÃO
O ponto decisivo na distinção entre regras e
princípios, de acordo com o que prega Alexy, é que
estes são normas que estabelecem que algo deva
seja realizado na maior medida possível dentro
das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Por
isso, denomina os princípios de mandamentos de
otimização.
Para o autor, princípios são:
mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus
variados e pelo fato de que a medida devida
de sua satisfação não depende somente das
possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e
regras colidentes.4

4 Distinção entre Regras e Princípios
Após mencionar a existência de diferentes critérios utilizados para distinguir regras de princípios, Alexy afirma que com base nesses critérios
são possíveis três teses inteiramente diferentes, a
saber:
a) de acordo com a primeira tese, qualquer
tentativa de diferenciar as normas em duas
classes, a das regras e a dos princípios, seria,
diante da diversidade existente, fadada ao
fracasso;
3

Theorie der Grundrechte (1985), traduzido para o português por
Luís Virgílio Afonso da Silva sob o título de “Teoria dos Direitos
Fundamentais” (Malheiros, 2008).

As regras, por sua vez, são por ele definidas
como normas que são sempre satisfeitas ou não
satisfeitas; se a regra vale então deve se fazer exatamente o que ela exige, nem mais, nem menos.

4

Theorie der Grundrechte (1985), traduzido para o português por
Luís Virgílio Afonso da Silva sob o título de “Teoria dos Direitos
Fundamentais” (Malheiros, 2008), p. 90.
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Tecidas essas considerações, conclui o autor
que a distinção entre regras e princípios é qualitativa, e não de grau, e que toda norma necessariamente é ou uma regra ou um princípio, sendo essa
distinção melhor visualizada nos casos de colisões
entre princípios e de conflitos entre regras.
Antes de avançar nesse breve estudo sobre
o entendimento de Robert Alexy, convém fazer
uma rápida consideração sobre a forma como o
tema em foco é tratado pela maioria da doutrina
brasileira.
A respeito, importante observação é feita por
Virgílio Afonso da Silva5. Referido autor ressalta
que o conceito adotado por Robert Alexy, do princípio como espécie de norma contraposta à regra
jurídica, é muito diferente daquele utilizado pelos
doutrinadores brasileiros, que tradicionalmente
definem princípios como “mandamentos nucleares” ou “disposições fundamentais” do sistema, ou
ainda como “núcleos de condensações”.
Embora a nomenclatura varie de autor para
autor, Virgílio Afonso da Silva aponta que a idéia
adotada costuma ser a mesma: a de que os princípios são as normas mais fundamentais do sistema, ao passo que as regras costumam ser definidas
como meios de concretização desses princípios,
possuindo um caráter mais instrumental e menos
fundamental.
Pondera, o autor, que a principal diferença entre a proposta de Alexy e a defendida pela doutrina
brasileira, é que o conceito de princípio, na teoria
de Alexy, nada diz sobre a fundamentalidade da
norma, para quem uma norma é um princípio apenas em razão de sua estrutura normativa, e não de
sua fundamentalidade.
Virgílio Afonso da Silva destaca, ainda, um
equívoco em que comumente incorre a doutrina
brasileira em trabalhos sobre o tema, procedendo, preliminarmente, à distinção entre princípios e regras com base nas teorias de Dworkin
e Alexy, para fazer, em seguida, uma tipologia
dos princípios constitucionais nos moldes das
concepções tradicionalmente adotadas, ou seja,
que os consideram como normas fundamentais
do sistema.
5
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Artigo publicado na Revista Latino-Americana de Estudos
Constitucionais 1 (2003).

A despeito dessa observação, o autor brasileiro
conclui que o conceito de princípio adotado por
Alexy é axiologicamente neutro, não expressando
seu uso nenhuma opção por esta ou aquela disposição fundamental, nem por este ou aquele tipo de
constituição6.
4.2 COLISÕES ENTRE PRINCÍPIOS E CONFLITOS ENTRE
REGRAS

4.2.1 CONFLITO ENTRE REGRAS
Segundo Alexy, existem duas soluções para o
conflito entre regras:
a) introduzir-se, em uma das regras, uma cláusula de exceção que elimine o conflito;
b) ou declarar-se inválida uma das regras.
Quando o conflito entre regras não pode ser
solucionado por meio de introdução de uma cláusula de exceção em uma delas, pelo menos uma das
regras deve ser declarada inválida.
Esse problema, segundo Alexy, pode ser solucionado por meio de regras como lex posterior derogat legi priori e lex specialis derogat legi generali,
sendo possível proceder de acordo com a importância de cada regra em conflito. O fundamental
é que exista uma decisão sobre validade.
4.2.2 COLISÃO ENTRE PRINCÍPIOS
Para Alexy, as colisões entre princípios devem
ser solucionadas de forma completamente diversa.
Havendo colisão entre princípios, um terá que ceder, não implicando isso, todavia, que o princípio
cedente deva ser declarado inválido, nem tampouco que se deva nele introduzir uma cláusula de
exceção.
Significa dizer que sob determinadas condições
verificadas no caso concreto, um princípio tem
precedência sobre outro, podendo observar-se o
contrário sob outras condições.
Feito esse esclarecimento, o autor aponta a
diferença verificada na solução de conflitos entre
regras e de colisões entre princípios: “Conflitos
entre regras ocorrem na dimensão da validade,
enquanto as colisões entre princípios — visto que

6

Vide nota 5.
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só os princípios podem colidir — ocorrem, para
além dessa dimensão, na dimensão do peso”7.
Sobre a colisão entre princípios, Alexy pondera
a importância de compreender-se a estrutura das
soluções de colisão, por ele resumida em uma lei
de colisão.
Alexy afirma que a colisão observada num caso
concreto não pode ser solucionada com base em
uma precedência absoluta de um princípio sobre
o outro, porque nenhum deles goza, por si só, de
prioridade.
A solução para essa colisão consiste no estabelecimento de uma relação de precedência
condicionada entre os princípios, com base nas
circunstâncias do caso concreto. Levando-se
em consideração o caso concreto, o estabelecimento de relações de precedências condicionadas consiste na fixação de condições sob as
quais um princípio tem precedência em face do
outro. Sob outras condições, é possível que a
questão de precedência seja resolvida de forma
contrária8.

Com base nesse entendimento, o autor deduz
ser possível formular a seguinte lei sobre a conexão entre relações de preferências condicionadas
e regras:
Se o princípio P1 tem precedência em face do
princípio P2 sob as condições C: (P1 P P2) C, e
se do princípio P1, sob as condições C, decorre
a conseqüência jurídica R, então vale uma regra que tem C como suporte fático e R como
conseqüência jurídica: C →R.9

Em seguida, o autor faz uma formulação menos
técnica dessa lei:
As condições sob as quais um princípio tem
precedência em face de outro constituem o
suporte fático de uma regra que expressa a
conseqüência jurídica do princípio que tem
precedência.10
7

Theorie der Grundrechte (1985) — tradução para o português por
Luís Virgílio Afonso da Silva sob o título de “Teoria dos Direitos
Fundamentais” (Malheiros, 2008), p. 94.

8

Obra descrita na Nota 8 (p. 96).

9

Obra descrita na Nota 8 (p. 99).

10

Vide nota 10.

Alexy denomina essa regra como “lei de colisão”, e um dos fundamentos da teoria por ele
defendida:
Ela reflete a natureza dos princípios como
mandamentos de otimização: em primeiro
lugar, a inexistência de relação absoluta de precedência e, em segundo lugar, sua referência
a ações e situações que não são quantificáveis.
Ao mesmo tempo, constituem eles a base para
a resposta a objeções que se apóiam na proximidade da teoria dos princípios com a teoria
dos valores.11

Traçadas as diferenças básicas entre regras e
princípios, e os diferentes comportamentos que
delas decorrem em casos de conflitos e colisões,
o autor aprofunda seu estudo analisando outras
características e abordando objeções que poderiam
ser feitas contra a teoria sobre conflitos e colisões.
4.3 OUTRAS CARACTERÍSTICAS DAS REGRAS E DOS
PRINCÍPIOS

4.3.1 O DISTINTO CARÁTER PRIMA FACIE DAS REGRAS E
DOS PRINCÍPIOS

Como mencionado, para Alexy os princípios
exigem que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas
e fáticas existentes. Não contêm, portanto, um
mandamento definitivo, mas apenas prima facie.
Representam razões que podem ser afastadas por
razões antagônicas.
Os princípios não dispõem, portanto, da extensão de seu conteúdo em face dos princípios
colidentes e das possibilidades fáticas.
Já as regras exigem que seja feito exatamente
aquilo que ordenam, têm uma determinação da
extensão de seu conteúdo no âmbito das possibilidades jurídicas e fáticas, diferentemente do que
ocorre com os princípios.
Segundo o autor, entretanto, é equivocado imaginar-se que os princípios têm sempre um mesmo
caráter prima facie, e as regras um mesmo caráter
definitivo.
Nesse ponto, Alexy critica o modelo proposto
por Dworkin, de que as regras, se válidas, devem
11

Vide nota 10.
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ser aplicadas da forma tudo ou nada, e de que os
princípios apenas contêm razões que indicam uma
direção, mas não têm como consequência necessária uma determinada decisão.
Para Alexy, esse modelo é muito simples, fazendo-se necessário um modelo diferenciado.
No que diz respeito às regras, sustenta que desse modelo diferenciado decorreria a possibilidade
de introduzir-se uma cláusula de exceção à regra
quando da decisão de um caso, quando a regra
perderia, então, seu caráter definitivo.
Comenta que, contrariamente do que defende
Dworkin, as cláusulas de exceção introduzíveis não
seriam sequer teoricamente enumeráveis.
Com a introdução de uma cláusula de exceção,
a regra perde seu caráter definitivo estrito para a
decisão, adquirindo, por essa razão, um caráter
prima facie. Pondera Alexy, que o fato do enfraquecimento de seu caráter definitivo não faz com
que as regras passem a ter o mesmo caráter prima
facie dos princípios.
É que o caráter prima facie das regras se apresenta de forma excepcional, somente ocorrendo
quando da introdução de uma cláusula de exceção.
O caráter prima facie dos princípios, por outro
lado, sempre existe e pode ser fortalecido por meio
da introdução de uma carga argumentativa a favor
de determinados princípios ou de determinadas
classes de princípios.

Por outro lado, pondera Alexy, que a compreensão de que os princípios são razões para regras
mostra-se correta, na medida em que reflete o diferente caráter de regras e princípios como razões
para juízos concretos de dever-ser, explicando:

4.3.2 REGRAS E PRINCÍPIOS COMO RAZÕES
Alexy afirma que princípios são sempre razões
prima facie, enquanto as regras, se não houver o
estabelecimento de alguma exceção, são razões
definitivas.
Para o autor, os princípios e as regras são razões
para ações ou razões para normas. Enquanto razões para normas, podem ser razões para normas
universais (gerais-abstratas) e/ou para normas individuais (juízos concretos de dever-ser).
Destaca que para um dos critérios de diferenciação entre regras e princípios, estes seriam
razões para as regras, e as regras razões para decisões concretas. O autor critica esse entendimento, argumentando que pode ocorrer justamente
o contrário, ou seja, que as regras sejam razões
para outras regras e princípios razões para juízos
concretos de dever-ser.

4.3.3 GENERALIDADE E PRINCÍPIOS
Alexy afirma que o critério da generalidade
é apenas relativamente correto, pois, embora os
princípios sejam relativamente gerais, não se pode
negar a existência de normas de alto grau de generalidade que não são princípios.

Se uma regra é uma razão para um determinado juízo concreto — o que ocorre quando
ela é válida, aplicável e infensa a exceções —,
então ela é uma razão definitiva. Se o juízo
concreto de dever-ser tem como conteúdo
a definição de que alguém tem determinado
direito, então, esse direito é um direito definitivo. Princípios são, ao contrário, sempre
razões prima facie. Isoladamente considerados, eles estabelecem apenas um direito prima
facie. (...) O caminho que vai do princípio,
isto é, do direito prima facie, até o direito definitivo passa pela definição de uma relação de
preferência. Mas a definição de uma relação
de preferência é, segundo a lei de colisão, a
definição de uma regra. Nesse sentido, é possível afirmar que sempre que um princípio
for, em última análise, uma razão decisiva
para um juízo concreto de dever-ser, então,
esse princípio é o fundamento de uma regra,
que representa uma razão definitiva para esse
juízo concreto. Em si mesmos, princípios
nunca são razões definitivas12.

4.4 OBJEÇÕES AO CONCEITO DE PRINCÍPIO
Dentre outras, merecem destaque três objeções
suscitadas contra o conceito de princípio defendido por Alexy, a saber:
a) a primeira sustenta que há colisões entre
princípios que podem ser resolvidas por
meio da declaração de invalidade de um
deles;

12

Obra descrita na Nota 8 (p. 108).
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b) a segunda, que existem princípios absolutos,
que nunca podem ser colocados em uma
relação de preferência em face de outros
princípios;
c) a terceira, que o conceito de princípio é
muito amplo e, por isso inútil, porque
abrangeria todo interesse que possa ser
introduzido num processo de sopesamento.
O autor, entretanto, afasta essas três objeções,
argumentando a correção da teoria por ele defendida.

Conclui Alexy que a objeção feita a partir da
possibilidade de se classificar princípios como inválidos longe está de atingir o teorema da colisão.

4.4.1 INVALIDADE DE PRINCÍPIOS
A objeção feita ao conceito de princípios, nesse
caso, diz respeito à possibilidade de um princípio
ser declarado inválido quando confrontado com
outros princípios.
Alexy não refuta a possibilidade, embora rara,
de um princípio ser declarado inválido quando do
primeiro encontro com outros princípios, citando,
hipoteticamente, o princípio da segregação racial,
que seria sempre preterido enquanto vigentes os
princípios do ordenamento jurídico.
A partir dessa conclusão poderia ser suscitada
a invalidade do teorema da colisão apresentado.
O autor argumenta, todavia, o equívoco dessa
assertiva, por afastar-se de um ponto decisivo: a
existência de dois tipos categoricamente distintos
de contradição normativa em sentido amplo. O
primeiro tipo de contradição diz respeito à própria validade da norma perante o ordenamento
jurídico, do qual o principal exemplo é o conflito
de regras; enquanto o segundo tipo de contradição normativa ocorre no interior do ordenamento
jurídico.
No primeiro tipo, o âmbito de validade diz respeito à decisão do que deve ser colocado dentro e
o que deve ser deixado fora do ordenamento jurídico. O hipotético princípio da segregação racial
demonstra que, embora raramente isso ocorra no
ordenamento jurídico, é possível que a questão de
validade seja postulada também em relação aos
princípios.
Já as contradições normativas em sentido amplo que ocorrem no interior do ordenamento jurídico são sempre colisões entre princípios, que
pressupõem a validade dos princípios colidentes.

É fácil argumentar contra a existência de princípios absolutos em um ordenamento jurídico
que inclua direitos humanos fundamentais.
Princípios podem se referir a interesses coletivos ou a direitos individuais. Se um princípio
se refere a interesses coletivos e é absoluto, as
normas de direitos fundamentais não podem
estabelecer limites jurídicos a ele. Assim, até
onde o princípio absoluto alcançar não pode
haver direitos fundamentais. Se o princípio
absoluto garante direitos individuais, a ausência de limites desse princípio levaria à
seguinte situação contraditória: em caso de
colisão, os direitos de cada indivíduo, fundamentados pelo princípio absoluto, teriam
que ceder em favor dos direitos de todos os
indivíduos, também fundamentados pelo
princípio absoluto. Diante disso, ou os princípios absolutos não são compatíveis com direitos individuais, ou os direitos individuais
que sejam fundamentados pelos princípios
absolutos não podem ser garantidos a mais
de um sujeito de direito.13

4.4.2 PRINCÍPIOS ABSOLUTOS
Essa objeção se fundamenta na tese de que
existem princípios absolutos, ou seja, princípios
extremamente fortes que em nenhuma hipótese
cedem em favor de outros.
Alexy se insurge contra a existência de princípios absolutos em um ordenamento jurídico
que inclua direitos fundamentais, apontando as
seguintes contradições encontradas nessa tese:

4.4.3 A AMPLITUDE DO CONCEITO DE PRINCÍPIO
De conformidade com Alexy, princípios podem
se referir tanto a direitos individuais quanto a interesses coletivos. Adota, portanto, uma concepção
mais ampla de princípio.
Nesse ponto, o autor se afasta da teoria de
Dworkin, que concebe princípios somente como
razões para direitos individuais, mais restritiva,
13

Obra descrita na Nota 8 (p. 111).
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portanto. Na visão de Alexy, a definição mais restrita de princípios, excluindo o âmbito dos bens
coletivos, é inconveniente, já que as propriedades lógicas de ambos os princípios, que aparecem
sobretudo nas colisões, sugerem a adoção de um
conceito amplo de princípio.
4.5 A TEORIA DOS PRINCÍPIOS E A MÁXIMA DA

em sentido estrito é deduzível do caráter principiológico das normas de direitos fundamentais.14

Já as máximas da necessidade e da adequação,
de modo diverso, decorreriam da natureza dos
princípios como mandamentos de otimização em
face das possibilidades fáticas.

PROPORCIONALIDADE

Analisadas as demais características dos princípios apontadas por Alexy, e os argumentos utilizados pelo autor para afastar as objeções feitas contra
a teoria sobre conflitos e colisões, encerramos a
análise sobre o entendimento de Robert Alexy,
com um rápido estudo sobre a máxima proporcionalidade.
Alexy defende que a natureza dos princípios
implica a máxima proporcionalidade, significando dizer que a proporcionalidade, em suas três
máximas parciais da adequação, da necessidade
(mandamento do meio menos gravoso) e da proporcionalidade em sentido estrito (mandamentos
de sopesamento propriamente dito), decorre logicamente da natureza dos princípios.
Para Alexy, a máxima da proporcionalidade
em sentido estrito decorre do fato de princípios
serem mandamentos de otimização em face das
possibilidades jurídicas:
Princípios são mandamentos de otimização
em face das possibilidades jurídicas e fáticas.
A máxima da proporcionalidade em sentido
estrito, ou seja, exigência de sopesamento, decorre da relativação em face das possibilidades jurídicas. Quando uma norma de direito
fundamental com caráter de princípio colide
com um princípio antagônico, a possibilidade
jurídica para a realização dessa norma depende
do princípio antagônico. Para se chegar a uma
decisão é necessário um sopesamento nos termos da lei de colisão. Visto que a aplicação de
princípios válidos — caso sejam aplicáveis —
é obrigatória, e visto que para essa aplicação,
nos casos de colisão, é necessário um sopesamento, o caráter principiológico das normas
de direito fundamental implica a necessidade
de um sopesamento quando elas colidem com
princípios antagônicos. Isso significa dizer, por
sua vez, que a máxima da proporcionalidade
150

5 Principais distinções entre as teorias de
Alexy e Dworkin
Analisadas brevemente as teorias defendidas
por Robert Alexy e Ronald Dworkin, verifica-se
que elas se afastam especialmente em dois pontos, no que diz respeito à matéria objeto do presente estudo: a) a tese da única resposta correta,
defendida por Dworkin; e b) a concepção ampla
de princípio, defendida por Alexy.
Dworkin defende a idéia de que um juiz dotado
de todas as características perfeitas, chamado por
ele de juiz “Hércules”, seria capaz de encontrar a
resposta correta para todos os casos apresentados,
inclusive os mais difíceis. Isso implicaria, todavia,
na necessidade de um modelo integrado de sistema
jurídico.
Alexy questiona a tese da única resposta correta, ponderando que as exigências para sua verificação só se podem cumprir de maneira aproximada:
La cuestión de la única respuesta correcta depende essencialmente de si el discurso prático lleva a una única respuesta correcta para
cada caso. Llevaria a ello si su aplicación garantizara siempre um conseno. Ya um simple
esbozo muestra claramente que varias de sus
exigencias, bajo condiones reales, sólo se pueden cumplir de manera aproximada. Esto ya
excluye um conseno para cada cuestión. Por
tanto, uma única resposta correcta para cada
caso sólo podria admtirse recurriendo a cinco
idealizaciones, a saber: 1) tiempo ilimitado; 2)
información ilimitada; 3) claridad linguistica
conceptual ilimitada; 4) capacidad y dispo-

14

Obra descrita na Nota 8 (p. 117-118).
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sición ilimitada para el cambio de roles y 5)
carencia de prejuicios ilimitada.15

Sobre a amplitude do conceito de princípio,
como visto, Dworkin adota a definição restrita,
considerando como princípios somente aqueles
que expressam direitos individuais.
Alexy refuta essa concepção restritiva de princípio. Em sua visão, a exclusão do âmbito dos bens
coletivos se mostra inconveniente, na medida em
que as propriedades lógicas de ambos os princípios, que se evidenciam especialmente nas colisões,
sugerem a adoção de princípios como conceito
amplo.

ALEXY, Robert. “Sistema Jurídicos, Princípios Jurídicos Y Razón Práctica”. Palestra conferida pelo
autor na IV Jornadas Internacionales de Lógica
e Informática Jurídicas, em San Sebastian, em
1988. Tradução Manuel Atienza.
ALEXY, Robert. “O modelo das regras e o modelo
dos princípios na colisão de direitos fundamentais”. Revista dos Tribunais, volume 781. 2000, p.
71-78.
DA SILVA, Virgílio Afonso. “Princípios e Regras:
mitos e equívocos acerca de uma distinção”. Revista Latino- Americana de Estudos Constitucionais 1. 2003, p. 607-630.

6 Conclusão
Não há dúvidas de que tanto Dworkin como
Alexy contribuíram de maneira fantástica, propondo caminhos teóricos que possibilitam ao julgador maior fundamentação racional na solução
das questões difíceis colocadas ao Poder Judiciário.
Alexy parte do pensamento de Dworkin sobre
a distinção qualitativa entre princípios e regras,
aprofundando-o. Justifica a existência de princípios como espécie normativa diversa das regras,
e cujas características se evidenciam com maior
clareza nas colisões.
A aplicação da máxima proporcionalidade para
a solução das colisões entre princípios, ou seja,
da exigência de sopesamento nos termos da lei de
colisão, constitui um indiscutível avanço, na medida em que possibilita ao julgador a adoção de um
procedimento formal muito claro para a aplicação
dos princípios num caso concreto.

7 Bibliografia
ALEXY, Robert. “Theorie der Grundrechte”, traduzido para o português sob o título “Teoria dos
Direitos Fundamentais”, por Virgílio Afonso da
Silva. Editora Malheiros, 2008.
15

Texto extraído da palestra oferecida por Robert Alexy na “IV
Jornadas Internacionales de Lógica e Informática Jurídicas”,
ocorrida em San Sebastián, em setembro de 1988, tradução de
Manuel Atienza.

151

Princípios constitucionais que regem o interrogatório.
Breves considerações
Juíza federal substituta Mara Lina Silva do Carmo

1 Interrogatório. Conceito
Dos atos processuais constantes do procedimento descrito acima, em apertada síntese, indubitavelmente, o interrogatório se revela de extrema importância na concretização das garantias
constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
O interrogatório é o ato processual que possibilita ao acusado apresentar sua versão defensiva
sobre os fatos narrados na denúncia — ou queixa
—, diretamente ao juiz, admitindo-os como verdadeiros ou rechaçando a sua ocorrência na forma
consignada pela acusação, total ou parcialmente;
poderá, ainda, o acusado permanecer em silêncio,
sem que isso signifique prejuízo à sua defesa, nem
tampouco confissão.

2 Natureza jurídica do interrogatório
Acerca da natureza jurídica do interrogatório,
a doutrina se divide em quatro correntes principais: 1) essencialmente, constitui meio de prova;
2) meio de defesa; 3) meio de prova e de defesa;
4) fundamentalmente, meio de defesa; subsidiariamente, meio de prova1.
Para os adeptos da quarta corrente, a qualificação de meio de defesa predomina sobre a concernente à prova, porquanto o réu tem o direito
de permanecer em silêncio, como lhe assegura a
Constituição, em seu artigo 5º, LXIII. Desse modo,
apenas subsidiariamente, se o réu resolver falar, o
teor das suas declarações no interrogatório poderá
servir como meio probatório.
Esse posicionamento decorre de uma correta
interpretação do direito ao silêncio que, embora
direcionado aos réus presos, em sua origem constitucional, tem perfeita incidência em relação aos
1

NUCCI, Guilherme de Souza. Ob. cit., p. 387.

réus soltos, tanto que a Lei 10.792/2003 alterou a
redação do artigo 186, parágrafo único, do Código de Processo Penal, prestigiando o princípio
da igualdade. A atual redação desse artigo ficou
assim redigida:
Art. 186. Depois de devidamente qualificado e
cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar
o interrogatório, do seu direito de permanecer
calado e de não responder perguntas que lhe
forem formuladas.
Parágrafo único. O silêncio, que não importará
em confissão, não poderá ser interpretado em
prejuízo da defesa.

3 Princípios constitucionais que regem o
interrogatório
Como princípio basilar do ordenamento jurídico, o princípio do devido processo legal (due
process of law) deve ser acatado na realização do
interrogatório, assim como a ampla defesa e o contraditório, com todos os meios e recursos inerentes
a esse princípio constitucional.
O exercício do direito à ampla defesa deve ser
garantido desde o momento anterior ao início do
interrogatório até a sua finalização, tanto em sua
vertente discricionária — a autodefesa — quanto
na obrigatória — defesa técnica. De igual modo,
é imprescindível assegurar o exercício do contraditório, permitindo a concreta participação do
réu e seu defensor no ato, respeitados, quanto ao
advogado, os contornos legalmente impostos para
tanto.
Esses cuidados em torno do interrogatório se
justificam em razão das conseqüências advindas
desse ato judicial, em especial, no que concerne ao
direito de defesa, à produção de prova e à formação do convencimento do juiz.
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Para ilustrar a presente narrativa, faz-se oportuna a transcrição da ementa da lavra do Ministro
Arnaldo Esteves Lima:

PROCESSUAL PENAL. Habeas Corpus. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em nulidade do processo
decorrente da falta de citação para o aditamento
da denúncia, uma vez que a peça acusatória foi
retificada poucos dias após seu recebimento,
possibilitando à paciente tomar conhecimento
de todos os fatos a ela imputados, quando da
realização do interrogatório judicial, motivo
pelo qual incide, na hipótese, o disposto no art.
570 do Código de Processo Penal.
2. Por outro lado, eventual impugnação ao aditamento da denúncia ocorrido antes do interrogatório deverá ser feita no momento da apresentação da defesa prévia, sob pena de preclusão.
3. Não fora isso, não se verifica prejuízo para
o livre exercício da ampla defesa e do contraditório, nem violação ao princípio do devido
processo legal, quando o aditamento da peça
acusatória não implica modificação substancial da acusação, nem agrava a imputação
relativa à paciente, mas, ao contrário, limita-se a corrigir erro material, especificando os
delitos possivelmente cometidos pelos demais
integrantes da quadrilha.
4. Por fim, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, “Nenhum ato será
declarado nulo, se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Portanto, no caso, a paciente foi denunciada e, posteriormente, pronunciada apenas
pela prática do crime previsto no art. 288,
parágrafo único, do Código Penal, sendo
irrelevantes as alusões constantes do aditamento relativas a furto, roubos, ameaças
e receptações, mencionados pela acusação
como sendo os crimes praticados por membros da quadrilha.
5. Ordem denegada.2

2

LIMA, Ministro Arnaldo Esteves. Superior Tribunal de Justiça

4 A razoável duração do processo
segundo o meio utilizado para
realização do interrogatório
Apesar de ter sido alterada a ordem na sua realização, como exposto anteriormente, passando
o interrogatório a se realizar após os depoimentos
do ofendido e das testemunhas, bem assim de
eventuais esclarecimentos e reconhecimentos,
permanecem vigentes as disposições anteriores
pertinentes aos requisitos desse ato judicial.
Antes de iniciar o interrogatório, o juiz informará ao acusado sobre o seu direito de permanecer calado, não respondendo às perguntas que
lhe forem feitas, sem que desse silêncio decorra
qualquer prejuízo à sua defesa ou configure sua
confissão, por se tratar de garantia constitucional.
Caberá ao juiz, também, garantir que o réu
seja assistido por defensor durante o seu interrogatório — desde o momento da qualificação
— e que se realize entrevista reservada entre estes,
antes do início do ato. Além disso, o Ministério
Público ou o ofendido e a defesa poderão, ao final
do interrogatório, solicitar esclarecimentos sobre
os fatos, sendo as perguntas correlatas formuladas pelo juiz, se entender pela sua pertinência e
relevância.
Essas são algumas das inovações promovidas
pela Lei 10.792/2003, tendo em vista que, antes,
não era obrigatória a presença de defensor ao interrogatório devido à impossibilidade de haver
intervenção das partes durante a sua realização,
embora a prática apontasse em outro caminho,
observando o efetivo exercício do contraditório e
da ampla defesa, por se tratar de ato de autodefesa
e meio de prova. Como costuma acontecer, da
prática jurisdicional se justificou a necessidade
das alterações em tela.
O interrogatório será realizado na sede do Juízo perante o qual tramita a respectiva ação penal,
salvo se o acusado residir em local situado fora do

– STJ. Jurisprudência. HC 38775 – Habeas Corpus 38775 – julgamento em 01/03/2005 – publicação em 11/04/2005, p.343. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?liv
re=penal+e+interrogat%F3rio+e+princ%EDpio+e+ampla+adj+d
efesa+e+contradit%F3rio+e+devido+e+%22devido+processo%22
&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=3>. Acesso em 23 ago. 2008.
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âmbito dessa jurisdição, o que ensejará a expedição
de carta precatória, rogatória ou de ordem.
Tratando- se de réu preso, o parágrafo § 1º do
artigo 186 do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 10.792/03, determina que:
§ 1º O interrogatório do acusado preso será
feito no estabelecimento prisional em que se
encontrar, em sala própria, desde que estejam
garantidas a segurança do juiz e auxiliares, a
presença do defensor e a publicidade do ato.
Inexistindo a segurança, o interrogatório será
feito nos termos do Código de Processo Penal.

Na prática, a determinação legal supra transcrita não tem sido adotada, em virtude da precária
estrutura dos estabelecimentos prisionais, que não
dispõem da segurança necessária para possibilitar,
sem riscos, a presença do juiz, Ministério Público
e/ou ofendido e advogado, além de serventuários,
outros auxiliares da justiça e eventuais expectadores, caso se trate de ação não submetida ao sigilo.
Com isso, a pretendida realização do interrogatório de presos nos respectivos locais onde estão recolhidos, ainda não se tornou a regra, como
objetivado pelo legislador, o que somente se concretizará quando o Estado assegurar o nível de
segurança exigido, sob pena de submeter a sérios
riscos a integridade física de todos os indivíduos
que atuam, de alguma forma, na audiência.
No mundo globalizado em que vivemos, é desnecessário esclarecer que esse risco não decorre de
mera suposição, desprovida de elementos aptos a
subsidiar o temor real do seu acontecimento. Basta
uma rápida pesquisa nos meios de comunicação do
país para se constatar a expressiva ocorrência de
rebeliões, motins, fugas e outros movimentos de
detentos, muitas vezes, com reféns sendo utilizados como moeda de troca frente ao Poder Público.
Dessa forma, ainda não é o momento, pelo menos, em todo o território nacional, para se impor
a realização do interrogatório de presos nos locais
onde se encontrem recolhidos, nos exatos moldes
do artigo 185, § 1º, do Código de Processo Penal.
Está na adoção da videoconferência como meio
de realização do interrogatório de réus presos a
solução para conciliar a celeridade buscada pela
Lei 10.792/2003 e a garantia de segurança para o
juiz, as partes e os auxiliares da justiça.
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O dever constitucional de fundamentação dos atos judiciais e as
sentenças dos Juizados Especiais Federais
Juiz federal Marcelo Motta de Oliveira

A criação dos Juizados Especiais Federais,
através da edição da Lei 10.259/01, foi cercada de
expectativas, tanto dos jurisdicionados, ansiosos
por verem seus litígios com o Estado Brasileiro
solucionados de forma mais célere, quanto dos
operadores do direito, eis que o Diploma Legal
mencionado pouco disciplinou os aspectos procedimentais e mesmo as questões estruturais necessárias para a concretização desse anseio dos
cidadãos. Como observa Gláucio Ferreira Maciel
Gonçalves, Os Tribunais, agindo dentro da ótica
da impossibilidade de não-decidir, foram, com o
passar do tempo, aprimorando o sistema definido
pela Lei 10.259/01. Ao distinguir os casos que lhes
são submetidos à decisão, os Tribunais formulam
novas regras de decisão, que são aplicadas. Surge,
assim, por meio da atividade sentenciadora dos
Tribunais, um direito judicial, o qual, na sua reutilização constante, é aplicado no caso e aproveitado em outros casos1. É certo que a própria Lei
9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados
Especiais Federais por disposição expressa da Lei
10.259/01, estabelece que o processo relativo às
causas sob sua regência deve orientar-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade,
economia processual e celeridade. Tal não obsta,
porém, que o processo mantenha as características distintivas da atividade jurisdicional, com
absoluto resguardo das garantias constitucionais
incidentes na espécie.
Muitas inovações surgidas da aplicação do
direito são altamente criativas e benéficas, como
extensamente leciona Gonçalves na tese citada,
sobre cujo tema não iremos nos estender por não
ser o objeto deste trabalho. Lembramos, de nossa
1

In Observação Jurídico-Sociológica da Lei dos Juizados Especiais
Federais, Tese apresentada e aprovada junto ao programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade
Federal de Minas Gerais visando a obtenção do título de Doutor
em Direito, 2007, no prelo.

parte, sucintamente, o reconhecimento da possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, por
aplicação do direito processual comum, já que a
legislação dos juizados prevê apenas a concessão de
medidas cautelares; a instituição de sistema de custeio, pela Administração da Justiça, das perícias,
viabilizando principalmente as ações de natureza
previdenciária; a dispensa de audiências quando
inviável a conciliação e não há necessidade de
produção de prova oral, instituindo-se prazo para
contestação, também por aplicação subsidiária de
regra do direito processual comum, evitando-se a
inviabilização dos juizados por impossibilidade de
atendimento à pletora de audiências que, em caso
contrário, seria necessária; dentre muitas outras
regras de criação judicial, que estão de acordo com
os princípios norteadores dos juizados especiais e
não causaram qualquer tipo de prejuízo às garantias constitucionais processuais das partes.
Contudo, o propósito de tornar eficientes os
Juizados Especiais Federais, dando eficácia à Lei
instituidora, por vezes tem feito tábula rasa das
disposições e garantias constitucionais ligadas ao
contraditório e ao devido processo legal. Assim,
por exemplo, a instrução francamente deficiente
de ações previdenciárias em que é feita a colheita de depoimentos pessoais e prova testemunhal,
realizada em 30, 40 ou mais audiências diárias,
inviabilizando o correto esclarecimento da questão
de fato afeta ao tema controvertido; a excessiva
simplificação dos ritos, possibilitando o julgamento com fundo em provas sobre as quais uma
das partes não teve vistas ou oportunidade para
impugnação; a realização de prova pericial antes
mesmo da citação inicial do Réu, que, portanto,
não pôde intervir na produção da aludida prova;
perícias em formulários previamente preparados,
com marcação de sinais em quadrículas do tipo
“múltipla escolha”, sem fundamentação que permita o controle de seu conteúdo pelas partes e nem
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mesmo pelo juiz2; e outras medidas da espécie, não
só têm sido admitidas correntemente como, eventualmente, são elogiadas e distinguidas em face
de sua contribuição para o alcance do propósito
de realizar os julgamentos com maior celeridade,
ainda que, reiteramos, com sacrifício de direitos e
2
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Já tivemos ocasião de fundamentar sentenças, por mais de uma
vez, em ações envolvendo laudos periciais do setor de perícias do
INSS, da seguinte forma: ¨Como registrado na decisão em que
concedi a antecipação dos efeitos da tutela, observo, por pertinente, que o documento intitulado “Comunicado do Resultado
da Avaliação da Incapacidade”, mediante o qual o Réu é cientificado do resultado do exame e do deferimento ou indeferimento
do benefício, é de péssima qualidade, como infelizmente costuma ocorrer com os formulários utilizados pelo Réu para as perícias que realiza, de maneira geral”. Basta meia dúzia de rabiscos,
sem nenhuma fundamentação, sugerindo a realização de exame
superficial e apressado pelo perito, sem nenhuma conclusão ou
manifestação escrita de forma a dar algum suporte técnico à
decisão que cessou a incapacidade, para que o segurado se veja
destituído dos meios para prover a sua subsistência e, inclusive,
cerceado gravemente em suas possibilidades de recurso, à falta de
fundamentação para o ato que cessou o pagamento do benefício.
Assim, o benefício foi concedido em 04 de janeiro de 2006, como
se vê do documento de fls. 22, à constatação de que “existe incapacidade para o trabalho”. Não especifica sequer a moléstia que
acomete o Autor. E foi cessado porque há um círculo a caneta em
um formulário em torno da expressão “Conclusão Tipo 1 – Não
há incapacidade para o trabalho”.
Ora, a Constituição da República assegura aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, o due processo of law, em seu
art. 5º, LV, que consiste em direito fundamental do cidadão e somente pode ser corretamente exercido caso as decisões, nos respectivos processos, sejam fundamentadas. O processo perante a
administração pública direta e indireta — portanto alcançando
também as autarquias como a Ré — é regulado pela Lei 9.784/99,
ignorada totalmente na vertência. Ali se assegura, em seu art. 2º,
VII, a indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Autoriza-se à administração a elaboração de
formulários padronizados para uso do cidadão que pretende iniciar processo administrativo (art. 7º). Principalmente, a teor do
art. 50, Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I - neguem,
limitem ou afetem direitos ou interesses; como se dá no caso ora
em exame; e, por fi m, § 1o A motivação deve ser explícita, clara
e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões
ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. § 2o Na
solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado
meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde
que não prejudique direito ou garantia dos interessados.
Fácil constatar que o modus via do qual as decisões são adotadas e comunicadas ao interessado, no caso em tela, é francamente ilegal, violando as citadas disposições da Lei 9.784/99 e a
própria Constituição da República, por extensão.” Devemos reconhecer que o INSS melhorou a qualidade de seus laudos. Mas
em alguns juizados, para nosso espanto, aderiu-se ao modelo ultrapassado pela autarquia.

garantias individuais das partes litigantes, desnaturando assim a própria essência da dialética do
procedimento jurisdicional.
Sobre uma dessas praxes, em particular, deteremos o olhar no curso deste trabalho: a proliferação
de sentenças insuficientemente fundamentadas, ou
simplesmente não fundamentadas — caso daquelas com fundamentação genérica, sem exame das
provas apuradas no curso da instrução, às vezes
até obtidas por meio do recurso de informática
denominado “mala direta”, em que o manejo de
meia dúzia de frases adrede preparadas possibilita
a redação de grande número de sentenças, com
enorme rapidez, sem qualquer dúvida tornando
mais célere o julgamento; porém, retirando-lhe a
juridicidade.
A Constituição da República de 1988 elevou
o princípio da motivação das decisões judiciais à
condição de norma fundamental do Estatuto da
Magistratura, através da disposição do inciso IX de
seu art. 93, que determina que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Ensina o ilustre Professor e jurista mineiro
Paulo Roberto de Gouvêa Medina, que A motivação dos pronunciamentos decisórios da Justiça
é requisito de validade desses e, em se tratando de
sentença, um dos elementos formais que o ato deverá conter. Assim dispõem as leis processuais comuns
(Cód.de Proc. Civil, arts. 165 e 458, II; Cód. De
Proc. Penal, art. 381, III e IV) e também as especiais
(Lei 9.099, de 26.09.95, s/Juizados Especiais, art. 38,
caput; Consolidação das Leis do Trabalho, art. 832,
caput; Cód. De Proc. Penal Militar, art. 438, ‘b’, ‘c’
e ‘d’). Tais disposições correspondem, aliás, a uma
tradição do nosso direito, devendo lembrar-se que
o primeiro estatuto processual civil brasileiro — o
Regulamento 737, de 25 de novembro de 1850 — já
incorporava regra sobre a matéria, no seu art. 2323.
Trata-se, pois, de preceito de ordem pública, de
origem constitucional, firmemente arraigado no
sistema jurídico por secular construção jurídica. É,
ainda, requisito de validade das sentenças, sendo,
ainda, fonte legitimadora dos atos jurisdicionais.
Para Luigi Ferrajoli, por exemplo, É por força da
3

In Direito Processual Constitucional. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2003, p. 33.

I Jornada de Direito Constitucional

motivação que as decisões judiciárias resultam
apoiadas e, portanto, legitimadas, por asserções,
enquanto tais verificáveis e falsificáveis ainda que
de forma aproximada; que a ‘validade’ das sentenças resulta condicionada à ‘verdade’, ainda que relativa, de seus argumentos; que, por fim, o poder
jurisdicional não é o ‘poder desumano’ puramento
potestativo da justiça de cádi, mas é fundado no
‘saber’, ainda que só opinativo e provável, mas
exatamente por isso refutável e controlável tanto
pelo imputado e sua defesa como pela sociedade.
Precisamente, a motivação permite a fundação e o
controle das decisões seja de direito, por violação
da lei ou defeito de interpretação ou subsunção,
seja de fato, por defeito ou insuficiência de provas
ou por explicação inadequada no nexo entre convencimento e provas. E não só em apelação como
em cassação4.
Em síntese, o ato deve ser fundamentado para
que se possibilite a existência dos controles, o que,
inclusive, dota de legitimidade o ato jurisdicional.
O jurisdicionado deve saber, precisamente, as razões pelas quais a questão foi decidida, tanto de
direito, quanto de fato. Ainda uma vez, valemo-nos da doutrina, para ressaltar, quanto a este último aspecto, que na fundamentação, o juiz não
deve referir-se ao resultado objetivo da prova — o
que deve ser apontado no relatório —, mas à sua
valoração. Não são admitidas sentenças que não
façam referência aos motivos pelos quais uma prova
não é admitida. Além disso, o juiz deve explicar
as razões pelas quais a prova demonstra, ou não,
uma afirmação de fato. Em outras palavras, o juiz
não pode silenciar sobre uma prova simplesmente
pelo fato de que ele, por exemplo, supõe — mas
não diz — que aquela não serve para demonstrar
uma afirmação de fato5.
Não há, de resto, qualquer controvérsia sobre
o tema. As sentenças devem ser fundamentadas,
integrando a fundamentação seu próprio corpo.
Tem admitido a jurisprudência que a fundamentação não abarque todas as teses argüidas pelas
4

In Direito e Razão – Teoria do Garantismo Penal. Editora Revista
dos Tribunais, São Paulo, 2002, p. 497-498, destaques no original.

5

In MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz;
Manual do Processo de Conhecimento. Editora Revista dos Tribunais, 5ª edição, São Paulo, 2006, p. 409, destaques no original.

partes. Também se aceita que a fundamentação seja sucinta, concisa ou objetiva, desde que
suficiente para dirimir integralmente a questão
controvertida. Obviamente, também não é nula
a sentença cuja fundamentação seja deficiente ou
inadequada, casos em que poderá ser reformada.
Mas, em obediência ao preceito constitucional ora
em exame, os fundamentos deverão existir e abarcar a questão controvertida, de fato ou de direito,
solucionando-a no caso in concreto, sob pena de
nulidade da sentença.
Tal se dá, também, nos Juizados Especiais Federais, posto que o procedimento instaurado pela
Lei 10.239/01, naturalmente, submete-se ao regime
constitucional imposto pelo art. 93, IX, da Constituição da República, seja mesmo por não conter
aquela norma incompatível com este último. De
fato, a regra aplicável aos Juizados Especiais Federais, no tocante à sentença, é obtida por aplicação
subsidiária da Lei 9.099/95, que, em seu art. 38, é
bastante clara: A sentença mencionará os elementos
de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos
relevantes ocorridos em audiência, dispensado o
relatório. Portanto, a Lei dispensou o relatório
nas sentenças dos juizados, mas não dispensou a
fundamentação, por força, inclusive do multimencionado inciso IX do art. 93 da Constituição da
República. A matéria é estreme de dúvidas, mas
ainda assim louvamo-nos nas palavras do eminente Desembargador Alexandre de Freitas Câmara: O
exame da fundamentação das sentenças em Juizados Especiais Cíveis demonstra que não há, quanto
ao ponto, qualquer peculiaridade digna de nota. O
juiz, em sua sentença, deverá apresentar os fatores
de formação de seu convencimento, descrevendo o
modo como foram resolvidas as questões, de fato e
de direito, cuja solução foi necessária para que se
pudesse proferir a decisão. As sentenças terminativas (isto é, aquelas que não contêm a resolução do
mérito) devem ser motivadas de forma sucinta, na
forma do que dispõe o art. 459 do CPC6.
Portanto, e a exemplo do que ocorre na Justiça Comum ordinária, a sentença válida é aquela
fundamentada, ainda que sucintamente, com as
6

In Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais — Uma Abordagem Crítica. Editora Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 5ª edição,
2009, p. 119-120.
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razões de direito e os motivos de fato que levaram
à decisão da lide, efetuando-se o cotejo da prova
produzida nos autos, e não apenas formalmente,
em aparência, através da colação de (poucas) frases
prontas sobre os aspectos centrais da questão de
direito posta ao exame, como muitas vezes se verifica ocorrer. Em uma ação de natureza previdenciária, por exemplo, em que se intente o reconhecimento da qualidade de segurado especial, como
produtor rural em regime de economia familiar,
não basta que o prolator da sentença escolha entre
as frases “possui início razoável de prova material”
ou “não possui início razoável de prova material”;
e “a prova testemunhal corrobora as alegações do
autor” ou “a prova testemunhal não corrobora as
alegações do autor”, combinando-as conforme seu
entendimento acerca da instrução efetuada. A sentença fundamentada é aquela que torna evidentes
os motivos pelos quais os documentos juntados
foram, ou não, considerados como início razoável
de prova material; e as razões pelas quais se reputaram adequados, ou não, os depoimentos ouvidos.
Ainda que de forma sucinta, com clareza suficiente
para que sejam entendidos os motivos — fundamentos — da sentença.
O mesmo, obviamente, se aplica a qualquer
outro objeto em litígio nos Juizados Especiais
Federais. O jurisdicionado que acorre aos Juizados Especiais Federais, embora com pretensões
de pequeno conteúdo econômico, tem direito à
obtenção de prestação jurisdicional, dotada das
características que a validam e legitimam, e não
apenas à eventual obtenção do direito econômico
subjacente, deferido ou indeferido por razões que
ignora, com violência a direitos e garantias fundamentais das partes litigantes.
Como conclui Gonçalves, O direito opera o
tempo construindo seu próprio tempo. Se a decisão a ser tomada no processo demanda tempo, a
instituição do processo aflora como uma relevante
aquisição evolutiva do direito. Contudo, da mesma forma que o processo torna viável a solução da
controvérsia no tempo, o mesmo tempo é capaz de
tornar o processo inócuo, se a resposta surge quando
nada mais há a resolver7. Não se responde ao problema, porém, com a simples desconstrução das
7
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Op. Cit, p. 130.

características mais basilares da instituição processual, tornando equivalente a decisão do Juizado Especial Federal à mera outorga de direito por
servidor público qualificado (no próprio âmbito da
Administração tem sido intentada a aplicação de
normas de característica processual, em garantia
do direito do cidadão administrado, e de longa
data). Em suma, mesmo em se tratando de feitos
em tramitação perante os Juizados Especiais Federais, portanto sob a égide dos princípios que o
orientam, sentença não fundamentada é sentença
nula, por violar as garantias do devido processo
legal, inscrita no inciso LV do art. 5º, e a da motivação dos atos jurisdicionais, prevista no art. 93,
IX, ambos da Constituição da República.
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Segundo Kelsen, a norma é uma moldura que
comporta mais de uma interpretação. Ora,
como não é o Direito que pode fornecer a opção entre as interpretações possíveis, resulta
que esta provirá de fatores extrajurídicos e,
portanto, políticos, sociológicos, morais, etc.,
daí resultando que o autor é um dos que mais
amplia e explicitamente abre portas para o reconhecimento de interferências ideológicas,
quaisquer que sejam elas, na interpretação do
Direito, bem ao contrário do que pensam os
que lhe atribuem uma posição conservadora
ou direitista.
(CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO,
Curso de Direito Administrativo, 11ª ed., São
Paulo, Malheiros, 1999, p. 498, nota 18).

1 Introdução
Em diversas oportunidades tenho visto a
apresentação das teorias de Kelsen de uma forma
simplificada e que tem ganhado foros de “verdade estabelecida”: a de que a doutrina kelseniana
somente admitiria como normas jurídicas (ou
seja, normas de obediência obrigatória em dada

ordem jurídica) “regras”, enquanto que a doutrina
de Dworkin e outros abrangeria, além das “regras”,
os “princípios”.
Tenho combatido essa visão como extremamente simplificadora (simplória, até) do esquema
teórico kelseniano.
O objetivo deste trabalho é esclarecer o posicionamento de Hans Kelsen quanto às normas
jurídicas e sua classificação. A tese central que
defenderei é a de que a teoria da norma jurídica
de Kelsen abriga também os “princípios jurídicos”
— assim como as “regras jurídicas” —, mas, ao
contrário de muitos dos seus críticos, não se importa com o problema da interpretação do Direito
(da descrição das normas de conduta efetivas em
dado sistema jurídico).
Essa visão não é nova e já se encontrou em diversos autores, como Genaro Carrió, R. Sartorius ou
E. Ph. Soper. O presente trabalho, aliás, é uma síntese de parte de uma monografia maior, na qual faço
uma detalhada comparação dos modelos kelseniano
e dworkiniano, mostrando sua complementaridade
e não oposição.
Sob certos aspectos, concordo com diversos
autores que identificam a teoria kelseniana com
uma visão extremamente formalista do Direito e
muitíssimo vazia quando se trata da interpretação
do Direito, quando se trata da efetiva aplicação
do Direito.
De fato, o decisionismo1 kelseniano pode ser
encarado sob dois aspectos, um positivo e outro
negativo: ele estabelece um marco teórico que
permite, como disse Celso Antônio Bandeira de
Mello2, que elementos extrajurídicos adentrem o
Direito, pela via da interpretação judicial ou administrativa das normas jurídicas, mas impede que se
1

NETTO, Menelick de Carvalho (coord. e trad.). Direito, Filosofia
e Interpretação: Hans Kelsen e Ronald Dworkin. Belo Horizonte,
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 1997. Separata de Cadernos da Escola do Legislativo, 3 (5): 27-71, jan/jun 1997.

2

Reporto-me à frase que introduz esta monografia.
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extraia daí uma verdadeira teoria da interpretação
que se mostre efetiva no cotidiano da vida jurídica
— o que a teoria dworkiniana, dentre outras, vai
buscar suprir.3
Igualmente pode ser criticável a tendência kelseniana para aferir a juridicidade de uma norma
(incluídos os princípios) a partir da sua positivação
ou não. Mas essa é uma crítica mais delicada de
sua teoria, principalmente após sua teorização final
sobre o Direito Internacional — em que, no seu
dizer, há uma “descentralização dinâmica da ordem jurídica”, ao contrário dos Estados Nacionais,
em que há uma relativa “centralização dinâmica
da ordem jurídica”, com o estabelecimento mais
ou menos rígido de competências para a criação/
aplicação das normas4.
No meu entender, esse ponto da teoria kelseniana não é criticável, pois a visão kelseniana é a
de que jurídica é aquela norma que é criada pelo
órgão/autoridade competente para tanto segundo
a própria ordem jurídica em consideração — no
Direito Internacional, v.g, admite grande descentralização na normatização — incluindo-se aí o
direito consuetudinário.
Não se pode retirar daí nenhuma rigidez conceitual absoluta — que excluiria a priori a possibilidade (posta por Dworkin, por exemplo) de
utilização pelos órgãos aplicadores do Direito de
princípios morais, religiosos, etc. admitidos em
uma dada comunidade — como já se tentou dizer
a respeito da obra kelseniana: tudo dependerá, na
visão de Kelsen, de a ordem jurídica em questão
admitir ou não essa mescla, de outorgar-se ou não
competência aos aplicadores do Direito para utilizar/criar tais princípios e diretrizes.
O fato de se reconhecer deficiência nessa teoria
não nos autoriza a diminuí-la ou falseá-la. Para a
crítica efetiva da teoria kelseniana, é necessário
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Para uma visão panorâmica das distinções entre os dois autores,
o texto acima é inigualável, com uma sucinta apresentação do
Professor Menelick de Carvalho Netto que em seu subtítulo sintetiza as duas posições doutrinárias: “A interpretação das leis: um
problema metajurídico ou uma questão essencial do Direito? De
Hans Kelsen a Ronald Dworkin.”

4

E não difere Dworkin dessa posição, ao dar ao juiz o papel fundamental de intérprete do Direito (e não à população, a qualquer
um).

compreendê-la, sem radicalizações e sem diminuir
o seu verdadeiro alcance.
A teoria de Hans Kelsen é de grande importância para o Direito Público (e para sua Teoria
Geral) uma vez que denunciou o caráter ideológico
da distinção entre Direito Público e Privado5 — e
a sua inoperância em termos da esquematização
de uma Teoria Geral do Direito6 — e, implicitamente, deu ao Direito Público uma característica
de supremacia frente ao Direito Privado — uma
vez que o “princípio da autonomia”7 que embasa
todo o Direito Privado é de natureza “pública”
(como são públicas todas as “normas primárias”8
que determinam a aplicação de sanções no caso do
descumprimento das obrigações típicas do Direito
Privado).
Assim, inteiramente pertinente que se faça uma
revisão rigorosa dos conceitos kelsenianos e que
se evite sua simplificação mistificadora.

2 Ordem jurídica e outras ordens
normativas em Hans Kelsen
Para Kelsen, o Direito é uma ordem da conduta humana e, como tal, um sistema de “normas”
que delimita condutas a serem seguidas sob certas
circunstâncias9. Rejeita qualquer tentativa de restringir o Direito a certo tipo de fenômeno jurídico
atual ou passado e qualquer qualificação do Direito
existente em cada sociedade como sendo bom ou
mau, justo ou injusto.
5

Em especial Teoria Pura do Direito, São Paulo, Martins Fontes,
1996, p. 312.

6

Idem e também Teoria Geral do Direito e do Estado, São Paulo,
Martins Fontes, 1998, p. 297.

7

Teoria Pura do Direito, p. 312 e Teoria Geral do Direito e do Estado, p. 294.

8

Serão apresentados adiante os conceitos de norma primária e secundária em Hans Kelsen.

9

KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. (trad. Luís
Carlos Borges). São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 5. Nessa passagem, Kelsen admite como Direito até mesmo ordenamentos
primitivos que impõem punições a seres inanimados ou animais
— os exemplos citados são os do tribunal grego do Prytaneum
ou os julgamentos de animais na Idade Média -, advertindo que
— naquelas sociedades — havia a crença de que todos os seres
possuíam “alma” e, portanto, arbítrio. Assim, sendo os seres inanimados e os animais “humanizados”, aquelas sociedades acabavam por normatizar suas condutas.

I Jornada de Direito Constitucional

A principal corrente jurídica atacada por
Kelsen é o Jusnaturalismo, em qualquer de suas
formas, repudiando a existência de um dualismo
Direito/Justiça ou Direito Positivo (posto) x Direito Natural (imanente, divino, racional, etc.). A
afirmação central de Kelsen é a de que se pode
retirar qualquer resquício da Moral, da Política, da
Religião ou da Justiça no estudo do Direito – daí
dizer que sua teoria do Direito é “pura”.10
Para distinguir o Direito de outras ordens sociais e, simultaneamente, abranger sob o conceito
de “Direito” distintas ordens sociais que se verificaram na história e foram assim denominadas,
é necessário encontrar a especificidade que o distingue das outras ordens sociais.
Para Kelsen, toda ordem social (e ele identifica
a sociedade com a ordem social11) tem como finalidade motivar a conduta dos seus integrantes
por meio das “sanções”: vantagens ou desvantagens que devem ser aplicadas aos indivíduos por
se comportarem ou não se comportarem de acordo
com as prescrições daquela ordem. Kelsen rejeita
a idéia — presente nos manuais de Introdução
ao Estudo do Direito — de que há ordens sociais
sem sanção12.
Dentre as sanções, ele identifica uma tendência em todas as ordens sociais para se privilegiarem as sanções caracterizadas pela desvantagem/
punição ou pela ameaça de desvantagem/punição, em lugar das caracterizadas por vantagens/
recompensas. Kelsen não explica porque isso
ocorreria, faz dessa afirmação uma constatação
fática, sociológica, tomada pela análise das ordens

10

Pelo menos 3 obras de Hans Kelsen tratam exclusivamente das
relações entre Direito e Justiça (“O que é Justiça?”, “A ilusão da
Justiça” e “O Problema da Justiça”), além de artigos diversos.
Quanto à Política e aos sistemas políticos contemporâneos,
Kelsen escreveu “A Democracia” e diversos artigos. Em todos
eles, Kelsen esmiúça as diversas teorias acerca das relações
entre o Direito e a Justiça ou regimes políticos específicos,
rechaçando-as com grande vigor intelectual.

11

KELSEN, H. op. cit., p. 21.

12

Idem, p. 23. Mesmo no caso das motivações diretas — dos sistemas morais, por exemplo — pode-se entrever a sanção, apesar
de ser bastante desorganizada, pela reprovação social a que ficará relegado aquele que se comportar em contradição com os
imperativos morais — ou as sanções internalizadas, geradoras
de sentimentos de culpa, neuroses e psicoses, tão bem estudadas
na obra freudiana.

sociais existentes — como as diversas religiões e
ritos primitivos.
Entre as ordens sociais, existem aquelas cujas
sanções são aplicadas transcendentalmente, por
espíritos, deuses ou pela própria natureza (intimamente ligada às divindades), e aquelas em que
as sanções são aplicadas pela própria sociedade,
por meio de indivíduos definidos — com maior
ou menor especificidade — pela própria ordem
social.
Quando a sanção13 é organizada dentro da própria sociedade, pela privação de bens14 efetuados
por uma “autoridade” a quem aquela ordem dá
esse poder (e meios para tanto), ainda que contra
a vontade do indivíduo a quem a sanção é aplicada, tem-se uma “ordem coercitiva”15, isto é, uma
ordem social em que são predefinidas “medidas
de coerção” específicas a serem aplicadas por um
indivíduo dentro dessa ordem — uma “autoridade” — sempre que a conduta de outro indivíduo
seja inadequada perante essa ordem16.
O Direito é uma ordem coercitiva, no sentido
acima, que atribui o monopólio17 do uso da força
— ou seja, da aplicação da sanção —, em uma dada
comunidade, à própria comunidade, por órgãos
13

Sobre um conceito mais amplo de sanção, dirigido à necessidade de não apenas “evitar” a conduta delituosa, como também “reparar” a conduta delituosa pela anulação dos efeitos
jurídicos dessa conduta, Vide GONÇALVES, Aroldo Plínio,
Nulidades no Processo. Rio de Janeiro, AIDE, 1993, pp.12-18,
e o próprio Kelsen, ao tratar da declaração de inconstitucionalidade ou da anulabilidade das normas jurídicas em geral (isto
é, normas gerais ou individuais), percebeu que tais “meios”
utilizados pela ordem jurídica para manter a coerência do
sistema são “garantias” da eficácia das condutas que se quer
implementar e, portanto, em sentido amplo, são também “sanções”, pois as sanções são, na defi nição de Kelsen nos capítulos
iniciais de sua obra, os meios de que se vale a ordem normativa
para “incentivar” os indivíduos a se comportarem da maneira
prescrita. Vide KELSEN, H. Op. cit., p. 222 a 233.

14

Em sentido amplíssimo (propriedade, liberdade, saúde, vida ...)

15

As privações de bens em geral são denominadas por Kelsen de
“medidas de coerção”.

16

Para Kelsen, op. cit. p. 27, a técnica da coerção nada mais é que
uma técnica de motivação indireta, assemelhada à punição ou à
recompensa transcendentais de que nos falam as religiões, ou à
coerção em sentido psicológico, de que nos fala a moral.

17

É possível imaginarmos diversas ordens coercitivas distintas do
Direito, em que não há atribuição à própria comunidade do monopólio do uso da força, como as diversas “máfias” e outras organizações em que o uso da força é “descentralizado”, difundido
entre todos ou quase todos os membros daquela organização.
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específicos constituintes do Estado (personificação
da coletividade)18.

3 A teoria da norma e do dever jurídico
em Hans Kelsen
Como ordem coercitiva que é, o Direito, enquanto técnica social específica destinada a fazer
com que os indivíduos em certa comunidade se
comportem de determinada maneira, pode ser descrito como um conjunto de prescrições de condutas dirigidas aos elementos dessa comunidade, sob
a especial forma de “regras” que estipulam sanções
específicas para as condutas que se deseja evitar.
Tais “regras”, quando tenham, perante a ordem
jurídica, “força de obrigatoriedade”19, serão aquilo
a que Kelsen chamará de “normas”.
O termo “regra” é rejeitado por Kelsen, por
dois motivos20. Em primeiro lugar, pode trazer
ínsito uma carga significativa oriunda das ciências
explicativas, ou seja, uma relação de necessidade
entre um antecedente (a “causa”) e sua conseqüência (o “efeito”). Nas ciências explicativas, uma regra é tida como válida se (e enquanto) a realidade
se adequa às suas previsões, se as conseqüências
por ela previstas são sempre existentes quando as
suas condições se efetivam. Já para o Direito, o
comportamento previsto ou almejado pela “regra
jurídica” pode não se verificar na realidade — e
pode não se verificar com grande regularidade — e
mesmo assim tal “regra” permanecer válida. Assim, a validade das normas jurídicas — individualmente consideradas21 — não guarda relação com
18
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KELSEN, H. op. cit., p. 30. Kelsen já havia identificado em outro
momento — p. 21 — “ordem social” com “sociedade”. Assim,
o Direito, que é a ordem coercitiva em uma dada comunidade,
é identificado com a própria comunidade. Em outro momento,
ao tratar do Estado (p. 261 e seguintes), identificará o Estado à
“ordem jurídica nacional”, dizendo que “O Estado como pessoa
jurídica é uma personificação dessa comunidade ou a ordem jurídica nacional que constitui essa comunidade”. Completa-se,
assim, sua “santíssima quaternidade”: Estado = Comunidade =
Ordem Coercitiva = Direito.

19

Isto é, “validade” ou conformidade com as normas superiores
que delimitam o processo de sua criação e seu conteúdo.

20

KELSEN, H. op. cit., p. 52 et seq.

21

Pois a validade da ordem jurídica como um todo depende de sua
eficácia (op. cit., p. 315 et seq), isto é, o que se aplica às partes (as

sua efetividade, com sua eficácia — como ocorre
nas ciências explicativas22.
Em segundo lugar, o termo “regra” guarda relação com “generalidade”, ou seja, a implicação
entre um determinado fenômeno que ocorre (ou
que “deve ocorrer”) sempre que condições de certo
tipo se concretizem. Para Kelsen, existem certas
normas que não têm tal generalidade, são individuais, como as decisões judiciais.
Por outro lado, a costumeira visão da “norma”
como “comando” ou como “vontade” — seja do
legislador, no caso das normas gerais, seja de um
testador ou de um contratante, no caso de uma
norma individual como o testamento ou o contrato — é enganosa, pois os contratos permanecem
sendo obrigatórios, mesmo que os contratantes
mudem de intenção no decorrer de seu cumprimento, assim como as leis ou os testamentos
permanecem obrigatórios mesmo que finados os
legisladores ou o testador. As normas consuetudinárias, por seu turno, dão outro exemplo cabal da
inadequação da visão tradicional, uma vez que é
difícil — senão impossível — identificar qualquer
vontade psicológica, qualquer comando de quem
quer que seja — já que perdida no tempo a sua
origem.
Para Kelsen, a norma pode ser equiparada a
uma vontade ou a um comando apenas de forma
metafórica. Uma norma pode ser equiparada a
um comando apenas se imaginarmos tratar-se de
um comando impessoal e anônimo. “A norma é a
expressão da idéia de que algo deve ocorrer e, em
especial, de que um indivíduo deve se conduzir de
certa maneira”23.
normas individualizadamente) não se aplica ao todo (a ordem
jurídica).
22

Exemplificando, se a lei da gravidade da Física nos diz que dois
corpos com massa se atraem, dados quaisquer dois corpos massivos (causa), então é possível verificar experimentalmente uma
atração/força mútua (conseqüência ou efeito). Se o efeito não se
seguir à causa, a lei deve ser abandonada, é inválida. No Direito,
a todo tempo normas básicas do ordenamento (como a proibição de matar outrem) são desrespeitadas, sem que isso abale sua
validade.

23

KELSEN, H. op. cit., p. 51. Igualmente, um excelente comentário sobre a noção de norma em Kelsen — e sua visão da norma
como “idéia” ou “significado” de uma prescrição de conduta,
que nem sempre está ligada a uma “lei” ou a qualquer veículo
utilizado para expressar essa prescrição — pode ser encontrada
em COÊLHO, Sacha Calmon Navarro, Curso de Direito Tribu-
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Não há relação entre a norma e o comportamento efetivo do indivíduo (como haveria nas
ciências explicativas) nem entre o “dever ser”
expresso pela norma e qualquer vontade real ou
comando subjacente. Não há, também, relação entre “norma” e “generalidade”: Kelsen identifica a
existência de “normas gerais” (como aquelas que
se aplicam a inúmeras situações não determinadas de antemão) ao lado de “normas individuais”
(a decisão judicial, por exemplo). Não há relação
necessária entre “norma” e os “imperativos hipotéticos”: Kelsen identifica a existência de normas
condicionais (imperativos hipotéticos — se A, então deve ser B) ao lado de normas incondicionais
(imperativos categóricos — deve ser B)24.
tário Brasileiro, 3. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1999, p. 21, de
onde se retira o seguinte excerto — na qual o autor comenta
um trecho da obra “Contribuições à Teoria Pura do Direito” de
Hans Kelsen:
A norma, pois, não é a mesma coisa que a lei, entendida esta como a fórmula verbal de um legislador anônimo
(costume) ou como fórmula escrita de um legislador institucional (lei, estrito senso). A norma é a expressão objetiva de uma prescrição formulada pelo legislador que não
se confunde com aquilo a que comumente chamamos de
lei. Isto quer dizer que a norma, posto já se contenha nas
leis, delas é extraída pela dedução lógica, função do conhecimento. Kelsen reconheceu isto ao referir-se à necessidade de ‘conhecer’ antes a norma para poder ‘aplicá-la’.
A norma estaria ‘dentro’ do sistema jurídico de envolta
com as formulações escritas ou costumeiras do legislador,
por isso que seria a expressão objetiva de um ato de vontade. Careceria, todavia, de ser apreendida (porque a norma
é, antes de tudo, sentido; pode ter até diferentes sentidos,
diversas possibilidades de aplicação, nisto residindo o intenso e apaixonante dinamismo do Direito como fenômeno de adaptação social). (Sublinhei).
24

Idem, p. 54. As normas gerais são condicionais, mas as normas
individuais são, usualmente, incondicionais. Os exemplos dados por Kelsen de normas individuais condicionais e incondicionais: é condicional a norma expressa pela decisão judicial
que estipula uma sanção civil (uma multa, por exemplo) se o
réu não obedecer certa conduta prescrita (cumprimento de
uma obrigação de fazer, por exemplo); é incondicional a norma expressa pela decisão judicial que condena certo indivíduo
a cumprir uma pena de reclusão por dois anos. Observa, ainda,
o mestre de Viena que, nesse último caso, a norma geral que
foi aplicada (a norma penal que infl ige a sanção de reclusão ao
indivíduo que se comportar de determinada maneira) é condicional, mas a norma individual estabelecida pela sentença (acórdão) é incondicional.
Em outro ponto, Kelsen utilizará o termo “regra” em sentido
mais restrito, como sendo o termo “descritivo” das normas gerais válidas em certo ordenamento jurídico, como estudadas
pela Ciência do Direito — em contraposição aos termos “lei”,
“constituição”, “decreto”, etc., que designarão os enunciados

Dado o conceito de norma, a norma jurídica será uma de suas espécies e, como o Direito,
caracterizar-se-á pelo mesmo modo que o Direito
foi caracterizado, enquanto ordem coercitiva: “Se a
‘coerção’, no sentido aqui definido, é um elemento
essencial do Direito, então as normas que formam
uma ordem jurídica devem ser normas que estipulam um ato coercitivo”25.
Esse conceito de norma jurídica não implica
necessariamente que “todas as condutas prescritas
pela ordem jurídica sejam ‘deveres jurídicos”. Há
uma grande correlação entre as normas jurídicas
e os deveres jurídicos, mas não há exata correlação
entre as prescrições daquelas e esses.
No conceito kelseniano, o dever jurídico deve
ser distinguido do dever moral ou do dever religioso do mesmo modo que o Direito deve ser
distinguido da Moral e da Religião, isto é, “estar
juridicamente obrigado a certa conduta significa que a conduta contrária é um delito e, como
tal, é a condição de uma sanção estipulada por
uma norma jurídica”, ou, em outras palavras, “a
conduta oposta (contrária) à conduta que, como
delito, é a condição da sanção é o conteúdo do
dever jurídico.”26
Essa distinção entre o dever jurídico e o dever
moral fica mais clara quando se analisa qualquer
ordenamento específico, que se supõe seja composto por um número finito de normas. Para a
existência do dever moral basta a existência do
“dever ser” da norma moral: a norma moral que
diz ‘todos devem se comportar de forma justa’
exprime, com esse “dever se comportar de forma
justa” um dever moral.
No caso do Direito, nem sempre o “dever ser”
prescrito pela norma jurídica será um “dever jurídico” no sentido estrito em que Kelsen o definiu.
Isto ocorre pela impossibilidade de se estipular
uma séria infinita de sanções de modo que todos
os órgãos aplicadores das normas estejam eles
próprios obrigados juridicamente à execução da
sanção.

das mesmas normas gerais provindos das autoridades competentes para estabelecê-las.
25

Idem, p. 62.

26

Idem, p. 84.
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Suponha-se uma norma que expressa determinado dever jurídico: Se A cometer o delito D,
deve ser aplicada a sanção S. Pode-se apreender
um dever jurídico aí, dirigido ao indivíduo abstratamente representado pela letra A, de não cometer o delito D, pois em caso contrário “dever-se-lhe-á” aplicar a sanção S. O órgão aplicador
da norma pode estar também obrigado juridicamente a executar a sanção, por uma norma
abstratamente assemelhada a “Se X não aplicar
a sanção S quando alguém cometer o delito D,
deve ser aplicada a sanção S2”, ou seja, o órgão
aplicador pode sofrer as conseqüências da não
execução da sanção sob a forma de uma outra
sanção, dirigida a ele — órgão aplicador. Entretanto, é impossível estipular infinitamente uma
série de sanções de modo que todos os órgãos
aplicadores do Direito estejam sujeitos a uma
sanção caso não executem a sanção precedente.
Chega-se sempre em um último órgão que não
está — ele próprio — sujeito a qualquer sanção
se não executar (ou decretar) a sanção prevista
pela norma jurídica.
Em outras palavras, “Deve haver uma última
norma da série, uma norma tal que a sanção por
ela estipulada não seja um dever jurídico no sentido aqui definido. Se o significado desta última
norma for também expressado dizendo-se que, sob
certas condições, um sanção ‘deve ser’ decretada,
então o conceito de ‘dever ser’ não coincide com o
conceito de ‘dever jurídico’. Um órgão que ‘deve’
decretar uma sanção pode, ou não, estar obrigado
juridicamente a fazê-lo.”27
Assim, o conceito de “dever jurídico” está contido no conceito de “dever ser” (todo dever jurídico
pressupõe uma norma jurídica e, portanto, um “dever ser”), mas nem sempre um “dever ser” jurídico
(prescrito por uma “norma jurídica”, ou seja, por
uma norma que prescreve a aplicação de uma sanção) é um “dever jurídico” (o exemplo do órgão que
‘deve’ aplicar uma sanção, mas não está obrigado
27
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Idem, p. 85. Exemplo típico de tal situação ocorre nos chamados
“crimes de responsabilidade” para cuja sanção se exige uma autorização e um processo realizados no âmbito do Poder Legislativo. Essa autorização ou processo tem natureza discricionária:
o Poder Legislativo não sofrerá nenhuma sanção jurídica se não
autorizar/abrir o processo por crime de responsabilidade, ainda
que a materialidade e autoria sejam evidentes.

juridicamente a fazê-lo)28. A contraparte do “dever
jurídico” — o “direito jurídico” — é bombardeada
por Kelsen, pela dificuldade de se fazer sua conceituação de forma tão rigorosa quanto a noção de
dever jurídico29 e é muito bem aproveitada pelos
processualistas modernos na crítica às teorizações
do processo como “relação jurídica”30.

4 As normas secundárias da teoria
kelseniana
Pela teorização kelseniana, o dever jurídico
é reconhecido, portanto, pela existência de uma
sanção a ser aplicada ao comportamento oposto
àquele preconizado pela norma — e daí a afirmação de que o dever jurídico é o oposto do delito
(entendido na acepção de “ato ilícito” ou “ato antijurídico”, isto é, contrário ao Direito de forma
genérica).
Assim, a estrutura lógica da norma, para Kelsen, é bastante diferente daquilo que usualmente
nossas leis ou Constituição apresentam: ao invés
do enunciado “a conduta C deve ser observada” —
que é o modo como usualmente se apresentam as
prescrições constitucionais e legais positivas — a
Ciência do Direito (para Kelsen) trabalha com o
enunciado “se é verificada a conduta não-C, deve
ser aplicada a sanção S”, no caso de C ser um “dever jurídico” (na sua acepção restrita de “dever
jurídico”). Isto é, se “C” é um “dever jurídico”, a
conduta oposta “não-C” é um delito (ato ilícito)
ao qual se deve aplicar uma sanção.
Dito de outra forma, se determinada conduta
C é considerada um “dever jurídico” (na acepção
kelseniana), o primeiro enunciado “a conduta C
deve ser observada” se assemelha mais a uma norma moral do que a uma norma jurídica, isto é,
ele pode ser inteiramente desconsiderado para o
Direito, uma vez que o enunciado que efetivamente
importa para reconhecer a conduta C como sendo
28

Em outros momentos, Kelsen fará sua distinção entre normas
permissivas, normas prescritivas e normas de competência.

29

Idem, p. 107-128.

30

Uma visão sucinta, mas essencial, do problema pode ser encontrada em GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica Processual e
Teoria do Processo. Rio de Janeiro, AIDE, 1992, p. 73-101.
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um “dever jurídico” é o segundo enunciado “se
é verificada a conduta não-C, deve ser aplicada
a sanção S”, pois somente esse último enunciado
explicita a previsão de uma sanção para o descumprimento do dever jurídico “C”.
O exemplo é de Kelsen31: “Um exemplo. Não
se deve roubar; se alguém roubar, será punido.
Caso se admita que a primeira norma, que proíbe
o roubo, é válida apenas se a segunda norma vincular uma sanção ao roubo, então, numa exposição
jurídica rigorosa, a primeira norma é, com certeza,
supérflua.”
Porém, reconhece Kelsen, “a representação
do Direito é grandemente facilitada se nos permitimos admitir também a existência da primeira
norma. Fazê-lo é legítimo apenas caso se tenha
consciência do fato de que a primeira norma, que
exige a omissão do delito, depende da segunda
norma, que estipula a sanção.”32
Essa dependência da primeira afirmação “a
conduta C deve ser observada” da segunda afirmação “se a conduta não-C ocorrer, deve ser aplicada
a sanção S” é expressa por Kelsen pela designação
da primeira norma como “norma secundária”,
pois é dependente da segunda norma — a “norma primária”33. A “norma secundária” estipula a
conduta “desejada”34 pela ordem jurídica, daí ser
o modo preferido pelo qual o Direito se apresenta nas regras emanadas dos órgãos legislativos ou
mesmo nas normas individuais surgidas das decisões judiciais, dos contratos, testamentos, etc.
Em especial, as “normas” que definem “direitos” ou “competências” são normas secundárias
que derivam de normas primárias de natureza
coercitiva não aparentes, usualmente, nas constituições, estatutos, etc.
Assim, o enunciado que estabelece o “direito de
propriedade” é uma norma secundária derivada de
outras normas primárias (que não se encontram
expressas em um enunciado único nos estatutos

civis ou criminais) que estabelecem sanções criminais e civis para quem desrespeita o domínio
de alguém sobre sua propriedade. O enunciado
que estabelece que “os contratantes têm direito
a que o contrato seja cumprido” é o correlativo
da norma primária que diz que o contratante que
descumprir o contrato sofrerá uma sanção civil.
O enunciado que estabelece a competência de um
certo órgão estatal para interferir em algum direito
ou faculdade do indivíduo (“poder de polícia”) tem
o correlato primário dado pela norma que impõe
uma sanção pela desobediência à determinação
da autoridade.
São dessa espécie — ou seja, normas secundárias — os “princípios jurídicos”. Eles usualmente
são expressos por aforismas ou brocardos de alcance geral35 e, aparentemente, sem informar qualquer
sanção que seria aplicável pela conduta oposta à
prescrita pelo princípio.
Não se expressam, usualmente, como imperativos hipotéticos — o meio técnico pelo qual a
Ciência do Direito descreve as “regras” gerais36 —
mas, sim, como imperativos categóricos: máximas
semelhantes às máximas morais que (aparentemente) impõem o seu respeito a todo tempo e em
qualquer situação37 — “Os pactos devem ser respeitados”; “Ninguém pode se beneficiar da própria
torpeza”; “Ninguém pode se escusar de cumprir
a lei alegando sua ignorância”; “Todos são iguais
perante a lei”, etc.
Para Kelsen, tais normas “secundárias” somente estabelecem deveres jurídicos (e, portanto, são
“normas jurídicas”) se for possível apreender38,
no sistema normativo em questão, outra norma
de natureza coercitiva que “garanta” a aplicação
de uma sanção para o comportamento contrário
àquele expresso pela norma secundária.
Desse modo, o princípio “Ninguém pode se
beneficiar da própria torpeza” será “jurídico”
se houver alguma(s) norma(s) no sistema que
35

31

Idem p. 86.

32

Ibidem.

33

Ibidem.

34

Em uma exposição da obra kelseniana, como visto acima, falar-se em “vontade”, “desejo”, “comando” da sociedade, do Estado,
do legislador, etc., somente pode ser aceito de forma figurada e
impessoal.

Para a defi nição de Dworkin, Vide DWORKIN, Ronald. Los
Derechos en Serio (trad. Marta Guastavino). Barcelona, Ariel,
1995, p. 72 e seguintes.

36

KELSEN, H. op. cit., p. 63.

37

Daí serem “incondicionais” ou “categóricas”.

38

Pois norma é sentido — como vimos acima — e, portanto, deve
ser apreendida pela interpretação de todo o ordenamento (costumes, normas constitucionais, leis, etc.).

165

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

determine(m) a aplicação de sanção(ões) para a
conduta oposta — a conduta de “beneficiar-se da
própria torpeza”39. Isto é, não há, em tese, incompatibilidade entre a teoria kelseniana e a admissão
de “princípios jurídicos” com força obrigatória,
com possibilidade de aplicação de sanções no caso
de se observar a conduta oposta, isto é, como normas jurídicas.
Utilizando esse raciocínio, em sentido contrário, o princípio “Ama ao próximo como a ti
mesmo” não será “jurídico” enquanto não houver
sanção aplicável à conduta oposta40.

5 Princípios na obra de Kelsen: exemplos
São muitos os exemplos citados por Kelsen de
normas jurídicas expressas do modo acima, isto é,
como brocardos jurídicos gerais, aos quais Kelsen
dá evidente sentido jurídico e de obrigatoriedade.
É curioso observar que diversos deles coincidem
com exemplos dados por Dworkin — e muito citados — na sua obra “Taking rights seriously”.
Assim, o princípio “ignorantia iuris neminem
excusat” é aclamado por Kelsen como integrante
fundamental de todas as ordens jurídicas positivas modernas41, com função de presunção “iuris
et de iure”, irrefutável, e secundário a uma norma
coercitiva igualmente geral de que “aquele que age
em ignorância e contrariamente à ordem jurídica
deve sofrer as sanções que sua conduta acarretar
do mesmo modo que aquele que age com conhecimento e contrariamente à ordem jurídica”. Uma
vez que, na visão de Kelsen, as normas individuais
surgidas pela pactuação de um contrato são tam-
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39

Para esse princípio em particular, as sanções normalmente
aplicadas pelas ordens jurídicas são as da “nulidade” ou “anulabilidade” dos atos jurídicos praticados por meio dessa conduta
delituosa ou dela derivados, isto é, a invalidação judicial de tais
atos — de que nos dá exemplo Dworkin (DWORKIN, op. cit., p.
73), ao tratar do neto que matara o avô e que, por conseqüência,
teve seu direito de herança invalidado pela decisão judicial.

40

Eis um exemplo da grande generalidade da teoria kelseniana,
que permite estabelecer o que é e o que não é “jurídico” em dado
sistema, sem dar a tal “inclusão” ou “exclusão” uma característica “absoluta”: é possível imaginar sistemas jurídicos muito distintos daqueles positivados (atuais ou passados) nos quais aquilo que em um sistema é considerado “princípio fundamental”
seja totalmente irrelevante em outro sistema jurídico.

41

KELSEN, H. op. cit., p. 61.

bém normas jurídicas, no caso dos contratos, o
princípio acima pode ser traduzido para “ignorantia pactum neminem excusat”, pela qual ninguém
pode se escusar de cumprir um contrato alegando
que não sabia de suas cláusulas — e esse é o princípio da alínea “a” do caso Henningsen v. Bloomfield
Motors, Inc., 1960, citado por Dworkin.
Outro princípio admitido expressamente por
Kelsen — e generalizado por sua teoria positivista — é o brocardo “nulla poena sine lege, nullum
crimen sine lege”42, que Kelsen expande para todo
o direito ao afirmar que “uma conduta humana
pode ser considerada um delito (penal ou civil)
apenas se uma ordem jurídica positiva vincula
uma sanção (penal ou civil), como conseqüência,
como condição, a essa conduta.”43. Observe-se que
esse princípio já traz em seu enunciado uma das
sanções para o seu descumprimento: a nulidade
dos atos jurídicos que condenam alguém sem lei
anterior que discipline o delito ou a sanção.44 e 45
Um outro princípio geral do Direito é explicitado por Kelsen que dele faz abordagem bastante
extensa ao tratar dos delitos em geral: o “princípio da retribuição”46, segundo o qual aquele que
comete o delito deve sofrer a sanção. Trata-se de
princípio que, no dizer de Kelsen, sofreu muitas
42

Idem, p. 75.

43

Ibidem.

44

E outras normas do ordenamento garantirão outras sanções: indenizações, sanções penais, civis ou administrativas (por “abuso de poder” ou mera responsabilidade objetiva do Estado).

45

Curiosamente, esse princípio tem sido “esquecido” em muitas
decisões das Cortes Internacionais de Direitos Humanos que exigem a aplicação de sanções contra aqueles que cometem delitos
de “Lesa-Humanidade” independentemente da existência de lei
interna sancionadora ou até da existência de pacto internacional
anterior tipificando a conduta. Isto é, o sistema jurídico proposto
por tais Cortes tem colocado de lado esse princípio considerado
fundamental no estabelecimento dos direitos civis e, portanto,
originador do núcleo básico dos Direitos Humanos como hoje os
conhecemos. Os estatutos de algumas dessas Cortes (é o caso do
Tribunal Penal Internacional, por exemplo) prevêem a aplicação
de sanções como a prisão perpétua, ainda que o crime tenha sido
praticado em local ou por nacional de país que não admite tal
sanção (é o caso do Brasil). Isso mostra mais uma vez a generalidade da teoria kelseniana, que, em oposição ao Jusnaturalismo,
propõe a inexistência de normas fundamentais a priori, absolutas, de modo que até mesmo aberrações desse tipo — exclusão dos
princípios da legalidade e da anterioridade — podem existir em
sistemas jurídicos modernos.

46

Idem, p. 79-81.
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modificações desde o Direito Primitivo para as
modernas ordens positivas e, dentro dessas, tem
diferentes interpretações no direito penal, civil,
ou mesmo no Direito Internacional. No Direito
Penal moderno, assume a sua forma restrita “somente aquele que cometeu o delito deve sofrer a
sanção penal” — que é o princípio da pessoalidade
estrita do Direito Penal “nenhuma pena passará
da pessoa do condenado” —, mas nem sempre foi
assim — como na Wergild medieval, em que toda
a família do condenado podia sofrer as sanções
promovidas pela família da vítima — e não é assim no Direito Civil (ou no Tributário), em que
pode ser responsabilizada outra pessoa que não
aquela diretamente envolvida no delito ou no Direito Internacional, em que a sanção internacional
(a Guerra ou a Represália) é infligida não apenas
contra o Estado violador (que, de fato, apenas
compareceu na violação por meio de um seu órgão — um indivíduo que agiu em seu nome), mas
contra todos os seus cidadãos (que serão aqueles
que, efetivamente, sofrerão os efeitos das sanções
— sob a forma de perda de propriedades, da vida,
da integridade física, etc.).
O princípio da “autonomia privada das
partes”47 é estudado por Kelsen ao analisar o processo criador/aplicador do Direito. Por tal norma
secundária, fica garantido o “direito” de os indivíduos “por meio de uma transação jurídica criarem
normas individuais e, às vezes, até mesmo gerais,
que regulam a conduta recíproca das partes.”48
Esse princípio também foi expresso por Dworkin
no caso Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc.,
alínea “b”.
O “princípio da eficácia” é um dos pilares do
Direito Internacional, no dizer de Kelsen, “Segundo este princípio de Direito Internacional, uma
autoridade efetivamente estabelecida é o governo legítimo, a ordem coercitiva decretada por
esse governo é a ordem jurídica, e a comunidade
constituída por essa ordem é um Estado no sentido do Direito Internacional, na medida em que
essa ordem é, como um todo, eficaz.”49 Aí, Kelsen
afirmará a dependência — uma vez que em suas
47

últimas posições ele afiançou a supremacia do Direito Internacional sobre todos os direitos nacionais — das normas fundamentais de cada ordem
jurídica nacional de uma norma geral do Direito
Internacional50 — e, portanto, a única norma verdadeiramente pressuposta por esse sistema seria
a norma fundamental do Direito Internacional51.
Além do “Princípio da Eficácia” do direito internacional, Kelsen admite que os sistemas jurídicos nacionais podem também estabelecer eles mesmos um “princípio da eficácia” para cada uma de
suas normas tratada individualmente (no âmbito
internacional, o “princípio da eficácia” diz respeito
à “eficácia global” da ordem jurídica interna). Ou
seja, usualmente, a validade de uma norma individual não depende de sua eficácia, mas há sistemas
(ou pode haver sistemas) em que uma norma geral
positiva (de natureza consuetudinária ou estatutária, não importa) impõe a perda de validade da
norma por dessuetude52.
O “princípio da legitimidade” é outro princípio
jurídico afirmado por Kelsen para estabelecer a
norma geral de que “Elas (as normas de um dado
sistema jurídico) permanecem válidas na medida
em que não tenham sido invalidadas da maneira
que a própria ordem jurídica determina. Este é o
princípio da legitimidade.”53 (Grifei). Essa supra-norma determina em cada sistema normativo o
que Kelsen chamará de “esfera temporal de validade da norma jurídica”.
No Direito Internacional, Kelsen identificará
uma série enorme de princípios, que não serão
aqui tratados por fugirem ao escopo comparativo
desta monografia (já que Dworkin não se refere
ao Direito Internacional em nenhum momento), e
que são reflexo da extrema descentralização desse
Direito — inexistência de instâncias máximas de
50

Ibidem. Quanto ao conceito de norma fundamental e o “sistema estático de normas”, pelo qual se verifica, em dado sistema
existente, o fundamento de validade de cada norma particular,
não será tocado neste trabalho. Vide, nessa obra de Kelsen, sua
teorização às páginas 161-167.

51

Idem, p. 178.

52

Idem, p. 174 e 178. Nesses casos — ligados normalmente ao direito consuetudinário — a perda de validade da norma por ineficácia pode ser também chamada de “princípio da dessuetude”,
pela qual o mesmo costume que gerou uma certa norma pode
revogá-la, por um novo costume contrário ao anterior.

53

Idem, p. 171.

Idem, p. 199.

48

Ibidem.

49

Idem, p. 177.
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solução dos conflitos e de aplicação das sanções,
fazendo com que a criação e aplicação das normas
de direito internacional se dê de forma muito descentralizada e sem monopolização do uso da força,
como ocorre no direito nacional. São exemplos, o
Princípio da Eficácia, já tratado, o Princípio “Pacta
sunt Servanda” que é a norma geral que dá fundamento de validade aos tratados internacionais54, o
Princípio do Reconhecimento, pelo qual as relações entre dois Estados somente são reconhecidas
como relações de Direito Internacional se houver
reconhecimento mútuo destas como Estados55, e
outros mais.
Essa enumeração simples da utilização por
Kelsen do termo “princípio” para identificar
certos tipos de normas gerais, normalmente
enunciadas pelo legislador ou pelos operadores
do Direito sob a forma de imperativos categóricos
(apesar de, como normas gerais, serem descritas
pela Ciência do Direito como imperativos hipotéticos) mostra, pelo menos, que o termo “princípio” não é desconhecido e muito menos olvidado
por Kelsen em sua teoria.
De tudo o que se disse, como normas gerais que
são, os princípios para Kelsen são descritos pela
Ciência do Direito como todas as demais normas
gerais: sob a forma de “regras”56. Daí ser inválida a
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54

Idem, p. 502-503 e 525. Kelsen se penitencia por, em momentos anteriores de sua vida acadêmica, ter admitido que a norma
fundamental do Direito Internacional seria a norma “pacta sunt
servanda”. Mudando seu posicionamento, identifica o Direito
Internacional como um “direito consuetudinário”, cuja norma
fundamental seria aquela que reconheceria aos costumes internacionais validade jurídica (nesse sentido, os costumes internacionais seriam o primeiro estágio hierárquico do Direito Internacional — tendo entre eles a norma “Pacta sunt Servanda” — e
os tratados representariam o segundo estágio hierárquico).

55

Idem, p. 542.

56

KELSEN, H. op. Cit., p. 63. Eis o excerto principal que traz essa
idéia fundamental do pensamento kelseniano: “Esses enunciados por meio dos quais a ciência jurídica descreve o Direito
não devem ser confundidos com as normas criadas pelas autoridades legislativas. É preferível não chamar de normas esses
enunciados, mas de regras jurídicas. As normas jurídicas decretadas pelas autoridades legislativas são prescritivas; as regras de
Direito formuladas pela ciência jurídica são descritivas. É importante que o termo “regra jurídica” ou “regra de Direito” seja
empregado aqui num sentido descritivo.” (Grifei) Apenas para
esclarecer, “descritivo” em Kelsen quer dizer “descrição de uma
conduta devida”.

afirmação de que, para Kelsen, no Direito somente
existem “regras” e não “princípios”.

6 Conclusão
Kelsen em sua obra se preocupará com a estrutura formal do Direito, com a distinção do Direito
de outras ordens normativas, com o conhecimento
das características que diferenciam o Direito de
outras ciências (tanto “normativas”, como a Moral,
quanto “explicativas”, como a Sociologia). Nessa
estrutura, com a definição precisa do que sejam
“normas” e do que sejam “normas jurídicas”, há
lugar para “princípios” não como “regras” (no sentido descritivo da ciência jurídica, normas gerais
que descrevem um “dever jurídico”), mas como
enunciados cuja “juridicidade” necessita da existência de outras “normas jurídicas” — normas “secundárias”, sem sanção aparente, que necessitam
da existência de outras normas sancionadoras para
dar-lhes juridicidade. Como norma, cada princípio (ou todos eles em conjunto, pouco importa)
deve ser “apreendido” pelo aplicador do Direito
— tarefa do hermeneuta, do operador do Direito
e, principalmente, do juiz (que é quem determina
— em última instância — a aplicação ou não da
sanção57 e tem grande arbítrio para tanto).
Ao contrário de outros doutrinadores muito
mais citados atualmente, Kelsen não se interessa
por estabelecer métodos de interpretação ou de
controle da decisão judicial. Isso posto, seria possível conciliar a sua teoria com outras visões, como
a teoria de Dworkin?
De fato, alguns pontos de contato com a teoria
kelseniana podem ser percebidos, principalmente se observarmos com um pouco mais de rigor
analítico os exemplos dados por Dworkin em seus
livros: os casos citados nos textos de Dworkin têm
sempre como resultado a aplicação ou não pelo
juiz/tribunal de uma sanção a alguém58. Isto é, os
57

E, como vimos, para Kelsen sempre haverá algum grau ou instância que “não tem o dever jurídico de aplicar a sanção” — isto
é, não há sanção para a não aplicação da sanção.

58

Dworkin utiliza em sua obra, o tempo todo, exemplos práticos da jurisprudência norteamericana. Assim, no caso Riggs v.
Palmer, o herdeiro perdeu seu direito de herança — teve uma
perda patrimonial, que é uma das sanções cíveis previstas na
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“princípios” aplicados aos casos reais que servem
de base à análise dworkiniana são instrumentos
hermenêuticos a serviço da decisão sobre a aplicação ou não de uma sanção: no dizer kelseniano,
verificam a existência ou não de um dever jurídico
prévio e da sua violação (ou não).
Quanto à interpretação em si dos princípios
em cada caso concreto — incluindo-se aí os
exemplos dados por Dworkin — e à tese dworkiniana da “não discricionariedade judicial”, não
há exatamente uma oposição à teoria kelseniana, pois em nenhum momento Dworkin afirma
a existência de um “dever jurídico”59 de o juiz
proceder ao modo ideal do seu Hercules — isso,
sim, seria uma radical oposição a Kelsen, pois o
que esse chama de “arbítrio do juiz” não é nada
mais do que a “não sancionabilidade da decisão
judicial”, isto é, “não existência de um dever jurídico de o juiz decidir isso ou aquilo, deste ou
de outro modo”60.
Mas, sem dúvida, o ideal Hércules61 aprofunda
a hermenêutica jurídica de modo jamais pensado
teoria kelseniana —; no caso Henningsen v. Bloomfield Motors
Inc., a empresa automobilística foi obrigada a pagar os danos
decorrentes dos ferimentos sofridos pelos ocupantes do veículo
— uma perda patrimonial, outra vez a sanção civil de Kelsen —;
no caso McPherson v. Buick Motors — que pode se encontrar
na obra citada de Dworkin, p. 183 e seguintes — mais uma vez
o que se discute é uma indenização; nos casos Mapp v. Ohio ou
Linkletter v. Walker (idem, p. 176), são discutidas “preliminares” da aplicação de sanções penais ou civis (quais provas poderiam ser utilizadas).
59

Aliás, tal categoria não é encontrada no texto de Dworkin.

60

Dever jurídico, no sentido kelseniano, é estrito: a conduta violadora do dever jurídico é hipótese positivada de aplicação de uma
sanção, como já notado nesta monografia. Kelsen mostrou que é
impossível o estabelecimento de uma cadeia infinita de sanções
para os “aplicadores de sanção”, daí que em algum momento haverá uma “autoridade” competente para aplicar uma sanção, mas
não obrigada a fazê-lo. Isto é, ainda que admitamos o dever dos
juízes se comportarem ao modo “Hercules”, não há sanção para
aqueles que assim não o façam. Isto é, esse “dever”, se existir, não
é “dever jurídico”, no sentido kelseniano. Nem Dworkin propõe
uma sanção ao juiz que assim não proceder.
Kelsen jamais discutiu outros tipos de sanções que podem ocorrer (de natureza política — como no caso dos juízes eleitos da
maioria dos estados norteamericanos ou no caso das “promoções por merecimento” dos nossos juízes, nas quais os “eleitores”
têm a possibilidade de observar o comportamento pregresso do
juiz — ou de natureza religiosa, moral, etc.), provavelmente por
adentrarem campos de análise que ele considera “metajurídicos”.

61

Não adentrarei aqui uma crítica específica ao “juiz Hercules”
ligada à incompletude e indecidibilidade do Direito (analoga-

por Kelsen — cuja teoria da interpretação jurídica,
se é que existe, é de uma vacuidade total — e coloca uma questão irrespondida pelo positivismo:
havendo ou não sanção, sendo ou não um dever
jurídico, como se explica a permanente busca por
parte dos juízes e tribunais reais de repensar o
Direito e reconstruí-lo incansavelmente, fazendo com que as valorações sejam reconstruídas na
aplicação aos casos concretos e de forma coerente?
Há em tudo isso uma certeza: se o próprio
Kelsen admite que “norma é sentido”, então, o
fenômeno jurídico — enquanto fenômeno normativo — só pode ser bem compreendido se for
adentrado o modo como esse “sentido” é “descoberto”. Assim, mais uma vez nos reportamos ao
texto do Professor Menelick de Carvalho Netto62:
a interpretação das leis não seria uma questão essencial do Direito? Essa é uma outra história — e
um outro artigo.63
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Breve consideração sobre a espécie normativa lei delegada
Juiz federal substituto Marcos Silva Rosa

1 Introdução
O artigo 59 da CF/88 trata de enumerar as espécies normativas, e na sua sequência, o processo
legislativo de elaboração das mesmas. De regra
cabe ao Poder Legislativo a elaboração das normas, encontrando, contudo, exceções nos casos da
medida provisória e da lei delegada. Vejamos um
pouco mais a fundo as características desta última
espécie normativa citada.

2 Características
No caso da lei delegada o chefe do executivo
exerce o poder, recebido do legislativo, de editar
normas primárias.
Por ser excepcional, visto que escapa da regra
contida na tripartição dos poderes, de que caberia
ao Poder Legislativo a edição de normas primárias, a lei delegada está sujeita a diversas restrições,
formais e materiais, contidas no corpo da própria
Constituição.
A primeira restrição consiste na necessidade
do Presidente da República solicitar a delegação
ao Congresso Nacional, o que implica dizer que o
Congresso Nacional pode decidir politicamente
pela delegação legislativa ou, de modo contrário,
negar o pedido de delegação do chefe do Poder
Executivo.
Se ajuizar pela delegação, o Congresso Nacional, através de resolução, conforme reza o art. 68,
§2º, da CF/88, deverá especificar o conteúdo da
matéria delegada e os termos para o seu exercício.
Assim, o Presidente não tem total disposição sobre a matéria delegada, devendo submeter-se ao
controle objetivo prévio feito pelo Congresso por
ocasião da resolução que estabelece os parâmetros
da delegação.
Importante ressaltar que a competência delegada ao Presidente da República pelo Congresso Nacional será sempre transitória, posto que a própria

Constituição estabelece que a resolução editada
pelo Congresso Nacional por ocasião da delegação
legislativa conterá os termos para o exercício desta.
Interessante notar que o Presidente da República, ao obter a delegação legislativa do Congresso
Nacional, não fica obrigado à lei para o qual buscou a delegação. A resolução delegatória o habilita
a legislar, mas não o obriga a editar a lei delegada
para a qual buscou a delegação.
Manoel Gonçalves Ferreira Filho aduz que é
possível o Presidente da República editar mais de
uma lei delegada concernente à mesma matéria,
posto que a delegação é dada com um prazo certo,
não se exaurindo por ter sido utilizada, mas perdurando enquanto dure a delegação. O mesmo autor afirma ainda que o Congresso Nacional pode,
mesmo durante o período da delegação, aprovar
lei ordinária em torno da mesma matéria, e ainda,
desfazer a delegação antes de seu termo final, visto
que, para o autor, o Congresso não perde o poder
de legislar que delegou ao Presidente, podendo
ainda retornar a exclusividade do seu exercício a
todo instante. Em suas palavras, a delegação opera apenas uma “habilitação com reserva de iguais
poderes”.
Por fim, deve-se destacar que a CF/88 prevê
expressamente que certos temas não poderão ser
objeto de delegação. São eles: matéria reservada
a lei complementar, de competência privativa do
Congresso Nacional ou de uma das suas casas, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, planos plurianuais, diretrizes
orçamentárias ou orçamentos, além de organização do Ministério Público, carreira e garantia de
seus membros.

3 Controle de delegação legislativa
Tanto a lei delegada quanto a resolução delegatória sujeitam-se ao controle do judiciário, também sob o aspecto da constitucionalidade.
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De outro lado o Congresso Nacional tem o controle, no caso, político, da delegação. O controle
pode ser prévio à edição da lei, quando a delegação
contiver a cláusula do §3º do art. 68 da CF/88, que
prevê que o projeto de lei delegada será apreciado
pelo Congresso Nacional em votação única, para
aprovação ou rejeição em bloco, sem possibilidade de emendas. De outro lado, o controle político
será a posteriori, quando o Congresso Nacional,
no uso da prerrogativa contida no art. 49, V, da
CF/88, susta a lei delegada. Tal sustação não se
traduz em juízo de conveniência e oportunidade,
mas deve se pautar em critérios jurídicos, ao se
verificar que a lei delegada exorbitou os limites
contidos na resolução delegatória.
A citada sustação é efetivada por decreto legislativo do Congresso Nacional, com eficácia erga omnes.

4 Considerações finais
Buscou-se, em poucas linhas, traçar as características da espécie normativa denominada lei
delegada, já em desuso em nosso sistema normativo, quanto o mais pela previsão no próprio texto
constitucional, das medidas provisórias.
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A construção do direito na jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal: limites e possibilidades no uso das sentenças aditivas
Juiz federal Newton Pereira Ramos Neto*

1 Introdução
É inegável que a jurisdição constitucional brasileira deu um nítido salto de qualidade nos últimos anos, especialmente a partir de uma virada
jurisprudencial em relação à efetividade de seus
mecanismos de controle1 e do esvaziamento de
uma visão meramente formal do dogma da separação de poderes.2 Desse modo, ingressou ela
definitivamente na vida cotidiana do cidadão, não
havendo mais praticamente nenhuma discussão
sobre temas relevantes que não passe pelo crivo do
Supremo Tribunal Federal. Inventada pelos modernos, a Constituição passa a ser reinventada pela
jurisdição constitucional, dada a dimensão política
e jurídica que assumiu e os novos contornos que
passou a apresentar pela ópera daquela jurisdição.3
Para isso contribuiu decisivamente a larga produção científica elaborada recentemente sobre o
controle de constitucionalidade brasileiro, que foi
capaz de sedimentar alguns pressupostos teóricos
*

Mestrando em Direito, Estado e Constituição pela Universidade
de Brasília – UnB. Professor Universitário. Juiz Federal.

1

Como ressalta Bruce Ackerman, no contexto das constituições
europeias do pós-guerra e nas demais constituições mundiais
que delas sofreram influxo, o perfi l dos Tribunais Constitucionais voltou-se ao asseguramento da efetividade dos direitos
e compromissos assumidos em um texto constitucional fruto do rompimento com sistemas autocráticos de governo
(ACKERMAN, Bruce. La política del diálogo liberal. Barcelona:
Gedisa, 1999, p. 68).

2

O princípio da separação dos poderes, tal como concebido tradicionalmente, sustentava-se como sistema de balanceamento entre
as funções estatais, de modo a garantir a liberdade individual, nos
termos do modelo liberal de Estado. Partia-se de premissas distintas
daquelas que acalentaram a formação do Welfare State, que concebe
o Poder Público como prestador de serviços e exige, em consequência, um controle do adimplemento das obrigações estatais.

3

SAMPAIO. José Adércio Leite. As sentenças intermediárias de
constitucionalidade e o mito do legislador negativo. In: SAMPAIO.
José Adércio Leite e CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza (coord.). Hermenêutica e Jurisdição Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey,
2001, p. 161.

e, sobretudo, problematizar algumas questões cujo
exame revela-se imprescindível para o equilíbrio
da tensão existente entre os mecanismos de fiscalização e seus limites democráticos. A essa doutrina
deve-se acrescentar a incessante busca pela construção de um modelo de jurisdição constitucional adequado à realidade brasileira, concebido sob
inspiração de sistemas alienígenas, mas não uma
mera reprodução mal acabada do que acontece na
vida constitucional fora do Brasil.4
Por outro lado, impõe-se reconhecer que vivemos um momento de euforia constitucional.
Atualmente, todas as relações jurídicas podem
ser discutidas sob o prisma da Constituição. A era
dos princípios, de seu turno, com a fluidez que
é inerente ao exame de seus elementos, trouxe
severas dificuldades no campo da interpretação
constitucional. Assim, superados os esquemas
lógico-dedutivos do positivismo, tornou-se hercúlea a tarefa de definição do conteúdo da norma
regente do caso concreto, especialmente à luz de
uma necessária racionalidade argumentativa5 e do
reconhecimento de que o texto é a mera ponta do
iceberg, sendo a posição do hermeneuta decisiva
4

Para nós, a riqueza do controle de constitucionalidade brasileiro
está exatamente no aproveitamento das experiências internacionais bem-sucedidas — controle difuso e concentrado —, o que
confere ao nosso sistema signficativa pluralidade e fomenta a
democratização do debate público sobre a validade das normas
jurídicas.

5

Para um exame do constitucionalismo moderno à luz do pós-positivismo e da constitucionalização de direitos, Vide, entre
outros, CARBONELL. Miguel. Neoconstitucionalismo(s). Madri:
Ed.Trotta, 2003; SCHIER, Paulo Ricardo. Filtragem constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1999; BARROSO, Luís
Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil). Revista
de Direito Administrativo, volume 240 – abril/junho de 2005;
MAIA, Antônio Cavalcanti. Nos vinte anos da Carta Cidadã: do
Pós-positivismo ao Neoconstitucionalismo. In: Cláudio Pereira
de Souza Neto; Daniel Sarmento; Gustavo Binenbojm. (Org.).
Vinte anos da Constituição Federal de 1988. 1. ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009, p. 117-168.
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para a exata compreensão do preceito incidente
na realidade social.6
Logicamente essa mudança de olhar teria consequências na atividade judicial, especialmente no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, a quem o
legislador constituinte conferiu a tarefa de “guarda
da Constituição”. Ocorreu, nesse contexto, a maximização da função da Corte Suprema, que passou
a exercer papel destacado no exame da validade e
conteúdo das normas e relações jurídicas apreciadas sob o crivo de uma Constituição normativa,
não mais vista como uma mera “promessa” — que,
como tal, poderia ser cumprida ou não —, mas sim
como um documento a ser levado a sério.7
Esse fenômeno, por um lado, tem grandes aspectos positivos, já que permitiu o reconhecimento
e a efetivação de direitos que contribuem sobremaneira para a emancipação social e para a realização
do compromisso constitucional de construção de
uma sociedade justa e igualitária. Por outro, todavia, vem demonstrando o apequenamento dos
demais poderes diante do “terceiro gigante” 8, o que
revela uma crise no equilíbrio das funções estatais
que, acaso não debelada, pode conduzir à implosão
do edifício da democracia construído em mais de
duzentos anos de luta.
Assim, se houve um passo decisivo na busca
de critérios mais precisos de exercício do controle de constitucionalidade, é chegado o momento
de refletirmos seriamente sobre os limites do juiz
constitucional no Estado Democrático de Direito,
a fim de evitar que passemos de um marasmo jurí-
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6

Sobre a distinção entre norma e texto da norma (programa normativo), Vide MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho de direito constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

7

DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução por
Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002. Entre nós,
surgiu o “constitucionalismo brasileiro da efetividade”, expressão cunhada por Cláudio Pereira de Souza Neto para referir-se a uma estratégia teórica de superação da dicotomia norma/
realidade social, com vistas à atribuição de máxima eficácia à
norma constitucional. (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de.
Fundamentação e normatividade dos direitos fundamentais:
uma reconstrução teórica à luz do princípio democrático. In:
BARROSO, Luís Roberto (org.). A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas.
Rio de Janeiro:Renovar, 2003, p. 285-326).

8

CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Tradução por Carlos
Alberto Álvares de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris,
1993, p. 47.

dico para uma histeria judicial. Isto é, de um modelo de jurisdição constitucional excessivamente
contido para outro politicamente invasivo, que não
respeite a autonomia do cidadão e de seus órgãos
de representação popular.
Permanecem, portanto, no cenário jurídico-constitucional pátrio, diversas questões cujo enfrentamento é condição essencial para o equacionamento do problema: como conciliar o exercício
da jurisdição constitucional contemporânea com
um ideal de democracia representativa? Qual o
papel do juiz nessa quadra do desenvolvimento
histórico? Teria ele posição privilegiada em relação
ao legislador? Deve esse magistrado, no exercício
de sua tarefa hermenêutica, conter-se na moldura
do legislador negativo, sob pena de violação à separação de poderes, ou prestigiar a qualquer preço
a efetividade da Constituição, especialmente os
direitos fundamentais ali contidos?
Neste ensaio, enfrenta-se o desafio de, em
poucas linhas, demonstrarem-se alguns aspectos
que contribuíram para a expansão da jurisdição
constitucional e, sobretudo, o estágio em que nos
encontramos hodiernamente: a criação de mecanismos de decisão que, sem negar a postura ativista necessária do juiz constitucional, construa
soluções para os limites de atuação do Judiciário
no cumprimento de sua missão, de modo que essa
postura não venha a ser a própria negação de seu
papel democrático no quadro atual do constitucionalismo.
Assim, não se pretende aqui demonstrar a verdade banal, embora negada ou ocultada em todas
as épocas, da atividade “criativa” dos tribunais.9
9

Essa afirmação é de Mauro Cappelletti nas premissas de seu trabalho Juízes legisladores? No mesmo sentido, FISHER, Louis. Constitutional Dialogues: Interpretation as Political Process. Princeton:
Princeton University Press, 1988, p. 37 e ss. As aspas foram propositalmente colocadas para ilustrar a necessidade de que a visão
do papel do Judiciário como uma atividade criativa do Direito seja
acolhida com reservas em razão dos perigos que uma compreensão generalizada encerra. Numa concepção democraticamente
adequada e à luz do pós-positivismo, a construção da resposta
judicial ocorre dentro ou a partir do próprio sistema normativo,
no âmbito de seu modelo de regras e princípios, considerando-se,
para tanto, a integridade do Direito (DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução por Jefferson Luiz Camargo. São Paulo:
Martins Fontes, 2003) e sua interpretação como uma teia inconsútil (DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério, p. 180 e ss).
Pelo menos nessa perspectiva, não há que se falar em livre criação
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Antes, pretende-se discutir como essa função deve
ser exercida a fim de compatibilizar-se com um
modelo ideal de Estado Democrático de Direito.
A tarefa é difícil porque o tema é complexo, não
havendo fórmulas prontas que permitam a enunciação de verdades. Seu exame, por outro lado, implica
necessariamente no rompimento de velhos paradigmas.10 Mas é preciso avançar. E avançar a partir
do questionamento das pré-compreensões fenomênicas, porque é assim que a ciência se desenvolve,
ainda que a passos lentos, próprios da instabilidade
dos terrenos transitivos pelos quais caminhamos
durante a travessia entre o velho e o novo.
Se o presente texto conseguir de algum modo
estimular o debate sua missão já estará cumprida.

2 A jurisdição constitucional moderna: a
ascensão do Judiciário no contexto da
crise da realização dos direitos
Sob a perspectiva do liberalismo, entendia-se a
lei como mecanismo de demarcação da esfera de
intervenção estatal, uma ferramenta de contenção da ideologia que norteou o Estado absolutista.
As constituições, por seu turno, adquiriram um
matiz de instrumento quase que exclusivamente
regulatório da atividade do Estado, em vista da
necessidade de organização das competências e
de limitação do poder em face dos direitos fundamentais recentemente reconhecidos. Nessa época,
a filosofia positivista atribuía ao juiz o papel de
judicial do Direito, no sentido proposto por Hart, como mecanismo de solução dos denominados hard cases, para os quais não há
uma regra clara de incidência e caberia ao magistrado decidir a
partir de razões morais, éticas etc., exercendo nítida competência
legislativa (HART, Herbert L.A. Conceito de Direito. 2. ed., Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 1994; Positivism and the Separation of Law and Morals. Harvard Law Review, v. 71, 1958, p. 593.).
Não se desconhece, entretanto, que a dicotomia entre revelação e
criação do Direito não faz sentido no paradigma pós-positivista,
já que o Direito hoje deve ser reconhecido como uma constante
prática construtiva e evolutiva.
10

A expressão é surrada mas de uso ainda essencial para a compreensão do marco histórico pelo qual passa o constitucionalismo contemporâneo, especialmente a necessidade de redefi nição
da temática ora abordada. Para uma exata apreensão do termo,
Vide KUHN, Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions.
2. ed., enlarged. Chicago and London: University of Chicago
Press, 1970. Há uma versão em português: A estrutura das revoluções científicas. 7. ed. São Paulo: Perspectiva, 2003.

mero ventríloquo, a quem cabia apenas enunciar o
conteúdo linguístico dos Códigos, cuja literalidade
supostamente seria capaz de dar solução aos mais
variados litígios.11
O papel do Judiciário altera-se significativamente com o declínio do paradigma liberal, de
modo especial a partir da expansão do constitucionalismo na segunda metade do século XX.12
As cláusulas compromissórias próprias do Estado do bem-estar social implicaram em atribuição
de maior ênfase à função do Poder Executivo no
campo da realização dos direitos fundamentais.
Mais adiante, a partir da constatação do déficit de
efetividade das cartas constitucionais em virtude
da postura omissiva do poder político, passou-se
à construção de uma hermenêutica voltada ao incremento do papel do Judiciário nessa seara.13 No
período do pós-guerra, portanto, o processo inaugurado com a era das codificações — na qual a lei
era exatamente a ferramenta de contenção de um
Poder Judiciário que historicamente não inspirava
confiança — se inverte, passando o magistrado a
construir direitos a partir das denominadas cláusulas programáticas, de nítido caráter aberto14,

11

Sobre o tema, Vide CARVALHO NETTO, Menelick de. Requisitos paradigmáticos da interpretação jurídica sob o paradigma
do Estado democrático de direito. Revista de Direito Comparado, Belo Horizonte, n. 3, mai. 1999.

12

No caso brasileiro esse fenômeno tem outro marco inicial: o
processo de redemocratização a partir da Constituição de 1988.
Nesse sentido, BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Revista de Direito do
Estado, n. 13, 2009, no prelo.

13

Cf. GARAPON, Antoine. O guardador de promessas: justiça e
democracia. Tradução de Francisco Aragão. Lisboa: Instituto
Piaget, 1996.

14

“A indeterminação do Direito, por sua vez, repercutiria sobre
a relação entre os Poderes, dado que a lei, por natureza originária do Poder Legislativo, exigiria o acabamento do Poder Judiciário, quando provocado pelas instituições e pela sociedade
civil a estabelecer o sentido ou a completar o significado de uma
legislação que nasce com motivações distintas às da ‘certeza jurídica’. Assim, o Poder Judiciário seria investido, pelo próprio
caráter do Estado Social, do papel de ‘legislador implícito’”.
(VIANNA, Luiz Werneck et al. A judicialização da Política e
das Relações Sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999, p.
21). Na mesma linha, ressalta Mauro Capelletti que a consagração de direitos econômicos e sociais, notadamente a partir de
cláusulas de conteúdo indeterminado, também é elemento que
contribui decisivamente para o protagonismo judicial da era
contemporânea (CAPELLETTI, Mauro. Op. cit., p. 68).
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numa tendência de “normativização” da Teoria
da Constituição.15
É dizer, no contexto da crise do Estado Social,
e notadamente diante de uma demanda por novos
direitos fundamentais16, a jurisdição constitucional
é alçada ao patamar de um legislador concorrente ou subsidiário, no dizer de Habermas17, na sua
forma negativa e positiva, no sentido da realização da ordem constitucional a partir de uma pauta
axiológica de convicções tidas como majoritárias
na sociedade.18 A complexidade da vida passa a
ser resolvida sob a perspectiva de um “instrumentalismo constitucional” — basta a solução estar
prevista na Constituição — e a crença no Poder
Judiciário como “Salvador da República”.19
Transitamos, assim, da desconfiança no Judiciário
para o descrédito do Legislativo, numa espécie de
15

16

17

18

19
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Para Gilberto Bercovici, uma das poucas teorias constitucionais
que tentou escapar dessa “normativização” foi a teoria da “sociedade aberta dos intérpretes da Constituição”, proposta por Peter
Häberle. Nessa teoria sustenta-se que todos os setores da sociedade
estão vinculados ao processo de interpretação constitucional, de
modo que não se pode limitar ou reduzir os intérpretes do texto
constitucional aos atores jurídicos e participantes formais do processo constitucional (BERCOVICI, Gilberto. A Constituição Dirigente e a Crise da Teoria da Constituição. In: Cláudio Pereira de
Souza Neto; Gilberto Bercovici; José Filomeno de Moraes Filho;
Martonio Mont’Alverne Barreto Lima. (Org.). Teoria da Constituição: Estudos sobre o Lugar da Política no Direito Constitucional. 1.
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 109).
Sobre a demanda por novos direitos fundamentais, a exemplo
dos coletivos e difusos, Vide PINTO, Cristiano Paixão Araújo.
Arqueologia de uma distinção: o público e o privado na experiência histórica do direito. In: PEREIRA, Cláudia Fernanda de
Oliveira (Org.). O novo direito administrativo brasileiro. Belo
Horizonte: Fórum, 2003, v. 1, p. 7-367.
HABERMAS, Jürgen. Facticidad y validez. Sobre el derecho y el
Estado democrático de derecho em términos de teoria del discurso. Tradução por Manuel Jiménez Redondo Madrid: Trotta,
2005, p. 326 e ss. A citação serve para ilustrar a tendência hodierna de atuação dos tribunais constitucionais. Todavia, como
se registrará mais à frente, entendemos que o equilíbrio entre
a autonomia pública (soberania popular) e privada (direitos
humanos), especialmente em países periféricos como o Brasil,
exige uma postura ativa do Judiciário até como forma de se assegurar a liberdade do indivíduo, historicamente privado de direitos sociais básicos. Assim, a presente reflexão centra-se mais
no como agir (limites de atuação) o Judiciário do que no por que
agir (legitimidade).
Sobre a Constituição como ordem concreta de valores, Vide
ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Tradução por Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales, 1993, p. 81 e ss.
BERCOVICI, Gilberto. Op. cit., p. 77.

“demonização” do processo político deliberativo.20
Diante da paralisia histórica das instâncias políticas
e de sua incapacidade de realizar propósitos tão audaciosos de uma Constituição extremamente compromissória — fenômeno por si só capaz de oportunizar um sentimento de fracasso constitucional
—, o Judiciário passou a ocupar os espaços vazios,
funcionando, hoje, como a imagem paternal de uma
sociedade órfã e sua mais alta instância moral, na feliz
expressão de Ingeborg Maus.21
De um lado, essa perspectiva atual da jurisdição
constitucional permitiu o reconhecimento de que,
a partir de uma leitura axiológica do direito, cabia
ao Judiciário realizar as promessas consagradas no
texto constitucional, tornando-as realidade vívida.
De outro, ensejou a inclusão de argumentos políticos no discurso judicial, a partir de ferramentas
argumentativas como a ponderação de interesses
e o princípio da proporcionalidade22, cuja utilização acrítica pode nos conduzir a um retorno às
tradições do positivismo, em que se reconhecia a
existência de uma discricionariedade judicial a ser
utilizada sempre em busca da solução que pareça
mais justa.23
20

BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade
no direito brasileiro. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 103. Há
quem afirme, inclusive, que o constitucionalismo dirigente, ao
pretender conter todos os princípios e possibilidade de conformação do ordenamento, favoreceria o crescimento do papel
político do tribunal constitucional, que se autoconverteria em
“senhor da Constituição” (BÖCKENFÖRDE, Ernest-Wolfgang.
Escritos sobre derechos fundamentales. Baden-Baden: Nomos,
1993).

21

MAUS, Ingeborg. Judiciário como superego da sociedade: o
papel da atividade jurisprudencial na “sociedade órfã”. Novos
Estudos CEBRAP, São Paulo, n. 58, p. 183-202, nov 2000.

22

Uma tendência de “subjetivação” da interpretação constitucional na prática dos tribunais é patente. No recentíssimo
julgamento acerca da legislação que proíbe a importação de
pneus usados (ADPF 101, rel. Min. Cármen Lúcia, julgada em
24/06/09), o Min. Eros Grau, em seu voto-vista, fez considerações sobre a ponderação de princípios, ressaltando que esta se
dá “pelo subjetivismo de quem a opera.” Disse, ademais, que
“princípios de direito não podem ser ponderados entre si, apenas valores podem submetidos a esta operação. Os princípios
são normas, mas quando estão em confl itos com eles mesmos
são valores”, de modo que pode haver grave incerteza jurídica
em razão da técnica da ponderação entre princípios relativos
aos confl itos entre direitos fundamentais, pois a opção por um e
não por outro é perigosa e ocorre de acordo com o intérprete.

23

Na mesma linha, ressalta José Adércio Leite Sampaio que, por
meio da razoabilidade, a Constituição escrita se esvaziou de
conteúdo, abrindo-se janelas de incertezas nos discursos de
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Daí a necessidade de demarcação dos limites
da jurisdição constitucional, especialmente no que
tange a uma possível atividade quase normativa, já
que aqui é maior o ponto de tensão entre o exercício da função jurisdicional e a atividade parlamentar. Com isso, busca-se não reduzir a importância que o Poder Judiciário alcançou no espaço
democrático atual, posto que inegável constituir
esse poder elemento chave no equilíbrio entre a
atividade política e a realização do texto constitucional. Ao contrário, encontrar o ponto exato
em que a função jurisdicional é exercida de modo
legítimo no ambiente democrático é tarefa essencial para que a jurisdição constitucional continue a
gozar do prestígio e relevância que lhe atribuíram
as mais diversas instâncias sociais e políticas no
decorrer dos tempos.

3 Do dogma do legislador negativo
ao reconhecimento do papel
contemporâneo da jurisdição
constitucional
No modelo proposto por Kelsen no início do
século XX sustentava-se que o Tribunal Constitucional deveria limitar-se a excluir do ordenamento a norma considerada inconstitucional,
como uma espécie de função legislativa em “sen-

aplicação constitucional. Com efeito, assevera o autor que “a ‘Constituição judicial da razoabilidade’ é, portanto, uma ‘Constituição
ad hoc’ e relativa (SCACCIA, 2000:379). A ‘Constituição do caso’ e
‘do juiz’ acaba por desnortear a própria teoria constitucional, pois
em que bases se permite falar consistentemente em um poder constituinte originário, se a sua obra for uma simples referência vaga
entre os espectros de uma razoabilidade sem fim à disposição dos
poderes constituídos?” (SAMPAIO, José Adércio Leite. O retorno
às tradições: a razoabilidade como parâmetro constitucional. In:
SAMPAIO, José Adércio Leite (coord.). Jurisdição constitucional
e direitos fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 94-95).
Por sua vez, lembra Virgílio Afonso da Silva, sem firmar posição
contrária à utilidade do referido princípio como ferramenta argumentativa no contexto da decisão judicial, que “a invocação da
proporcionalidade é, não raramente, um mero recurso a um tópos,
com caráter retórico, e não sistemático. Em inúmeras decisões,
sempre que se queira afastar alguma conduta considerada abusiva, recorre-se à fórmula ‘à luz do princípio da proporcionalidade
ou razoabilidade, o ato deve ser considerado inconstitucional.’”
(SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista
dos Tribunais, n. 798, ano 91, p. 23-50, abr. 2002, p. 31).
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tido negativo”.24 Essa visão encontrou um reforço
após a segunda guerra mundial. Considerando a
experiência traumática anteriormente vivida, sob
inspiração do modelo austríaco passou-se a defender, na Alemanha, o caráter jurisdicional e não
“para-legislativo” do Tribunal Constitucional.25
Não haveria, assim, espaço para a flexibilização
da nulidade da norma incompatível com a Constituição.
De modo acrítico, a visão kelseniana passou a
ser reconhecida como uma ideia imanente à jurisdição constitucional e ao postulado da separação de poderes. Entre nós, tal tendência ensejou
inclusive a edição da Súmula 339 pelo Supremo
Tribunal Federal, segundo a qual “não cabe ao
Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos sob
fundamento de isonomia”.
Aliás, a perspectiva do legislador negativo ligava-se à noção de conformidade funcional e ao
modelo de “constituição-moldura”, no qual caberia à Corte Constitucional limitar-se a verificar se
o legislador obedece a seus limites de atuação no
âmbito da moldura estabelecida pelo constituinte.26 Essa ideia, portanto, própria do constitucionalismo liberal e das constituições sintéticas, até
mesmo soa estranha no ambiente das constituições
dirigentes, que impõem um sem-número de prestações ao Poder Público perfeitamente sindicáveis
na seara judicial.
O fato, porém, é que a práxis judiciária nos
mais diversos sistemas revelou que referido dogma encontrava-se em fase de superação — se é
que, realmente, algum dia efetivamente vingou.
As Cortes Constitucionais construíram técnicas
de decisão que, expressa ou veladamente, importam no reconhecimento de algum papel criativo
dos tribunais. A própria necessidade de tutela
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24

KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Tradução
por Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 1990, p. 261.

25

MORAIS, Carlos Blanco de. Justiça Constitucional. O contencioso constitucional português entre o modelo misto e a tentação do sistema de reenvio. Tomo II. Coimbra: Coimbra Editora,
2005, p. 247.

26

Cf. SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação constitucional
e sincretismo metodológico. In: SILVA, Virgílio Afonso da.
(Org.). Interpretação constitucional. São Paulo: Malheiros,
2005, p. 129.

dos direitos fundamentais e de princípios constitucionais — entre os quais a segurança jurídica
e a igualdade — demonstrou que nem sempre a
solução mais adequada é o simples afastamento
da norma inconstitucional, que pode gerar uma
situação de inconstitucionalidade mais grave do
que a manutenção da norma no ordenamento.
Pensada nesse contexto, a gênese do modelo de
decisões manipulativas decorreu exatamente do
interesse crescente dos Tribunais Constitucionais pelos “efeitos colaterais” de suas decisões27,
notadamente a necessidade de, dentro dos limites democráticos, dar-se a maior efetividade
possível à Constituição.
Por essa razão, a solução encontrada foi a mitigação do binômio constitucionalidade/inconstitucionalidade como efeito da incompatibilidade
da norma com o texto constitucional, na medida
em que o interesse público decorrente da sanção
de nulidade, segundo o fundamento teórico ora
majoritário, precisa harmonizar-se com outros
interesses também tutelados na ordem jurídica.28 Desse modo, o reconhecimento do fracasso
do dogma do legislador negativo mais se impõe
à vista da ideia praticamente assente de que há
uma “via intermediária” no reconhecimento da
inconstitucionalidade das leis, que ensejará exatamente o uso das decisões com caráter manipulativo.29
27

MORAIS, Carlos Blanco. Op. cit., p. 248.

28

Não é nossa intenção, nos limites estreitos do presente trabalho, discutir se a mitigação dos efeitos da inconstitucionalidade
viola o código binário do Direito, transigindo com seu caráter
deontológico, como o faz parcela da doutrina (MEYER, Emílio
Peluso Neder. A decisão no controle de constitucionalidade. 1.
ed. São Paulo: Método, 2008.). A assertiva acima desenvolvida
tem como fi nalidade apenas demonstrar como, diante do atual estágio de aplicação da teoria da inconstitucionalidade das
normas — inclusive com o reconhecimento dessa “terceira via”
de decisão por diversas ordens constitucionais (Vide, e.g., o n.
4 do art. 282 da Constituição Portuguesa) —, é importante a
discussão sobre o papel criativo dos tribunais e os limites a ele
inerentes sob o viés democrático.

29

Veja-se que o fenômeno acima descrito em muito contribuiu
para a superação do dogma restritivo, mas não se pode dar a
ele um tom de exclusividade. É que, mesmo na ótica de uma
inflexível sanção de nulidade da norma constitucional, é possível que se reconheça o papel criativo da jurisdição. Com efeito,
notadamente nos casos de nulidade parcial, da interpretação da
Corte Constitucional pode resultar um sentido da norma não
pensado ou não reconhecido antes da decisão judicial.
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4 As sentenças do controle de
constitucionalidade
Em linhas gerais, e tendo por base a modelação
de sentido da norma sob julgamento ou dos efeitos
da decisão de inconstitucionalidade, as sentenças
do controle de constitucionalidade podem ser
divididas em sentenças de nulidade e sentenças
manipulativas.30 Estas se diferem das primeiras
exatamente porque nelas se busca uma via intermediária de solução para o caso constitucional,
preservando-se parte do domínio normativo acaso
existente, enquanto que nas primeiras a decisão é
de tipo “extremo”31, já que se limitam a expurgar
do mundo jurídico o ato tido por inconstitucional.
Assim, a referida técnica de decisão, para além da
formulação de um juízo de constitucionalidade ou
inconstitucionalidade, comporta efeitos transformadores sobre a relação de significado ou sobre as
consequências jurídicas produzidas pelo preceito
normativo que é objeto da decisão.32
No âmbito das sentenças manipulativas, encontram-se três modelos gerais: as sentenças restritivas
dos efeitos temporais da decisão de inconstitucionalidade, as sentenças interpretativas (que abrangeriam a interpretação conforme e a declaração
parcial de inconstitucionalidade sem redução de
texto) e as sentenças com efeitos aditivos.33 Em
todas essas modalidades, como dito alhures, existe
um sentido de preservação da norma impugnada.
Nas sentenças aditivas há uma censura ao silêncio inconstitucional do legislador, com a junção de uma norma obtida mediante construção
30

De forma diferente, José Adércio Leite Sampaio, por exemplo,
chama as segundas de “sentenças intermediárias”, que se subdividiriam em sentenças normativas (aditivas, aditivas de princípio e substitutivas) e transitivas (SAMPAIO, José Adércio Leite.
Op. cit., p. 163).

31

Conforme terminologia de SEGURA, Angel Latorre &
DIEZ-PICAZO, Luis. La Justicia Constitucional en el Quadro
de las Funciones del Estado. In: Justiça Constitucional e espécies.
Conteúdo e Efeitos das Decisões sobre a Constitucionalidade de
Normas. Lisboa: Tribunal Constitucional, 1987, p. 198.

32

MORAIS, Carlos Blanco. Op. cit., 109.

33

Todavia, no âmbito da doutrina alienígena a classificação é
variadíssima, não havendo um consenso acerca de um critério classificatório e conceitual. Sobre o tema, especialmente as
diversas classificações e conceitos, Vide, e.g., VEGA, Augusto
de la. La sentencia constitucional en Itália. Madrid: Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, 2003.

jurisprudencial34, exprimindo, portanto, “poderes
tendencialmente normativos”.35 Nela, pois, reconhece-se a inconstitucionalidade da norma, nos
termos originariamente veiculados, juntando-se,
porém, um quid normativo extraído do ordenamento que permite à norma sobreviver a partir de
sua reconstrução em termos constitucionalmente
válidos. A inconstitucionalidade acha-se na norma
na medida em que não contém tudo aquilo que
deveria conter para responder aos imperativos da
Constituição, o que justifica o acréscimo feito pelo
órgão jurisdicional.36
Observa-se, aliás, que as sentenças aditivas
surgiram para evitar um estado de inconstitucionalidade mais grave imputável ao legislador ou à
própria decisão de inconstitucionalidade. Foi essencialmente, pois, para dar resposta à necessidade
de suprimento das omissões relativas inconstitucionais — normalmente violadoras do princípio
da igualdade — ou lacunas geradas pela própria
decisão de inconstitucionalidade que nasceram as
decisões com efeitos aditivos.37
Em linhas gerais, portanto, o quadro que permite o uso das sentenças aditivas, segundo sua
longa construção na doutrina estrangeira, pode
ocorrer em duas situações.38 Primeiro, quando a
decisão de acolhimento do Tribunal elimina uma
norma sem que seja possível a repristinação do
direito anterior e do vazio normativo possa resultar lesão a direitos e expectativas legítimas dos
cidadãos, bem como a interesse público relevante.
34

Cf. MORAIS, Carlos Blanco de. Op. cit., p. 110. Para o autor,
contudo, referidas sentenças não são admissíveis no modelo
português, diferentemente do que ocorre na França, onde é
possível ao Conselho Constitucional, no exercício do controle
preventivo, reconstruir a norma com o sentido determinado
aditivamente. Em Portugal, para o autor, somente seriam admissíveis sentenças “atípicas” desprovidas de efeitos constitutivos, como é o caso das sentenças “apelativas” e “orientadoras”.

35

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e
Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 1017.

36

MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Inconstitucionalidade e Garantia da Constituição. Tomo VI. 3. ed.
Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 88.

37

MORAIS, Carlos Blanco. Op. cit., p. 263.

38

Sem que se pretenda aqui esgotar todas as possibilidades historicamente já concebidas na doutrina e jurisprudência estrangeiras. O objetivo é apenas ilustrar as situações nas quais corriqueiramente ocorre a utilização dessa modalidade de sentença
manipulativa.
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Segundo, nos casos em que a legislação estipule
sacrifícios ou benefícios a uma dada categoria de
destinatários, silenciando quanto à inclusão de outras categorias em idêntica situação fática.
Como variação das sentenças aditivas, temos
as sentenças substitutivas e as sentenças aditivas
de princípio. As sentenças substitutivas possuem
natureza dupla: primeiro, declara-se a inconstitucionalidade enquanto prevê ou sinala algo diferente daquilo que deveria ser estabelecido; segundo,
mediante decisão aggiuntiva, acrescenta-se novo
conteúdo normativo compatível com o texto constitucional. Nas sentenças substitutivas, considera-se que a “tarefa legislativa” é ainda superior àquela
exercida nas sentenças aditivas, posto que nestas o
Tribunal Constitucional altera o âmbito normativo
do preceito, respeitando, todavia, do ponto de vista
formal, o dispositivo anteriormente existente. Nas
sentenças substitutivas, por seu turno, a norma
criada importa em desconsideração parcial do
texto então vigente.39 Declara-se, assim, a inconstitucionalidade parcial da norma, conjugando-se
o critério diverso de decisão com o segmento da
norma não julgado inconstitucional.40
Em relação às sentenças aditivas de princípio,
ao invés de importarem em modificação direta da
norma sob exame, elas apenas declaram a inconstitucionalidade da omissão do legislador, fixando
um princípio diretivo da atividade a ser posteriormente desenvolvida pelo Parlamento. A decisão da
Corte Constitucional, no caso, passa a valer como
diretriz principiológica a que os tribunais ordinários podem fazer alusão quando do exame de casos
concretos até o futuro advento da legislação.41
Na Itália, como lembra Carlos Blanco de Morais42,
após um período de ampla utilização que ocorreu a
até a metade da década de 80, houve um questionamento no seio da comunidade jurídica quanto aos
efeitos “normativos” da sentença que assumiria caráter geral. A partir de então, o Tribunal Constitucional
passou a utilizar-se da decisão com efeitos aditivos
apenas quando a operação reconstrutiva decorresse
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BRUST, Léo. Uma tipologia das sentenças constitucionais. Revista da AJURIS, ano XXXIII, n. 102, junho de 2006, p. 238.

40

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 1019.

41

BRUST, Léo. Op. cit., p. 245.

42

Op. cit., p. 260.

diretamente de uma norma constitucional (solução
constitucionalmente obrigatória). Nos casos em que
a omissão legislativa ensejasse uma pluralidade de
opções integrativas, aquela Corte passou a utilizar-se das sentenças aditivas de princípio.43
Ou seja, mesmo no país onde as sentenças aditivas encontraram maior acolhida hoje se reflete
sobre a necessidade de estabelecimento de limites
para a integração normativa realizada por ato do
Judiciário, como forma de evitar-se a invasão da
esfera de liberdade do legislador, notadamente em
face de um histórico de uso das sentenças aditivas
a partir de parâmetros discricionários.44 Assim,
enquanto no Brasil apenas se inicia o debate sobre
o reconhecimento da utilização de técnicas dessa
natureza, na doutrina e jurisprudência estrangeira
a discussão gira em torno exatamente dos limites
e possibilidades dessa mesma utilização.
A vantagem das sentenças aditivas de princípio, pelo menos no que diz respeito a seu possível
conflito com a atividade parlamentar, é patente: no
âmbito do controle concentrado, impede o efeito
traumático do Poder Judiciário diretamente interferir na atividade do legislador com efeitos erga
omnes; no controle difuso, equivale aos efeitos das
sentenças aditivas em sentido estrito, já que a diretriz apontada pela Corte Constitucional limitar-se-á
aos efeitos inter partes. Por outro lado, trata-se de
proposta alternativa capaz de conter eventuais abusos no exercício da jurisdição constitucional diante
da realidade irreversível do ativismo judicial.
Não nos ocuparemos das sentenças restritivas
dos efeitos temporais da decisão de inconstitucionalidade e das sentenças interpretativas, na medida
em que elas já sofreram amplo desenvolvimento
na doutrina pátria — sem que com isso se esteja
a dizer que o estudo relativo a essas modalidades
de decisão não seja inçado de dificuldades e que
ainda mereça ampla discussão.
Já o estudo das chamadas sentenças aditivas
clama por uma urgente sistematização no constitucionalismo brasileiro, na medida em que se ob43

Sobre esse ponto especificamente, há importante manifestação
do Presidente da Corte Constitucional italiana, Renato Granata,
em La giustizia costituzionale nel 1997. Conferenza stampa del
11 febbraio 1998. Disponível em: www.cortecostituzionale.it/
informazione/interventi_dei_presidenti.

44

MORAIS, Carlos Blanco. Op. cit., p. 398.
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serva, especialmente no âmbito da jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, uma paulatina utilização dessa técnica de decisão, embora muitas
vezes sob a roupagem de interpretação conforme.45
Não se justifica, porém, a confusão terminológica.46 Na interpretação conforme a Constituição,
ao pretender-se dar um significado ao texto normativo compatível com a Constituição, a decisão
se localiza no âmbito da interpretação da lei. Não
há aqui, portanto, a extensão da norma examinada
para situações que foram intencionalmente excluídas do raio de ação do texto normativo, como
ocorre nas decisões com efeitos aditivos.
Na declaração de nulidade parcial sem redução
de texto, por sua vez, o conteúdo decisório se situa
no âmbito da aplicação da lei, pretendendo excluir
de sua esfera de incidência algumas situações ou
pessoas. Assim, enquanto a inconstitucionalidade
parcial reduz o âmbito subjetivo ou objetivo da
norma impugnada, mediante a inserção de cláusula restritiva, a sentença aditiva trilha exatamente o
caminho oposto, ampliando o âmbito de aplicação
do preceito, incluindo sujeitos ou situações.47
Na doutrina, diversas críticas são apontadas à
utilização das sentenças aditivas. Em linhas gerais,
afirma-se, inicialmente, que as sentenças aditivas
seriam um expediente utilizado para, mediante suposta operação interpretativa, usurpar-se a
função do legislador. Por outro lado, não haveria
princípios constitucionais invocáveis a permitir
uma posição aristocrática do Tribunal que objetive
impor unilateralmente e com eficácia erga omnes

45

Com efeito, nem sempre há uma exata correspondência entre
aquilo que a doutrina expõe, aquilo que a jurisprudência sustenta aplicar e aquilo que a jurisprudência de fato aplica (AFONSO
DA SILVA, Virgílio. La interpretación conforme a la constitución: entre la trivialidad y la centralización judicial. Cuestiones
Constitucionales, v. 12, p. 3-28, 2005, p. 14).

46

Não se desconhece que tais classificações foram concebidas ainda no início da segunda metade do século XX e que resultam
de um apego semântico ao texto normativo. Assim, embora tais
distinções afigurem-se questionáveis a partir da virada hermenêutica, quando se passa ao reconhecimento de que vivemos
em uma comunidade de princípios — cuja interpretação pode
conduzir a algum afastamento do texto nas mais variadas formas —, mantém-se a referida classificação no presente trabalho
como forma de facilitar a defi nição dos limites do STF no uso
dessas técnicas de decisão.

47

SAMPAIO, José Adércio Leite. Op. cit., p. 177.

as normas destinadas a colmatar lacunas derivadas
da inconstitucionalidade da lei.48
Tais críticas seriam inteiramente procedentes
na hipótese de uso das sentenças aditivas sem parâmetros objetivos de legitimação do suprimento
da omissão por parte da Corte Constitucional. Por
isso, como passaremos a demonstrar, defende-se
uma utilização moderada das sentenças aditivas,
sempre sob a perspectiva da racionalidade possível no âmbito do discurso judicial e a partir de
critérios restritivos.

5 Limites do papel criativo no âmbito
das sentenças aditivas
É fato inconteste que toda declaração de inconstitucionalidade importa, de certo modo, em
inovação no ordenamento jurídico. Nos casos de
inconstitucionalidade parcial, é plenamente possível que da sentença resulte uma norma distinta
da desejada ou imaginada pelo legislador, sendo
árdua a tarefa da Corte Constitucional de estabelecer os limites de sua atuação nesta seara49
Assim, o reconhecimento de que os Tribunais
exercem atividade de algum modo criativa a partir
do sistema jurídico concebido parece uma questão
um tanto quanto pacífica no âmbito da doutrina,
pelo menos à luz de uma concepção substancialista
de democracia.50 No caso das sentenças aditivas,
48

Sobre o tema, Vide, entre outros, ZAGREBELSKY, Gustavo. La
Giustizia Costituzionale. II Mulino, 1995, e MEDEIROS, Rui.
A decisão de inconstitucionalidade: os autores, o conteúdo e os
efeitos da decisão de inconstitucionalidade da lei. Lisboa: Universidade Católica Editora, 1999.

49

SAMPAIO, José Adércio Leite. Op. cit., p. 179.

50

Com efeito, no modelo de concepção de democracia moderna
debatem-se duas correntes principais: o substancialismo, de
autores como Ronald Dwokin e John Rawls, e o procedimentalismo, de Ely e Habermas. Para fi ns do presente trabalho, como
já ressaltado, entende-se que uma intervenção mais direta dos
tribunais na realização dos direitos é medida essencial especialmente em países de elevado déficit social como o Brasil. Veja-se
que, mesmo em uma concepção procedimentalista, a autonomia privada dos cidadãos pressupõe o asseguramento de mínimos existenciais capazes de realizar efetivamente os ideais de
igualdade e liberdade. Na medida em que inexistentes garantias
básicas de saúde, educação etc. não se pode falar em liberdade
individual que permita a participação legítima dos cidadãos nos
processos públicos decisórios (autonomia pública). Sem condições básicas de existência digna que garantam a emancipação
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se a manipulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade invariavelmente acarreta um
resultado hermenêutico mais afastado da literalidade do texto normativo, há, neste âmbito, um
ponto de maior fricção entre a atividade legislativa
e jurisdicional. O debate principal, portanto, deve
girar em torno dos limites de atuação dos tribunais, de modo a evitar uma invasão da liberdade
de conformação atribuída constitucionalmente ao
legislador.
No caso brasileiro, afora alguns precedentes
conduzidos pelo Min. Gilmar Mendes51, em que
efetivamente se inicia o enfrentamento da possibilidade de utilização de decisões com efeitos
aditivos em nosso modelo de controle de constitucionalidade, o fato é que o STF tem-se limitado
a utilizar referida técnica de decisão, à semelhança
do que ocorre na Alemanha, invocando a interpretação conforme ou a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, como já
ressaltado antes. Embora não se possa afirmar com
certeza, talvez isso se deva a alguma dificuldade
de reconhecer-se o efetivo papel criativo (rectius,
integrativo) dos tribunais, com a superação do
dogma do legislador negativo tão arraigado a nossa
cultura jurídica.
O primeiro precedente do STF que representa
uma espécie de rompimento com o dogma do legislador negativo parece ter sido o julgamento do
RMS 22.307/DF.52 No caso, discutia-se se o advento das Leis 8.622/93 e 8.627/93 implicou revisão
geral dos vencimentos dos servidores militares,
com a preterição dos servidores civis. Entendeu-se,
na oportunidade, que de fato tratava-se de revisão
geral e, como tal, extensível às demais categorias
social, portanto, é impossível conceber-se o adequado funcionamento do processo democrático. Nesse mesmo sentido, entre
outros: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Op. cit., p. 323 e ss.
51

52
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Vide, nesse sentido, voto proferido no MI 670-9/ES, rel. para
acórdão Min. Gilmar Mendes, em que o ministro defende a
legitimidade da utilização de decisões com efeitos aditivos no
âmbito da Suprema Corte (julgado em 25/10/2007), discutindo,
inclusive, seus limites. Embora paradigmático o julgado, parece-nos que, no caso do mandado de injunção, segundo o delineamento estabelecido pelo legislador constituinte, não se trata
de decisão com efeitos aditivos, mas sim de verdadeira sentença
normativa, ainda que com efeitos concretos, como tentaremos
demonstrar mais adiante.
Rel. Min. Marco Aurélio, DJU de 13/07/1997.

de servidores em razão do postulado da isonomia,
principalmente na sua versão instituída no art. 37,
XV, da CF.53 O mesmo ocorreu no julgamento
do RE 476.390-7/DF54, em que o voto do relator,
Min. Gilmar Mendes, fora pelo parcial provimento
da irresignação para, dando interpretação conforme à Constituição, determinar que as regras da Lei
10.404/02, referentes à gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa – GDATA percebida por servidores públicos federais em
atividade, fossem também aplicadas a servidores
inativos.
Já na ADin 2.652-6/DF55 o Supremo Tribunal
Federal entendeu que a alteração procedida no
art. 14, parágrafo único, do Código de Processo
Civil pela Lei 10.358/2001, na parte em que ressalva “os advogados que se sujeitam exclusivamente
aos estatutos da OAB” da imposição de multa por
descumprimento de decisões judiciais, constitui
discrime injustificado em relação aos profissionais
vinculados aos entes estatais. Daí o pedido ter sido
julgado procedente para o fim de, “sem redução
de texto, dar interpretação ao parágrafo único do
artigo 14 do Código de Processo Civil conforme
a Constituição Federal” (sic) no sentido de que a
ressalva aplica-se a todos os advogados independentemente de estarem sujeitos a outros regimes
jurídicos.
Em ambos os casos, como se vê, o Supremo
considerou que não havia decisão de caráter aditivo porque se tratava de “mera” materialização
de norma constitucional ou porque ocorreu apenas interpretação conforme à Constituição, que
se deve limitar a extrair do texto constitucional
os sentidos constitucionalmente admissíveis da
norma impugnada.56
53

Em seu voto, o Min. Maurício Corrêa, embora com a extensão
de vantagens remuneratórias de dados servidores para outras
categorias, não reconheceu que o Supremo atuava positivamente ao dizer que se limitou a aplicar o dispositivo constitucional.

54

Rel. Min. Gilmar Mendes, DJU de 29/06/2007.

55

Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 14/11/2003.

56

Gilmar Mendes, ao comentar a não observância pelo Tribunal
Constitucional alemão dos limites da interpretação conforme,
assevera que “as ‘decisões fundamentais do legislador’, as suas
valorações e os objetivos por ele almejados estabelecem também
um limite para a interpretação conforme à Constituição. Não
se deve conferir a uma lei com sentido inequívoco significação
contrária, assim como não se devem falsear os objetivos preten-
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A preocupação que tal aspecto sugere não se
reduz, entretanto, a um mero preciosismo conceitual. Na realidade, o não reconhecimento,
na jurisprudência da Excelsa Corte, do uso de
sentenças com efeitos aditivos pode conduzir à
“importação” da referida técnica de decisão sem
maior aprofundamento teórico acerca dos limites
que no direito estrangeiro vêm sendo traçados
para esse modelo.
Com efeito, ao mascararem-se os efeitos aditivos da sentença sob o argumento de tratar-se de
interpretação conforme, justifica-se a decisão a
partir da ideia de que a solução dada ao caso decorre de mera atividade interpretativa do dispositivo enunciado, com o raciocínio subjacente de
que não se está a inovar o ordenamento jurídico.
A solução judicial, pois, estaria adormecida no
“espírito” da norma, assertiva que, para além de
constituir um mero apego semântico ao texto —
que pretensamente seria capaz de salvar-nos das
dificuldades interpretativas — concede ao intérprete maior liberdade na busca daquele resultado.
Como consectário disto, na jurisprudência
mais recente daquele Tribunal tem sido comum a
proposta de acréscimo de cláusulas ou condições
ao texto normativo que, embora pareçam viáveis
do ponto de vista da justiça do caso concreto, não
são decorrentes de uma solução constitucionalmente obrigatória. Portanto, não podem ser concebidas pelo Judiciário como forma de depurar a
lei questionada da pecha de inconstitucionalidade.
Nesse contexto, no rumoroso julgamento da
ADin 3510/DF57, referente ao uso em pesquisas de células-tronco, diversos votos proferidos
naquela instância foram no sentido de acrescer
condições relativas à possibilidade de utilização
dos embriões. Tais adições justificar-se-iam como

57

forma de aprimorar a lei, tornando-a compatível
com o sistema constitucional.58
Portanto, impõe-se o incremento do debate
sobre os critérios de utilização das sentenças
aditivas, especialmente no momento em que
há uma tendência perfeccionista do Tribunal
Constitucional na análise dos casos levados à
sua apreciação.59
Conforme o desenvolvimento da matéria na
doutrina e jurisprudência estrangeiras, a Corte
Constitucional deve evitar o espaço reservado à
atividade legislativa, uma vez que é comum o texto
constitucional, através de normas vagas, atribuir
ao legislador a escolha dos meios de realização
da Constituição. Uma vez feita a opção, não cabe
ao Judiciário, salvo manifesta violação a regra ou
princípio constitucional, interferir no espaço conformador do Parlamento, objetivando a realização
de metas coletivas. É dizer, deve agir não segundo
critérios políticos, comportando-se como legislador, mas a partir dos parâmetros de interpretação
e construção jurídicas inerentes à hermenêutica
constitucional.60
Assim, em que pese o fato das decisões aditivas sempre implicarem, de alguma forma, certa
intervenção no domínio normativo por ato do
Tribunal Constitucional, somente se reconhece
legitimidade em sua utilização quando elas se limitem a revelar ou a indicar um princípio ou regra constitucional vocacionados para o preenchimento de um vazio jurídico carente de integração
imediata.61 Noutras palavras, a disposição omitida na norma declarada inconstitucional deve
ser imposta pela lógica do sistema legislativo e
58

didos pelo legislador. O princípio da interpretação conforme à
Constituição não contém, portanto, uma delegação ao Tribunal para que proceda à melhoria ou ao aperfeiçoamento da lei.
Qualquer alteração do conteúdo da lei mediante pretensa interpretação conforme à Constituição significa uma intervenção
mais drástica na esfera de competência do legislador do que a
pronúncia de nulidade, uma vez que esta assegura ao ente legiferante a possibilidade de imprimir nova conformação à matéria.”
(MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional. 5. ed. São
Paulo: Saraiva, 2005, p. 290).

No processo em que se discutia a constitucionalidade da demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol (Petição 3.388-4/
RO, Rel. Min. Carlos Britto, DJU de 26/03/2009), as condições
propostas a partir do voto do Min. Menezes Direito, ao nosso
ver, buscaram tão somente compatibilizar o usufruto dos índios com outros interesses resguardados na Constituição e com
a legislação em vigor. No particular, pois, o STF parece ter-se
limitado a interpretar o texto constitucional e o ordenamento
jurídico.
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SILVA, Alexandre Garrido da. Minimalismo, democracia e expertise: o Supremo Tribunal Federal diante de questões políticas e científicas complexas. Revista de Direito do Estado, n. 12,
p. 107-142, 2008, p. 110.
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MIRANDA, Jorge. Op. cit., p. 91.

Rel. Min. Carlos Britto, DJU de 04/06/2008.

61

MORAIS, Carlos Blanco. Op. cit., p. 241.
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constitucional para legitimar-se seu acréscimo ao
texto examinado.62
Nesse contexto, as sentenças aditivas mostram-se legítimas tão somente quando perseguem a
concretização de direitos a partir de argumentos
de princípio.63 Ainda que sua utilização decorra de
inclusão de hipótese que não estava no estado de
intenção do legislador64 — como deve ocorrer na
interpretação conforme, que se situa nos lindes teleológicos definidos pelo ordenamento —, a adição
operada judicialmente decorre de solução constitucionalmente obrigatória (a rime obbligate).65 Essa
perspectiva permite o uso das sentenças aditivas
sem recurso a uma “discricionariedade judicial”
própria do positivismo. Fora dessa hipótese —
quando calcadas, pois, as sentenças aditivas em
argumentos de políticas —, elas não se coadunam
com o Estado Democrático de Direito.66
A sentença de efeitos aditivos, ademais, somente se legitima no espaço democrático quando
é possível extrair-se da Constituição uma única
opção como correta como forma de sanar o vício
legislativo.67 A norma que irá preencher o vazio
62

Cf. SAMPAIO. José Adércio Leite. Op. cit., p. 168.

63

“Os argumentos de política justificam uma decisão política, mostrando que a decisão fomenta ou protege algum objetivo coletivo
da comunidade como um todo. (...) Os argumentos de princípio
justificam uma decisão política, mostrando que a decisão respeita ou garante um direito de um indivíduo ou de um grupo.”
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério, p. 129).
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Cf. SAMPAIO. José Adércio Leite. Op. cit., p. 177.
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Cf. SAMPAIO. José Adércio Leite. Op. cit., p. 168. Sobre a
concepção de solução constitucionalmente obrigatória (a
rime obbligate), Vide CRISAFULLI, Vezio. Lezioni di Diritto
Costituzionale. v. II. Padova: Cedam, 1984, p. 402 e ss.
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Sobre a inclusão de questões políticas no discurso judicial, ressalta Dworkin também que “my own view is that the Court should
make decisions of principle rather than policy — decisions about
what rights people have under our constitucional system rather
than decisions about how the general welfare is best promoted
— and that it should make these decisions by elaborating and
applying the substantive theory of representation taken from the
root principle that government must treat people as equals.” (The
Forum of Principle. In New York University Law Review, n. 56,
1981)
Ao tratar dos critérios costumeiramente utilizados com vistas
à admissibilidade das sentenças manipulativas, menciona Rui
Medeiros: “O campo de aplicação das decisões modificativas
restringe-se, nesta perspectiva, aos domínios em que a liberdade de conformação do legislador se reduz quase ao zero ou
em que se pode afirmar que o legislador, caso tivesse previsto a
inconstitucionalidade, teria alargado o âmbito de aplicação da

jurídico deve constituir uma extensão lógica de
um princípio ou regra constitucional preceptiva
e exequível por si própria68, não havendo opções
alternativas compatíveis com a Constituição.69
Veja-se que o silêncio parcial do legislador
equivale a uma regra implícita excludente de certos destinatários70, de modo que fica autorizada
a intervenção jurisdicional porque, na prática, o
juízo de desvalor dar-se-á sobre a exclusão realizada pelo Parlamento. Em situações distintas,
ou não há inconstitucionalidade ou a solução do
Tribunal Constitucional deverá ser a declaração
de inconstitucionalidade com efeitos ablativos, já
que, havendo um espaço de atuação discricionária
para o legislador, não há como o Judiciário, sem
malferimento da separação de poderes, fazer a opção que cabia ao Parlamento ter realizado à vista
da escassa densidade da norma constitucional que
serve de parâmetro no exame judicial.
No julgamento dos Mandados de Segurança
26.602, 26.603 e 26.60471, que tratavam da fidelidade partidária, o Supremo Tribunal Federal, por
maioria, manteve o entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral no sentido de que a troca de
partidos configurava hipótese de perda de mandato, em que pese não haja previsão expressa na
Constituição. No caso, a simples existência de divergência sobre o mandato pertencer ou não ao
partido — premissa para a vedação alegada no feilei.” (MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade: os
autores, o conteúdo e os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da lei. Lisboa: Universidade Católica Editora, 1999, p. 501).
68

Nesse contexto, entende-se que a argumentação desenvolvida
no âmbito da ADPF 54/DF (rel. Min. Marco Aurélio) acerca
da legalidade do aborto de fetos anencéfalos é eminentemente
principiológica, de modo que eventual extensão das hipóteses
de exclusão de antijuridicidade do art. 128 do CP ao caso em
apreço deverá ser considerada legítima.

69

PIZZORUSSO, Alessandro. Sui limiti della potestà normativa della Corte Costituzionale. Rivista Italiana di Diritto e
Procedura Penale, v. 25. Milano: 1982, p. 305-312. Não parece
constitucionalmente adequada, portanto, a decisão do STF no
RE 91.707/MG (rel. Min. Moreira Alves, DJU de 29/02/1980)
que procedeu, mediante sentença substitutiva, à alteração de
percentual de multa tributária (de 100 para 30%) em face de seu
caráter confiscatório. No caso, à falta de um parâmetro constitucional objetivo, cabia ao Tribunal simplesmente julgar inconstitucional a multa, sem enveredar por uma postura perfeccionista que visou sobretudo otimizar a legislação.
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Cf. MORAIS, Carlos Blanco. Op. cit., p. 386.

71

Rel. Min. Eros Grau, DJU de 17/10/2008.
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to — justificava uma decisão minimalista da Corte72, no sentido de que a decisão sobre os efeitos da
troca de partido deveria decorrer de manifestação
expressa do legislador constituinte. Na ocasião o
Min. Eros Grau, especificamente, ponderou que as
hipóteses de perda de mandato estão taxativamente enumeradas na Constituição. Assim, embora
do ponto de vista da moral e da ética a decisão do
Tribunal pareça correta, o fato é que aquela Corte
recorreu a argumentos metajurídicos para chegar
à conclusão final, imiscuindo-se em matéria que
dependia de decisão do legislador, após o devido
debate democrático nos foros políticos.73
Da mesma fora, não se vê como democraticamente admissível a opção judicial de, a pretexto de
“salvar-se” uma lei inquinada de inconstitucionalidade, acrescerem-se condições à norma voltadas
à otimização de sua aplicação. É dizer: não cabe ao
Judiciário “melhorar” o conteúdo normativo do
preceito, sob argumentos de incremento da eficácia do dispositivo ou maior adequação da norma
aos fins propostos. Tal perspectiva, a par de violar
o caráter deontológico do Direito, adiciona ao discurso judicial argumentos de nítido teor político,
quando se sabe que, salvo situações excepcionais,
ou a lei é constitucional — embora a opção legislativa não pareça a melhor ao julgador — ou não
é. Não há espaço, portanto, para o acréscimo de
norma criada ex nihilo pelo Tribunal Constitucional74, que deve limitar-se a aferir a coerência
72

Sobre o minimalismo judicial, Vide SILVA, Alexandre Garrido
da. Op. cit., p. 115.
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O mesmo parece ter ocorrido por ocasião da edição das Súmulas
Vinculantes 11 (uso de algemas) e 13 (nepotismo). Na primeira,
ao determinar-se a justificação por escrito quando da utilização do instrumento e a nulidade do ato em decorrência do
uso abusivo das algemas sem que haja norma jurídica criando
respectivamente a obrigação e o efeito processual concebido na
decisão judicial. Na segunda, porque a exclusão da aplicação da
súmula à nomeação de parentes para cargos de secretários municipais, de estado e Ministros do Executivo também não possui
previsão legislativa. Ao nosso ver, no primeiro caso, eventuais
abusos deveriam ter como efeito a apuração com base na Lei
4.898/1965 (abuso de autoridade). No segundo, o Tribunal deveria ter-se limitado a considerar que a vedação do nepotismo
é consectário lógico do princípio da moralidade, sem enveredar
sobre considerações relativas à conveniência de contratação de
parentes para cargos estratégicos, valoração típica da atividade
legislativa.
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MORAIS, Carlos Blanco. Op. cit., p. 368.

legislativa, reconhecendo direitos pré-existentes
na teia inconsútil do sistema jurídico.
Por seu turno, mesmo nos casos em que o vazio
normativo decorrente da decisão de acolhimento
da alegação de inconstitucionalidade possa causar
um estado mais grave de inconstitucionalidade
temos que a legitimidade do Tribunal para adicionar elementos à lei inquinada de inconstitucional
somente existe quando é possível extrair, do texto
constitucional, uma hipótese objetiva de acréscimo
à legislação como forma de torná-la compatível
com a Constituição, como já ressaltado. É que,
afora essa situação, não possui o Tribunal Constitucional, à semelhança do que ocorre na esfera
legislativa, liberdade de agir no sentido de vincular
os cidadãos através de cláusulas ou condições legislativas cuja imposição dependa de algum juízo
discricionário.75
Daqui pode-se concluir também que não cabe
ao Tribunal inventar uma disciplina normativa
inexistente, mas sim buscar apoio no próprio ordenamento jurídico, ainda que através da materialização de princípios constitucionais, para suprir
a omissão legislativa.76 Ou seja, a solução constitucionalmente obrigatória ou decorre de regra
expressa ou implícita do texto constitucional ou da
necessidade de prestigiar-se um princípio constitucional vitimado a partir da lei impugnada, como
no caso das omissões parciais violadoras do princípio da igualdade. Assim, é o ponto de partida do
Tribunal (premissa constitucional vinculante) e o
critério de argumentação (argumentos de princípio) que irão permitir o reconhecimento ou não
da legitimidade da decisão com efeitos aditivos.
A ideia de que os argumentos de princípio
legitimam as decisões aditivas afasta, por outro
lado, o óbice decorrente da feição contramajori75

Como lembra Jorge Pereira da Silva, o Tribunal Constitucional alemão tem sido restritivo quanto ao uso das sentenças aditivas especialmente quando a revelação das regras integrativas das lacunas
pressupõe uma escolha discricionária. (SILVA, Jorge Pereira da.
Dever de legislar e protecção jurisdicional contra omissões legislativas. Lisboa: Universidade Católica, 2003, p. 221). Nesse sentido
também a doutrina majoritária italiana, v.g., CRISAFULLI, Vezio.
Op. cit. Esse, inclusive, é o sentido da expressão a rime obbligate, ou
seja, solução constitucionalmente obrigatória.
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MAZZAROLLI, Ludovico. Il giudice delle leggi tra
predeterminazione costituzionale e creatività . Padova: Cedam, 2000, p. 76.
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tária do Poder Judiciário. De fato, em se tratando
de questões políticas (é dizer, o atendimento de
metas coletivas), a seara própria para sua solução
reside no Parlamento. Cuidando-se, porém, de
manifesta violação a princípio, a decisão judicial
limita-se a corrigir a diretriz legislativa, de modo
a fazer cumprir o texto constitucional. Na medida
em que a decisão judicial deva ser a menos original
possível77, no caso não se trata propriamente de
inovação legislativa, mas tão somente de ampliação
do sentido da norma a fim de compatibilizá-la com
o texto constitucional.
Em conclusão, se é possível afirmar-se que,
diante da ausência de regra, é viável encontrar-se
solução judicial para os conflitos nos princípios,
por que não se diria o mesmo quando editada regra que não contemplou certa categoria ou grupo
em seu âmbito de aplicação, quando as circunstâncias fáticas e a exigência de isonomia assim recomendavam? Utilizadas devidamente, as sentenças
aditivas, antes de negá-la, reafirmam a supremacia
constitucional ao racionalmente realizar o texto
da Constituição.
Nessa linha, entre anular uma lei que privilegia poucos ou alargar seu raio de alcance deve o
Tribunal optar por esta última possibilidade, diretriz que, para além de prestigiar o princípio da
igualdade, realiza a dignidade da pessoa humana
nas suas mais variadas vertentes.78
Veja-se que não se trata de discutir se o fator
de discrime é justo ou injusto, a partir de uma
visão intuicionista — em que a decisão seria tomada exclusivamente à luz do caso concreto, sem
calcar-se necessariamente em pressupostos aplicáveis a situações similares —, no dizer de Rawls79,
uma vez que a concessão de direitos ou vantagens,
em princípio, é opção política a ser feita na seara própria. Cuida-se, em verdade, de corrigir-se
a diretriz legislativa quando preterida parcela da
sociedade que se encontra em identidade de situação, já que o princípio da igualdade determina a
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Cf. DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. p. 133.
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TAVARES, André Ramos. Teoria da justiça constitucional. 1.
ed., São Paulo: Saraiva, 2005, v. 1, p. 99.

79

RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução por Almiro
Pisetta e Lenita Maria Rímoli Esteves. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

valoração equânime das circunstâncias sempre que
os destinatários da norma encontram-se em mesma base fática. Não se trata, portanto, de corrigir
decisões políticas, já que uma estratégia política
para se atingir um objetivo coletivo não precisa
tratar todos os indivíduos da mesma maneira.80
Como exceção da assertiva acima desenvolvida temos, no ordenamento brasileiro, o caso do
mandado de injunção, embora aqui se deva falar
mais propriamente em sentença normativa e não
com efeitos meramente aditivos.81 É que para o
writ o próprio legislador constituinte atribuiu ao
Poder Judiciário o suprimento in concreto da lacuna legislativa. Nesse caso, por expressa opção do
legislador constituinte — pelo menos à luz de uma
interpretação que busque dar alguma utilidade à
referida ação mandamental —, concebeu-se um
mecanismo de suprimento da inatividade legislativa com maior liberdade de atuação do Tribunal.
Portanto, aqui cabe à Corte Constitucional um
espaço mais amplo de criação, podendo suprir a
lacuna legislativa a partir de um parâmetro aplicável a hipótese semelhante ou mesmo conceber
um modelo legislativo específico para o caso até
a efetiva atuação do Parlamento.82 Em contrapartida, porém, e a fim de evitar-se um sufocamento
da atividade legislativa por ato do Tribunal, emprestaram-se efeitos inter partes a esse mecanismo
jurisdicional.
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Cf. DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério, p. 137. É o
que ocorre, v.g., com a concessão de incentivos fiscais a determinados setores econômicos a fi m de fomentar-se dada atividade.
Trata-se de opção política insindicável pelo Poder Judiciário e,
portanto, não extensível a outros setores, salvo se houver manifesta incongruência com o texto constitucional.

81

Em sentido contrário manifesta-se Jorge Miranda, para quem
a decisão proferida pelo STF no MI 670 (greve no serviço público) caracteriza-se como aditiva (MIRANDA, Jorge. Op. cit.
p. 90). Entendemos que a referida decisão enquadra-se em uma
moldura diferente das sentenças aditivas, como antes ressaltado. Semanticamente, o próprio termo “adição” pressupõe uma
regulação anterior que sofrerá acréscimo, o que inexiste nas
omissões absolutas.

82

Mesmo aqui parece razoável entender-se que o Tribunal deve,
prioritariamente, buscar no ordenamento um parâmetro normativo similar para colmatar a lacuna do legislador, de modo a
apenas em caráter subsidiário criar pela via judicial uma solução normativa. Nessa perspectiva, aliás, o voto do relator no MI
670, Min. Gilmar Mendes.
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6 Conclusão
A partir do exposto, vê-se que a nova perspectiva da jurisdição constitucional, por um lado, importou em incremento da tensão existente entre
a atividade das Cortes Constitucionais e do Parlamento, tensão esta que encontra terreno propício sobretudo a partir da utilização das chamadas
sentenças manipulativas. Por outro, essa postura
do Judiciário exige uma autocontenção a fim de
se salvaguardarem as opções legítimas realizadas
pelo Legislativo. Com isso parece possível evitar-se
uma concepção global da jurisdição constitucional
capaz de desequilibrar o modelo democrático de
atuação das instituições concebido pelo legislador
constituinte.
Nesse contexto, conceder ao Tribunal Constitucional um ilimitado poder interpretativo da
Constituição, que possibilite extrair dela aquilo
que não foi dito ainda que principiologicamente, seria ultrapassar a visão do juiz “boca da lei”
para transformá-lo em um Oráculo de Delphos, a
própria ideologia do texto constitucional, elevando as convicções subjetivas do julgador a normas
constitucionais. Não pode a Corte, assim, funcionar como uma “câmara de revisão constitucional”
supostamente apta a ditar o futuro com os valores
que, em sua visão, devem ser adotados pela maioria de amanhã.83 Haveria nessa ideia, inclusive, o
risco de que pretensões vencidas no sufrágio eleitoral fossem incorporadas ao ordenamento através
de sentenças “para-legislativas”, extrapolando o
Judiciário seu papel de garante da Constituição.84
Essa compreensão mitigada das sentenças
aditivas, se não impede, pelo menos reduz consideravelmente uma apropriação do político pela
técnica. Obsta uma fratura “tectônica” capaz de
minar a possibilidade de caminharem juntas política e justiça a partir do necessário diálogo que a
jurisdição constitucional deve travar com as instâncias políticas.
Reconhece-se, assim, que a busca do consenso
em uma Corte Constitucional é uma forma muito
83

Em sentido semelhante, ELY, John Hart. Democracy and
Distrut: a theory of judicial review. Cambridge: Harvard Universiy Press, 1980, p. 4 e ss.

84

MORAIS, Carlos Blanco. Op. cit. p. 418.

mais rudimentar de solução de conflitos políticos
do que todas as perspectivas criadas no âmbito
da democracia moderna. Com efeito, no campo
democrático há um Parlamento legitimamente
escolhido pela população, cuja atividade deve
levar em conta os múltiplos interesses hauridos
em um ambiente de pluralismo social e que não
podem ser negligenciados por uma interpretação única realizada no âmbito judicial. Portanto,
limitando-se a jurisdição constitucional a realizar
direitos extraídos do ordenamento a partir de um
discurso racionalmente adequado, impede-se que
o Judiciário volte aos tempos de desconfiança já
relegados às profundezas obscuras da história da
humanidade.
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O princípio da isonomia e a política reparatória das cotas raciais
para ingresso em universidade
Juíza federal substituta Olívia Mérlin Silva

É preciso assentar, de partida, que a matéria
referente à implementação das ações afirmativas,
especialmente no tocante à adoção de cotas em
Universidade ainda não resta sedimentada na doutrina. Pelo contrário, a matéria se afigura das mais
tormentosas. Divergem fortemente os aplicadores
do direito e, de resto, a própria opinião pública,
acerca da sua harmonização com o princípio da
igualdade.
Quanto ao tema debatido é preciso destacar de
imediato o problema social que serve de pano de
fundo para as teses contrapostas e que jamais pode
ser olvidado quando da solução das lides envolvendo a matéria, em atenção, inclusive, ao comando
do art. 5º da LICC: a marginalização existe e, em
grande monta, é dotada de contornos raciais.
Ainda que se identifique que não somente os
critérios de raça, mas também de gênero (homens
e mulheres), são os elementos essencialmente formadores das desigualdades no Brasil, não há como
desconsiderar, por outro lado, o débito histórico
que emerge dos séculos de escravidão negra e indígena. E não se diga que se trata de mera especulação. As diferenças são tão marcantes, e interferem tão determinantemente no desenvolvimento
mesmo do país, que figuram exaustivamente como
objeto de estudos científicos.
Vale conferir, no particular, as conclusões do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
— responsável por avaliar os resultados proporcionados pela adoção das cotas — expostas no
Boletim de Políticas Sociais — acompanhamento
e análise n. 13, edição especial 2007, segundo as
quais:
... A existência da discriminação contra negros
no Brasil é hoje reconhecida como fato. Após
extensa produção tanto qualitativa como quantitativa, é difícil negar os grandes diferenciais
raciais observados em quase todos os campos
da vida cotidiana. Negros nascem com peso

inferior a brancos, têm maior probabilidade
de morrer antes de completar um ano de idade, têm menor probabilidade de freqüentar
uma creche e sofrem taxas de repetência mais
altas na escola, o que os leva a abandonar os
estudos com níveis educacionais inferiores aos
dos brancos. Jovens negros morrem de forma
violenta em maior número que jovens brancos
e têm probabilidades menores de encontrar
um emprego. Se encontram um emprego, recebem menos da metade do salário recebido
pelos brancos, o que leva a que se aposentem
mais tarde e com valores inferiores, quando o
fazem. Ao longo de toda a vida, sofrem com
o pior atendimento no sistema de saúde e terminam por viver menos e em maior pobreza
que brancos. E isso não decorre apenas da situação de pobreza em que a população negra está
majoritariamente inserida. As desigualdades
raciais no Brasil são influenciadas de maneira
determinante pela prática passada e presente
da discriminação racial. (...)
Para o ingresso no nível superior não se pode
dizer que a repetência seja a única barreira a
ser transposta. Há também o desafio do vestibular para o ingresso nas instituições de ensino
superior públicas e o pagamento de mensalidades nas instituições privadas. Em todo caso, as
diferenças ainda são gritantes — a probabilidade de um branco chegar ao ensino superior
(19,0%) é quase três vezes maior que a probabilidade equivalente para um negro (6,6%).
Ademais, embora tanto brancos como negros
tenham sido beneficiados com um aumento no
acesso ao ensino superior, a taxa de crescimento na década é maior para brancos. Essas diferenças sugerem que há limites para as políticas
universais combaterem os diferenciais raciais.
(...) um trabalhador negro auferiu, em média,
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em 2005, tão-somente 53,3% do que recebeu
um trabalhador branco. Houve melhoria nesse indicador, uma vez que em 1995 um negro
recebia 48,3% do salário de um branco e, em
2001, 49,7%. (...)
Os trabalhadores negros sofrem com remuneração pior em razão das características
adquiridas antes da entrada no mercado de
trabalho ou é o próprio mercado de trabalho
que os discrimina? O gráfico 7 oferece duas
pistas. O primeiro painel mostra que negros
com o mesmo nível educacional que brancos
recebem rendimentos inferiores, em todas as
faixas de anos de estudo. Já o segundo painel
mostra que, devido tanto às discriminações
sofridas por eles mesmos no sistema educacional como pelos seus pais em todos os âmbitos da vida, os negros entram no mercado
de trabalho com níveis educacionais inferiores aos dos brancos. Ou seja, parte do diferencial de salário é devida à discriminação no
próprio mercado de trabalho e parte a etapas
que antecedem a entrada no mercado ...

O panorama exposto espelha, em grande parte,
a exclusão proveniente da estrutura educacional.
Noutras palavras, a diferenciação racial perante o
mercado de trabalho remonta imediatamente do
afastamento dos negros dos níveis superiores de
educação. Tudo isso, num país formado maciçamente por negros e pardos, aponta para a existência de um verdadeiro racismo velado, cordial e
sutil, que precisa ser enfrentado e debelado.
Pois bem. Fixadas as balizas fáticas em que se
sobrepõe o cenário jurídico, cumpre, então, estabelecer seus alicerces. No tocante ao mérito da
questão, relembro que tudo consiste em examinar
a compatibilidade do sistema das cotas (mecanismo das ações afirmativas) com os preceitos constitucionais.
Para o correto equacionamento do problema
proposto é preciso assentar que a Constituição
reflete o pluralismo social, vale dizer, é formada
pelo conjunto de diferentes, e algumas vezes contrapostas, fontes de poder. Tudo, por óbvio, sem
perder jamais de vista que a Carta Política constitui
uma unidade harmônica, daí falar-se no princípio
da unidade da Constituição.

A premissa fundamental, portanto, reside na
assertiva de que todas as normas esculpidas no
corpo da Lei Maior coexistem em perfeito equilíbrio. A partir dessa ilação, surge a segunda máxima: nenhuma das disposições constitucionais
reveste-se de caráter absoluto. Nem mesmo o direito originário e fundamental à vida apresenta-se estanque e imutável. Ao revés, cede lugar na
hipótese descrita no art. 5º, inciso XLVII c/c art.
84, inciso XIX, ambos da CF/88 (há possibilidade
de imposição do supplicium extremun em caso de
guerra declarada).
O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o assunto, fixando que:
Os direitos e garantias individuais não têm
caráter absoluto. Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se
revistam de caráter absoluto, mesmo porque
razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência
das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas
individuais ou coletivas, desde que respeitados
os termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional das liberdades
públicas, ao delinear o regime jurídico a que
estas estão sujeitas — e considerado o substrato
ético que as informa — permite que sobre elas
incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade
do interesse social e, de outro, a assegurar a
coexistência harmoniosa das liberdades ... (MS
23.452, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento
em 16-9-1999, Plenário, DJ de 12/05/2000).

Aqueles que se opõem à adoção das cotas, via
de regra, sustentam seus argumentos jurídicos no
preceito do art. 208, inciso V da Lei Fundamental.
Resta, então, perquirir, com base nas premissas
lançadas, a sua harmonização com o princípio da
isonomia e, de resto, com a própria Carta Política
de 1988.
Ora, conforme já o dissemos, não há regramentos absolutos no seio da Constituição. Neste
cenário, portanto, não se pode querer empresar
uma interpretação engessada ao comando que
estabelece o acesso aos níveis mais elevados do
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ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Ainda que seja, o
critério meritório, aquele, de regra, prioritário
para o acesso ao ensino superior não pode, todavia, pretender ser o único. De todas as considerações feitas até o momento, intuitivo perceber
que também essa regra constitucional encontra
temperamentos, garantindo assim a coerência
do sistema.
Ora, como todos os outros direitos insculpidos
na Constituição da República, também esse está
sujeito a temperamentos quando entrar em rota
de colisão com outras garantias constitucionais.
Relembre-se, por oportuno, que a ponderação de
interesses é admitida pela própria Constituição em
seu art. 5º, inciso LIV (devido processo legal), por
meio do princípio da razoabilidade.
Neste ponto, tenho que o desempenho individual, por meio do vestibular, para o ingresso na
Universidade deve ser ponderado em face dos objetivos fundamentais que persegue a República Federativa do Brasil, especialmente diante daqueles
voltados à construção de uma sociedade livre, justa
e solidária, para a erradicação da marginalização e
das desigualdades sociais, bem como que se propõe
a promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação (art. 3º, caput, incisos I,
III e IV, CF).
Noutra banda, registre-se ainda, por oportuno,
que, em verdade, a adoção das cotas não importa em subversão do preceito contido no art. 208,
inciso V do Texto Maior. Com efeito, os estudantes que ingressam pelas cotas reservadas são regularmente aprovados no vestibular e, portanto,
não se pode negar que demonstram, assim, plena
capacidade para adentrar no ensino superior. A
exclusão episódica, em razão do número limitado e
por vezes escasso das vagas ofertadas, não pode ser
interpretada como incapacidade para a educação
universitária.
Por outro modo de dizer, o ingresso na Universidade por meio das cotas raciais, ainda que favoreça uma determinada parcela de estudantes, é
feito com base no mérito. O fato desses estudantes
favorecidos com as cotas se mostrarem, em tese,
menos preparados para o ensino superior, frise-se
no momento do exame vestibular, não infirma o seu
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potencial de desenvolvimento acadêmico e social.
Este, inclusive, o papel da Universidade Pública: desenvolver o indivíduo e promover o conhecimento
sem preconceito de qualquer natureza.
Parece claro a todas as luzes que há muito se
tem por superada a isonomia meramente formal,
sem compromisso com a realidade. A doutrina,
no particular, evoluiu, deixando no passado as
velhas noções de igualdade perante a lei. Ilustrativo, no ponto, o pensamento de Kelsen:
Colocar (o problema) da igualdade perante a
lei, é colocar simplesmente que os órgãos de
aplicação do direito não têm o direito de tomar
em consideração senão as distinções feitas nas
próprias leis a aplicar, o que se reduz a afirmar
simplesmente o princípio da regularidade da
aplicação do direito em geral; princípio que
é imanente a toda ordem jurídica e o princípio da legalidade da aplicação das leis, que é
imanente a todas as leis — em outros termos,
o princípio de que as normas devem ser aplicadas conforme as normas.1

A meta perseguida pelo princípio da igualdade, pois — e isso é tanto evidente quanto
incontestável — é evitar, a todo custo, as discriminações odiosas e arbitrárias, tão vivas (infelizmente) no contexto social.
Neste passo, suficiente recorrer à ponderação
realizada entre o comando do art. 208, V e aquele abrigado no art. 3º, ambos da Lei Maior, para
constatar, irremediavelmente, que a discriminação
inerente à adoção do sistema de cotas revela-se,
por tudo, compatível com a Constituição. Cumpre,
então, assentar, agora, a legitimidade da correção
do fator de discrímen erigido como traço desigualador (critério racial) com o regime diferencial
dispensado (reserva de vagas em Universidade).
Com efeito, tenho que a adoção do fator racial
guarda perfeita correlação lógica com o sistema
de cotas quando se percebe que a finalidade da
discriminação reside, não somente em minimizar desigualdades sociais históricas, mas também,
e especialmente, em garantir uma ação positiva/
1

Hans Kelsen. Teoria Pura do Direito, tradução francesa da 2ª edição alemã, 1962 in MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. São Paulo: Malheiros, 2001.
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afirmativa que se contraponha, ainda que em menor medida, à discriminação negativa sofrida por
inúmeras gerações. A garantia do pronto restabelecimento das diferenças sociais harmoniza-se com
as limitações a serem suportadas pela sociedade
com o sistema que guarda vagas para aqueles que
se mostram excluídos das instituições de ensino
e, por conseqüência, do mercado de trabalho.
Quanto ao tema, calha invocar as lições de Celso
Antônio Bandeira de Mello:
... o critério especificador escolhido pela lei,
a fim de circunscrever os atingidos por uma
situação jurídica — a dizer: o fator de discriminação — pode ser qualquer elemento radicado neles; todavia, necessita, inarredavelmente,
guardar relação de pertinência lógica com a
diferenciação que dele resulta. Em outras palavras: a discriminação não pode ser gratuita
ou fortuita. Impende que exista uma adequação racional entre o tratamento diferenciado
construído e a razão diferencial que lhe serviu
de supedâneo ...2

Consoante já assentou o guardião-mor da
Constituição:

implantação do sistema de cotas para ingresso na
Universidade.
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A lei pode, sem violação do princípio da igualdade, distinguir situações, a fim de conferir a
uma tratamento diverso do que atribui a outra. Para que possa fazê-lo, contudo, sem que
tal violação se manifeste, é necessário que a
discriminação guarde compatibilidade com
o conteúdo do princípio ... (ADI 2.716, Rel.
Min. Eros Grau, julgamento em 29/11/2007,
Plenário, DJE de 07/03/2008.)

Por outro giro, a conjugação do critério racial
com a necessidade de ter, o estudante, advindo
do ensino público confere, ainda, razoabilidade
ao critério de discrímen, impedindo o favorecimento daqueles que não façam parte do âmbito
de exclusão que se pretende resgatar com o sistema de cotas.
Por tudo quanto exposto, não é de se reconhecer qualquer inconstitucionalidade em razão da

2

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. São Paulo: Malheiros, 2001.
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O desenvolvimento sustentável como paradigma ético da
Constituição de 1988 e a integridade do Direito para edição da
decisão judicial correta
Juiz federal substituto Pablo Zuniga Dourado

Introdução
Uma convicção não pode ser afastada. O modelo de desenvolvimento presente nas políticas e
práticas humanas a partir do século XVIII — sociedades industriais —, não pode ser adotado nos
ordenamentos jurídicos modernos, sobretudo os
que constitucionalizaram o direito ambiental.
Vamos demonstrar ao longo do artigo que o
modelo desenvolvimentista está ultrapassado e não
garante a preservação da espécie humana, tampouco pode embasar a interpretação constitucional do
Direito Ambiental. Há vários estudos científicos
que comprovam a impossibilidade do crescimento
ilimitado, tendo em vista a escassez dos recursos
e a expansão demográfica da humanidade, entre
outros fatores.
A opção à concepção de desenvolvimento como
fim em si mesmo é o desenvolvimento sustentável, que tem o condão de harmonizar o elemento humano com a preservação do ambiente e da
biodiversidade. Defenderemos que seus elementos
principais, quais sejam: o aproveitamento racional e ecologicamente sustentável da natureza em
benefício da população, bem como um desenvolvimento distinto do crescimento econômico, porquanto suas metas vão além da mera multiplicação
da riqueza material, constituem a ética que deve
orientar a interpretação da Constituição de 1988.
Seus pilares principais: social, ambiental, territorial, econômico e político, possibilitam a visão
interdisciplinar e o entendimento das complexidades na preservação do meio ambiente. Pretendemos elucidar que a exclusividade do elemento
normativo-jurídico não cumpre o papel de proteção do bem ambiental, de modo que a superação
do positivismo é necessária para a interpretação da
Constituição, especificamente em seu conteúdo de
Direito Ambiental.

Adotaremos a posição teórica dworkiana da
integridade do direito, tendo em vista a necessidade da interpretação multidisciplinar e complexa
dos casos ambientais e a necessidade de fixar os
aspectos principiológicos e éticos para edição da
decisão judicial correta, a fim de evitar decisões
conflitantes alicerçadas na discricionariedade judicial.
Nesse contexto, enfatizaremos que é essencial a
adoção do antropocentrismo alargado e o desenvolvimento sustentável como paradigmas éticos a
fim de embasar as decisões judiciais e promover
a concretização dos objetivos de preservação do
meio ambiente estabelecidos pela comunidade na
Constituição.
Nosso objetivo é despertar neste artigo a atenção para necessidade da mudança de paradigmas
do direito para a adequada preservação ambiental,
escolha expressamente feita pela comunidade na
Constituição de 1988.

1 Conceito de desenvolvimento
sustentável
1.1 A SUPERAÇÃO DO MODELO DE DESENVOLVIMENTO
DAS SOCIEDADES INDUSTRIAIS

No ano de 1972 Dennis L. Meadows e um grupo de pesquisadores publicaram o estudo Limites
do Crescimento1. No mesmo ano ocorreu a Confe1

“Em abril de 1968, um grupo de trinta pessoas de dez países —
cientistas, educadores, economistas, humanistas, industriais
e funcionários públicos de nível nacional e internacional —
reuniram-se na Academia dei Lincei, em Roma. Instados pelo
Dr. Aurélio Peccei, empresário industrial italiano, economista
e homem de visão, encontraram-se para discutir um assunto
de enorme amplitude: os dilemas atuais e futuros do homem”
(MEADOWS, 1972, p. 09). Este encontro originou o Clube de
Roma responsável pela elaboração do estudo.
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rência de Estocolmo, que colocou o meio ambiente
na agenda mundial.
O estudo causou significativo impacto nos rumos da discussão sobre os limites do crescimento,
porquanto trouxe conclusões alarmantes. Estabeleceu, por exemplo, o prazo de 100 (cem) anos
para alcançar o máximo de crescimento, tendo em
vista a manutenção das tendências de aumento da
população mundial, industrialização, poluição,
produção de alimentos e diminuição de recursos
naturais (MEADOWS, 1972, p. 21).
Enfatizou o sistema população-capital com a
conclusão que existe um crescimento exponencial
da população e do capital industrial que precisa
ser cessado, pois há um “ciclo de realimentação”
(MEADOWS, 1972, p. 92) que desequilibra o
meio ambiente e causa a destruição, sobretudo
por meio da poluição (MEADOWS, 1972, p. 96),
a influenciar até mesmo na saúde humana (MEADOWS, 1972, p. 118).
Depois da Conferência de Estocolmo surgiram
duas posições assumidas e antagônicas quanto aos
limites do crescimento e à preservação do meio ambiente. Os que previam abundância. Consideravam
a preocupação com o meio ambiente descabida. Sustentavam priorização do crescimento industrial, por
meio de concepção de técnicas para garantir a continuidade do progresso. E aqueles que eram “pessimistas” ou “catastrofistas”2. Anunciavam o “apocalipse”
caso o crescimento demográfico e econômico não
fossem imediatamente estagnados, tendo em vista
o desaparecimento dos recursos pelos efeitos caóticos da poluição. Atribuíam a perturbação do meio
ambiente à explosão populacional (SACHS, 2002).
Nada obstante o surgimento das duas correntes,
o importante foi ter despertado a atenção da humanidade sobre a necessidade de rever o modelo
desenvolvimentista das sociedades industriais e
suscitar a elaboração de caminhos alternativos de

conciliação entre o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente.
A certeza da imprescindibilidade da alteração
do modelo de desenvolvimento é reforçada por
estudos científicos sérios que ilustraram bem a
inviabilidade do crescimento ilimitado.
Antes do Relatório Meadows, Rachel Carson
demonstra os efeitos nefastos do DDT ao meio ambiente e ao próprio ser humano, nada obstante ser
considerada uma substância revolucionária para o
desenvolvimento da agricultura. Alerta para a relevância de cada um dos seres vivos, a provar como
um “simples” e “insignificante” inseto é importante
para o equilíbrio ambiental. Os danos que a utilização dos pesticidas e venenos, sem as devidas
preocupações, ou ainda, sem estudos e informações
suficientes, causa ao meio ambiente, representados
pela contaminação do ar, da terra, dos rios e dos mares, certamente será fatal para o destino das futuras
gerações (CARSON, 2010, p. 16).
Preocupação semelhante é compartilhada por
Jared Diamond, que em suas pesquisas identificou
doze categorias de problemas ambientais, a saber:
introdução de espécies exóticas, desmatamento,
utilização total da capacidade fotossintética do
planeta, degradação do solo (erosão, salinização
e perda de fertilidade), impacto per capita no crescimento demográfico, mudanças climáticas de
origem humana, destruição dos habitats, controle
da água, acúmulo de produtos químicos tóxicos
no ambiente, sobrecaça, sobrepesca e carência de
energia. Para pontuar essas espécies de problemas,
o autor estudou diversas comunidades ao longo
da Terra e em diversas épocas. Algumas que obtiveram êxito na sobrevivência em harmonia com
o meio ambiente e outras que fracassaram, pois
entraram em colapso3. A preocupação central é
analisar se a nossa sociedade estaria, também, fadada ao colapso (DIAMOND, 2005).
3

2

Podemos citar entre os pessimistas James Lovelock, segundo o
qual a Terra está “doente” e “febril” e não resistirá aos abusos
provocados pelos homens. Para o autor tanto o crescimento ilimitado quanto o desenvolvimento sustentável cometem o mesmo erro de defender que há possibilidade de desenvolvimento ou
crescimento, com a manutenção dos níveis adequados de vida na
Terra, por meio da adoção dos cuidados e precauções adequados
(LOVELOCK, 2006).

Colapso é uma drástica redução da população e/ou complexidade
política, econômica e social, numa área considerável, durante um
longo tempo.
Podemos citar para demonstrar o contraste entre as comunidades,
a ocupação da minúscula ilha Tikopia (apenas 4,7 km2) que ainda é sustentável após três mil anos; uma ilha de tamanho médio
Mangaia (de 70 km2) que passou por um colapso precipitado pelo
desmatamento, semelhante ao da ilha de Páscoa; e uma ilha maior,
dentre as três, Tonga (de 746 km2), que opera de modo mais ou
menos sustentável há 3.200 anos. (DIAMOND, 2005, p. 337).
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O ponto comum das duas pesquisas citadas
é apontar que a preservação do meio ambiente é
uma questão de escolha da humanidade. Ambos
os autores destacam a necessidade de mudanças
urgentes, sob pena de extinção da espécie humana
ou, em outras palavras, de colapso das comunidades da Terra.
Assim, chegam a conclusões semelhantes. É
necessário conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente, sob
pena de a vida na Terra se tornar inviável, e, até
mesmo ocorrer a extinção da raça humana. O
desenvolvimento individualmente considerado
não é a forma adequada para a preservação do
meio ambiente para as futuras gerações. Os dados
teóricos, empíricos e científicos estão colocados,
de sorte a possibilitar a correta opção pela preservação do meio ambiente. “As gerações futuras não nos perdoarão, com tôda probabilidade,
a nossa falta de prudente preocupação a respeito
da integridade do mundo natural que sustenta a
vida tôda” (CARSON, p. 23).
O modelo desenvolvimentista não serve aos
objetivos do homem e não resguarda a dignidade
da pessoa humana, pois não há dúvida que a natureza disponibiliza recursos e elementos limitados.
1.2 O CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
É nesse contexto de perplexidades que Ignacy
Sachs, ainda na década de 70, propõe uma alternativa de política de desenvolvimento. Surge o
conceito de ecodesenvolvimento consistente em
um caminho de conservação da biodiversidade,
por meio da harmonização dos objetivos sociais
e ecológicos. O fundamental desse conceito é a
defesa do aproveitamento racional e ecologicamente sustentável da natureza em benefício da
população. A nova proposta política alinhavada
pelo ecodesenvolvimento enfatiza seis aspectos
principais: a satisfação das necessidades básicas
da população; a solidariedade com as gerações
futuras; a participação da população envolvida,
por meio de gestão participativa; a preservação
dos recursos naturais e do meio ambiente em geral; a elaboração de um sistema social a garantir
emprego, segurança social e respeito a outras culturas; e a elaboração de programas de educação
(SACHS, 2002).
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Aos poucos a definição se aperfeiçoou e incorporou elementos mais complexos, de maneira
a originar o conceito de desenvolvimento sustentável, que recentemente substituiu o ecodesenvolvimento. O desenvolvimento sustentável
possui o mesmo objetivo fundamental do ecodesenvolvimento, ou seja, o aproveitamento racional e ecologicamente sustentável da natureza em
benefício da população. É um desenvolvimento
distinto do crescimento econômico, porquanto
suas metas vão além da mera multiplicação da
riqueza material (SACHS, 2008, p. 13). Vale dizer:
a sustentabilidade é essencial neste paradigma de
crescimento. SACHS (2008, p. 15-16) estabelece
seus cinco pilares:
a) Social, fundamental por motivos tanto intrínsecos quanto instrumentais, por causa da
perspectiva de disrupção social que paira de
forma ameaçadora sobre muitos lugares problemáticos do nosso planeta;
b) Ambiental, com as suas duas dimensões (os
sistemas de sustentação da vida como provedores de recursos e como “recipientes” para
a disposição de resíduos);
c) Territorial, relacionado à distribuição espacial
dos recursos, das populações e das atividades;
d) Econômico, sendo a viabilidade econômica
a conditio sine qua non para que as coisas
aconteçam;
e) Político, a governança democrática é um valor
fundador e um instrumento necessário para
fazer as coisas acontecerem; a liberdade faz
toda a diferença.
O novo modelo proposto concilia o desenvolvimento econômico com a preservação da biodiversidade e do meio ambiente, sem esquecer o
elemento humano envolvido nos problemas ambientais, tendo em vista a necessidade de inserir as
populações no processo de desenvolvimento proposto e garantir direitos sociais básicos, tais como
trabalho, educação e saúde. O desenvolvimento
deve ser includente. Há direcionamento das ações
para o controle das forças do mercado, porquanto
“o desenvolvimento sustentável é, evidentemente,
incompatível com o jogo sem restrições das forças
do mercado. Os mercados são por demais míopes
para transcender os curtos prazos (Deetaq Nayyar)
e cegos para quaisquer considerações que não se-
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jam lucros e a eficiência schmitiana de alocação
de recursos” (SACHS, 2002, p. 55).
É certo que o paradigma do desenvolvimento
não é isento de crítica. Há os pós-modernos que
entendem o conceito como “uma armadilha ideológica”, porquanto serve para manutenção das
desigualdades “entre as minorias dominadoras e
as maiorias dominadas, dentro de cada país e entre
países” (SACHS, 2002, p. 26), de maneira que o
melhor caminho é avançar para o pós-desenvolvimento. E os fundamentalistas de mercado, segundo
os quais “O desenvolvimento virá como resultado
natural do crescimento econômico, graças ao ‘efeito cascata’ (trickle down effect)” (SACHS, 2002, p.
26). Em outras palavras: o desenvolvimento seria
um conceito redundante; não haveria necessidade
de uma teoria do desenvolvimento. Bastaria aplicar
a economia moderna.
Nada obstante as críticas, o fato é que desde
os anos 70, há uma ampla reconceitualização do
desenvolvimento, haja vista a atenção dada aos
problemas ambientais. A incorporação do conceito
de desenvolvimento sustentável tem o mérito de
aproximar a ética da economia e da política, pois
tem como imperativos essenciais a solidariedade
com as gerações presentes e futuras, bem como a
exigência de critérios de sustentabilidades social,
ambiental e de viabilidade econômica.
Assim, em 1983, por designação do Secretário-Geral das Nações Unidas, Gro Harlem Bruntland
criou e presidiu a Comissão Mundial sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento que elaborou um
relatório “Nosso Futuro Comum”, denominado
“Relatório Bruntland” que adotou o conceito de
desenvolvimento sustentável como política de
crescimento. A consolidação atual do conceito veio
com a cúpula sobre Desenvolvimento Sustentável
de Joanesburgo em 2002.
Segundo o “Relatório Bruntland”
(BRUNTLAND, 1987, p. 01):

crescimento econômico, que tem de se apoiar
em práticas que conservem e expandam a base
dos recursos ambientais. E acreditamos que
tal crescimento é absolutamente essencial para
mitigar a grande pobreza que se vem intensificando na maior parte do mundo em desenvolvimento.

A sustentabilidade social passa a ser um componente essencial do conceito de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento é redefinido
a partir do efetivo exercício de todos os direitos
humanos: políticos, civis, econômicos, sociais e
culturais, com especial status para o direito ao trabalho (SACHS, 2008, p. 36-37). Assim, a idéia de
desenvolvimento sustentável foi consolidada por
meio da busca de alternativas ao conceito de crescimento econômico, “ou seja, a uma qualificação
ou restrição do tipo de desenvolvimento que se
tem tido em mira” (CAVALCANTE, 2009, p. 32).
O compromisso passa a ser com a sustentabilidade.
A tomada de consciência dos problemas até
agora alinhavados — “o esgotamento do modelo
de produção, sendo esta marcada pelo risco permanente de desastres e catástrofes”, assim como,
o uso irracional e ilimitado do bem ambiental; a
expansão demográfica; a mercantilização; e o capitalismo predatório (CANOTILHO e MORATO
LEITE, 2007, p. 152) —, caracteriza a Teoria da
Sociedade de Risco. A negligência sobre os riscos
leva à aniquilação do Direito Ambiental, de sorte a
transformar sua função em meramente simbólica
(CANOTILHO e MORATO LEITE, 2007, p. 156).
Nesse contexto, o desenvolvimento sustentável é a opção ética mais adequada à superação
da moldura tradicional do Direito Ambiental. A
Constituição Brasileira de 1988 adota todos os
elementos fundamentais desse paradigma de desenvolvimento.

Esta Comissão acredita que os homens podem
construir um futuro mais próspero, mais justo e mais seguro. Este relatório, Nosso Futuro
Comum, não é uma previsão de decadência,
pobreza e dificuldades ambientais cada vez
maiores num mundo cada vez mais poluído
e com recursos cada vez menores. Vemos, ao
contrário, a possibilidade de uma nova era de
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2 O desenvolvimento sustentável como
paradigma ético para interpretação da
constituição de 1988 e a integridade
do direito para edição da decisão
judicial correta
2.1 DILEMAS ÉTICOS AMBIENTAIS E A CONSTITUIÇÃO DE
1988
Existem dois dilemas éticos principais no ordenamento jurídico ambiental, a saber: o antropocentrismo e a ecologia profunda. O primeiro se
subdivide em duas correntes, o economicocentrismo e o antropocentrismo alargado (CANOTILHO
e MORATO LEITE, 2007, p. 157).
A interpretação da Constituição afasta de plano
a ecologia profunda, segundo a qual se desloca o
centro das questões ambientais para a natureza. É a
idéia que o ser humano deve se integrar plenamente ao ambiente. Objetiva afastar a proeminência
humana sobre a natureza4. “No campo do Direito,
a ecologia profunda traz novas categorias como a
do direito subjetivo dos animais e plantas” (CANOTILHO e MORATO LEITE, 2007, p. 159).
Tampouco se pode extrair do texto constitucional de 1988 o economicocentrismo, pois em suas
normas há nitidamente a conciliação dos valores
da ordem econômica com os sociais e ambientais
(artigos 1º, 3º, 170 e 225, da CF/88). Assim, não é
correto que o bem ambiental seja utilizado unicamente para o proveito econômico pelo ser humano, como quer significar essa posição.
O antropocentrismo alargado, conquanto concentre suas discussões na figura do ser humano,
propõe novo tratamento do bem ambiental, com
a “preservação ambiental na garantia da dignidade
do próprio ser humano, renegando uma estrita
visão econômica do ambiente” (CANOTILHO
e MORATO LEITE, 2007, p. 157). Portanto, ao
contrário do antropocentrismo tradicional, há autonomia do bem ambiental como requisito para a
4

198

Este dilema ético pode, também, ser denominado biocentrismo:
“O modelo biocêntrico de relações entre humanos e natureza
contém uma nova teoria moral, que tem dois aspectos principais.
Primeiro, ele muda as posições das categorias natureza e cultura e
desloca da cultura o foco irradiador de sentido para o todo. Segundo, ele valoriza positivamente a natureza na sua forma ‘intocada’,
‘inculta’ ou ‘selvagem’, fato historicamente revolucionário na tradição ocidental” (BARBOSA e DRUMMOND, 1994, p. 274).

garantia de sobrevivência da própria espécie humana. Em outras palavras: “o ambiente não é visto
como passaporte para a acumulação de riquezas,
sendo compreendido como elementar à vida humana digna” (CANOTILHO e MORATO LEITE,
2007, p. 157).
Podemos observar que este paradigma incorpora todos os elementos do conceito de desenvolvimento sustentável. Os pilares deste modelo de
desenvolvimento — social, ambiental, territorial,
econômico, e político —, estão presentes no antropocentrismo alargado. A Constituição de 1988
deixou clara a opção ética pelo antropocentrismo
alargado em seu artigo 225, na medida em que
considera o bem ambiental como de uso comum
do povo, com notável caráter de macrobem, classificado como bem de interesse comum da coletividade. Segundo CANOTILHO e MORATO LEITE
(2007, p. 161):
O art. 225 estabelece uma visão ampla de ambiente, não restringindo a realidade ambiental
a mero conjunto de bens materiais (florestas,
lagos, rios) sujeitos ao regime jurídico privado,
ou mesmo público stricto sensu; pelo contrário,
confere-lhe caráter de unicidade e de titularidade difusa.

A adoção do parâmetro antropocentrismo alargado atrai as bases do desenvolvimento sustentável
para o texto constitucional, conforme podemos
observar em seus artigos 1º e 3º combinados com
os artigos 170 e 225. O respeito à dignidade da
pessoa humana passa pela redução das desigualdades sociais com desenvolvimento econômico e
preservação do meio ambiente para as presentes
e futuras gerações. A Constituição estabelece total
interdependência entre o ser humano e a natureza e, de modo sistêmico, erige a sustentabilidade
como base do desenvolvimento.
2.2 A INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E A SUPERAÇÃO
DO PARADIGMA POSITIVISTA

Não se desconhece a dificuldade que é interpretar a Constituição. Nada obstante se configurarem
norma jurídica, as Constituições trazem dispositivos cujo conteúdo envolve não só comandos normativos, mas opções fundamentais de um Estado e
de uma sociedade em determinada época histórica.
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É dizer: são preenchidas por valores fundamentais
e princípios essenciais a uma determinada comunidade.
Diante da estrutura do texto constitucional,
com enunciados abertos e indeterminados, a efetividade depende da mediação dos seus aplicadores,
sobretudo para garantir sentido material à Constituição fundamentado em valores substantivos,
tais como justiça, igualdade e liberdade. Imbuída
desses novos posicionamentos a Teoria do Direito Constitucional, dada a já falada peculiaridade
que seu objeto de estudo possui, entre outras, duas
preocupações principais: a eficiência das normas
constitucionais e como interpretá-las. Nesse diapasão é clássica a classificação de SILVA (1982, p.
89-91) acerca das normas constitucionais: normas
de eficácia plena; de eficácia contida; de eficácia
limitada, esta dividida em normas de princípios
institutivos e programáticos.
Diante de tão complexa estrutura, os constitucionalistas, a par dos métodos clássicos, constroem
formas de pensar a Constituição particulares a ela.
Servem para adequar melhor o sentido dos seus
dispositivos, sem que haja perda de normatividade (integridade como quer Dworkin). É essencial
firmar o entendimento que Constituição é alicerce
de uma comunidade de princípios, cujo processo
decisório é embasado em valores morais ali estabelecidos. É urgente superar a tradição formalista
do positivismo jurídico, pois ela não permite a interdisciplinariedade e a análise das complexidades
que envolvem os temas constitucionais, entre os
quais o Direito Ambiental.
Nesse contexto, Ronald Dworkin (DWORKIN,
2003) foge da tradição positivista de hermenêutica,
que dominou o universo da cultura jurídica no
século XIX e em boa parte do século XX, e compõe
uma nova linha de pensamento que pode ser denominada pós-positivista. DWORKIN (2003, p.273)
apresenta uma concepção de Direito distinta do
convencionalismo e do pragmatismo jurídico que
denomina Direito como integridade:
O direito como integridade é diferente: é tanto o produto da interpretação abrangente da
prática jurídica quanto sua fonte de inspiração.
O programa que se apresenta aos juízes que
decidem casos difíceis é essencialmente, não
apenas contingentemente, interpretativo; o

direito como integridade pede-lhes que continuem interpretando o mesmo material que
ele próprio afirma ter interpretado com sucesso. Oferece-se como continuidade — e como
origem — das interpretações mais detalhadas
que recomenda.

Segundo o pensador americano, malgrado a
singularidade de sua formulação, a interpretação
jurídica é antes de tudo um processo criativo, no
qual a norma jurídica, ou melhor, seu enunciado,
é apenas o ponto de partida para a construção de
uma decisão para o caso concreto. Ele compara,
por meio de metáfora, o trabalho do juiz ao de
um, ao mesmo tempo, autor e crítico literário de
um gênero fictício (“fantástico, mas não irreconhecível”). A interpretação seria um romance em
cadeia que se pode desenhar na medida em que
os interpretes têm como pressuposto para suas
decisões um entendimento histórico do Direito.
Assim, DWORKIN (2003, p. 291) defende o Direito como integridade, fundado nos princípios da
justiça, eqüidade e devido processo legal.
Essa teoria jurídica de superação do positivismo jurídico é mais adequada à interpretação
da Constituição. Mais particularmente os casos
ambientais são melhor resolvidos pela nova concepção, tendo em vista a possibilidade de recorrer
a outros aspectos além do texto normativo para
solução dos conflitos ambientais, naturalmente
muito complexos e interdisciplinares.
2.3 A

INTERPRETAÇÃO DA

CONSTITUIÇÃO

DE

1988

COM FUNDAMENTO ÉTICO NO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

A eleição do desenvolvimento sustentável
como modelo na Constituição de 1988 constitui-se o fundamento ético que deve permear a interpretação do Direito Ambiental no ordenamento
jurídico brasileiro. O direito como integridade é
uma forma de adotar um comportamento hermenêutico multidisciplinar, necessário à concretização da preservação do meio ambiente e de políticas
públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável. Apenas com a definição da teoria jurídica que
melhor representa o pensamento da comunidade,
conforme definido na Constituição e na história
política dessa mesma comunidade é possível a
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edição de decisões judiciais com a interpretação
correta.
Desse modo, o juiz-intérprete deve buscar e
aceitar a concepção de integridade do direito, no
âmbito da preservação do meio ambiente, motivo
pelo qual estará limitado pelos fundamentos éticos
da Constituição — o desenvolvimento sustentável, amparado pelo antropocentrismo alargado
—, e pela história política da comunidade a fim
de adequar a interpretação aos ideais de justiça e
eqüidade geral, sob pena de agir de má-fé e sem
legitimação (DWORKIN, 2003, p. 305).
O desenvolvimento sustentável, como vimos ao
longo deste texto, possui um conjunto coerente de
princípios sobre os direitos e deveres das pessoas quanto ao tratamento do meio ambiente e do
ser humano. A melhor interpretação da estrutura
política e da doutrina jurídica da comunidade é
aceitar este ideal interpretativo da integridade, de
modo que os casos difíceis sejam resolvidos com
base nos elementos éticos essenciais do desenvolvimento sustentável.
A clareza e cientificidade desta estrutura, “eliminará as interpretações que, de outro modo, alguns juízes prefeririam, de tal modo que os fatos
brutos da história jurídica limitarão o papel que
podem desempenhar, em suas decisões, as convicções pessoais de um juiz em questão de justiça” (DWORKIN, 2003, p. 305). A visão científica
do direito como integridade na interpretação da
Constituição em matéria ambiental garantirá que
diferentes juízes estabelecerão decisões coerentes
com a verdadeira história política de sua comunidade e restringirá suas convicções políticas em seu
juízo interpretativo geral aos princípios e valores
ético-constitucionais ambientais.
Vale dizer: toda interpretação deve ser pautada pela ética do desenvolvimento sustentável, de
maneira a diminuir e até mesmo impedir o decisionismo, a discricionariedade judicial, e garantir
decisões judiciais uniformes na preservação do
meio ambiente em interseção com o ser humano. Evitar-se-ia, nesse diapasão, que instrumentos como a suspensão de segurança (conforme
Lei 8.437/1992 — art. 4º, caput e § 1º; e art. 15
da Lei 12.016/2009) fossem utilizados de modo
tão freqüente para suspender decisões liminares
alicerçadas nos princípios da precaução e da pre200

venção, como é o exemplo recente da construção
de grandes usinas hidrelétricas no Brasil5.
As normas constitucionais pautadas pelo desenvolvimento sustentável só podem ser concretizadas com fundamento em elementos que cercam
o texto, ou seja, princípios e valores morais nelas
delineados. Qualquer decisão judicial incompatível
com esta ética não é correta, logo, padece de vício
de inconstitucionalidade.

Conclusão
O modelo desenvolvimentista de crescimento
econômico ilimitado está superado, pois incompatível com a preservação do meio ambiente e,
consequentemente, da própria humanidade. Os
estudos científicos são contundentes nesse sentido.
A alternativa mais racional é o desenvolvimento sustentável, tendo em vista a conciliação da preservação do meio ambiente e da diversidade com a
sustentabilidade e as necessidades do homem. Seus
elementos são mais adequados à garantia da dignidade da pessoa humana, sobretudo pela preocupação com a concretização dos direitos fundamentais
civis, políticos, sociais e culturais, especificamente,
a ênfase que confere à participação da população
nos processos decisórios de desenvolvimento econômico e no direito ao trabalho. É um modelo,
portanto, includente de desenvolvimento.
A Constituição de 1988 adota o antropocentrismo alargado como dilema ético, de sorte a fundamentar o desenvolvimento sustentável como
paradigma ético de interpretação da Constituição
de 1988 e atrair os elementos básicos desse modelo
para a norma constitucional. A adoção deste paradigma permite proteção à dignidade da pessoa
humana por meio da redução das desigualdades
sociais com desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras
gerações; bem como pelo delineamento da total
interdependência entre o ser humano e a natureza;
e, de modo sistêmico, a elevação constitucional da
sustentabilidade como base do desenvolvimento.
5

Conforme precedente do TRF da 1ª Região – AGRSLT 002195488.2010.4.01.0000/PA – Rel. Des. Presidente – e-DJF1 p. 14 de
19/07/2010.
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A estrutura normativa das Constituições modernas não permite a utilização apenas dos métodos tradicionais de interpretação. A peculiar
estrutura fez os teóricos desenvolverem métodos
particulares de interpretação constitucional. A
nova realidade trouxe a superação da supremacia
do positivismo jurídico, de sorte a trazer mais liberdade ao intérprete para concretizar as normas
constitucionais e realizar a Constituição.
A liberdade de interpretação, entretanto, é
limitada pelos princípios constitucionais, bem
como pelos valores da comunidade e pela Teoria
do Direito. A interpretação jurídica é antes de tudo
um processo criativo, no qual a norma jurídica,
ou melhor, seu enunciado, é apenas o ponto de
partida para a construção de uma decisão correta
para o caso concreto.
A Constituição é o alicerce de uma comunidade
de princípios, cujo processo decisório é embasado
em valores morais ali estabelecidos. A superação
da tradição formalista do positivismo jurídico é
imprescindível para permitir o recurso à interdisciplinariedade e à análise das complexidades que
envolvem os temas constitucionais, entre os quais
o Direito Ambiental.
A teoria jurídica mais adequada a esta mudança de paradigma é a de Ronald Dworkin, que
apresenta uma concepção de Direito distinta do
convencionalismo e do pragmatismo jurídico que
denomina Direito como integridade.
Essa teoria jurídica de superação do positivismo jurídico é mais adequada à interpretação da
Constituição. Nos casos ambientais onde é essencial recorrer a outros aspectos além do texto normativo para solução dos conflitos, naturalmente
muito complexos e interdisciplinares, a nova concepção é mais adequada aos escopos do direito
ambiental-constitucional.
O desenvolvimento sustentável como modelo
na Constituição de 1988 constitui o fundamento ético que deve permear a interpretação do
Direito Ambiental no ordenamento jurídico
brasileiro.
O direito como integridade é uma forma de
adotar um comportamento hermenêutico multidisciplinar, necessário à concretização da preservação do meio ambiente e de políticas públicas
voltadas ao desenvolvimento sustentável. Apenas

sob a égide deste paradigma será possível a edição
da decisão judicial correta.
A ética do desenvolvimento sustentável é o parâmetro ético-jurídico para diminuir e até mesmo
impedir o decisionismo, a discricionariedade judicial, e garantir decisões judiciais uniformes na
preservação do meio ambiente para as presentes
e futuras gerações.
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Considerações sobre as demandas judiciais envolvendo o SUS.
Os atores sociais e a participação popular no Sistema Único de
Saúde e no estabelecimento de políticas públicas de saúde
Juiz federal Reginaldo Márcio Pereira

1 Introdução
As variadas demandas versando sobre serviços
de saúde que são submetidas ao Judiciário muito
sensibilizam a todos, operadores do direito ou não,
e resultaram em uma jurisprudência sensível e acolhedora que, na maioria das vezes, entende pela responsabilidade solidária dos três entes da federação
nos mais variados serviços na ampla seara da saúde.
A relevância do princípio da inafastabilidade da jurisdição dispensa maiores considerações, mas, por
outro lado, também merece maior reflexão a estrutura do sistema único de saúde, o conhecido SUS, estrutura estabelecida em ampla legislação, bem como
a reflexão sobre as políticas públicas de saúde, tudo
amparado no direito posto conforme nosso Estado
Democrático de Direito. O conhecimento da estruturação do SUS e dos diversos atores sociais e expertos,
do aparelho público, dos prestadores privados, das
especialidades médicas e dos usuários (participação
popular) permite outra reflexão sobre nosso sistema
de saúde pública, que, se não é o melhor, também não
é a maior expressão da ineficiência. Nesse contexto,
este trabalho apenas apresenta sumárias considerações sobre a concepção de nosso atual sistema público de saúde, bem como destaca vários atores sociais
e expertos que há muito trabalham na estruturação e
evolução do sistema e nas políticas públicas de saúde
estabelecidas com base especialmente em dados epidemiológicos e à luz dos princípios da universalidade
e da integralidade.

2 As demandas individuais, o refúgio
no Judiciário e a complexidade do
sistema SUS
Após a Constituição Federal de 1988, as demandas versando sobre o direito à saúde se tor-

naram muito comuns no Judiciário, estando os
problemas do setor saúde frequentemente destacados na mídia, porém de maneira quase sempre
negativa.
Há uma grande cobrança do Estado no estabelecimento de eficientes políticas públicas e serviços
de saúde, mas as falhas ou falta do serviço acabam
gerando considerável número de processos judiciais, sejam demandas individuais pelos serviços
prestados pelo poder público sejam demandas versando sobre serviços prestados pelos particulares.
De um modo geral, tudo está inserido no chamado
Direito Sanitário, que cuida das inter-relações do
direito à saúde com outros ramos do Direito, como
o ambiental, do trabalho, da assistência e previdência social e até mesmo do direito internacional
(lembre-se que há questões fito sanitárias e ambientais nas relações de comércio internacional).
Na maioria desses conflitos, os entes da federação resistem sustentando a ilegitimidade passiva, o
que resultou em grande divergência jurisprudencial na definição das responsabilidades (individual
municipal, estadual ou federal ou responsabilidade
solidária entre alguns ou todos os entes federativos).
O Judiciário tem decidido com sensibilidade
em favor dos indivíduos, estando as decisões basicamente arrimadas em interpretação sistêmica
a partir da Constituição Federal, que prevê o seguinte: 1) nosso Estado Democrático de Direito
tem como um de seus fundamentos a dignidade
da pessoa humana; 2) são nossos objetivos fundamentais construir uma sociedade livre, justa e
solidária, erradicar a pobreza e a marginalização e
reduzir as desigualdades sociais com a promoção
do bem de todos; 3) a saúde é, ao lado de outros
direitos (educação, trabalho, moradia, segurança,
previdência social e assistência aos desamparados)
um direito social; 4) as ações e serviços de saúde
são de relevância pública e; 5) a saúde pública é

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas sociais e econômicas que
visem ao acesso universal e igualitário às ações e
aos serviços.
Contudo, as soluções para os complexos problemas de ordem orçamentário-financeira, técnica ou
estrutural (base epidemiológica) tornam relevante
o enfrentamento das responsabilidades constitucionais, legais e contratuais daqueles que estabelecem políticas públicas e prestam serviços de saúde.
Também é necessária a análise sistêmica do direito
sanitário, atentando que a eficiência constitucional
nos serviços de saúde exige o debate atento e contínuo do sistema no Parlamento e no Executivo,
inclusive no que tange aos convênios entre os entes
federativos e os contratos com a iniciativa privada
onde o poder público compra serviços.
O desvio das questões relativas ao sistema único
de saúde pública para o âmbito do Judiciário não
é o mais apropriado, pois deixa a cargo dos Juízes
a responsabilidade de aprofundamentos técnicos
cujo exame, nos estreitos limites dos processos,
muitas das vezes não é possível pela falta de elementos suficientes. As várias questões perpassam
pelos inúmeros procedimentos médicos de baixa,
média e alta complexidade; pelos procedimentos
eletivos ou de urgência; pela possibilidade de tratamento fora do domicílio; e pelas estruturas locais
(municipais), regionais e federais para a prestação
dos serviços, além de varias outras questões que o
complexo da saúde comporta. Porém, o espaço,
momento e objetivo deste trabalho não é o aprofundamento nessa seara, que inclusive leva à investigação das responsabilidades dos entes federativos.
A propósito, para ilustrar, atualmente são bastante comuns as demandas judiciais versando sobre medicamentos não fornecidos no âmbito do
SUS. Porém, lamentavelmente é possível que os
interesses econômicos menores estejam, em alguns
casos, por trás de determinado pleito do indivíduo,
que de forma bastante compreensível busca a tutela judicial arrimado na ótica individual, sempre
afetada pelo emocional.
Para se ter uma pequena idéia, conforme matéria publicada no Jornal “Folha de São Paulo”1,
os médicos ligados à indústria farmacêutica ditam
1
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Folha de São Paulo, 03/02/2011, caderno Cotidiano, C8.

regras de conduta: “médicos que recebem recursos da indústria farmacêutica ou de equipamentos
podem exagerar na prevalência ou na importância de doenças, minimizar riscos e distorcer dados
sobre a eficiência de drogas”, segundo a médica
Adriane Fugh-Berman, professora da Georgetown University Medical Center, de Washington.
A matéria jornalística destaca as diretrizes médicas — orientações que padronizam a conduta
para determinada doença — feitas por entidades
médicas de forma isenta e revela o alerta da professora Adriane, autoridade médica e acadêmica,
de que uma farmacêutica multinacional chegou a
plantar sistematicamente artigos favoráveis a seus
medicamentos em periódicos científicos, portanto
com claro interesse econômico. Para a professora, “os médicos pagos pela indústria representam
o interesse da indústria, estejam eles conscientes
disso ou não”.
As soluções individuais em demandas movidas
pelo interesse e emoção particulares não cumprem
o ideal da universalização. O aprofundamento técnico e político deve ocorrer mediante a participação dos diversos outros atores sociais previstos na
legislação do SUS, atores que inclusive acompanharam a evolução do sistema.

3 A concepção e estruturação do
sistema. Participação de vários atores
sociais, expertos e usuários
Apenas para fazer uma contextualização histórica, observe-se que o sistema de saúde pública hoje instalado não surgiu como um passe de
mágica nem foi uma aventura irresponsável sem
a reflexão e a observância das experiências pelos
atores envolvidos.
Olhando a partir de um passado não muito distante, pode-se sinteticamente dizer que, durante
os anos 60 e 70, houve a chamada privatização da
assistência médica promovida pelo Estado porque ocorria a compra estatal de serviços médicos
do setor privado. Como conseqüência, o direito
à saúde não era universalizado e era prestado
de forma não integral. Desse contexto surgiu o
movimento sanitarista brasileiro, constituído de
médicos sanitaristas reformistas de oposição ao
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regime militar e ligados à pesquisa científica, movimento que discutiu e concretizou as reformas
da política de saúde na Constituinte de 1988. O
referido movimento trabalhou especialmente para
a universalização da assistência médica, no que era
necessária a descentralização do sistema. A partir
da década de 80 houve ações descentralizantes do
tipo das Ações Integradas de Saúde – AIS e o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde – SUDS,
de transferência de recursos para Estados e Municípios que instituíssem conselhos locais de saúde,
a quem cabia a responsabilidade de elaboração de
planos municipais de saúde.
Também as Conferências Nacionais de Saúde cuidaram, desde 1941, dos problemas da saúde pública, estabelecendo as discussões sobre as
“Reformas de Base” (programas materno-infantil,
vigilância epidemiológica, controle das endemias e
extensão das ações de saúde às populações rurais).
A propósito, a conferência mais importante foi a
oitava, em 1986, considerada a pré-constituinte,
tendo o seu relatório final proposto a implantação
do Sistema Único de Saúde e servido de subsídio
para elaboração do capítulo da Saúde na Constituição brasileira de 1988.
Pois bem, o direito social à saúde deve ser garantido pelo Estado com políticas sociais e econômicas de alcance universal. Para se concretizar o
previsto na CF com integral e isonômico alcance
social é necessário cobrar dos diversos atores sociais as responsabilidades definidas na legislação
infraconstitucional e por meio de políticas públicas
nacionais, não apenas por meio de decisões judiciais. Aliás, não se pode olvidar que a atividade
jurisdicional é secundária, substitutiva e, via de
regra, não deve haver a intromissão do Judiciário
no estabelecimento de políticas públicas a cargo
do Executivo que, por sua vez, atua com base no
direito posto pelo Parlamento (o Brasil é um Estado Democrático de Direito).
E a legislação infraconstitucional especifica as
várias obrigações dos entes estatais no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre as disposições da Lei 8.080/90 destacam-se as seguintes, que
estão conforme a agenda “sanitarista”:
• a “direção única” do SUS, porém com articulação da União, Distrito Federal, Estados
e Municípios (art. 9º; art. 7º, IX);

• a “universalidade de acesso” (art. 7º, I);
• a “participação da comunidade” (art. 7º,
VIII);
• a “descentralização dos serviços para os Municípios” (art 7º, IX, a; art. 17, I);
• a previsão de criação dos “consórcios administrativos intermunicipais” (art. 10º; art. 18,
VII); e
• previsão da atuação privada, haja vista a faculdade de o SUS “recorrer aos serviços ofertados
pela iniciativa privada” quando as disponibilidades do sistema forem insuficientes para
garantir a cobertura assistencial, conforme
disposto no art. 24.
Nesse contexto há a relevante previsão, pouco
explorada, da democrática participação popular. A
Lei 8.142/90 e seus Decretos, especialmente o atual,
Decreto 5.839/06, cuidam do Conselho Nacional
de Saúde, onde podem participar:
Art. 1º O Conselho Nacional de Saúde – CNS,
órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, integrante da estrutura regimental do
Ministério da Saúde, é composto por representantes do governo, dos prestadores de serviço,
profissionais de saúde e usuários, cujas decisões,
consubstanciadas em resoluções, são homologadas pelo Ministro de Estado da Saúde.
Art. 3º O CNS é composto por quarenta e oito
membros titulares, sendo:
I – cinqüenta por cento de representantes de
entidades e dos movimentos sociais de usuários do SUS; e
II – cinqüenta por cento de representantes de
entidades de profissionais de saúde, incluída a
comunidade científica da área de saúde, de representantes do governo, de entidades de prestadores de serviços de saúde, do Conselho Nacional
de Secretários de Saúde – CONASS, do Conselho
Nacional de Secretários Municipais de Saúde –
CONASEMS e de entidades empresariais com
atividade na área de saúde.
(...)
Art. 4º A escolha das entidades e dos movimentos sociais de usuários do SUS, das entidades de profissionais de saúde e da comunidade
científica da área de saúde, das entidades de
prestadores de serviços de saúde e das entidades empresariais com atividades na área de
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saúde que indicarão seus representantes para
compor o CNS, será feita por meio de processo
eleitoral, a ser realizado a cada três anos, contados a partir da primeira eleição.
(...)

A Lei 8.142/90, além de cuidar da representatividade no Conselho Nacional de Saúde (CNS), tratou do processo decisório político-administrativo
da política de saúde. Segundo a lei:
• a “Conferência de Saúde” se reunirá a cada
quatro anos para “propor as diretrizes” da
política de saúde (art. 1º, § 1º);
• o “Conselho de Saúde”, de caráter permanente e composto por representantes de vários
tipos de grupos (governos, prestadores de
serviço, profissionais de saúde e usuários),
em cada esfera política deliberará sobre a
“formulação de estratégias” e o controle da
execução da política de saúde (art. 1º, § 2º).
• o Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS)
terão representação no Conselho Nacional
de Saúde (art. 1º, § 3º); e
• será “paritária”, em relação ao conjunto dos
demais segmentos, a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências
de Saúde (art. 1º, § 4º).
Então, constata-se que o ordenamento jurídico prevê um processo decisório descentralizado e
participativo para a implementação das políticas de
saúde, havendo o debate entre os três entes estatais
(União, Estados/DF e Municípios), cidadãos, associações e entidades de classes, portanto um debate
não apenas estatal, mas democrático para a implementação de políticas públicas nacionais de saúde.
O desvio das decisões sobre o direito à saúde
para o Judiciário tem desprestigiado todo o processo decisório do SUS, que é baseado no debate
democrático. E, repita-se, nos processos judiciais
é pouco provável que o Juiz consiga levar em consideração todos os elementos considerados pelos
elaboradores das políticas públicas, pois a indigência dos elementos de convicção apresentados
pelas partes e o clamor pela rapidez das decisões
inviabilizam a formação de um conjunto forte e
seguro de elementos para decisão.
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É necessária a análise sistêmica. As políticas
públicas têm que partir dos fatores determinantes e condicionantes previstos no artigo 3º da Lei
8.080/90 (alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação,
transporte, lazer, acesso a bens e serviços essenciais, além de ações que garantam às pessoas e à
coletividade condições de bem-estar físico, mental
e social), tudo, como não poderia deixar de ser,
condicionado à reserva do possível.
É importante manter em mente que o SUS
resulta de uma ruptura com o sistema anterior à
Constituição de 1988, quando não havia os ideais
da universalidade e da integralidade dos serviços
públicos de saúde, serviços que eram basicamente
comprados do setor privado. Mas agora, em função dos princípios da universalidade e da integralidade e de outros princípios, a chamada rede SUS
abrange toda a estrutura administrativa federal,
estadual e municipal.

4 Considerações finais
É impossível pensar em uma solução definitiva,
pronta e acabada, para todos os inúmeros problemas do sistema público de saúde, de forma a alcançar, imediatamente, a perfeição e a eficiência
constitucional. A vida, os problemas e intercorrências na saúde são extremamente dinâmicos e
muitas das vezes imprevisíveis e incalculáveis. Seja
como for, a estrutura estatal existente apresenta-se adequada e, o que é muito importante, não é
arbitrária, nela constando especialmente a participação popular e de vários outros atores especialistas. O presente trabalho não tem, nem poderia
ter, nenhuma pretensão de chegar a alguma conclusão nem de propor soluções, porém se resume
à reflexão de que devemos atentar sistemicamente
para aspectos relevantes nas questões de saúde,
dentre eles: o sistema posto e as políticas públicas
de saúde são frutos de um processo histórico de reflexão de vários atores e expertos, a partir da ótica
sanitarista e com base em dados epidemiológicos;
há previsão da participação, no estabelecimento
das políticas públicas, de profissionais da área do
poder público e da iniciativa privada; há previsão
da participação popular; o mundo ideal está con-

I Jornada de Direito Constitucional

dicionado à existência de recursos, nem sempre
existentes, disponíveis e logicamente finitos; a universalidade tende a anteceder a integralidade, isto
é, devem ser ofertados pelo poder público a todos
os cidadãos do país, nacionais ou estrangeiros, os
serviços que as condicionantes dos recursos permitam, daí partindo-se para outros serviços (mais
caros, mais complexos, para as novidades e as não
essencialidades); e para que o sistema funcione e
atinja cada cidadão em cada rincão deste imenso
país, houve a descentralização para o município,
estando as responsabilidades de cada ente estatal
bem estabelecidas no direito posto.
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A desconstrução do mito da raça e a inconstitucionalidade
de cotas raciais no Brasil
Roberta Fragoso Menezes Kaufmann1 (Palestrante)

“Eu tenho um sonho de que um dia esta nação
vai se levantar e viver o verdadeiro significado
da crença de que todos os homens são iguais.
Eu tenho um sonho de que um dia, nas montanhas da Georgia, os filhos de antigos escravos
e os filhos de antigos donos de escravos serão
capazes de sentarem-se juntos à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho de que um dia
os meus quatro filhos viverão numa nação onde
não serão julgados pela cor de sua pele, mas sim
pelo conteúdo de seu caráter”.
(Martin Luther King – contrário à política de
cotas raciais – em 28/08/1963)

Resumo1
A partir de um estudo interdisciplinar, examina-se se existe uma real necessidade de adotar
políticas afirmativas no Brasil baseadas na raça,
ou se, do contrário, essa discussão nos é estranha
e decorre do deslumbramento quanto ao modelo
norte-americano, ignorando-se, muitas vezes, as
diferenças estruturais entre o país que inspirou
a criação das políticas para negros — EUA— e
aquele em que se busca aplicá-las — Brasil. Nos
EUA, a discriminação foi imposta pelo próprio
governo, de modo que a criação dos programas
afirmativos foi uma resposta para a segregação
institucionalizada. Analisa-se também a inconstitucionalidade dos “Tribunais Raciais”, implementados atualmente em algumas universidades
brasileiras, que são de composição secreta e que
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com base em critérios sigilosos objetivam identificar quem é negro. Estuda-se ainda a importância
do mito da democracia racial brasileiro, que teve
o mérito de fundar a identidade nacional, com valores que independem da cor da pele. O trabalho
conclui que em uma sociedade como a brasileira,
em que a pobreza se confunde com a negritude,
a instituição de medidas nas quais a cor da pele
seja o único fator levado em consideração não irá
alcançar o intuito desejado. Pretender tão-somente copiar o modelo utilizado alhures é se furtar à
análise efetiva da origem dos problemas raciais.
Diante deste panorama, a eficácia da assimilação
de programas formulados por outros países seria,
quando muito, relativa e poderia originar medidas
apenas simbólicas. Acatar pacificamente propostas
de ações afirmativas poderia trazer conseqüências
desastrosas, acirrando os conflitos raciais no Brasil,
ao invés de combatê-los.

Palavras-chave
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Racismo. Tribunal Racial. Mito da Democracia
Racial. Princípio da Proporcionalidade.

Abstract
From an interdisciplinary study, the necessity
of affirmative actions based on race is examined, or
if, in contrary, the discussion is alien to the Brazilian reality and based solely on the fascination of
the results achieved in the North American model,
thus ignoring structural differences between the
country responsible for creating such race policies — USA — and the country seeking the implementation of these actions – Brazil. In the USA,
racial prejudice was a government imposed policy
and the adoption of affirmative programs was a
response to institutional segregation. Also, the un-
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constitutionality of “Racial Tribunals”, composed
by secretly chosen members adopting confidential
criteria to determine who is black, adopted in some
of the Brazilian universities is construed. Furthermore the importance of the “Brazilian Racial Democracy” myth, responsible for the foundation of
the national identity and unbiased by skin color
criteria, is analyzed. The article concludes that in
a society as the Brazilian, in which poor and black
are taken as synonyms, the institution of color
based measures will not achieve the desired effects. Therefore, copying the model used abroad is
a simple getaway from a deeper and further analysis of the real origins of racial problems. Before this
panorama, the effectiveness of imported programs
would be, at maximum, relative and could lead to
shallow symbolic actions. The peaceful acceptance
of affirmative actions could bring up disastrous
consequences, deepening racial conflicts in Brazil
instead of jousting them.

Keywords
Affirmative Actions. Races. Racial Quotas. Racism. Racial Tribunals. Racial Democracy Myth.
Reasonableness Principle.

1 Introdução
O tema das Ações Afirmativas desperta muitos
debates e é alvo de discussões nem sempre pautadas pela racionalidade e pela cientificidade. Difícil
se torna, então, falar sobre um tema quando este já
vem impregnado de diversas pré-compreensões,
acompanhadas, no mais das vezes, por uma postura passional e extremista. Neste artigo, propõe-se
abandonar as posturas já assumidas sobre o assunto, para a partir daí realizar uma releitura, desta
feita interligando áreas de conhecimento distintas,
como são o Direito, a História e a Sociologia.
O ensaio pretende analisar se existe de fato uma
real necessidade em se adotarem políticas afirmativas no Brasil em que a raça esteja entre um dos
fatores a ser considerado, ou se, do contrário, essa
discussão nos é estranha e apenas decorre de um
deslumbramento em relação ao modelo adotado
alhures, muitas vezes esquecendo as diferenças

estruturais entre o país que inspirou a criação das
políticas positivas para negros — Estados Unidos
— e aquele em que se pretende adotá-las — Brasil.
Para tanto, faz-se mister estudar o contexto histórico e sociológico em que as ações afirmativas
foram criadas e se desenvolveram. Daí a razão pela
qual faremos uma breve abordagem comparativa
entre os Estados Unidos, país onde o programa
teve início, e o Brasil.
O estudo enfocará de maneira prioritária as
ações afirmativas destinadas aos negros. A ampliação dos programas positivos para as outras
minorias, como as mulheres, os índios, os idosos,
as gestantes, os deficientes físicos e os imigrantes,
decorreu de justificativas diferentes das que embasaram a criação dos programas para os negros e
que fogem ao tema a que nos propomos.
O intuito de tecer algumas considerações sobre
o assunto decorre da observação de que a quase
totalidade dos muitos artigos e poucos livros jurídicos escritos no Brasil não renova os argumentos
e analisa os programas positivos como se estes fossem resultados de uma evolução lógica da concretização do princípio da igualdade, partindo-se do
Estado Liberal ao surgimento do Welfare State.
Referida linha de pensamento, no entanto, revela
diversas incongruências: se a explicação das ações
afirmativas estivesse vinculada necessariamente à
concretização do princípio da igualdade material,
a partir do Estado Social, como explicar o fato de
que o país no qual as ações afirmativas para negros
foram criadas — Estados Unidos — talvez seja o
exemplo que mais se assemelhe, no mundo, ao modelo de Estado Liberal? Por outro lado, se o debate
se resumisse à aplicação do princípio da igualdade
material, diversas outras minorias — que também
são alvo de preconceito e de discriminação no Brasil — também deveriam ser contempladas por uma
política de cotas. Dito de outra forma: se considerarmos que todo modelo de Estado Social tem
por pressuposto a integração de todas as minorias
por meio de ações afirmativas, deveríamos então
conviver com a necessidade de implementação, em
nosso sistema jurídico, de medidas necessárias de
inclusão para ciganos, homossexuais, nordestinos,
nortistas, travestis, transexuais, imigrantes, Testemunhas de Jeová, praticantes de candomblé, Hare
Krishnas, dentre outras inúmeras minorias reco209
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nhecidas no Brasil. Apesar de todas as minorias
precisarem da proteção estatal contra o preconceito e contra a discriminação, nem todo projeto
de inclusão forçada via ação afirmativa poderá ser
considerado válido e constitucional, por ofensa à
razoabilidade.
Antes mesmo de se iniciar o estudo do tema,
faz-se necessário proceder a uma série de negativas. Isto porque a análise da matéria encontra-se
de tal forma capturada pela idéia que mediocremente se faz do “politicamente correto” que basta uma simples alusão ao fato de ser contrário às
cotas para imediatamente ser tachado de racista,
reacionário, conservador, quando, obviamente,
não é disso que se trata.
Deste modo, não se discute sobre a constitucionalidade de ações afirmativas, como gênero e
como política necessária para inclusão de minorias
e para o aprimoramento do Estado Social-Democrático. Do contrário: acredita-se que no Brasil
o desenvolvimento de políticas afirmativas é um
dos principais caminhos para a construção de uma
sociedade justa, solidária, tolerante, plural, diversificada. Concretiza-se, assim, a idéia da igualdade
material, de “tratar desigualmente os desiguais na
medida das suas desigualdades”, na já tantas vezes
repetida lição de Rui Barbosa.
Por outro lado, também não se discute sobre o
reconhecimento de que o Brasil adota o modelo de
Estado Social, que em oposição ao modelo de Estado Liberal, prioriza a integração das minorias, a
erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais e regionais, a solidariedade, a harmonia,
a prevalência do todo em relação ao individual.
Por fim, não se ignora a existência de racismo,
de preconceito e de discriminação contra os negros
na sociedade brasileira, que, como chagas, devem
ser banidas, combatidas e punidas com o máximo
de rigor, na órbita individual e na esfera coletiva.
Tais considerações se mostram necessárias para
que à primeira vista logo se perceba que não é a
constitucionalidade de ações afirmativas, como
gênero, ou o reconhecimento de que existe preconceito, racismo e discriminação no Brasil o
que está em jogo neste debate. Discute-se, aqui,
sobremaneira, se a implementação de um Estado
Racializado, ou, em outras palavras, se o Racismo
Institucionalizado, nos moldes em que praticado
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nos Estados Unidos, em Ruanda e na África do Sul,
em relação aos negros, bem como na Alemanha,
quanto aos judeus, será a medida mais adequada,
conveniente, exigível e ponderada, no Brasil, para
a finalidade à que se propõe: a construção de uma
sociedade mais justa, igual e solidária, a partir da
integração de todos.

2 Ações afirmativas. Conceito
Inicialmente, podemos conceituar as ações
afirmativas como um instrumento temporário de
política social, praticado por entidades privadas
ou pelo governo, nos diferentes poderes e nos diversos níveis, por meio do qual se almeja integrar
certo grupo de pessoas à sociedade, objetivando
aumentar a participação desses indivíduos sub-representados em determinadas esferas, nas quais
tradicionalmente permaneceriam alijados.
Procura-se, com tais programas positivos,
promover o desenvolvimento de uma sociedade
plural, diversificada, consciente, tolerante às diferenças e democrática, uma vez que concederia
espaços relevantes para que as minorias participassem da comunidade.
Ao se analisar o tema sob a perspectiva de Direito Comparado, observa-se que o conceito de minoria apta a ensejar uma ação positiva estatal difere
em cada País. Depende, obviamente, da análise dos
valores históricos, culturais, sociais, econômicos,
políticos e jurídicos de cada povo. Podem-se citar
como exemplos de ações afirmativas implementadas ao redor do mundo medidas relacionadas
a castas, etnias, raça, sexo, opção sexual, religião,
origem nacional, deficiências física e mental ou
classe social.
Desta feita, por o tema versado neste artigo não
ser a constitucionalidade, ou não, de ações afirmativas como gênero, vamos nos furtar à análise
kantiana, platônica ou idealista acerca da constitucionalidade de tais medidas de integração, pois
acreditamos ser impossível analisá-las com base
em um modelo racionalista ideal do princípio da
igualdade e independentemente de contexto e de
pré-compreensões.
Em outras palavras, a constitucionalidade,
ou não, de cada medida afirmativa vai depender,
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sobremaneira, da análise do contexto histórico-econômico-social-cultural em que foram implementadas. Nesse sentido, o reconhecimento de que
são válidas ações afirmativas para os aleútes (descendentes de esquimós) no Canadá, ou a afirmação
de que são constitucionais as medidas de integração para os dalits (“os intocáveis”) na Índia, não
podem conduzir à interpretação de que qualquer
medida afirmativa, para qualquer minoria, é válida
ao redor do mundo! É preciso observar a questão a
partir da história de cada comunidade, dentro da
idéia do relativismo cultural e do contextualismo.
Discute-se, aqui, tão-somente, acerca da constitucionalidade de ações afirmativas baseadas na
raça. Em outras palavras: a raça, isoladamente,
pode ser considerada no Brasil um critério válido, legítimo, razoável, constitucional, de diferenciação entre o exercício de direitos dos cidadãos?
Pode-se afirmar que, no Brasil, exclusivamente por
conta da raça, o acesso aos direitos fundamentais
é negado aos negros? Também aos negros ricos
é vedado o exercício de direitos fundamentais?
Ou tais direitos não conseguem ser exercidos em
sua amplitude porque atrelado à questão racial
encontra-se, sobretudo, um problema econômico?
Os defensores dos programas afirmativos racialistas procuram justificar a opção por tais medidas
a partir, basicamente, da teoria da Justiça Compensatória, que se lastreia na retificação de injustiças
ou de falhas cometidas contra indivíduos no passado. O fundamento deste princípio é relativamente
simples: quando uma parte lesiona a outra, tem
o dever de reparar o dano, retornando a vítima à
situação que se encontrava antes de sofrer a lesão.
Por meio desta teoria, assevera-se que o objetivo dos programas afirmativos para os afro-descendentes seria o de promover o resgate da dívida
histórica que os brancos possuem em relação aos
negros por havê-los submetidos à escravidão2.
2

Como um exemplo da tentativa de utilização da teoria de justiça
compensatória no Brasil, temos o Projeto de Lei 3.198/2000,
de autoria do então Deputado Paulo Paim, no qual se prevê
uma compensação a ser paga a cada um dos descendentes de
escravos no Brasil no valor de R$102.000,00 (cento e dois mil
reais). O interessante é destacar que não há no projeto qualquer
menção de como essa receita seria obtida. E, sobretudo, não
há disciplina no projeto sobre como se fará a prova de quem
poderia ser considerado descendente de escravos no País. Em
um País altamente miscigenado, como o Brasil, a aposta em

O problema da adoção dessa teoria para justificar a imposição de políticas afirmativas racialistas
é que se afigura deveras complicado responsabilizar, no presente, os brancos descendentes de pessoas que, em um passado remoto, praticaram a
escravidão. Ademais, é praticamente impossível,
em um país miscigenado como o Brasil, identificar
quem seriam os beneficiários legítimos do programa compensatório, já que os negros de hoje não
foram as vítimas e eventualmente podem descender de negros que tiveram escravos ou que jamais
foram escravizados. Culpar pessoas inocentes pela
prática de atos dos quais discordam radicalmente
parece promover a injustiça, em vez de procurar
alcançar a eqüidade.
Assim, a teoria compensatória não pode ter espaço quando os indivíduos que são tratados como
um grupo — o dos descendentes dos antigos senhores escravocratas — não endossaram as atitudes em relação às quais serão responsabilizados ou,
então, não exerceram qualquer tipo de controle em
relação a elas. Por outro lado, por meio da idéia
de justiça compensatória, a reparação seria efetimedidas como estas representaria gastar o equivalente a sete
vezes o valor do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Segundo
os dados do Censo de 2000, os afro-descendentes se constituem
em 44% da população, o que em termos absolutos significa,
aproximadamente, 75 milhões de pessoas. A indenização
proposta por Paulo Paim simplesmente atingiria um montante
de 7.650.000.000.000, ou seja, 7 trilhões e 650 milhões de reais.
Ora, considerando que o PIB do Brasil está na ordem de 1
trilhão, seria preciso unir a riqueza de sete países do porte do
Brasil para poder saldar a dívida, acaso a proposta vire lei. Assim
prevê o projeto: “CAPÍTULO III. Do Direito à Indenização aos
Descendentes Afro-Brasileiros. Artigo 14: O resgate da cidadania
dos descendentes de africanos escravizados no Brasil se fará com
providências educacionais, culturais e materiais referidas na
presente lei. § 1°– A União pagará, a título de reparação, a cada
um dos descendentes de africanos escravizados no Brasil o valor
equivalente a R$102.000,00 (cento e dois mil reais). § 2°– Terão
direito a este valor material todos os descendentes de africanos
escravizados no Brasil nascidos até a data de publicação da
presente lei. § 3º – O Governo, na esfera federal, estadual e
municipal, assegurará a presença do descendente de africano
nas escolas públicas, em todos os níveis. § 4º – O Governo
providenciará políticas compensatórias para os descendentes
de africanos escravizados, executando a declaração de das
terras remanescentes de quilombos, reforma nos currículos,
assegurando políticas de emprego, direito à imagem e acesso
à mídia, assim realizando políticas habitacionais em centros
urbanos. § 5º – Compete à União, o ônus da prova contestatória
às reivindicações de reparações propostas individual ou
coletivamente pelos descendentes de africanos escravizados no
Brasil”.
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vada para aqueles que não sofreram diretamente
o dano. Ofendem-se, deste modo, idéias mínimas
e elementares da responsabilidade civil. No mesmo sentido, o constitucionalista norte-americano
Fiscus adverte3:
Mais especificamente, há duas objeções relacionadas ao argumento da justiça compensatória para as ações afirmativas. Elas são fundamentadas nos princípios complementares de
que a compensação deveria ser paga à pessoa
prejudicada e de que deveria ser pago por aquele que ocasionou o dano. Programas de ações
afirmativas baseados na justiça compensatória
fracassam, pelo primeiro princípio, de várias
maneiras. Sustentar que os descendentes de
milhões de negros lesionados ao longo de nossa
história têm direito à compensação, pelo prejuízo
ocasionado aos seus ancestrais em um passado
longínquo, é violar o primeiro princípio da justiça compensatória, que os sujeitos da compensação sejam aqueles verdadeiramente prejudicados.
(...) Justificar ações afirmativas em termos de justiça compensatória é uma opção extremamente
infeliz. Essa justificativa é problemática, nestes
casos, e suas vulnerabilidades foram agarradas
pelos críticos — inclusive, e talvez de modo mais
importante, pelos Justices da Suprema Corte —
para desacreditar as ações afirmativas. Argumentos de justiça compensatória, no contexto
das ações afirmativas, vão de encontro à nossa
forte e arraigada oposição geral às responsabilidades de grupo e aos direitos de um grupo —
castigando ou recompensando um indivíduo
simplesmente porque ele ou ela pertence a um
determinado grupo.

Assim, políticas indenizatórias para reparar a
dívida histórica da sociedade em relação a determinadas categorias não seriam legítimas porque,
em termos de compensação pelo dano sofrido, somente aqueles que foram diretamente lesionados
poderiam pleitear a reparação correspondente e
contra quem efetivamente ocasionou o prejuízo.
3
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Por outro lado, se acaso adotássemos a teoria de
que a compensação poderia evoluir no tempo e no
espaço e se constituir em uma verdadeira herança maldita para a sociedade em geral, o exercício
da retórica nos levaria a argumentos teratológicos, como tentar abraçar essa tese em relação a
qualquer forma histórica de opressão, e, assim,
acreditarmos que até mesmo países inteiros, que
foram colonizados e/ou oprimidos, poderiam exigir políticas compensatórias por parte dos países
colonizadores e/ou opressores.
Desse modo, almejar dividir com as pessoas
de hoje a obrigação de reparar os erros e as falhas
cometidas pelos ancestrais poderia ensejar um
perigoso jogo de responsabilização ad infinitum,
baseado em pedidos igualmente absurdos. Em
sendo assim, por que não pleitearmos indenização a Portugal, devido à espoliação das riquezas
brasileiras – açúcar, café, tabaco, minérios, ouro
e diamantes? Por que não direcionarmos a Portugal e à Inglaterra a indenização a ser devida aos
afro-descendentes, já que foram os portugueses e
ingleses quem organizaram o tráfico de escravos
e a escravidão no Brasil? Poderíamos ainda pleitear indenização dos holandeses, que esbulharam
o Nordeste, especialmente Pernambuco. E dos
franceses, que invadiram o País diversas vezes,
chegando a formar a França Antártica, no Rio de
Janeiro e a França Equinocial, no Maranhão.
Com efeito, de nada adiantaria pleitear ressarcimento, nesses termos, porque a resposta, se é que
chegaríamos a ter qualquer tipo de reação diversa
da solene ignorância a tresloucados pedidos, seria uníssona: “não podemos ser responsabilizados
hoje por um fato cometido há quinhentos anos”.
É preciso entender que o que está em jogo com
a implementação das cotas raciais não são os horrores praticados quando da escravidão negra. O
sofrimento que o povo africano e os afro-descendentes viveram com o trabalho escravo, uma das
formas mais cruéis de exploração, as humilhações
de terem sido dominados, a quantidade de vidas
desperdiçadas em nome do tráfico de pessoas e o
conseqüente desenvolvimento de um comércio
humano rentável são fatos inegáveis e que jamais
poderão ser esquecidos pela humanidade.
Todavia, mesmo sem olvidar o drama vivido
pelos negros no passado, o que precisamos anali-
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sar, agora, é se o modo pelo qual se desenvolveram
as relações raciais no Brasil desde a escravidão,
passando pelo processo abolicionista, até chegarmos à situação atual, originaram uma sociedade
na qual a cor da pele se constitui na razão exclusiva para a baixa representatividade dos negros
nas esferas sociais mais elevadas, ou, então, se o
preconceito e a discriminação em face da cor funcionam como apenas uma das variáveis, dentro
de um complexo de razões, nas quais se destaca,
infelizmente, a precária situação econômica vivenciada pelos negros brasileiros.

3 Sobre a inexistência de raças. O
racismo e a opção pela escravidão
negra. A criação de tribunais raciais
para implementação de cotas para
negros
Geneticamente, raças não existem. Nos últimos
30 anos estabeleceu-se um consenso entre os cientistas: os homens são todos iguais ou, como diria o
geneticista Sérgio Pena, os homens são igualmente
diferentes.
Desde 1972, a partir dos estudos de Richard
Lewontin4, geneticista de Harvard, o que a ciência diz é que as diferenças entre indivíduos de
um mesmo grupo serão sempre maiores do que
as diferenças entre os dois grupos, considerados
em seu conjunto. Tomando negros e brancos, por
exemplo: no grupo dos negros, haverá indivíduos
altos, baixos, inteligentes, menos inteligentes, destros, canhotos, com propensão a doenças cardíacas, com proteção genética contra o câncer, com
propensão genética ao câncer etc. No grupo de
brancos, igualmente, haverá indivíduos altos, baixos, inteligentes, menos inteligentes, destros, canhotos, com propensão a doenças cardíacas, com
proteção genética contra o câncer, com propensão
genética ao câncer etc. Ou seja, no interior de cada
grupo, a diversidade de indivíduos é grande, mas
ela se repete nos dois conjuntos. A única coisa que
vai variar entre os dois grupos é a cor da pele, o
4

Nessa linha ver em KAMEL, Ali. Não somos racistas. Uma reação aos que querem nos transformar numa nação bicolor. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p. 44 e ss.

formato do nariz e a textura do cabelo, e, mesmo
assim, apenas porque os dois grupos já foram selecionados a partir dessas diferenças. Em tudo o
mais, os dois grupos são iguais.
O genoma humano é composto de 20 mil genes. As diferenças mais aparentes (cor da pele, textura dos cabelos, formato do nariz) são determinadas por um conjunto de genes insignificantemente
pequeno se comparado a todos os genes humanos.
Para sermos exatos, as diferenças entre um branco
nórdico e um negro africano compreendem apenas a uma fração de 0,005 do genoma humano.
Em outras palavras, toda a discussão racial gravita
em torno de apenas 0,035% do genoma. Por essa
razão, a imensa maioria dos geneticistas é peremptória: no que diz respeito aos homens, a genética
não autoriza falar em raças. Segundo o geneticista
Craig Venter, o primeiro a descrever a seqüência
do genoma humano, “raça é um conceito social,
não um conceito científico”.
Desde a total decodificação do genoma humano, ocorrida em 2003, fruto do Projeto Genoma
Humano, a idéia de Raça, portanto, subsiste apenas
por construção cultural e ideológica. No entanto,
no Brasil dos últimos anos, alguns parecem ter se
esquecido disto e têm revivido esse conceito com
o propósito de melhorar as condições de vida de
grupos populacionais, como se a única explicação possível para as desigualdades relacionadas
a brancos e negros estivesse relacionada à cor.
Acontece que onde quer que o conceito de raça
tenha prevalecido como política de Estado, antagonismos insuperáveis surgiram entre os grupos,
que passaram a se identificar a partir de culturas
paralelas, com a criação de valores, pensamentos e
identidades distintas e segregadas, como veremos
a seguir.
Sobre a inexistência de raças foi uma das mais
primorosas decisões que o Supremo Tribunal Federal proferiu. Na ementa do julgamento do HC
82.424, os ministros assim se expressaram:
3. Raça humana. Subdivisão. Inexistência. Com
a definição e o mapeamento do genoma humano, cientificamente não existem distinções
entre os homens, seja pela segmentação da
pele, formato dos olhos, altura, pêlos ou por
quaisquer outras características físicas, visto
que todos se qualificam como espécie humana.
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Não há diferenças biológicas entre os seres humanos. Na essência são todos iguais. 4. Raça e
racismo. A divisão dos seres humanos em raças
resulta de um processo de conteúdo meramente
político-social. Desse pressuposto origina-se o
racismo que, por sua vez, gera a discriminação
e o preconceito segregacionista.

Acontece que, diferentemente do que apontado
pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, na
ocasião, não foi a divisão dos seres humanos em
raças o que justificou o racismo, mas justamente
o seu oposto! O racismo, ou seja, a crença infundada na superioridade de uns sobre outros foi o
que motivou, ao longo da história, a tentativa de
classificação.
A necessidade de justificar a superioridade racial de uns sobre outros foi, sobretudo, importante
para, no século XVI, legitimar o comércio mais
rentável que já se teve notícia na humanidade: o
tráfico de escravos. Entretanto, verdadeiramente
foram os lucros do tráfico que justificaram a opção
pela escravidão negra5 e não a cor da pele ou qualquer outra teoria pseudocientífica que procurasse
demonstrar a inferioridade da raça.
A opção por este tipo de mão-de-obra não se
explica historicamente a partir de nenhuma das
formas de servidão encontradas no mundo antigo,
quando a submissão era vista como um corolário
natural das guerras, de modo que a vitória de um
povo sobre outro significava a escravização deste.
Diferentemente da escravidão operante no século
XVI, na Idade Clássica a escravidão se justificava
como uma servidão imposta aos derrotados das
batalhas e não encontrava justificativa seja por
critérios de raça ou de classes.
É importante repetir: fatores econômicos justificaram a opção pelo escravo negro. O lucro
auferido pela Metrópole, detentora do monopólio do comércio de escravos para a Colônia, não
5
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aconteceria se no Brasil, por exemplo, tivesse sido
admitida a escravização do índio. Durante muito tempo, a historiografia nacional encampava a
idéia de que os índios seriam preguiçosos demais
e que os negros seriam mais aptos ao trabalho.
A historiografia moderna, no entanto, discorda
radicalmente dessa visão simplista do passado e
destaca que se por acaso a escravidão dos índios
possibilitasse maiores lucros para Portugal, não
haveria razão humanitária que impedisse a metrópole de proceder com os índios da mesma maneira
como que escravizou os negros6.
Por outro lado, podemos destacar inúmeros fatores que, em nossa história, resultaram em intensa
miscigenação: o fato de havermos sido colonizados
durante largo período de tempo por portugueses
brancos que chegaram à Colônia sem a família,
o que resultou em intensa miscigenação com as
índias e com as negras; a circunstância de termos
adotado a escravidão negra precocemente (1534)
e o fato de sermos uma nação de maioria católica,
que não admite o divórcio (o que fez com que as
mulheres brancas portuguesas, quando tardiamente chegaram ao Brasil, tivessem de “aceitar”
a infidelidade dos maridos).
Nessa linha, revela-se praticamente impossível, diante do alto grau de miscigenação do povo
brasileiro, desenvolver um critério objetivo para
fins de determinar quem é negro no País. Sobre a
possibilidade de se determinar cientificamente um
grau mínimo de africanidade para cada brasileiro,
a ponto de legitimar os descendentes de africanos
a serem beneficiados por políticas afirmativas, a
explicação do Professor Sérgio Pena é deveras precisa, e, por isso, merece a transcrição:
A ancestralidade, após os avanços do Projeto Genoma Humano, pode ser quantificada
6

O preço da venda de um índio era muito inferior ao valor de um
escravo negro. Simonsen elucida que enquanto os índios valiam
entre 4.000 a 70.000 réis, os negros valiam entre 50.000 a 300.000
réis. (SIMONSEN, Roberto. História Econômica do Brasil. 1500–
1820. 2 Tomos. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1937, p.
199). Se a metrópole deixasse ao livre-arbítrio dos senhores de
engenho a opção de utilizarem, ou não, a mão-de-obra indígena,
muito provavelmente seria esta a primeira opção considerada,
porquanto os custos com a aquisição seriam muito inferiores à
compra dos escravos africanos – e, certamente, nem as fugas para
as florestas ou as doenças transmitidas para os índios seriam impeditivos desse projeto.

I Jornada de Direito Constitucional

objetivamente. Implementamos em nosso
laboratório exames de marcadores de DNA
que permitem calcular um Índice de Ancestralidade Africana, ou seja, estimar, para cada
genoma humano, qual proporção se originou
na África. Recentemente publicamos (...) um
estudo demonstrando que no Brasil, em nível
individual, a cor de um indivíduo (...) tem muito baixa correlação com o Índice de Ancestralidade Africana. Isso quer dizer que, em nosso
país, a classificação morfológica como branco, preto ou pardo significa pouco em termos
genômicos e geográficos, embora a aparência
física seja muito valorizada socialmente. A
interpretação dos achados de nossa pesquisa
é que a população brasileira atingiu um nível
muito elevado de mistura gênica. A esmagadora maioria dos brasileiros tem algum grau de
ancestralidade genômica africana. Poderia a
nossa nova capacidade de quantificar objetivamente, através de estudos genômicos, o grau
de ancestralidade africana para cada indivíduo
fornecer um critério científico para avaliar a
afro-descendência? A minha resposta é um
enfático não. Tentar usar testes genômicos de
DNA para tal, seria impor critérios qualitativos
a uma variável que é essencialmente quantitativa e contínua. A definição sobre quem é
negro ou afro-descendente no Brasil terá forçosamente de ser resolvida na arena política.
Do ponto de vista biológico, a pergunta nem
faz sentido7. (g.n).

O trabalho desenvolvido pelo geneticista parece confirmar a tese de Gilberto Freyre de que a
população brasileira é uma mistura de três grupos: o europeu, o índio e o africano. Dessa forma,
a intensa miscigenação brasileira terminaria por
colocar em dúvida a eficácia de programas afirmativos nos quais a raça funcione como critério
exclusivo, porque não haveria como determinar
quem, objetivamente, é negro no Brasil.
Ainda nesse sentido, importa mencionar relevante pesquisa coordenada pelo professor gene7

PENA, Sérgio. Os Múltiplos Significados da Palavra Raça. Folha
de São Paulo, São Paulo. Opinião. Tendências e Debates, 1998, p.
1 a 3.

ticista Sérgio Pena e realizada em líderes negros
brasileiros, a pedido da BBC Brasil. Na ocasião,
observou-se que, no Brasil, a aparência de uma
pessoa diz muito pouco em relação à sua ancestralidade. O sambista Neguinho da Beija-Flor, por
exemplo, possui 67,1%8 de ascendência européia.
A mesma coisa pode ser afirmada em relação à
ginasta Daiane dos Santos9 e à atriz da Rede Globo Ildi Silva10, nas quais a ascendência européia é
maior do que a africana. Assim, no Brasil, há brancos na aparência que são africanos na ancestralidade. E há negros, na aparência, que são europeus
na ascendência!
O professor Sérgio Pena, no estudo denominado Retrato Molecular do Brasil, chegou à conclusão de que, além dos 44% dos indivíduos autodeclarados pretos e pardos, existem no Brasil mais
30% de afro-descendentes, dentre aqueles que se
declararam brancos, por conterem no DNA a ancestralidade africana, principalmente a materna
(a medicina comprova a história de miscigenação
precoce).
O trabalho realizado por Pena questionou as
estatísticas sobre a composição étnica do País. Isto
porque, de acordo com os dados apresentados pelo
IBGE no ano de 2000, os brancos seriam 54% da
população, mas, à luz das conclusões de Pena, esse
número seria uma imprecisão, porque muitos dos
que se declararam brancos, migrariam para a categoria de mestiços, se o DNA fosse decodificado.
Do universo de supostos brancos brasileiros, aproximadamente 28 milhões portam herança genética
indígena e 24 milhões carregam DNA de negros.
Portanto, apenas 34 milhões de brasileiros seriam,
de fato, brancos puros, segundo padrões genéticos,
o que corresponderia a apenas 20% da população
brasileira, pelo Censo de 2000.
Assim, retroceder a critérios objetivos de análise
de ancestralidade genômica, a partir do exame de
8

Disponível em http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/
story/2007/05/070424_dna_neguinho_cg.shtml. Acesso em 13
de julho de 2009.

9

Disponível em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/
story/2007/05/070409_dna_daiane_cg.shtml. Acesso em 13 de
julho de 2009.

10

Disponível em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/
story/2007/05/070514_dna_ildisilva_cg.shtml. Acesso em 13 de
julho de 2009.
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DNA, a fim de identificar quem de fato é 100% branco no Brasil — e, portanto, não-sujeito aos benefícios
da medida — seria a única forma de implementar cotas raciais de maneira indene de dúvidas. No entanto,
há de se questionar: o bônus da implementação da
medida justifica os ônus de realizarmos exames de
marcadores genéticos de ancestralidade nos interessados? Precisamos pagar este preço para alcançarmos
uma sociedade tolerante e solidária? A opção pela
execução desta medida ofenderia, sobremaneira, o
subprincípio da ponderação de valores, contido no
princípio da proporcionalidade, conforme veremos
melhor adiante.
Deste modo, diante da inexistência de raças,
do ponto de vista biológico e a partir do alto grau
de miscigenação do povo brasileiro, configura-se
um verdadeiro exercício de loteria a definição de
quem venha a ser efetivamente afro-descendente
no Brasil.
Por oportuno, relembre-se que a classificação
“racial” do IBGE nunca reconheceu a categoria
“negro”. As possibilidades são: branco, preto, pardo, indígena e amarelo. Se do ponto de vista da
aparência pode ser relativamente fácil identificar
o fenótipo preto, o mesmo não pode ser dito em
relação ao pardo. E então vem a dúvida: como
impor a limitação a direito fundamental tão importante, como a educação, sem qualquer lastro
de objetividade?
Para tentar dar solução a tal impasse, algumas universidades e órgãos públicos resolveram
então implementar “Tribunais” ou “Comissões”
para atestar a “raça” de cada indivíduo11. Em
outras palavras, em pleno século XXI, a fim de
proceder à insustentável política de cotas raciais,
ressuscitaram-se ideais nazistas de que é possível
que alguns “predestinados” consigam definir a que
“raça” alguém pertence.
Infinitos são os questionamentos possíveis em
relação aos critérios segregatórios de definição
racial utilizados por tais comissões raciais. Por
exemplo:
11
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Dentre outros, foram instituídos “Tribunais Raciais” na Universidade de Brasília – UnB; na Universidade Estadual do Mato
Grosso do Sul – UEMS; na Universidade Federal de Santa Maria
– UFSM; na Universidade Federal do Paraná – UFPR; no Instituto Rio Branco – IrBR e pelo Tribunal de Justiça do Paraná
– TJPR, para as cotas em concurso ao cargo de juiz (2009).

• Quantos por cento de ancestralidade africana
faz alguém ser considerado negro?
• E se a pessoa for negra na ancestralidade, mas
branca na aparência, isso faz com ela também
possa ser beneficiária da medida?
• E se o indivíduo negro estrangeiro tiver acabado de chegar ao Brasil para aqui ser residente, ele também pode ser beneficiário da
política?
• E se o negro não descender de escravos, terá
direito?
• E o negro que nunca tiver sofrido preconceito nem discriminação poderá ter acesso
privilegiado?
• E o negro que descender de negros que possuíram escravos, também poderá ser beneficiário da política?
• E o negro que descender de negros que jamais foram escravizados?
Por outro lado, admitir que uma “Banca Racial”, como vem sendo utilizado por exemplo,
na UnB12, decida quem é negro no Brasil, utilizando-se de critérios arbitrários e ilegítimos, lastreado em perguntas do tipo “Você já namorou
um negro?”; “Você já participou de passeatas
em favor da causa negra?”, conforme veremos
melhor a seguir, parece-nos totalmente ofensivo ao artigo 37, caput, da Constituição Federal,
no que concerne aos princípios da igualdade,
da moralidade, da publicidade e da legalidade.
Podemos ainda enumerar violação a diversos
preceitos constitucionais com a instituição da
referida Comissão Racial: o artigo 1º, inciso III
(dignidade da pessoa humana), o artigo 5º, inciso
XXXIII (direito à informação dos órgãos públicos, já que ninguém sabe os critérios por meio
dos quais a Banca escolherá os “eleitos” que conseguirão ter acesso à Universidade Pública, nem
mesmo se sabe a composição de tal Banca Racial
secreta), o inciso XLII (vedação do racismo) e
LIV (devido processo legal – princípio da proporcionalidade, nos subprincípios da adequação,
exigibilidade e ponderação), além dos artigos
205 (direito universal à educação), 206, caput e
inciso I (igualdade nas condições de acesso ao
ensino), 207 (autonomia universitária, já que
12

Item 7.3, do Edital Vestibular 2/2009, CESPE/UnB.
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tal princípio encontra limites na necessidade de
combater o racismo e no respeito ao princípio
do mérito acadêmico, previsto no artigo 208,
inciso V, que determina ser o acesso aos níveis
mais elevados do ensino e da pesquisa de acordo
com a capacidade de cada um). Atinge-se, em
suma, o próprio princípio Republicano!
Com efeito, sabe-se que a autonomia universitária prevista no artigo 208, inciso V, da
Constituição Federal, garante aos dirigentes da
Universidade poderes amplos de administração,
planejamento e utilização dos recursos investidos.
Entretanto, a autonomia universitária não pode
ser compreendida como um direito absoluto, de
maneira que não pode significar que os dirigentes
e professores possam fazer o que bem entenderem
na instituição. Nesses termos, também os dirigentes deverão observar os princípios constitucionais
da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade, da impessoalidade, da moralidade, do mérito e do acesso universal.
A questão que se levanta não é superficial: se
não se pode definir objetivamente, sem margem de
dúvidas, os verdadeiros beneficiários de determinada política pública, então sua eficácia será nula
e meramente simbólica.

4 O perigo da importação de modelos.
O exemplo dos Estados Unidos da
América
4.1 OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA –
A SEGREGAÇÃO COMO POLÍTICA DE ESTADO –
AS LEIS JIM CROW. A CRIAÇÃO DAS AÇÕES
AFIRMATIVAS COMO MEDIDAS DE INCLUSÃO PARA
NEGROS

As diferentes formas de colonização realizadas
no Brasil e nos Estados Unidos geraram conseqüências importantes quanto ao modo segundo o
qual se desenvolveram as relações raciais em cada
um dos países. A despeito de essa análise ser de
suma importância para o estudo das ações afirmativas, para sabermos se o problema da integração
do negro no Brasil tem conteúdo exclusivamente
racial tal como ocorrera nos EUA, espantosamente
o estudo da história de cada país vem sendo relegado a segundo plano pelos juristas nacionais,

que tradicionalmente escrevem a favor da simples
necessidade de importação do modelo.
Profundas foram as diferenças quanto à colonização efetuada por Portugal e pela Inglaterra,
o que influenciou decisivamente a formação do
povo brasileiro e do estadunidense. No Brasil, por
exemplo, a miscigenação entre as raças decorreu
de um processo natural, devido à forma como se
processou a colonização. Nos Estados Unidos, diferentemente, a miscigenação foi combatida e a
separação entre brancos e negros, estimulada, pela
sociedade e pelos Poderes Judiciário, Legislativo e
Executivo, em seus diferentes níveis.
A colonização feita por ingleses nos EUA foi
realizada no intuito de povoar a terra, originando
núcleos familiares. Mudanças estruturais na Inglaterra haviam ocorrido, devido ao estabelecimento
das manufaturas e conseqüente cercamento dos
campos, o que, aliado aos conflitos religiosos, fizeram com que houvesse uma multiplicidade de
pessoas ávidas a sair do país e a obter ocupações.
O sucesso dessa empreitada colonizadora pode ser
explicado ainda por outros fatores, como clima
semelhante a ensejar o minifúndio e a policultura,
e religião protestante, a glorificar a ética do trabalho e a recompensa ao esforço individual. As
condições em que se desenvolveu a colonização
nos Estados Unidos geram uma série de ilações
no que tange à questão racial.
Primeiro, porque a colonização efetuada por
famílias fez com que não houvesse nos Estados
Unidos uma forte miscigenação, da maneira como
foi conhecida no Brasil — não havia carência de
mulheres. Segundo, porque o estabelecimento da
mão-de-obra escrava somente teve início efetivo a
partir do século XVIII, até então, contava-se com
o trabalho dos brancos. Terceiro, porque a religião
protestante admitia o divórcio, logo, às mulheres
era garantido o direito de se divorciarem dos maridos que, eventualmente, praticassem a infidelidade
com as negras, o que dificultou a miscigenação.
No Brasil, a colonização realizada por Portugal
nos fez herdar características já presentes naquele
reino, em todos os aspectos da vida social. Como
já mencionado, não havia em Portugal excedente populacional apto a promover a colonização.
Quando esta foi finalmente efetuada, realizou-se apenas por homens brancos, o que propiciou
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intenso caldeamento com as mulheres negras e
as indígenas. Não é à toa que o geneticista Sérgio
Pena conseguiu identificar que a matrilinhagem
genômica, na análise do DNA dos brasileiros, é
predominantemente africana e ameríndia. A par
desse aspecto, a Religião Católica não admitia
o divórcio, o que facilitou a miscigenação, pois
em um Estado Católico às mulheres só era dado
resignarem-se.
Outra distinção importante entre o Brasil e
os Estados Unidos pode ser observada quanto ao
modo em que se desenvolveu o processo abolicionista. No Brasil, a abolição decorreu de necessidade econômica premente relativa à escassez da mão-de-obra. A par desse aspecto, a existência de uma
quantidade considerável de negros livres – 90%13
anteriormente à abolição fez com que a inserção
desses na sociedade ocorresse de maneira paulatina e gradual, de modo que a abolição, quando
aconteceu, não gerou grande transformação na
sociedade.
Após a aquisição da liberdade, não houve repatriação para a África, tal qual ocorreu nos EUA,
nem restrições para que os negros ocupassem determinados cargos ou empregos, ou que freqüentassem certos lugares. Do contrário, aqueles que
conseguiram qualificação puderam ocupar cargos
de prestígio. A propósito, no Brasil, a assunção
de postos sociais relevantes por negros era prática
usual mesmo antes da abolição, como demonstra
a Ordem de 1731, emanada por D. João V. Por
meio desta, o Rei conferiu poderes ao Governador da Capitania de Pernambuco, Duarte Pereira, para que empossasse um negro no cargo de
Procurador-Geral da Coroa, de grande prestígio
à época, afirmando que a cor não lhe servia como
um impedimento para exercer tal função.
Em suma: no Brasil, felizmente conseguimos
superar a vergonha da escravidão sem termos
desenvolvido o ódio entre as raças. O ingresso
lento, porém constante, do negro livre na sociedade, preparou a população brasileira para
13
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p. 48; PRADO JÚNIOR, Caio. Evolução Política do Brasil:
Colônia e Império. 2ª reimpressão da 21a edição de 1994. São
Paulo: Brasiliense, 2001: p. 99.

a chegada destes no mercado de trabalho. Não
foi à toa que no Ceará foram os brancos pobres jangadeiros quem iniciaram o movimento
abolicionista, a partir do slogan: “No Ceará não
entrarão mais carregamentos de escravos!”. Da
mesma maneira, em São Paulo, foram os trabalhadores ferroviários brancos especialmente
ativos na campanha abolicionista.
De outra maneira, a abolição da escravatura
estadunidense foi marcada pela maior e mais
violenta guerra pela qual passaram os norte-americanos, deixando um saldo de 600 mil
mortos. O resultado do conflito foi o acirramento do ódio. Naquela sociedade, não havia
uma expressiva quantidade de negros livres
anteriormente à abolição: 87,5% permaneciam
escravos14 e a concessão da alforria aos escravos
era praticamente impossível: inúmeras leis ora
proibiam a libertação, ora decretavam o exílio
forçado para a África dos escravos que porventura conseguissem a liberdade, ora impunham
pesadas multas para os senhores que concedessem a manumissão.
Ademais, é importante destacar que a sociedade norte-americana era marcada por uma profunda competição individual. Era a chamada terra das
oportunidades, como se referia Tocqueville. Os
negros livres eram considerados ameaças, rivais
a serem afastados ou removidos. Dessa maneira,
a maioria dos operários brancos não somente se
absteve de ajudar os negros na campanha abolicionista, como, sobretudo, realizou motins para
atacá-los, por vê-los como concorrentes nos postos
de emprego.
Quando nos Estados Unidos decretou-se a
abolição da escravatura, houve a inserção forçada
no mercado de trabalho de um grande número
de negros livres que passaram a disputar espaços
na sociedade, pela primeira vez, com os brancos.
Aliado a esse fator, a principal razão da Guerra
Civil norte-americana, cujo saldo de mortos em
termos proporcionais à quantidade da população até hoje não foi superado por nenhum outro
conflito, foi o impasse provocado pela decisão de
14

FRANKLIN, John Hope. Raça e História. Ensaios Selecionados
(1938-1988). Tradução de Mauro Gama. Rio de Janeiro: Rocco,
1999, p. 173.
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permitir ou não a permanência da escravidão nos
estados do sul do país.
A incipiente competição entre negros e brancos
no mercado de trabalho, conjugado com o fato de
os negros terem sido considerados os verdadeiros
culpados pela guerra sangrenta que dividiu o país,
gerou um ódio racial violento e segregacionista e
fez surgir organizações como a Ku Klux Klan e os
Conselhos dos Cidadãos Brancos, que proclamavam a inferioridade da raça negra e a necessidade
de expulsá-los dos Estados Unidos, a fim de dar
início a um governo exclusivamente de brancos e
para brancos.
Deste modo, nos Estados Unidos, a segregação não foi promovida apenas por organizações
particulares, mas, espantosamente, pelo próprio
Estado, por isso que esta é também chamada de
segregação institucionalizada, ou Estado racialista.
Efetuada por meio de leis – que visavam impedir
que brancos e negros freqüentassem os mesmos
ambientes — por meio de decisões judiciais15 —
que reafirmavam a posição discriminatória levada
a cabo pelo Governo — e por meio da formação de
15

Não podemos deixar de mencionar a célebre decisão proferida pela Suprema Corte no caso Plessy vs. Ferguson (1896),
quando se instituiu a doutrina do “iguais, mas separados”.
Neste caso, a Suprema Corte declarou a constitucionalidade
do Estatuto da Louisiana de 1890, por meio do qual se determinou que o transporte por estradas de ferro deveria ser
feito por meio de acomodações iguais, mas separadas para os
brancos e para as pessoas de cor. Assim, seria perfeitamente
constitucional que os negros fossem barrados, se porventura
quisessem viajar nas áreas destinadas aos brancos, porque o
princípio da igualdade não significava que as raças deveriam
compartilhar do mesmo espaço físico. E, ainda, a decisão de
1953, proferida pela Suprema Corte de Oklahoma, no caso
McLaurin v. Oklahoma State Regent for Higher Educations,
que considerou válidas as recomendações proferidas pela
Universidade para admissão de um negro no curso de Doutorado, considerando que não havia outra universidade que
fosse destinada apenas aos negros. Dentre as providências
determinadas, destaque-se a ordem de que o negro deveria
assistir às aulas sentado em cadeira própria, cercada por uma
grade, em que fosse afixada a frase “reservada para negros”.
O assento deveria se situar na ante-sala contígua à sala de
aula. Ainda segundo o regulamento, o aluno somente poderia estudar no mezanino da biblioteca e não nas mesas da
sala regular de leitura, e, ainda assim, deveria sentar-se em
uma cadeira especialmente designada. No restaurante, o estudante deveria fazer as refeições em horários diferentes dos
brancos, em uma mesa destinada para negros. Tais limitações, apesar de parecerem desarrazoadas, convergiam para a
linha de pensamento consolidada anteriormente pela Suprema Corte, ao julgar o caso Plessy.

um consciente coletivo discriminatório, caracterizado pelo fato de a maior parte da população não
enxergar os dois grupos como iguais e, diuturnamente, promover a separação.
Desse modo, a adoção do sistema Jim Crow16
no sul dos Estados Unidos trouxe conseqüências
muito graves para a realidade negra. Na medida
em que o próprio governo institucionalizou a segregação, fez surgir no imaginário nacional a idéia
de que a separação entre brancos e negros era legal
e legítima, de que não era correto haver relações
entre as raças, nem mesmo de cordialidade. Despertou a consciência das pessoas para a diferença,
em vez de procurar promover a igualdade.
Durante praticamente um século, a segregação
institucionalizada prevaleceu no sul dos Estados
Unidos. Por meio dela, os negros foram proibidos
de freqüentar as mesmas escolas que os brancos, de
ter propriedades, de viver em certas vizinhanças,
de obter licenças para trabalhar em determinadas
profissões, de casar com brancos, de se tornarem
cidadãos, no sentido de votar e ser votado, de testemunharem, de ingressarem em lanchonetes, de
beberem água nos mesmos bebedouros, dentre outras restrições. Como afirmou o historiador Chin:
“Para muitos americanos, desde o hospital onde
nasceram até o cemitério onde foram enterrados,
todas as principais instituições sociais eram rigidamente segregadas pela raça”17.
O sistema Jim Crow estabeleceu uma mensagem de inferioridade, fixando espaços diferenciados para negros e brancos. Originou-se da necessidade de controle pelos brancos daquela massa de
negros livres competindo com eles no mercado de
trabalho, uma vez extinta a escravidão. Legitimou-se a partir da ascensão de movimentos sociais organizados que pregavam a inferioridade da raça
negra, como a Ku Klux Klan, organização racista
que em 1920 chegou a reunir 5 milhões de membros no país, dentre os quais o Presidente Harry
Truman, governadores, prefeitos, senadores e ou16

Denominação conferida às leis racistas, em referência a um número de canto e dança em que cantores brancos se pintavam de
negros e dançavam imitando macacos.

17

CHIN, Gabriel J. Affirmative action and the Constitution. Affirmative action before constitutional law, 1964–1977. Vol. I. New
York & London: Garland publishing, Inc., 1998, p. XV. Tradução livre.
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tras autoridades. Fortaleceu-se com a publicação
da obra de Thomas Dixon, The Klansman — an
Historical Romance of Ku Klux Klan e no filme
baseado neste romance, The Birth of a Nation —
de David W. Griffith´s, de 1915. Tais obras foram
estrondosos sucessos à época — o filme chegou a
ser transmitido na Casa Branca — e funcionaram
como poderosos instrumentos para propaganda e
exaltação da Ku Klux Klan.
As conseqüências desse perverso sistema estatal em que os direitos dos indivíduos foram separados com base em teorias de classificação racial
não poderiam ter sido diferentes: a criação de duas
sociedades paralelas, a dos brancos e a dos negros,
com identidades, culturas e valores distintos.
Tamanho é o grau de incredulidade sobre a
adoção desse sistema nos Estados Unidos de apenas 60 anos atrás que se faz necessário hoje transcrever algumas das ementas das leis que existiram
naquela época. É importante escancarar, sempre
que oportuno, as hipóteses que revelam a que nível
de estupidez a espécie humana é capaz de chegar.
Eis alguns exemplos de ementas das leis segregacionistas nos EUA18:
• Enfermeiras – Não se pode demandar o
trabalho de enfermeiras para trabalhar em
hospitais, públicos ou privados, se houver
pacientes negros;
• Ônibus – Todas as estações de passageiros
devem ter pontos de espera separados e os
assentos no ônibus devem ser separados para
os brancos e para os negros;
• Estradas de Ferro – O condutor de cada trem
de passageiros é solicitado a designar cada
passageiro ao carro ou à divisão do carro e
designar à qual raça o passageiro pertence;
• Restaurantes – Será ilegal conduzir um restaurante ou outro lugar que sirva comida
na cidade no qual brancos e negros sejam
servidos no mesmo cômodo, a não ser que
os brancos e as pessoas de cor estejam efetivamente separados por uma sólida divisória
estendida desde o chão até a distância de 2
metros ou mais e a não ser que seja provi-

18
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Tradução livre. Disponível em http://www.nps.gov/malu/forteachers/jim_crow_laws.htm. Acesso em: 12 julho 2009.

denciada uma entrada separada na rua para
cada compartimento;
• Piscinas e Casas de Bilhar – Será ilegal para
um negro e um branco jogarem juntos, ou
na companhia um do outro, qualquer jogo
na piscina ou de bilhar;
• Banheiros Masculinos – Todos os empregadores de homens brancos e negros devem
providenciar banheiros separados entre eles;
• Casamentos entre Raças – Todos os casamentos entre uma pessoa branca e um negro são
por meio desta lei para sempre proibidos;
• Educação – As escolas para crianças brancas
e as escolas para crianças negras devem ser
administradas separadamente.
Observa-se, desse modo, que nos Estados Unidos, mesmo após a abolição da escravatura, a todos
os negros, ricos ou pobres, era negado o exercício
de inúmeros direitos, independentemente da classe
social ocupada. A aquisição de direitos, naquela
sociedade, embasava-se na cor do indivíduo e isso
perdurou até meados da década de 196019. Institucionalmente, o negro era um cidadão de segunda
classe. Bem resumiu esse problema o professor
de história norte-americana da Universidade de
Chicago, John Hope Franklin: “O apoio público
às escolas segregadas era a verdadeira síntese da
discriminação. Preponderava o ponto de vista de
que virtualmente tudo o que se gastasse com as
escolas para negros era um desperdício, não só
por serem os negros incapazes de aprender alguma
coisa importante, mas porque o próprio esforço
para educá-los lhes daria falsas noções das suas
capacidades e os estragaria para o seu lugar na
sociedade”20.
É importante ressaltar, então, que o surgimento das ações afirmativas para negros nos Estados
Unidos decorreu de uma situação histórica e específica, originada pela discriminação oficial até
então praticada naquele país e que transforma19

Apesar de a decisão da Suprema Corte no caso Brown vs. Board
of Education ser de 1954, só conseguiu ser colocada em prática
em 1969, quando a Corte Constitucional julgou o caso Alexander v. Holmes County Board of Education, 396 US. 19.

20

FRANKLIN, John Hope. O Negro depois da Liberdade. In:
WOODWARD, C. Vann. (Org.). Ensaios Comparativos sobre a
História Americana. Tradução de Octávio Mendes Cajado. São
Paulo: Cultrix, 1972, p. 178.
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ra a sociedade em um barril de pólvora prestes a
explodir a qualquer momento. Criar programas
positivos de integração forçada com base na raça
foi a solução encontrada pelos governantes para
tentar administrar a crise. Se nenhuma medida
fosse adotada, ou se nada fosse feito para conter o
ânimo da população segregada quando da eclosão
dos movimentos de Direitos Civis na década de 60,
ocorreria um conflito civil de proporções incalculáveis no território norte-americano.
Inicialmente propostas como providências
neutras de combate à discriminação institucionalizada, nos governos de John Kennedy (1961
– 1963) e de Lyndon Johnson (1963 – 1969), a
adoção das ações afirmativas, com tal significado, revelou-se de relativa eficácia. Uma política
destinada tão-somente a combater a segregação e
a proibir a discriminação não foi suficiente para
acabar com os efeitos perversos da secular separação institucional. Como afirmou o constitucionalista Rosenfeld, “uma vez que o Estado havia
praticado a segregação racial, um mero retorno
à política cega à cor, todavia, não seria suficiente
para conduzir à integração”21.
Urgia a criação de programas para integrar o
afro-descendente, a fim de aplainar os movimentos
negros organizados, que protestavam com mais
força, no final da década de 60. Criar programas
positivos foi a solução encontrada pelos governantes para tentar administrar a crise, que se inflamava a partir dos contínuos assassinatos provocados
pela Ku Klux Klan, inclusive de crianças negras.
Era preciso dar uma resposta à população exaltada, para que seus representantes tivessem a percepção de que alguma coisa estava sendo realizada
e de que os assassinatos de Kennedy e de Martin
Luther King22, grandes líderes da causa negra, não
os haviam deixado sozinhos.
21

ROSENFELD, Michel. Affirmative Action and Justice. A Philosophical and Constitutional Inquiry. New Haven and London: Yale
University Press, 1991: p. 163. Tradução livre.
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A onda de violência que se seguiu ao assassinato de King
(04/04/1968) foi praticamente incontrolável. Em Chicago, Washington, Detroit, Nova York, Boston e em Memphis tropas federais precisaram ser chamadas para conter os ânimos da população revoltada. Inúmeras cidades decretaram Estado de Defesa.
Mais de 150 cidades ficaram em chamas e cobertas de sangue. O
funeral, realizado em Atlanta, reuniu 100 mil pessoas. A perda
foi irreparável e as demandas se acirraram, a partir de então.

Assim, de medidas destinadas inicialmente
apenas a efetivar uma política cega à cor, as ações
afirmativas para negros nos Estados Unidos evoluíram para um significado mais ativo, de integração,
a partir da consciência da raça. A política que antes
se propunha cega, passou a enxergar a cor como
um fator a ser considerado. Desta feita, não mais
para subjugar os negros, mas para incluí-los.
Uma das ironias sobre a criação das ações afirmativas nos EUA é que estas foram imaginadas e
colocadas em prática por alguns brancos que estavam no poder e não por negros que idealizaram
as medidas como mecanismo de integração. Os
principais líderes do movimento negro organizado
não se manifestaram favoravelmente a tal política
integracionista e lutaram apenas para combater a
discriminação institucionalizada. Martin Luther
King chegou a se manifestar sobre o tema, advertindo que a adoção de políticas afirmativas seria
contraproducente para o movimento negro, porque não conseguiria encontrar justificativas diante de tantos norte-americanos brancos pobres23.
Como afirma Skrentny: “Embora grupos de direitos civis e afro-americanos possam ter apoiado
ações afirmativas como medidas preferenciais de
direitos civis desde, pelo menos, a década de setenta, a política foi largamente uma construção da
elite branca masculina, que tradicionalmente tem
dominado o governo e os negócios”24.
Não deixa de ser outra ironia o fato de as primeiras ações afirmativas no sentido inclusivo25
terem sido implementadas por aquele que era
conhecido como o “inimigo dos Direitos Civis”:
Richard Nixon, republicano, conservador e que em
campanha havia se declarado contrário à adoção
de ações afirmativas. Nixon era tão intolerante em
relação aos negros que chegou mesmo a afirmar
que as únicas hipóteses admissíveis de aborto seriam no caso de estupro e no caso de filhos inter-raciais26.
23

Apud SKRENTNY, John David. The Ironies of Affirmative Action. Politics, Culture, and Justice in America. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1996: p. 231 e 232. Tradução livre.

24

SKRENTNY, John David.Op. cit. p. 5.

25

Plano Philadelphia (1971).

26

Revista Época, Edição 580, 29/06/2009, p. 38.
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O que se procura ressaltar, nesse ponto, não são
os rumos dos partidos políticos norte-americanos,
nem a coerência dos seus ideais. Apenas se quer
sugerir que a adoção de uma política afirmativa
integrativa terminaria por acontecer de qualquer
maneira, independentemente de quem estivesse no
poder — e o fato de ter sido efetivada por um presidente republicano e racista talvez conceda mais
veracidade a esta afirmação. O desenrolar dos fatos
sociais não deixava margem ampla de escolha aos
governantes: ou ceder, integrando os negros, ou
acatar a responsabilidade de ter permitido a ocorrência, em seu governo, de uma segunda guerra
civil. O ônus político seria um fardo grande demais
e as conseqüências de assumir tal responsabilidade não seriam de agrado de nenhum governante,
ainda mais Nixon, cuja eleição havia sido ganha
por uma margem inferior a um por cento.
Apesar de as conseqüências das medidas afirmativas se aproximarem do objetivo de concretização da igualdade, na medida em que procuravam
garantir espaços para os negros em áreas dantes
proibidas, o que de fato ensejou a adoção dessa
política foi a profunda ruptura na tranqüilidade
social, a partir de uma sucessão de eventos que,
praticamente, não deram escolhas para os governantes.
Assim, cotas raciais foram criadas nos EUA e
implementadas nas décadas de 70 e 80 como espécies do gênero ações afirmativas, principalmente
nos contratos de trabalho celebrados com o Poder
Público. No entanto, é importante destacar que
mesmo nos EUA as cotas raciais jamais foram consideradas constitucionais na esfera da educação.
Essa foi a linha de entendimento firmada quando do julgamento do famoso caso Regents of the
University of Califórnia vs. Bakke – 438 U.S 265
(1978)27, e reafirmada em 2003, quando dos julga27
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Em 2003, nos casos a envolver a Universidade de Michigan, a
Corte consolidou a linha de pensamento iniciada em Bakke,
segundo a qual a raça, eventualmente, até poderia ser um dos
critérios levados em consideração na política de admissão em
Universidades, mas deveria vir conjugada a outros fatores e,
ainda, ser desvinculada de qualquer tentativa de associar-se a
cotas. A tentativa de garantirem-se antecipadamente vagas para
os negros ou, então, de estabelecer-se uma pontuação inicial
muito vantajosa para aqueles que representassem determinada
minoria não seria considerada constitucional, segundo o Tribunal Maior. Esta posição foi revista quando do julgamento do

mentos envolvendo a Universidade de Michigan,
(Grutter vs. Bollinger et al e Gratz vs. Bollinger et
al) e em 2007, no caso Parents vs. Seattle School
District. Mesmo nos EUA, cotas raciais são inconstitucionais, no âmbito da educação!
Mais recentemente, outra importante decisão
da Suprema Corte norte-americana evidencia e reforça a inconstitucionalidade das ações afirmativas
baseadas na raça. No dia 29 de junho de 2009, ao
julgar o caso Ricci vs. DeStefano, concluiu-se que
a cidade de New Haven havia praticado discriminação reversa com os bombeiros brancos, ao não
promovê-los aos cargos de tenente e de capitão.
Confira-se.
Em 2003, a cidade havia organizado provas orais e escritas como forma de selecionar os
melhores bombeiros para a promoção. Aqueles
que acertassem mais de 70% das provas seriam
classificados, dentro de um número específico de
vagas. Acontece que dentre tais vagas somente foram classificados candidatos brancos. A cidade,
então, resolveu não promover ninguém, para que
posteriormente não fosse acusada de discriminação racial. A Suprema Corte reviu esta decisão,
argumentando, em suma, que ao proceder desta
maneira, o município havia praticado discriminação reversa contra os homens brancos.
Como visto, a despeito das profundas diferenças que marcam as relações raciais estabelecidas
no Brasil e nos EUA, aqui, os grupos favoráveis às
cotas praticamente se limitam a observar o modelo norte-americano e a concluir pela necessidade
de importação do modelo. Assim, para chegar à
ilação de que viveríamos problema semelhante, os
defensores das cotas raciais se utilizam especialmente dos indicadores sociais, que demonstram a
precária situação econômica em que se encontram
os negros no Brasil.
A equação formada pela leitura precipitada e
superficial do modelo norte-americano, conjugada
com os índices sociais desfavoráveis para os negros no Brasil, parece ter sido suficiente para que
a implementação de ações afirmativas para negros
se tornasse, momentaneamente, o debate do dia.

caso Seattle, ocasião em que a Corte se pronunciou pela inconstitucionalidade de preferências raciais em matéria de educação.
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5 A manipulação dos indicadores sociais
envolvendo a raça
“As estatísticas são como o biquíni: o que revelam é interessante, mas o que ocultam é essencial.” (Roberto Campos)

Assertivas categóricas de que o Brasil se constitui em um País racista, tomando por base apenas
os dados estatísticos, que revelam a precária situação vivenciada pelos negros (aqui considerados
a junção das categorias preta e parda), em comparação com os brancos, precisam ser analisadas
com muita cautela. Isto porque os números muitas vezes são interpretados como se fossem provas irrefutáveis de racismo. Ora, se os números
necessariamente significassem provas de racismo,
dever-se-ia então chegar ao absurdo de admitir
que, no Brasil, os amarelos oprimem os brancos,
pois aqueles ganham em média o dobro destes: 7,4
salários mínimos contra 3,8!
É importante esclarecer, ainda, a existência de
grotesca manipulação dos índices relacionados aos
negros, especialmente quanto à participação universitária. Por exemplo, quando muitos ativistas
afirmam que “Apenas 3% dos negros estão no curso superior”, olvida-se, curiosamente, a categoria
dos pardos, que são 38% da população e que representam 26% dos estudantes28. Em suma: citam-se
apenas os números relativos aos pretos, que são
5% dos brasileiros. Entretanto, a categoria parda é
de pronto lembrada quando se quer discursar que
os “negros representam a metade da população”.
Por outro lado, é preciso esclarecer que a sub-representatividade dos negros brasileiros está
diretamente relacionada às profissões nas quais
se faz necessário um maior investimento financeiro, seja pelo alto valor das mensalidades cobradas
em tais cursos pelas universidades particulares,
seja pelos gastos com o material utilizado na profissão. Como mencionado, a representação dos
negros no ensino superior é de aproximadamente 21% dos estudantes (18% de pardos e 3% de
pretos). No entanto, a representação no curso de
Odontologia é inferior a 10% e em Medicina é inferior a 15%, cursos estes que, pelos altos custos
28

Dados do Programa Nacional de Amostragem Domiciliar –
PNAD, de 2007.

dos materiais, terminam afastando os estudantes
mais pobres. Por outro lado, no curso de História,
a representação dos negros é, na média, 38%, no
de Letras, 29% e no de Matemática, 33%, áreas em
que o investimento do aluno com material não é
tão relevante. Observe-se que até mesmo o turno
do curso escolhido gera fator determinante para
a participação dos negros. No curso de História,
por exemplo, a participação dos negros chega a
46%, no turno noturno.
O que se pretende demonstrar é que nos cursos
que requerem maior disponibilidade de recursos,
por envolverem custos mais altos, com a utilização
de material a ser adquirido pelo aluno (e que não
existe em bibliotecas para empréstimo), a representação do negro é menor. Já nos cursos mais
teóricos, em que os alunos não precisam de equipamentos sofisticados, além dos livros (que podem
ser obtidos de empréstimo nas bibliotecas), há uma
maior representatividade dos negros. A exceção
parece ficar por conta do curso de Direito, que é
eminentemente teórico, mas a concorrência muito
alta, nas universidades públicas, termina por afastar a população menos preparada. A representação
negra no curso de Direito fica em torno de 14%29.
Sabemos que os números e as estatísticas não
falam por si, mas podem ser eloqüentes quando
revelam que a pobreza no Brasil tem todas as cores.
De acordo com dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD) de 2006, entre
43 milhões de pessoas de 18 a 30 anos de idade,
12,9 milhões tinham renda familiar per capita
de meio salário mínimo ou menos. Neste grupo
mais pobre, 30% classificavam-se a si mesmos
como “brancos”, 9% como “pretos”, e 60% como
“pardos”. Desses 12,9 milhões, apenas 21% dos
“brancos” e 16% dos “pretos” e “pardos” haviam
completado o ensino médio, mas muito poucos,
de qualquer cor, continuaram estudando depois
disso. Basicamente, são diferenças de renda, com
tudo que vem associado a elas, e não de cor, que
limitam o acesso ao ensino superior.
As estatísticas normalmente veiculadas levam
em consideração o total de brancos, independentemente de renda, e o total de negros, também independentemente de renda. Acontece que, desta for29

Idem. Ibidem.
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ma, o grupo comparado passa a ser muito diverso
entre si. É preciso então verificar se esse discurso
de verdade que apela para o racismo no Brasil e
para o fosso existente entre brancos e negros está
correto, ou se, do contrário, verdadeiramente revela um abismo entre ricos e pobres.
Tomando os dados brutos da PNAD 200430
e fazendo tabulações relativas a brancos, pretos
e pardos, residentes em áreas urbanas, com um
filho e rendimento familiar total de até dois salários (pobres, portanto), o resultado é esclarecedor. Os grupos aqui reunidos são grupos comparáveis, porque, ao menos em tese, têm as mesmas
condições de vida, as mesmas possibilidades, as
mesmas dificuldades. Comparam-se assim pobres
com pobres e não qualidades de pobres diferen-

tes. Poder-se-ia ter escolhido brancos, pretos e
pardos da área rural, com dois filhos e renda de
dois salários mínimos, ou brancos, pretos e pardos
com quaisquer outras características, não importa,
desde que pobres: o importante é que os grupos
fossem comparáveis. Se um grupo tiver melhores
indicadores sociais do que o outro, a razão pode
ser de fato o racismo.
Feita a comparação entre os três grupos escolhidos, o resultado foi o esperado: brancos, negros e
pardos pobres têm as mesmas dificuldades, o mesmo
perfil. Onde está, então, o País racista?
A pesquisa mostra que a semelhança entre os
três grupos é constante e que as diferenças numéricas são estatisticamente desprezíveis. A paridade
entre os três grupos pode ser vista na tabela abaixo:

Indicadores sobre educação de pessoas residentes em área urbana, com 1 filho e renda total de até 2 salários mínimos.

Cor das pessoas
Brancos

Pretos

Pardos

Proporção de pessoas que sabem ler e escrever

73%

72%

69%

Número médio de anos de estudo

5%

5%

5%

Proporção de pessoas com 4 a 7 anos de estudo

36%

35%

36%

Proporção de pessoas com 11 a 14 anos de estudo

12%

11%

10%

Proporção de pessoas que têm o ensino fundamental como curso mais elevado

54%

57%

61%

Proporção de pessoas que têm o ensino médio como curso mais elevado

24%

22%

21%

Fonte: IBGE, PNAD. Microdados, CD-ROM.

Em suma: para os pobres, a vida é verdadeiramente difícil, independentemente de serem brancos,
pretos ou pardos. Confira-se:
Indicadores sobre ocupação de pessoas residentes em área
urbana, com um filho e renda total de até 2 salários mínimos

Cor das pessos
Brancos

Pretos

Pardos

Proporção de pessoas que começam a trabalhar entre 10 e 14 anos de idade

45%

45%

47%

Proporção de pessoas que começam a trabalhar entre 15 e 17 anos de idade

25%

25%

23%

Proporção de pessoas ocupadas sem carteira de trabalho assinada

36%

39%

40%

Proporção de pessoas ocupadas por conta própria

24%

22%

26%

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Microdados, CD-ROM.

Há muitos outros dados, mas estes são os essenciais.
30
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Ver mais em KAMEL, Ali. Não somos racistas. Uma reação aos
que querem nos transformar numa nação bicolor. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 2006.

Finalmente: não é a cor da pele o que impede as
pessoas de chegar às universidades, mas a péssima
qualidade das escolas que os pobres brasileiros,
sejam brancos, pretos ou pardos, conseguem freqüentar. Se o impedimento não é a cor da pele, cotas
raciais não fazem sentido.
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Onde quer que tenham sido adotadas, as cotas
não beneficiaram os mais necessitados, mas apenas
os mais afortunados entre os necessitados. Elas
agravaram os conflitos onde eles existiam, em vez
de atenuá-los, e fizeram surgir disputas às vezes
mortais entre os potencialmente favorecidos e os
não-favorecidos, grupos que antes poderiam conviver harmoniosamente. Deste modo, o problema
da implementação de cotas raciais no Brasil é que
elas podem enfatizar algo que nem sequer existe:
a divisão dos seres humanos em raças diferentes,
fazendo com que a sociedade passe cada vez mais
a acreditar nesta mentira. Em vez de alertar para
a leviandade do discurso, o surgimento de um Estado racializado pode recrudescer o sentimento de
rejeição entre os grupos, fortalecer preconceitos
e induzir a formação de identidades, a partir de
valores e culturas diferentes. Em suma: corre-se
o risco de em vez de pensarmos o Brasil como
uma nação composta, sobretudo, por brasileiros,
independentemente de cor de pele ou de origem,
incidirmos no erro que já foi atestado e experimentado por outros países, como EUA, Alemanha,
Ruanda e África do Sul, que formularam políticas
racialistas que conduziram ao ódio e à barbárie.

6 Os sistemas de classificação racial
6.1 SISTEMA BIRRACIAL NORTE-AMERICANO
Nos Estados Unidos, para que o sistema segregacionista do Jim Crow se efetivasse e os norte-americanos pudessem dividir entre brancos e negros o exercício de direitos foi necessário aplicar
um sistema de classificação entre as raças bastante
excludente. Não bastava tentar classificar as pessoas segundo a cor que aparentavam, era preciso
arrumar um critério por meio do qual se alijasse
a maior quantidade de pessoas possível.
Para poder delimitar ao máximo aqueles que
pudessem ser considerados brancos, a sociedade
segregacionista norte-americana criou um critério
de classificação racial segundo a ancestralidade
do indivíduo. Assim, no sistema birracial norte-americano apenas duas raças existem: a branca e
a preta. Não há a categoria de mulatos, dos pardos,
ou dos morenos. Dessa forma, são consideradas
pretas as pessoas que possuam quaisquer ascen-

dentes africanos, mesmo que estes sejam antepassados longínquos. Tal critério tornou-se conhecido
como a regra da uma gota de sangue, ou one drop
rule31.
A classificação até hoje empreendida nos Estados Unidos tem importância porque mostra como
a sociedade norte-americana faz uma profunda
distinção entre os pretos e os brancos. Enquanto
o critério da aparência realiza-se subjetivamente, o critério da ancestralidade procura aspectos
mais objetivos para determinar quem é quem.
Relembre-se que alguns dos presidentes da maior
organização militante negra daquele país, a Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de
Cor – National Association for the Advancement
of Colored People – NAACP, eram loiros dos olhos
azuis, a despeito de serem considerados pretos na
origem.
Implementou-se nos Estados Unidos uma sociedade birracial, racialista, ou seja, uma comunidade na qual somente havia a possibilidade de
a pessoa ser enquadrada como branca ou como
preta. Decerto, por meio desse sistema, tornou-se mais simples identificar os sujeitos da política
segregacionista, bem como, posteriormente, foi
menos complicado instituir programas afirmativos
baseados na raça. Apenas uma gota de sangue preto, enegrecia a pessoa, ainda que, aparentemente,
o indivíduo fosse branco.
É preciso destacar que a criação deste sistema
birracial trouxe conseqüências até hoje sentidas
na sociedade norte-americana: pretos e brancos
não compartilham dos mesmos valores, nem da
mesma identidade como povo. Existem bairros
destinados para pretos, além de ritmos específicos, como o blues e Igrejas reservadas, como as
31

Destaque-se, por oportuno, que o índice da população negra
total nos Estados Unidos nunca conseguiu atingir os 20%, nem
mesmo na época áurea da escravidão. O percentual de negros
na população esteve em torno dos 10%, nos últimos cem anos e,
mesmo com a adoção da regra do one drop rule, os negros atualmente nos Estados Unidos compõem apenas 13% da população.
Ver em DEGLER, Carl. Neither Black nor White. Slavery and
Race Relations in Brazil and the United States. Reprint. Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1986, p. 4;
ANDREWS, George Reid. Ação Afirmativa: um Modelo para o
Brasil? In: SOUZA, Jessé. (Org.). Multiculturalismo e Racismo.
Uma comparação Brasil–Estados Unidos. Brasília: Paralelo 15,
1997, p. 142.
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Batistas. Não se desenvolveram valores comuns
para a sociedade em geral. As essências de ambas
as culturas são distintas.
Curioso destacar que diante da regra da uma
gota de sangue, a implementação de cotas raciais
nos EUA jamais levantou o dilema, tipicamente
brasileiro, de conseguir identificar os eventuais
beneficiários do sistema.

brasileiro não possui a consciência exata a que cor
pertence, como a pouca importância que este dado
tem na consciência identitária de cada um.
Ao explicar o surgimento no Brasil da Fábula
das Três Raças, o antropólogo Roberto DaMatta
tece importantes considerações sobre as diferenças
culturais existentes na sociedade norte-americana
e na brasileira. Afirma33:
Nos Estados Unidos, a identidade social não
se constituiu a partir de uma ‘fábula das três
raças’, que as apresenta como simbolicamente
complementares. Muito pelo contrário, a experiência americana se traduz numa ideologia na
qual a identidade é englobada exclusivamente pelo ‘branco’. Assim, para ser ‘americano’,
é preciso se deixar englobar pelos valores e
instituições do mundo ‘anglo’, que detém a
hegemonia e opera segundo uma lógica bipolar, fundada na exclusão. Já no Brasil, a experiência com a hierarquia, a aristocracia, a
escravidão e com as diversas tribos indígenas
que ocupavam o território colonizado pelo
português engendrou um modo de percepção
radicalmente diverso. Tal percepção se faz por
meio de um credo no qual se postula um ‘encontro’ de três raças que ocupariam posições
diferenciadas, mas seriam equivalentes dentro
de um verdadeiro triângulo ideológico. A fábula
divide a totalidade brasileira em três unidades
complementares e indispensáveis que admitem
um jogo complexo entre si. No Brasil, ‘índio’,
‘branco’ e ‘negro’ se relacionam por uma lógica
de inclusividade, articulando-se em planos de
oposição hierárquica ou complementar. Com
isso, o Brasil pode ser lido como ‘branco’, ‘negro’ ou ‘índio’, segundo se queira acentuar (ou
negar) diferentes aspectos da cultura e da sociedade brasileira. Qualquer ‘brasileiro’ pode
então dizer que, nos planos da alegria, do ritmo
e da opressão política e social, o Brasil é negro;
mas que é ‘índio’ quando se trata de acentuar
a tenacidade e uma sintonia profunda com a

6.2 SISTEMA MULTIRRACIAL BRASILEIRO
No Brasil republicano, até a instituição dos recentes Tribunais Raciais, nunca houvera qualquer
tentativa de limitar o acesso das pessoas a determinadas atividades por causa da raça, ou de classificar a raça das pessoas a partir de critérios objetivos
preestabelecidos. Aqui, a divisão racial somente foi
usada para fins de pesquisas estatísticas e, ainda
assim, nem sempre foi indagada nos Censos. Com
efeito, nas coletas censitárias realizadas entre 1890
a 1940, o critério racial não esteve nas pesquisas. E,
quando a raça voltou aos levantamentos, o resultado foi de uma extraordinária miscelânea racial,
baseada na autodeclaração. Na Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios – PNAD, realizada em
1976, deixou-se livre ao pesquisado realizar uma
autoclassificação. À pergunta: Qual é a cor do(a)
senhor(a)?, caberia ao entrevistador apenas anotar
a resposta, ainda que esta lhe parecesse estranha.
Por conseqüência, identificaram-se espantosas 135
cores no País32, o que demonstra não apenas que o
32
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Acastanhada, agalegada, alva, alva-escura, alvarenta, alvarinta,
alva-rosada, alvinha, amarela, amarelada, amarela-queimada,
amarelosa, amorenada, avermelhada, azul, azul-marinho,
baiano, bem-branca, bem-clara, bem-morena, branca, branca-avermelhada, branca-melada, branca-morena, branca-pálida,
branca-queimada, branca-sardenta, branca-suja, branquiça,
branquinha, bronze, bronzeada, bugrezinha-escura, burro-quando-foge, cablocla, cabo-verde, café, café-com-leite, canela,
canelada, cardão, castanha, castanha-clara, castanha-escura,
chocolate, clara, clarinha, cobre, corada, cor-de-café, cor-de-canela, cor-de-cuia, cor-de-leite, cor-de-ouro, cor-de-rosa, cor-firma, crioula, encerada, enxofrada, esbranquecimento, escura,
escurinha, fogoio, galega, galegada, jambo, laranja, lilás, loira,
loira-clara, loura, lourinha, malaia, marinheira, marrom, meio-amarela, meio-branca, meio-morena, meio-preta, melada,
mestiça, miscigenação, mista, morena, morena-bem-chegada,
morena-bronzeada,
morena-canelada,
morena-castanha,
morena-clara, morena-cor-de-canela, morena-jambo, morenada, morena-escura, morena-fechada, morenão, morena-parda,
morena-roxa, morena-ruiva, morena-trigueira, moreninha, mulata, mulatinha, negra, negrota, pálida, paraíba, parda, parda-clara, polaca, pouco-clara, pouco-morena, preta, pretinha, pu-

xa-para-branca, quase-negra, queimada, queimada-de-praia,
queimada-de-sol, regular, retinta, rosa, rosada, rosa-queimada,
roxa, ruiva, russo, sapecada, sarará, saraúba, tostada, trigo, trigueira, turva, verde, vermelha.
33

DAMATTA, Roberto. Conta de Mentiroso: sete ensaios de antropologia brasileira. Rio de Janeiro: Rocco, 1993, p. 130 e 131.
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natureza. Por outro lado, esses elementos se
articulam através de uma língua nacional e
de instituições sociais que são a contribuição
do ‘branco-português’, que, nessa concepção
ideológica, atua como elemento catalisador
desses elementos, numa ‘mistura’ coerente e
ideologicamente harmoniosa. Afinal, não se
pode esquecer que o ‘mestiço’ (como entidade cultural e politicamente valorizada) é um
elemento fundamental da ideologia nacional
brasileira, em contraste com o que acontece
nos Estados Unidos, sociedade na qual até hoje
a mistura e a ambigüidade são representadas
como negativas.

Devemos observar o Brasil como exemplo para
o mundo do século XXI. O convívio harmônico
entre brasileiros natos e imigrantes das mais diferentes culturas, religiões e raças é um ativo absolutamente estratégico nesse século de tantos conflitos
de culturas e religiões. As tentativas de racialização
colocam em risco justamente o que temos de melhor em relação aos outros países: o sentimento de
união e de brasilidade.
Com efeito, a importância do mito da democracia racial no Brasil exsurge à medida que serve
para fixar a expectativa de conduta a ser seguida.
Gera nas pessoas a expectativa — ainda que não
corresponda totalmente à realidade — de que não
há preconceito racial, de modo que qualquer conduta desviante desse padrão passa a ser observada
com desprezo e antipatia. O mito, então, funciona
como um desejo da sociedade de que algo venha
a ser concretizado e não simplesmente como uma
mentira.
No Brasil, diferentemente do que aconteceu
nos Estados Unidos, a força do mito da democracia racial fez com que jamais se tolerasse qualquer
tipo de limitação de direitos baseado na raça. Neste
País, não há qualquer proibição de que os negros
dividam com os brancos a vizinhança em prédios
luxuosos ou, então, que compartilhem da pobreza
nas favelas. Essa, talvez, seja uma das funções do
mito: incentivar, no imaginário social, a intolerância à discriminação. Manifestações isoladas de
preconceito e de discriminação, por outro lado,
sempre existirão, em qualquer sociedade, porque
não se pode dominar a esfera do pensamento indi-

vidual. Deste modo, a ênfase das políticas públicas
relacionadas ao tema deve ser efetivada mediante
rigoroso combate ao preconceito e à discriminação, em vez de pretender fortalecer sentimentos
segregatórios.
Assim também entende Roberto DaMatta, que
em debate realizado sobre as diferenças do sistema
adotado no Brasil e nos Estados Unidos, expressou
a necessidade de aprofundar a discussão no Brasil
sobre a democracia racial, a fim de
ressaltar o fato de que a idéia de que temos
uma ‘democracia racial’ é algo respeitável.
Quanto mais não seja, porque, apesar do nosso tenebroso passado escravocrata, saímos do
escravismo com um sistema de preconceito,
é certo, mas sem as famosas ‘Leis Jim Crow’
americanas, que implementavam e, pior que
isso, legitimavam o racismo, por meio da segregação no campo legal. Não se trata – convém enfatizar para evitar mal-entendidos – de
utilizar a expressão no seu sentido mistificador,
mas de resgatá-la como um patrimônio (...)34.

Ainda nesse mesmo sentido pode-se destacar a pesquisa realizada no Distrito Federal pelo
professor Jessé Souza para aferir quais eram os
valores políticos e os preconceitos dos seus habitantes35. O resultado destacou nítida diferença
entre o pensamento da classe mais abastada e o da
classe mais pobre, no sentido de ser maior entre
os mais pobres o preconceito relativo às mulheres,
aos nordestinos, aos pobres e aos homossexuais,
diminuindo o preconceito à proporção que a renda
aumentava. Por sua vez, no que concerne ao preconceito de cor, tal foi o único cujo repúdio, de
forma explícita e majoritária, distribuiu-se entre
todas as classes, sem diferença. A partir dessa experiência, concluiu o renomado professor:
A democracia racial é, em alguma medida, um
projeto acalentado por todos os extratos sociais. A sua distribuição entre as várias classes
sociais, em um contexto de extrema divisão
34

DAMATTA, Roberto. Relativizando. Uma Introdução à Antropologia Social. Rio de Janeiro: Rocco, 1987, p. 74.
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SOUZA, Jessé. Multiculturalismo, Racismo e Democracia.
Por que comparar Brasil e Estados Unidos? In: SOUZA, Jessé.
(Org.). Multiculturalismo e Racismo. Uma comparação Brasil–
Estados Unidos. Brasília: Paralelo 15, 1997: p. 32.
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socialmente determinada com relação a outros
preconceitos e valores sociais básicos, mostra,
sobretudo, sua função de cimento ideológico
da unidade comunitária. Poucos são os valores
que logram essa posição, e sua força é enorme,
visto que se referem à auto-estima e à necessidade de identidade de todo um povo. Não aproveitar o potencial desses mitos responsáveis pela
coesão social é pouco sábio. Negá-los como pura
mentira é menos do que sábio, é perigoso. É escolher o isolamento do discurso do ressentido
que se apóia na instável eficiência do aproveitamento político do complexo de culpa36.

Relevante apontar também alguns dados obtidos em pesquisa realizada em 1995 pela Folha
de São Paulo e pelo Datafolha. Nesta, constatou-se que apesar de 89% dos brasileiros admitirem
a existência de preconceito no Brasil, apenas 10%
revelavam ser, eles próprios, preconceituosos. E,
dentre esses 10%, apenas 3% afirmaram sentir forte
preconceito. Curiosamente, os negros demonstraram também sentir preconceito contra os brancos:
57% dos pardos, 57% dos pretos e 65% dos brancos afirmaram existir preconceito dos negros em
relação aos brancos. Dos pretos, 12% revelaram
ser, eles mesmos, racistas contra os brancos37. Surpreendentemente, o número de indivíduos que se
considera racista é maior entre os negros do que
entre os brancos38.
Mais recentemente, a Fundação Perseu Abramo, em parceria com a fundação Rosa Luxemburgo Stiftung, patrocinou nova pesquisa, intitulada
“Discriminação Racial e Preconceito de Cor no
Brasil”. Os dados da pesquisa foram divulgados em
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SOUZA, Jessé. Op. cit. p. 34.
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Entretanto, na visão da Ex-Ministra da Secretaria Especial de
Política da Promoção da Igualdade Racial (Seppir), Matilde Ribeiro, a insurgência de um negro contra um branco não pode
ser considerada racismo. Assim afirmou, em entrevista à BBC
Brasil (27/03/2007): “Não é racismo quando um negro se insurge contra um branco. A reação de um negro de não querer
conviver com um branco, eu acho uma reação natural. Quem
foi açoitado a vida inteira não tem obrigação de gostar de quem
o açoitou”. Disponível em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/
reporterbbc/story/2007/03/070326_ministramatildedb.shtml.
Acesso em: 17 de julho de 2009.
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VENTURI, Gustavo; TURRA, Cleusa. (Org.). Racismo Cordial.
Folha de São Paulo/Datafolha. A mais completa análise sobre o preconceito de cor no Brasil. São Paulo: Ática, 1995: p. 13, 71, 90 e 99.

22 de novembro de 2003 e a conclusão foi a de que
os brasileiros estariam ainda menos preconceituosos do que em 1995. Em 2003, 96% dos brasileiros declararam não ter preconceito, de modo que
apenas 4% revelaram ser preconceituosos. Ainda
que não corresponda integralmente à verdade, esta
pesquisa traz um dado inegável: há, no Brasil, uma
vergonha em se assumir preconceituoso. E isso é
um patrimônio cultural que não podemos desperdiçar porque socialmente há manifesto repúdio a
qualquer ataque à dignidade dos negros. O combate à discriminação, no Brasil, é institucionalizado,
seja por meio da educação, seja com programas de
governo e propagandas, tudo objetivando a criação de um pensamento plural, tolerante, livre de
preconceitos, consolidando desde as gerações mais
jovens a idéia de que há heróis de todas as cores e
que se deve promover sempre a integração.
E é nesse sentido que deve ser compreendida a
importância da fixação do mito da democracia racial no consciente coletivo brasileiro. Desse modo,
o mito servirá como freio na conduta humana,
fixando o paradigma do comportamento que se
espera do homem médio e o modelo da atitude
e das reações que devem ser tomadas e seguidas.
Desse modo, atribuir toda a culpa das desigualdades sociais sofridas pelo negro ao preconceito
e à discriminação é uma redução simplista do
problema. Apesar de existentes, o preconceito e a
discriminação no País não serviram para impedir
a formação de uma sociedade plural, diversa e miscigenada, na qual os valores nacionais em grande
parte se identificam com os valores da comunidade
negra. E, sobretudo, não serviram de impedimento para que muitos pardos e pretos conseguissem
alcançar postos de destaque nos mais amplos espectros sociais, como na política, na magistratura,
na universidade, nos esportes e nas artes.
No Brasil, a existência de valores nacionais,
comuns a todas as cores, quebra o estigma da
classificação maniqueísta. Encontram-se elementos da cultura africana em praticamente todos
os ícones do orgulho nacional, seja na identidade que o brasileiro tenta construir, seja na imagem do País difundida no exterior, como samba,
carnaval, futebol, capoeira, pagode, chorinho,
mulata e molejo. Desse modo, existem valores
nacionais brasileiros que são comuns a todos os
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tipos que formam o povo. Por não ter havido a separação das pessoas por causa da cor, foi possível
criar um sentimento de nação que não distingue
a cultura própria dos brancos da cultura dos negros. A unidade do Brasil não depende da pureza
das raças, mas antes da lealdade de todas elas a
certos valores essencialmente pambrasileiros, de
importância comum a todos.
Assim, o problema da falta de integração do
negro às camadas sociais mais elevadas pode ser
resolvido no Brasil sem despertar manifestações de
ódio racial extremado ou violento. Medida eficaz
de inclusão, por exemplo, seria a implementação
de cotas sociais para alunos pobres oriundos das
escolas públicas. Tal solução necessariamente ajudaria os negros, que representam 70%39 dos pobres
no Brasil, sem resvalar, entretanto, para o perigo
do acirramento de identidades.

7 A análise do programa afirmativo
da UnB sob a óptica do princípio da
proporcionalidade
Por fim, cumpre-nos analisar de maneira
exemplificativa a inconstitucionalidade das cotas
raciais instituídas pela UnB, sob a ótica da ofensa
ao princípio da proporcionalidade (artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal).
Sabe-se que a proporcionalidade funciona
como princípio constitucional interpretativo, por
oferecer subsídios para a melhor hermenêutica da
Constituição, principalmente quando se estiver
diante de delimitações ou de restrições aos direitos
constitucionalmente previstos. Assim, a análise
da constitucionalidade dos atos administrativos
e normativos secundários da UnB, por meio dos
quais se implementaram as cotas raciais e se instituiu a Comissão Racial, precisa ser realizada em
confronto com o princípio da proporcionalidade,
a partir da análise dos seus subprincípios.
O primeiro deles seria o da conformidade ou
da adequação dos meios (Geeingnetheit), por meio
do qual se examina se o critério racial adotado pela
Universidade para execução de ação afirmativa
seria o mais apropriado para concretizar o objeti39

IBGE. 2002.

vo visado — a construção de uma sociedade mais
justa, tolerante e igualitária.
Ademais, por meio do subprincípio da adequação, verificar-se-ia se a instituição de um Tribunal
Racial, nos moldes da UnB, seria a forma mais
apropriada para identificar, com clareza, quem
seriam os beneficiários da medida.
Antes de concluirmos definitivamente, faz-se
necessário apresentar alguns dados sobre a experiência da UnB. Impressionante relato do que vem
acontecendo na Universidade de Brasília, quando
da seleção dos alunos por meio do vestibular, revela
a discricionariedade a que os candidatos são submetidos. Impressiona o fato de que a Universidade
situa-se a poucos passos da Praça dos Três Poderes, bem próxima à Corte Constitucional do País.
Pois em pleno século XXI, no coração do Brasil, na
capital da República, condutas como as que serão
descritas abaixo e que fazem parte de um processo
“secreto” definem quem no País poderá fazer uso
do direito de freqüentar uma Universidade.
Quando as cotas foram instituídas pela primeira vez na Universidade de Brasília (vestibular de
2004), esse era o procedimento adotado40:
a) no momento da inscrição, o candidato seria fotografado e deveria assinar declaração
específica relativa aos requisitos exigidos para
concorrer pelo sistema de cotas para negros;
b) anexada a foto, o pedido de inscrição era
analisado pela Comissão Racial, que decidia
pela homologação, ou não, da inscrição do
candidato pelo sistema de cotas para negros;
c) após a homologação do resultado, se houvesse recurso, a Comissão partia para entrevista pessoal, quando então decidia se alterava, ou
não, as categorias raciais dos candidatos insatisfeitos. Em inúmeras hipóteses, candidatos
que haviam sido considerados brancos, após
a entrevista do recurso, “enegreciam”.

Professores de Antropologia e de Sociologia
passaram a questionar os critérios (ou a ausência
de) utilizados pela referida Comissão Racial. Na
ocasião, os professores doutores Ricardo Ventura
Santos e Marcos Chor Maio realizaram primoroso
estudo dos acontecimentos, baseado especialmente
40

Ver itens 3.1, 3.2 e 3.3, do Edital 02/2004, do CESPE/UnB.
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nos depoimentos dos alunos envolvidos (já que a
Comissão Racial, de composição secreta, se utiliza
de processo secreto para revelar magicamente quem
no Brasil é branco e quem é negro). Eis trechos do
artigo desenvolvido, a narrar episódios envolvendo
a Comissão Racial da UnB41:
Por ocasião das inscrições, vários aspectos,
de notável simbologia, por enfatizarem uma
bem marcada separação entre “negros” e os
demais, vieram à tona. A vestibulanda Vanderlúcia Fonseca comentou: “As cotas já são
um bom começo. Só acho constrangedor ter
que ser fotografada para provar a minha cor.
Já tenho isso registrado em meus documentos”
(Nunes, 2004). Já Ana Maria Negrêdo frisou
diretamente as diferenças de procedimentos:
“Acho que os brancos também deveriam tirar
foto. Tinha que ser igual para todo mundo. Por
que só a gente tem de meter a cara na câmera?”
(Anônimo, 2004a). Coube ao fotógrafo incentivar: “Temos que ter jogo de cintura para não
deixar a pessoa sem graça, e explicar que é um
benefício para ela”. O estabelecimento de filas
separadas para as inscrições dos “negros” chamou a atenção. De modo defensivo, declarou
o coordenador das inscrições, Neivion Lopes,
quanto aos guichês apartados segundo raça: “É
separado porque precisamos de espaço reservado para fazer as fotos”. Uma senhora teria
resmungado baixinho: “Isso é constrangedor”
(Meira, 2004a).
Os responsáveis pelo vestibular da UnB por
diversas ocasiões reiteraram que a meta da
comissão era o de analisar as características
físicas, visando identificar traços da raça negra.
Este objetivo gerou constrangimentos diversos
e dilemas identitários de não pouca monta entre os candidatos ao vestibular, devido às dúvidas de se os critérios seriam mesmo o de aparência física (negra) ou de (afro) descendência.
A candidata Ana Paula Leão Paim, a princípio
na dúvida sobre se se declararia “negra”, foi
41
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MAIO, Marcos Chor & SANTOS, Ricardo Ventura. Políticas de
cotas raciais, os olhos da sociedade e os usos da antropologia: o
caso do vestibular da Universidade de Brasília (UnB). In: Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, v. 23, p. 181-214, 2005.

convencida pelo argumento da mãe, que lhe
disse que sua “tataravó era escrava”. Contudo, ainda assim, Ana Paula estava preocupada
pois, segundo ela, “pela fotografia não dá para
analisar a descendência”. Outra candidata,
Elizabete Braga, que “não se intimidou com a
fotografia”, comentou: “Minha irmã não seria
considerada negra, por exemplo. Ela é filha
de outro pai, tem a pele mais clara e o cabelo
mais liso” (Borges, 2004). Ricardo Zanchet, um
candidato que se declarou “negro”, ainda que
“com a pele clara, cabelo liso e castanho... nem
de longe lembra[ndo] um negro”, e cuja classificação não foi aceita pela comissão, afirmou:
“Vou levar a certidão de nascimento de meu
avô e mostrar a eles... Se meu avô e minha bisavó eram negros, eu sou fruto de miscigenação
e tenho direito” (Paraguassú, 2004).
A comissão teve 20 dias para dar o veredicto
final sobre os candidatos aptos a concorrerem
ao vestibular das cotas. Foi composta, segundo
Rabelo, por seis pessoas: “uma estudante, um
sociólogo e um antropólogo da UnB, além de
três representantes de entidades sociais ligadas ao movimento negro”, cujos nomes foram
mantidos em sigilo (Meira, 2004b).
Se a primeira etapa do trabalho de identificação racial da UnB foi conduzido pela equipe
da “anatomia racial”, a segunda foi conduzida
por um comitê de “psicologia racial”. Trinta
e quatro dos 212 candidatos com inscrições
negadas na primeira etapa entraram com recurso junto à UnB. Uma nova comissão foi
formada “por professores da UnB e membros
de ONGs”, que exigiu dos candidatos um
documento oficial para comprovar a cor. Foram ainda submetidos à entrevista (gravada,
transcrita e registrada em ata) na qual, entre
outros tópicos, foram questionados acerca de
seus valores e percepções:“Você tem ou já teve
alguma ligação com o movimento negro? Já se
sentiu discriminado por causa da sua cor? Antes de se inscrever no vestibular, já tinha pensado em você como um negro?” (Cruz, 2004).
O candidato Alex Fabiany José Muniz, de 23
anos, um dos beneficiários da nova rodada
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Os protestos não surtiram qualquer efeito. De
2004 até 2007.2, o procedimento para dizer quem
era negro e quem era branco na UnB continuou a
ser o da identificação fotográfica. No entanto, em
2007.2 houve o escândalo dos gêmeos univitelinos
Alex e Alan Teixeira da Cunha, quando a Comissão
Racial assegurou que os gêmeos, idênticos, perten-

ciam a raças diferentes! Assim, a partir de 2008, o
critério utilizado pelo CESPE/UnB modificou-se e
passou a ser apenas a entrevista pessoal43, realizada
pela Comissão Racial. A composição da Comissão,
no entanto, permanece secreta. Os critérios para
designação racial, idem.
É importante relembrarmos o caso dos gêmeos
univitelinos (idênticos), Alex e Alan Teixeira da
Cunha. No vestibular de 2007, eles não tiveram a
mesma sorte ao se inscreverem no sistema de cotas
da UnB. A referida Comissão Racial entendeu que
um deles era negro e o outro, não. Este caso não
foi o primeiro de erro grosseiro. Em 2004, o irmão
da candidata Fernanda Souza Lopes de Oliveira foi
reconhecido como negro, mas ela não, apesar de
ambos serem filhos dos mesmos pais. A sentença
contrária à Comissão Racial foi proferida pela 21ª
Vara Federal, na Seção Judiciária de Brasília, no
processo 2004.34.00.022174-8. Já em 2008, foi a
vez de injustiçarem Joel Carvalho de Aguiar, de 35
anos, considerado branco pela Comissão. A filha,
Luá Resende Aguiar, de 16 anos, foi considerada
negra, apesar de Joel ter ser casado com uma branca. Um dia após o caso ser revelado pelo jornal O
Correio Braziliense, a comissão organizadora do
vestibular voltou atrás. Joel recebeu um telefonema e teve, então, o direito de concorrer como se
negro fosse.
Percebe-se, ao longo da argumentação desenvolvida, clara ofensa ao subprincípio da adequação, no que concerne à utilização da raça como
critério diferenciador de direitos entre os indivíduos, posto ser a pobreza a grande mazela a dificultar o acesso dos negros às universidades. Por
outro lado, em relação à instituição do Tribunal
Racial, as múltiplas categorias de cor, aliadas à
falta de objetividade na definição de uma pessoa
como preta ou parda, remete-nos à inadequação
da medida estabelecida.
Antes de adentrarmos na análise dos demais
preceitos fundamentais violados com a instituição do Tribunal Racial, faz-se necessário
esclarecer sobre a importância de os direitos
fundamentais serem vistos também sob a óptica
da dimensão objetiva. Nessa linha, os direitos
fundamentais deixam de ser observados sob a
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da seleção das cotas, conseguiu um certificado comprovando que era pardo ao levar a
certidão de nascimento e uma foto dos pais.
Conforme seu depoimento, “a entrevista tem
um cunho altamente político... perguntaram
se eu havia participado de algum movimento
negro ou se tinha namorado alguma vez com
alguma mulata” (Darse Júnior, 2004). Dos 34
candidatos que se submeteram à segunda etapa do exercício de “pedagogia racial”, 21 deles,
antes rejeitados, passaram a ser considerados
“negros” pela UnB (Anônimo, 2004b).

Em julho de 2004, a Comissão de Relações Étnicas e Raciais da Associação Brasileira de Antropologia (Crer – ABA) emitiu um posicionamento
acerca dos procedimentos adotados pela UnB,
repudiando-os. Confira-se:
A pretensa objetividade dos mecanismos adotados pela UnB constitui, de fato, um constrangimento ao direito individual, notadamente ao
da livre auto-identificação. Além disso, desconsidera o arcabouço conceitual das ciências
sociais, e, em particular, da antropologia social
e antropologia biológica. A Crer – ABA entende que a adoção do sistema de cotas raciais nas
Universidades públicas é uma medida de caráter político que não deve se submeter, tampouco submeter aqueles aos quais visa beneficiar,
a critérios autoritários, sob pena de se abrir
caminho para novas modalidades de exceção
atentatórias à livre manifestação das pessoas.
(...). A Crer-ABA externa a sua preocupação
não somente com os fundamentos que norteiam o sistema classificatório dos candidatos,
como também com as repercussões negativas
que o sistema implementado na UnB poderá
produzir42.

Idem. Ibidem, p. 19.

Ver item 7 e subitens, do Edital 02/2009, do CESPE/UnB.
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perspectiva exclusivamente individualista, na
qual prevalece a autonomia da vontade e passam a ser considerados valores em si mesmos,
materializados no Ordenamento Jurídico, a
serem preservados e fomentados por todos e
pelo Poder Público, independentemente da
vontade do titular do direito. Configura-se,
assim, o chamado “dever de proteção estatal”
(Schutzpflicht), a ser exercitado particularmente
pelo Estado, na medida em que este deverá agir
na defesa do direito fundamental do particular,
mesmo que este não queira exercer o direito
posto em jogo.
Dessarte, seguramente, pode-se afirmar que
além da violação à proporcionalidade, subprincípio da adequação, tais práticas também
revelam a institucionalização do racismo contra
os negros (mesmo que os partidários do movimento negro sejam favoráveis às medidas) e
também contra os brancos, além de ensejarem a
discriminação e a ofensa à dignidade da pessoa
humana (artigos 1º, inciso III, 3º, inciso VIII, e
5º, inciso XLII, todos da Constituição Federal).
Ofende-se, ademais, o artigo 1º, item 2, da Convenção 169 OIT, que versa sobre a necessidade
e a importância da “consciência da identidade”
pelo próprio indivíduo.
Por outro lado, para atender ao segundo subprincípio da proporcionalidade, é necessário que
o critério afirmativo adotado seja exigível ou o
estritamente necessário (Erforderlichkeit). Assim, a medida implementada não deve extravasar os limites da consecução dos objetivos determinados, procurando sempre o meio menos
gravoso para poder atingir a missão proposta. A
partir dessa análise, o intérprete constitucional
deve observar se, no caso, não existiriam outros
meios menos lesivos que pudessem, da mesma
forma, atingir os objetivos propostos, a um custo menor aos interesses dos demais indivíduos.
Paulo Bonavides registra que esse cânon é também chamado de princípio da escolha do meio
mais suave44.
Por conseqüência, cotas raciais seriam também inconstitucionais, porque excessivas. A
44
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imposição de um modelo assistencialista, que
objetivasse integrar os pobres de todas as cores,
seria menos lesivo aos direitos fundamentais e
terminaria por atingir também a finalidade pretendida, sem gerar a racialização do País, já que,
como dito, 70% dentre os mais pobres no Brasil
são negros.
O último subprincípio é o da proporcionalidade em sentido estrito (Verhältnismässigkeit),
também chamado de regra da ponderação. Procura-se, a partir dele, perquirir se os resultados obtidos com a referida política afirmativa racialista,
a partir da Comissão Racial, seriam proporcionais
à carga de intervenção praticada nos direitos fundamentais envolvidos. Parte-se para um juízo de
ponderação de valores: de um lado, a necessidade
de programas afirmativos para integrar o negro, e,
de outro lado, a racialização do Brasil, a partir da
violação à igualdade, à moralidade, à publicidade,
ao mérito, à autonomia universitária, à vedação
ao racismo, além da discriminação reversa (praticada em relação aos brancos) e da possibilidade
de inserir o ódio entre os grupos. Nesse sentido,
as cotas raciais sucumbiriam, diante dos valores
colocados em jogo.
Em suma: em uma sociedade como a brasileira,
em que a pobreza se confunde com a negritude, a
criação de cotas raciais não terá a eficácia desejada para combater a raiz dos problemas. Pretender
tão-somente copiar o modelo de ações afirmativas
adotado em outros países é se furtar à análise efetiva da origem dos problemas. No Brasil, a eficácia
da assimilação de programas formulados por outros países seria, quando muito, relativa, e poderia
originar medidas apenas simbólicas – no sentido
de passar uma imagem de Estado preocupado com
o “politicamente correto”. Acatar pacificamente
propostas de ações afirmativas criadas a partir de
experiências totalmente distintas para a resolução
dos nossos problemas, poderia trazer conseqüências desastrosas, acirrando os conflitos raciais, ao
invés de combatê-los.
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Direito, hermenêutica, mistério e o risco de arbítrio
Juiz federal substituto Valter Leonel Coelho Seixas

1 Direito humanizado e legitimação
fraternal
O direito, produto da interação milenar entre
os homens, não pode, apesar dos esforços inteligentes das gerações, afastar-se do mistério inerente
ao humano. Exigir certeza rigorosa de uma manifestação proveniente daquele que desconhece sua
origem e seu destino, e que tem o mistério dentro
de si mesmo, é um ato de insensatez.
É tentador acreditar na existência de uma energia de perfeição, divina ou racional, a fundamentar
a obrigatoriedade das normas jurídicas, bem como
nos operadores do direito como portadores de
qualidades sobre-humanas, já que se foge do fato
de que o direito e a sua operacionalização estão
embebidos de imperfeição, incerteza e dualidade.
Entretanto, para se falar em direito com franqueza, não se pode olvidar que a raça humana é um
bando de crianças abandonadas em um orfanato
azul distante, à própria sorte.
O direto não é produto do além mundo, como
seria lógico almejar, e os operadores do direito
não se diferem dos outros homens, iguais que
são em tudo. Desse modo, é preciso entender o
fenômeno jurídico com maturidade, atentando-se para a beleza das suas facetas antagônicas,
de caos e ordem, luz e sombra. Nas palavras de
FERRAZ JR.:
Por tudo isso, o direito é um mistério, o mistério do princípio e do fim da sociabilidade
humana. Suas raízes estão enterradas nesta
força oculta que nos move a sentir remorso
quando agimos indignamente e que se apodera de nós quando vemos alguém sofrer uma
injustiça. Introduzir-se no estudo do direito
é, pois, entronizar-se num mundo fantástico
de piedade e impiedade, de sublimação e de
perversão, pois o direito pode ser sentido como
prática virtuosa que serve ao bom julgador,
mas também usado como instrumento para
propósitos ocultos inconfessáveis. (FERRAZ

JR., Tércio Sampaio, Introdução ao Estudo do
Direito, 6ª Edição, Editora Atlas, pg. 1)

Assim, é impossível apartar o humano do conhecimento jurídico. As tentativas nesse sentido
esbarraram no paradoxo da aplicação das normas
jurídicas. Para se retirar o humano do direito foi
necessário conspurcar o ato de aplicação, mantendo-se as normas em inocência desarmada. E no
momento que se afirma que só se exige um ato de
vontade competente na ocasião da interpretação,
tiraniza-se a aplicação do direito, logo o contato
mais próximo da teia social.
É certo que toda polarização gera inevitável
aumento de tensão, já que a natureza exige o tributo da força de restabelecimento da harmonia.
Dentro desse panorama, não é absurdo supor que
a crise experimentada pelo direito esteja ligada à
excessiva polarização vivenciada no último século.
Assumir-se humano, acolhendo inclusive o ato de
aplicação, é vital para que o conhecimento jurídico
passe a existir de forma mais transparente, com
ganhos no campo da legitimação.
Discorrendo sobre direito e hermenêutica, leciona FERRAZ JR.:
Seu êxito, como força unificadora, depende,
pois, de se dar um significado efetivo à idéia
de um governo do direito, unificado e racional.
Para isso trabalha a hermenêutica. Funcionalmente (cf. Thurman, 1971:51), a finalidade da
teoria dogmática (da interpretação) consiste
em ser uma caixa de ressonância das esperanças prevalecentes e das preocupações dominantes dos que crêem no governo do direito
acima do arbítrio dos homens.

Ao se enunciar o fim nobre a que se propõe, não
há incoerência em se demonstrar a própria essência
humana do direito. Porém, afirma FERRAZ JR.:
A rudeza dessas observações nos mostra, porém, um aspecto funcional importante. Para
o homem comum, o direito por vezes aparece
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como um conjunto de símbolos incoerentes,
que o torna inseguro, por exemplo, quando
se vê envolvido numa pendência processual.
Confrontado com os direitos do outro, estes,
embora pareçam ilegítimos, também são afirmados. É claro que seria impensável que o direito admitisse oficialmente que se move em
múltiplas e incoerentes direções.

Porém, não há como construir teorias legitimadoras, casas de justiça austeras, procedimentos solenes, se o resultado da aplicação do direito
é embebido necessariamente de humanidade. O
homem comum, apesar de todo o esforço purificador, recebe com perplexidade o resultado da
aplicação do direito e duvida da credibilidade de
todo o arcabouço criado. Com o acolhimento da
ambigüidade humana no corpo do conhecimento
jurídico, a legitimação do direito ganha ares fraternais, como aparato imprescindível possível no
momento histórico.

2 Interpretação: incertezas nos símbolos
e no âmago do receptor
Em uma comunicação entre seres humanos, há
o envio de complexo simbólico, competindo ao receptor selecionar as possibilidades de sentido que
podem ser retiradas do conjunto expressado. Destarte, os símbolos não têm sentido único, já que a
maioria deles é semanticamente vaga e ambígua.
De seu turno, o receptor, diante do material
incerto, efetua a seleção necessária, neste ato influindo circunstâncias pessoais das mais diversas,
conscientes e inconscientes.
Por exemplo, um cavalheiro galante que corteja
uma dama solícita e escuta que ela está indo ao
encontro da cunhada, imediatamente imaginará
que a mesma mantém uma amizade forte com a
esposa do irmão. Nunca o Don Juan em questão
cogitará que a jovem pudesse ser casada.
O cavalheiro referido interpreta os símbolos à
luz de suas circunstâncias. O fato, presume-se, de
experimentar uma relação com o feminino fixada
na figura da mãe, que o fez acreditar ser especial, o
impõe a sucessivos empreendimentos de conquista
amorosa e o leva a selecionar, no caso fictício es-

pecífico, um sentido ao invés de outros possíveis,
sem maiores cogitações.
Assim, à fluidez de sentido da mensagem expressada pelo emissor soma-se a possível influência de materiais desconhecidos presentes na psique
do receptor no momento da seleção do sentido.
Embora o inconsciente tenha nascido com a
humanidade e tenha sido reconhecido por diversos
povos e filósofos, somente a partir do século XIX
passou a ser metodicamente estudado. FREUD, no
início da psicanálise, comparou o inconsciente à
porção submersa do iceberg, imensa em relação ao
pico visível, que representaria a consciência. Para
ele, o inconsciente seria formado, essencialmente,
por conteúdo que teria sido reprimido em razão
de não se compatibilizar com os padrões sociais
vigentes, bem como por material simplesmente
esquecido ou apreendido pelos sentidos e não percebido pela consciência.
Inerente ao humano, o inconsciente não pode
ser desprezado como força atuante, em comunhão
com o pensamento e sentimento, nas escolhas interpretativas dos seres humanos. Como a interpretação jurídica está imersa nas circunstâncias
humanas, não se pode olvidar que o inconsciente exerce influência no momento da decisão que
pode, inclusive, determinar o sentido eleito pelo
operador do direito.
Sobre o tema, vale analisar o caso de uma senhora idosa que foi presa em flagrante por tráfico
de substâncias entorpecentes. Após a audiência
de interrogatório, o magistrado, conta-se, decidiu pela concessão da liberdade provisória, visivelmente sensibilizado com aquela idosa, que
possuía nos olhos a doçura própria das senhoras
distintas. A ré, por sua vez, após cumprido o alvará de soltura, empreendeu fuga. É bem possível
que, no momento em que o magistrado interpretava o conteúdo do art. 312 do Código de Processo Penal, para firmar sua convicção acerca da
existência das causas que autorizam a decretação
da prisão preventiva, bem como ao analisar as
vedações incidentes no caso, a figura de sua própria avó dominou o seu cenário psíquico. Logo,
aquela senhora ali presente obteve as qualidades
próprias da avó querida: a doçura, o amor e a
assistência incondicional. Entretanto, é lógico
que aquela senhora que estava sentada no banco
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dos réus, que detinha ligações com organizações
criminosas poderosas e tinha sido flagrada com
quantidade significativa de tóxico, não detinha
as qualidades da avó do magistrado. Entretanto,
é bem possível que a figura inconsciente do neto
subtraiu a caneta do operador no momento da
aplicação do direito.
O exemplo de interferência inconsciente tratado é hipótese extrema. Entretanto, sutilezas
inconscientes, a todo o momento, estão prontas
a exercer influências e ditar o norte das escolhas interpretativas, dentro da rotina tida como
normal.

3 A afirmação total do ordenamento
jurídico e o risco de arbítrio
A autoridade competente, ao analisar a lide,
tem o dever de interpretar o ordenamento jurídico, nele incluídos os princípios. Embora, durante
o ato, circunstâncias objetivas exerçam poder no
sentido de impedir o arbítrio, diversos pontos de
fluidez, como já visto, permitem flexibilidade e a
interferência de certo subjetivismo, consciente e
inconsciente. Embora os princípios permitam amplo espaço para seleção de seu sentido, inclusive
com desconsideração de sentidos expressamente
previstos por normas de menor envergadura, não
se pode, a pretexto de impedir o subjetivismo, negar ao operador o direito de manusear o ordenamento em sua completude. Se assim fosse, todo o
sistema perderia a lógica, pois se negaria força às
normas mais poderosas, sublevando a hierarquia.
É certo que aplicar o direito com início na análise das normas do ápice do ordenamento jurídico,
afastando normas inferiores sem fundamentação,
não é nada mais do que a obrigação diária do magistrado, não representando excepcionalidade ou
postura revolucionária.
Embora a interpretação dos princípios aumente
o campo de atuação no momento de selecionar o
sentido do complexo simbólico produzido pelo
legislador, não é a aludida prática a vilã do risco do
arbítrio. O campo de fluidez existirá, como visto,
de qualquer forma, porque se está tratando de um
fenômeno humano. Ademais, o aplicador arbi236

trário exercerá arbítrio mesmo diante de espaço
mínimo de manobra.
De qualquer sorte, ainda que inevitável o risco, é imprescindível que os aplicadores do direito,
cientes que entram em campo de fluidez, redobrem a atenção, diante das forças que atuam no
momento.
Destarte, é necessário verificar que a influência do inconsciente é um fenômeno inerente ao
funcionamento psíquico. As circunstâncias pessoais com certeza influem nas decisões e não há
como libertar-se da condição humana. Porém,
um inconsciente negligenciado pode conduzir
o operador à zona do arbítrio, culminando por
gerar a assunção do controle por personagens
sombrios no momento decisório. Logo, além da
busca constante dos elementos que objetivam o
ato de interpretação, vital conhecer as próprias
circunstâncias pessoais e as circunstâncias sociais vigentes, bem como travar contato com os
elementos presentes no lado escuro da psique.
Do ponto de vista institucional, os órgãos de
revisão têm deveres para com a coerência do sistema, estabelecendo posições pacíficas sobre os
temas discutidos, de forma rápida, criando, desse
modo, um clima de respeito aos precedentes.
O legislador, por sua vez, com posição madura
acerca da natureza da atividade que normatiza,
deve continuar criando mecanismos institucionais
que, sem imobilizar o campo que permite fazer
justiça em cada caso peculiar, minorem os efeitos
da fluidez interpretativa, em nome da coerência
do sistema.
A sociedade, de seu turno, entendendo que a
aplicação do direito é a prática possível, mas sincera, ao franquear legitimação fraternal, iniciará
um novo capítulo no campo do conhecimento
jurídico.
Diante deste panorama, vital constatar o grau
de complexidade verificado desde a produção das
normas jurídicas até a efetiva incidência no caso
concreto, com resolução dos conflitos em nome
da força unificadora em detrimento do arbítrio.
O emaranhado, como se vê, é incompatível com
o purismo angelical, mesmo que lógico, mas é
jurídico do início ao fim, com acolhimento do
mistério.

I Jornada de Direito Constitucional

Bibliografia
FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. Editora Atlas. Sexta edição.
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso
de Direito Administrativo. Malheiros Editores.
Décima quinta edição.
GRINBERG, Luiz Paulo. Jung, o homem criativo.
Editora FTD.
WOLF, Steve; ZWEIG, Connie. O jogo das sombras. Editora Rocco.

237

Coisa julgada inconstitucional: uma ofensa ao Estado
Democrático de Direito
Juíza federal Vânila Cardoso André de Moraes

1 Introdução
Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, em sede do Recurso Extraordinário RE
594350/RS1, reconheceu o alcance do art. 741,
parágrafo único do CPC2, o qual declara a inexi1

2

2. EMENTA: COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL.
INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS
EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL.
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA. EXIGÊNCIA DE
CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS. VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO
DE DIREITO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA RES JUDICATA.
TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL
DISPUTARI DEBEBAT. CONSEQÜENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA
EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE
PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A
QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.
741 DO CPC. MAGISTÉRIO DA DOUTRINA. RE CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. – A sentença de mérito transitada
em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de
específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que
haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em
lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior
modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em
legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de
controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de
constitucionalidade. – A decisão do Supremo Tribunal Federal
que haja declarado inconstitucional determinado diploma legislativo em que se apóie o título judicial, ainda que impregnada
de eficácia ex tunc, como sucede com os julgamentos proferidos
em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 – RTJ 164/506509 – RTJ 201/765), detém-se ante a autoridade da coisa julgada,
que traduz, nesse contexto, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, in abstracto,
da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. Ministro CELSO DE
MELLO Relator; decisão publicada no DJE de 11.06.2010.
Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só
poderão versar sobre: (Redação dada pela Lei 11.232, de 2005)
I – falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia;
(Redação dada pela Lei 11.232, de 2005) II – inexigibilidade do

gibilidade de título judicial fundado em lei ou ato
normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou
interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo
Supremo Tribunal Federal como incompatíveis
com a Constituição Federal. (Redação pela Lei
11.232, de 2005).
Referido dispositivo encontra-se inserido no
título dos “Embargos à Execução contra a Fazenda Pública”, portanto, é matéria de característica
própria do nosso direito processual público, uma
vez presente interesse da Administração Pública
em juízo.
A decisão prolatada pela Corte Constitucional
aprofunda alguns aspectos da coisa julgada como
garantia da segurança jurídica e da tutela judicial
efetiva, argumentos estes que expõem a fragilidade
da chamada relativização da coisa julgada.3
título; III – ilegitimidade das partes; IV – cumulação indevida
de execuções; V – excesso de execução; (Redação dada pela Lei
11.232, de 2005); VI – qualquer causa impeditiva, modificativa
ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à
sentença; (Redação dada pela Lei 11.232, de 2005); Vll – incompetência do juízo da execução, bem como suspeição ou impedimento do juiz. Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso
II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título
judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação
ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal.
(Redação pela Lei 11.232, de 2005) (grifo nosso).
3

A relativização da coisa julgada encontrou defensores na doutrina brasileira, como Humberto Theodoro Junior (2009, p. 57)
ao mencionar que “(...) a coisa julgada não tem o condão de eliminar a profunda ineficácia da sentença, que, por isso mesmo,
será insanável e argüível a qualquer tempo. Assim, como a lei
inconstitucional é irremediavelmente nula, também a sentença
formalmente transitada em julgado não tem força para se manter,
quando prolatada contra a vontade soberana da Constituição”.
No mesmo sentido Rogério Licastro Torres de Mello (2006, p.
302), “(...) à retirada da exigibilidade do título executivo diante
de ter a lei que o suporta a posteriori declarada inconstitucional,
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Constata-se que o casuísmo legislativo favorável à Administração Pública encontra no art. 741,
parágrafo único, do CPC, um dos seus pontos altos
no nosso sistema jurídico, pois permite a relativização da coisa julgada quando o Poder Público
foi condenado em sentença transitada em julgado, que poderá ser argüido em sede de embargos
à execução. Agregou-se ao sistema do processo
um mecanismo de eficácia rescisória de sentenças denominadas inconstitucionais. Há previsão
de relativização da coisa julgada, também no art.
475-L, § 1º do CPC, na hipótese de impugnação
ao cumprimento de sentença quando presentes
tão-somente interesses privados.
Ocorre que a relativização da coisa julgada é
matéria típica da chamada jurisdição administrativa, pois praticamente não existem declarações
de inconstitucionalidade do Código Civil ou do
Código Comercial. Essas sentenças de inconstitucionalidade acabam beneficiando o Poder Público,
já que as matérias que envolvem a declaração de
inconstitucionalidade estão atreladas ao Direito
Administrativo, Previdenciário, Tributário, dentre outros, envolvendo a Administração Pública
e acarretando conseqüências para o direito processual público.

2 Breves considerações acerca do Direito
Processual Público no Brasil (Jurisdição
Administrativa)
Para melhor compreensão das abordagens realizadas, é importante contextualizar em nosso sistema jurídico o tratamento direcionado ao direito
processual público, até como forma de compreender os equívocos recorrentes no trato da questão
pelos operadores do Direito.
É possível constatar que o nosso sistema
processual tem origem na Teoria Geral do Processo européia, relacionado aos litígios individuais, pois os grandes processualistas como
revela de forma granítica, o fortalecimento, no seio do direito
processual, da tendência à superação de óbices tradicionalmente
arraigados no processo (como a coisa julgada) em caso de confl ito da decisão exeqüenda com o texto constitucional (...)”.

Chiovenda e Calamandrei escreveram a respeito do Direito Processual das causas privadas.
O que se observa no Brasil é que os processualistas estão fazendo construções teóricas baseadas na efetividade, porém as bases estão fincadas
no Direito Processual Privado; por outro lado,
o Poder Público edita leis defendendo sempre a
supremacia do interesse público. Disto decorre
uma produção legislativa desconexa e carente
de sistematização, com a conseqüente falta de
efetividade das causas em que há interesse público, pois a base teórica do nosso processo civil
não consegue convencer que o Poder Público
tem de respeitar as regras do processo de litígio
privado.
Pertinentes as lições de Leonardo Greco
(2003) a respeito do tema ao mencionar que o Direito Processual Público é justamente a tentativa
de analisar as questões processuais nos litígios entre Estado e um particular, à luz de princípios que
o Estado tem de respeitar a partir de um Teoria
Geral do Direito Público e a partir de princípios
que regem as relações do Estado com o cidadão,
que estão na Constituição. De acordo com o autor, os princípios seriam os seguintes: a) que não
existe mais supremacia do interesse público sobre
o individual. Ao contrário, o próprio Estado tem
que se curvar à prevalência dos direitos fundamentais; b) O Estado, nas suas relações com os
cidadãos, tem que observar os princípios do art.
37 — impessoalidade, legalidade, moralidade,
eficiência.
A questão que surge é como conciliar o respeito
à dignidade da pessoa humana, a prevalência de
direitos fundamentais, o respeito a uma relação
democrática Estado-cidadão no processo e, ao
mesmo tempo, considerar as peculiaridades do
Estado.
A decisão do Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário 594350/RS, relatada pelo
Min. Celso de Mello, bem valorou alguns aspectos desta questão, reconhecendo a coisa julgada
material como elemento do Estado Democrático de Direito garantidora da segurança de que o
Poder Público também está compelido a cumprir
as decisões judiciais que alcançaram o caráter de
imutabilidade.
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3 Aspectos relevantes da decisão do
Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário 594350/RS
Inicialmente a Corte Constitucional definiu o
instituto da coisa julgada como um atributo específico da jurisdição e revelado pela dupla qualidade
que tipifica os efeitos emergentes do ato sentencial:
a imutabilidade, de um lado, e a coercibilidade, de
outro. Estes atributos caracterizam a coisa julgada em
sentido material, criando, desse modo, a situação de
certeza, de estabilidade e de segurança para as relações jurídicas, a qual nem mesmo a lei pode destruir
ou vulnerar. É o que se infere do art. 5º, XXXVI4, da
Lei Maior e, sob esse aspecto, pode-se qualificá-la
como garantia constitucional de tutela dos direitos.
Quanto à eficácia preclusiva da res judicata, em
sede de execução, não mais se justifica a renovação
do litígio que foi objeto de resolução no processo
de conhecimento, especialmente quando a decisão
que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida
da autoridade da coisa julgada, hipótese em que,
nos termos do art. 474 do CPC, “reputar-se-ão
deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas
que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido”.
Destaca-se a essencialidade do postulado da segurança jurídica e a conseqüente imprescindibilidade
de amparo e tutela das relações jurídicas definidas
por decisão transitada em julgado.
CANOTILHO (1988) define com precisão o
princípio da proteção de confiança como um subprincípio ou como uma dimensão específica da
segurança jurídica. Em geral, considera-se que a
segurança jurídica está conectada com elementos
objetivos da ordem jurídica — garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização
do direito —, enquanto a proteção da confiança
liga-se mais com as componentes subjetivas da
segurança, designadamente a calculabilidade e
a previsibilidade dos indivíduos em relação aos
efeitos jurídicos dos atos dos poderes públicos. E
neste ponto específico verifica-se a necessidade
de o Estado cumprir as decisões que transitaram
em julgado, mesmo após a declaração da inconstitucionalidade da fundamentação que originou o
4
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Art. 5º, inciso XXXVI – “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

título, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e, conseqüentemente, da confiança.
Um ponto crucial atrelado à efetividade da
prestação jurisdicional diz respeito ao dever de
cumprir as decisões emanadas do Poder Judiciário, notadamente nos casos em que a condenação
judicial tem por destinatário o próprio Poder
Público, eis que muito mais do que simples incumbência de ordem processual, representa uma
incontornável obrigação institucional a que não
se pode subtrair o aparelho de Estado, sob pena
de grave comprometimento dos princípios consagrados no texto da Constituição da República.
Nesse contexto é que a exigência de segurança
jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnada de
elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo
as de direito público.
O último aspecto de fundamental importância
do julgado e que remete à própria legitimação do
Estado refere-se à coisa julgada material e Estado Democrático de Direito (Nelson Ney Junior
e Rosa Maria Nery, 2010). A doutrina mundial
reconhece o instituto da coisa julgada material
como ‘elemento de existência’ do Estado Democrático de Direito (...). A ‘supremacia da Constituição’ está na própria coisa julgada enquanto
manifestação do Estado Democrático de Direito,
fundamento da República (CF 1º caput), não sendo princípio que possa se opor à coisa julgada
como se esta estivesse abaixo de qualquer outro
instituto constitucional. (...) O risco político de
haver sentença injusta ou inconstitucional no
caso concreto parece ser menos grave do que o
risco político de instaurar-se a insegurança geral
com a relativização (‘rectius’: desconsideração)
da coisa julgada.
Ao final, a decisão conclui pela inconstitucionalidade do art. 741, parágrafo único do CPC, sob
os seguintes argumentos:
A norma, instituída pela Lei 11.232/05, é, portanto, materialmente inconstitucional. Não se
trata de privilegiar o instituto da coisa julgada
sobrepondo-o ao princípio da supremacia da
Constituição (...). A coisa julgada é a própria
Constituição Federal, vale dizer, manifestação,
dentro do Poder Judiciário, do Estado Demo-
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crático de Direito (CF 1º caput), fundamento
da República.

4 Coisa julgada e a ofensa ao Estado de
Direito
No Brasil, o Estado demonstra grande interesse
na vulnerabilidade da coisa julgada para eternizar
sua moratória. Entretanto, a coisa julgada é uma
garantia do direito à tutela jurisdicional efetiva,
pois está relacionada à garantia constitucional do
direito de ação, a qual ficaria absolutamente esvaziada com a admissão de uma solução provisória
dos litígios.
Ao proibir-se, na fase de execução, o acesso
efetivo à jurisdição, materializa-se a subordinação
existente entre o Estado e o cidadão nos Tribunais.
Uma subordinação revestida na proteção do interesse público que, por muitas vezes, não encontra
amparo nas tarefas precípuas do Estado, mas sim
em prerrogativas pecuniárias.
Sem dúvida não podemos desconsiderar que
a situação é uma opção política, entretanto, nos
parece que o sistema convive melhor com uma
sentença injusta do que com a insegurança gerada
pela possibilidade de desconsideração das decisões
emanadas pelo Poder Judiciário acobertadas pela
coisa julgada. É a ponderação entre o prestígio
das decisões judiciais e a supremacia da certeza
do Direito com valor político sobre uma hipotética
busca da decisão mais justa.
Observando as inovações legislativas que estão
por vir não se vislumbram ventos de mudança,
pois já tramita no Senado o Anteprojeto do novo
Código de Processo Civil, n. 166/2010 e, a título de
conhecimento, a Exposição de Motivos do Código
esclarece a hipótese de modulação de efeitos, além
de reduzir o prazo da rescisória para 01 ano. Entretanto, manteve o disposto no art. 741, parágrafo
único e 475, L, § 1º, do CPC ao determinar, no § 4º
do art. 496, que “para efeito do disposto do inciso
III, caput, considera-se inexigível o título judicial
fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal,
ou fundado em aplicação ou interpretação da lei
ou ato normativo tidos pelo Supremo Tribunal
Federal como incompatíveis com a Constituição.”

Portanto, não incidirá multa na hipótese de descumprimento da obrigação de pagar quantia certa
quando demonstrada a inexigibilidade da sentença, mantendo-se, assim, a ofensa à coisa julgada,
de forma contrária ao entendimento recente do
Supremo Tribunal Federal.
É sabido que um controle judicial independente do Poder Público atrelado ao princípio da
legalidade e a tutela judicial efetiva se estabeleceram como elementos chaves do conceito de Estado de Direito (SOMMERMANN, 2009). “Em
sua obra Der Rechtstaat ( El Estado de Derecho),
publicada em 1864, Otto Bahr destacou sucintamente que ‘o Direito e a lei somente podem adquirir significado e poder real quando encontram
um pronunciamento judicial disposto para sua
realização” (BAHR, 1864 apud SOMMERMANN,
2009, p. 4). E tal não ocorre quando o próprio
sistema admite a provisoriedade das decisões com
ofensa ao modelo de Estado previsto na Constituição Federal.

5 Conclusão
Constata-se que o casuísmo legislativo favorável à Administração Pública encontra no art. 741,
parágrafo único, do CPC, um dos seus pontos altos
no nosso sistema jurídico, pois permite a relativização da coisa julgada quando o Poder Público
foi condenado em sentença transitada em julgado,
que poderá ser argüido em sede de embargos à
execução.
A relativização da coisa julgada é típica da chamada jurisdição administrativa, pois essas sentenças de inconstitucionalidade acabam beneficiando
o Poder Público, já que as matérias que envolvem
a declaração de inconstitucionalidade estão atreladas ao Direito Administrativo, Previdenciário,
Tributário, envolvendo a Administração Pública
e acarretando conseqüências para o direito processual público.
Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
RE 594350/RS, reconheceu o alcance do art. 741,
parágrafo único, CPC, ao decidir que a norma
instituída pela Lei 11.232/05 é materialmente inconstitucional.
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No Brasil, o Estado demonstra grande interesse
na vulnerabilidade da coisa julgada para eternizar
sua moratória. Entretanto, a coisa julgada é uma
garantia do direito à tutela jurisdicional efetiva, e
é a própria Constituição Federal, significa dizer,
manifestação dentro do Poder Judiciário, do Estado Democrático de Direito.
Conclui-se, assim, que o risco político de haver sentença injusta ou inconstitucional no caso
concreto parece ser menos grave do que o risco
político de instaurar-se a insegurança geral com a
relativização da coisa julgada.
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Cotas para ingresso nas universidades — critérios econômico
versus racial: a impropriedade do método de aferição da cor/raça
para o alcance dos objetivos constitucionais de igualdade
Juiz federal Warney Paulo Nery Araujo

Questão das mais tormentosas saber se a previsão de cotas raciais como critério de ingresso nas
universidades fere o princípio constitucional da
isonomia ou se, ao contrário, o atende ao prever
reservas de vagas nas universidades a um grupo
específico, cuja situação justifica a desigualdade
proposta.
A solução aqui, como sói acontecer em tema de
igualdade, está na escolha do discrímen, ou seja,
saber se a opção discriminante escolhida é legítima ou não, de acordo com os objetivos fundamentais da República (art. 3º, I e IV, CF/88). E se
tem aptidão para atingir a finalidade de dar efetiva
igualdade de condições e oportunidades a todos.
Assim, é necessário, para se estabelecerem cotas
de ingresso, que se determine, precisamente, qual
o fator de discrímen, causador da desigualdade
de acesso à educação e como sua utilização irá
revertê-la.
Em geral, as universidades brasileiras vêm estabelecendo em seus editais 03 fatores de discrímen
para o ingresso: 1) aluno oriundo de escola pública
(econômico); 2) negro oriundo de escola pública
(racial e econômico); 3) negro ou indígena (racial).
Há, pois, a previsão de critério puramente econômico ou racial e também critério que mescla as
duas opções (racial e econômico).
Tenho ser altamente questionável a escolha de
um discrímen puramente racial como opção de
escolha para ingresso, já que se embasa em critério
pouco confiável e quiçá inexistente.
Nesse sentido, vale lembrar trecho da ementa
do famoso HC 82.824/RS em que o Min. Moreira
Alves analisou a questão do antissemitismo:
3. Raça humana. Subdivisão. Inexistência.
Com a definição e o mapeamento do genoma
humano, cientificamente não existem distinções entre os homens, seja pela segmentação
da pele, formato dos olhos, altura, pêlos ou por

quaisquer outras características físicas, visto
que todos se qualificam como espécie humana. Não há diferenças biológicas entre os seres
humanos. Na essência são todos iguais.

Bem por causa disso é que, em geral, o método
escolhido pelas universidades para a definição da
cor/raça do candidato dá-se por meio da auto-identificação somada a uma entrevista recheada
de perguntas preconceituosas, numa tentativa estatal risível de se classificarem as pessoas segundo
critérios visuais próprios.
Não é de se surpreender que tais métodos
acabem resultando em retumbantes fiascos
como é exemplo a antológica, e já folclórica,
classificação divergente dada pela UNB a irmãos gêmeos idênticos: um aceito como negro no sistema de cotas, o outro não, conforme notícia do site G1 de 29/05/2007 (acessado
em 13/01/2011: http://g1.globo.com/Noticias/
Vestibular/0,,MUL43786-5604,00.html).
Não se está aqui olvidando a história de preconceitos e dificuldades dos negros no Brasil, capaz de, por si só, legitimar a implantação de políticas tendentes a combater a continuidade e evitar
a repetição dessas injustiças.
O que, no entanto, não se dará com a utilização
de métodos arbitrários, que, pela questionável eficácia, senão impossibilidade, se mostra impróprio
para afirmar a cor/raça da maioria do povo brasileiro, que de uma forma ou de outra é altamente
miscigenada.
Por seu turno, o critério econômico é, sem
sombra de dúvidas, razoável, objetivo e tendente a
atingir os desideratos das cotas de ingresso: permitir o acesso à educação daqueles que não tiveram
condições e oportunidades iguais.
Note-se que ao reservar vagas àqueles candidatos oriundos de escolas públicas, elege discrímen
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facilmente sindicável e plenamente relacionado
com as circunstâncias sociais e econômicas de cada
um dos candidatos, uma vez que essas não são as
mesmas quando se comparam os alunos das redes
de ensino particular e dos cursinhos pré-vestibulares, com melhores condições de ensino, com os da
rede pública, de notória deficiência, provocando
assim a desigualdade entre os estudantes para o
acesso à educação de qualidade, que as cotas pretendem corrigir.
Assim, e tendo em mente que a questão das
cotas raciais ainda se encontra em aberto, aguardando manifestação definitiva do STF, acredito
que o discrímen econômico, ao contrário do racial,
não encontra dificuldades em ser afirmado como
conforme aos princípios constitucionais.
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