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Apresentação
A presente publicação, formando o décimo quarto volume da Coleção
Jornada de Estudos Esmaf, reúne os artigos elaborados em torno da temática desenvolvida ao longo da I Jornada de Ciências Sociais da Escola de
Magistratura Federal da 1ª Região, realizada na cidade de Teresina/PI, no
período de 31 de agosto a 2 de setembro de 2011, onde foram proferidas
conferências pelo professores doutores Agostinho Ramalho Marques Neto
— “Democracia, cidadania e o lugar do magistrado no mundo globalizado”;  
Marcus Faro de Castro — “Direito e desenvolvimento econômico”; Nelson
Cerqueira — “Reflexões sobre filosofia e método em direito”; Ruy Samuel
Espíndola — “Teoria dos princípios e neoconstitucionalismo: o retorno do
pêndulo”; José Henrique Rodrigues Torres — “Ideologia patriarcal e direitos humanos das mulheres, discriminação e estereótipos”; João Maurício
Adeodato — “O problema do conhecimento e o problema ético no trabalho do magistrado”; Menelick de Carvalho Netto — “Direitos fundamentais,
tensões principiológicas produzidas nos casos concretos e a superação do
direito como sistema de regras” e Mônica Sette Lopes — “O Poder Judiciário e a opinião pública: o tempo do direito e o tempo da comunicação”.
Para muito além de simples requisito para certificação de aproveitamento dos magistrados participantes, representa o reclamo à apresentação
de tais trabalhos, 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

O direito à felicidade
Adrian Soares Amorim de Freitas1

A noção de felicidade encontra-se associada a um estado de plenitude
e máxima satisfação pessoal. Na Grécia antiga, o termo eudaimonía representava justamente esse estado de espírito, alcançável, segundo Aristóteles,
por meio da ética (BITTAR, 2009, p. 128).
De fato, a ética aristotélica focaliza o bem de todos como o caminho
para o alcance da felicidade, com o exercício, por parte dos membros da
comunidade, de virtudes, como, por exemplo, a honestidade, a temperança
e a benevolência.
Assim, cada cidadão seria responsável pela sua felicidade e dos demais membros da comunidade, uma vez que apenas com a atuação conjugada
de todos os integrantes da sociedade é que se poderia alcançar a felicidade
coletiva.
Essa noção de felicidade, por sua vez, não se confunde com a de alegria, considerando-se que esta sugere um estado temporário, ao passo que
aquela reflete uma situação de permanência.
Observe-se, também, que a noção de felicidade não se confunde com
a de bem-estar de que cogita o preâmbulo da Constituição, nem com o conceito de bem comum, erigido a objetivo fundamental da República (art. 3º,
IV, da Constituição de 1988).
O bem comum, por sua vez, relaciona-se, de acordo com uma corrente, conforme destacado na Carta Encíclica Pacem in terris2, ao “respeito
aos direitos e deveres da pessoa humana”, havendo quem se posicione no
sentido de que seria “um acervo de bens, criado pelo esforço e a participação ativa dos membros de uma coletividade e cuja missão é a de ajudar os
indivíduos que dele necessitam, para a realização de seus fins existenciais”,
como leciona Nader (1997, p. 133).
1
2

Juiz federal substituto.

Disponível em:.<http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_ j-xxiii_enc_11
041963_pacem_po.html>. Acesso em: 17 jul. 2012.
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Por outro lado, a noção de bem-estar, apesar de se aproximar da
percepção de felicidade (algumas vezes os termos são traduzidos como sinônimos), parece se inclinar para uma sensação de conforto, em patamar
inferior ao sentimento de felicidade.
Essa busca da felicidade, todavia, pode gerar dificuldades morais,
conforme se possa extrair a máxima felicidade, como se pode notar das ideias
de Jeremy Bentham, um dos maiores expoentes da doutrina do utilitarismo.
Conforme Sandel (2011, p. 48), “de acordo com Bentham, a coisa certa a fazer
é aquela que maximizará a utilidade. Como ‘utilidade’ ele define qualquer
coisa que produza prazer ou felicidade e que evite a dor ou o sofrimento”.
Assim, se a dor de uma pessoa pudesse proporcionar prazer a muitos,
ela deveria ser adotada, considerando-se ser favorável a balança da dor/
prazer, dentro de um contexto meramente matemático.
De fato, para se saber se um determinado ato seria favorável, dever-se-ia somar os valores equivalentes à dor e ao prazer em relação ao número de pessoas envolvidas; caso o total relativo ao prazer fosse superior ao
concernente à dor, o ato se mostraria favorável, como relata Morris (2002,
p. 265).
O pensamento utilitarista, todavia, levado ao extremo pode conduzir
a questões morais relevantes, como revela Sandel (2011, p. 52), em relação à
validade de utilização, por exemplo, de tortura de um suspeito de terrorismo
a fim de se descobrir a suposta existência de uma bomba-relógio que está
prestes a explodir. De acordo com o professor da Universidade de Harvard,
o argumento a favor da tortura, nessa hipótese, possui base utilitarista, impingindo dor e sofrimento a uma única pessoa em favor daqueles que podem
se livrar da explosão na garantia da segurança física.
Sublinhe-se que o caso exposto reflete a maximização da felicidade
de alguns em detrimento daquele suspeito de se envolver com a reprovável
prática terrorista. O exemplo formulado no plano acadêmico não se encontra
distante da realidade.
Realmente, ao promulgar o USA Patriot Act3 em outubro de 2001, os
Estados Unidos autorizaram o interrogatório e a tortura de presos suspeitos
3

A expressão é um acrônimo de “Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools
Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001”, que, numa tradução livre, significa “Ato
de Unir e Fortalecer a América Providenciando Ferramentas Apropriadas Necessárias para Interceptar e Obstruir o Terrorismo, de 2001”.
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de espionagem e terrorismo, sem direito a defesa ou julgamento, procurando
proteger a vida dos cidadãos norte-americanos.
Desse modo, para os defensores dessa corrente, seria válida a utilização de tortura em hipóteses-limites, nas quais seria sacrificado o direito à
incolumidade de uma pessoa, a fim de se resguardar a dos demais membros
da sociedade.
O sentimento de que o terrorista merecia ser sacrificado permitiria,
em última análise, a tortura também do seu filho (caso o terrorista em si
não cooperasse), considerando-se a essência do utilitarismo — máximo
de felicidade —, dentro de uma projeção meramente calculista da relação
custo-benefício.
O filho do terrorista, assim, a despeito de completamente inocente,
padeceria por atos eventualmente praticados pelo seu pai (suspeito da prática terrorista), em prol da vida dos demais cidadãos.
No mesmo tom, tem-se a retaliação contra atos terroristas em função
da equivalência no que concerne à violência aplicada. No particular, resgata-se o pensamento de Ferraz Junior (2009, p. 264):
A retaliação, como ato violento, pode ter uma finalidade, até mesmo
uma finalidade bem-sucedida. Mas o objetivo alcançado pela violência
só explica a violência, não é capaz de justificá-la. Por mais que busque
uma justificação, a violência não vai além de uma explicação. Por isso,
por mais explicada que seja, sempre traz algo de arbitrariedade. Pode
ser percebida como eficaz e até como válida, mas não afasta o inconformismo humano contra a perda de sentido das coisas.

Em última análise, a adoção dessa tese utilitarista poderia levar alguns a adotar valores em relação aos diversos direitos existentes, como, por
exemplo, quanto se pagaria por um constrangimento ou até mesmo por uma
parte do corpo humano, circunstância que bem reflete sua inadequação.
Assim, a busca da felicidade pode encontrar algumas barreiras morais
intransponíveis, uma vez que o ser humano não deve ser desconsiderado
como sujeito de direitos, revelando, nesse passo, a inaplicabilidade de atos
que se afastem dessa premissa.
Haveria, contudo, um direito à felicidade? Pensamos que sim.
Não nos parece racional que o ser humano tenha sido concebido sem
que tenha um objetivo, um propósito. A vida humana deve ter uma finali13
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dade, capaz de agregar um valor positivo para a sociedade, influenciando
favoravelmente a sua própria vida e a dos demais seres humanos.
Afinal, se, como ensina Nalini (2010, p. 27), “pessoa é o ser humano
capaz de conferir valor e significado à própria existência”, esse valor deve
se voltar para o engrandecimento e a melhoria da humanidade, dentro de
um contexto de desenvolvimento pessoal e comunitário.
A Organização das Nações Unidas, nesse sentido, aprovou, em julho
de 2011, uma resolução intitulada “Felicidade: em direção a uma abordagem
holística para o desenvolvimento”4, reconhecendo a felicidade como uma
meta fundamental humana e convidando os Estados-Membros a adotarem
políticas públicas estatais que sejam orientadas com base também em indicadores de felicidade e do bem-estar.
A proposta é oriunda do Reino do Butão, que possui um indicador
denominado “Felicidade Interna Bruta”5. O referido índice parte da premissa de que a felicidade é o desejo de cada indivíduo, circunstância que atrai
a responsabilidade estatal de propiciar as condições necessárias para que
esse estado seja alcançado6.
Essa orientação já era adotada pela Constituição do Japão de 1946,
influenciada diretamente pelos Estados Unidos7, conforme Azuma (2007, p.
299), havendo dispositivo expresso acerca do tema8:

4
5

6
7
8

Artigo 13. Todas as pessoas devem ser respeitadas como indivíduos.
Seu direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade deve, na medida
em que não interfira com o bem-estar público, ser a consideração su-

Disponível em: <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39084>. Acesso em: 17 jul.
2012.

Detalhes do cálculo do indicador, que é obtido pelo exame de nove parâmetros (padrão de vida,
saúde da população, educação, vitalidade do ecossistema, preservação e promoção da cultura, uso
do tempo, boa governança, vitalidade comunitária e bem-estar emocional), podem ser obtidos diretamente do site das Organizações das Nações Unidas. Disponível em: <http://www.un.int/wcm/
content/site/bhutan/cache/offonce/pid/8032;jsessionid=04285B8214C9FF841B6C0AC2119303
5C>. Acesso em 17 jul. 2012.
A pesquisa, realizada em 2007, concluiu que 68% (sessenta e oito por cento) dos butaneses estão
muito felizes com suas vidas.

Nesse sentido, a Declaração de Independência dos Estados Unidos consigna que é uma verdade
autoevidente que as pessoas possuam direito inalienável à busca da felicidade. Disponível em:
<http://www.ushistory.org/declaration/document/>. Acesso em: 17 jul. 2012.
Disponível em: <http://www.gutenberg.org/cache/epub/612/pg612.html>. Acesso em: 17 jul.
2012.
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prema na legislação e em outros assuntos governamentais. (Tradução
nossa.)

No plano positivista pátrio, tramita no Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição 19/2010, alinhada à orientação da ONU, que
pretende alterar a redação conferida ao caput do art. 6º do texto constitucional com o intuito de incluir a felicidade como o fim dos direitos sociais.
O dispositivo passaria a possuir a seguinte redação:
Art. 6º São direitos sociais, essenciais à busca da felicidade, 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.

Observa-se que a felicidade de que cogita o dispositivo diz respeito
à felicidade coletiva e não à individual. Por outro lado, a norma enfatiza a
felicidade como o fim pelo qual se obtém, considerando-se como parâmetros, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos
desamparados.
Deve-se lembrar, todavia, o alerta de Sen (2011, p. 317), no sentido
de que as pessoas que constituem as camadas mais penalizadas da sociedade têm, em geral, uma percepção de felicidade traduzida em pequenos (ou
quaisquer) auxílios que possam angariar, dentro de um processo de adaptação social, que, assim, não se ajusta a uma concepção de felicidade justa.
De fato, não raro, verifica-se que aqueles que formam a população
mais miserável contentam-se com pequenos agrados financeiros advindos
de entidades públicas, produzindo uma sensação de que, com a benesse
estatal, estariam no nível de felicidade merecido.
De todo modo, a felicidade passaria, então, a ser um dos critérios
para a atuação estatal relativamente às políticas públicas correspondentes.
Como se vê, a busca da felicidade é inerente ao ser humano e, em
razão disso, deve orientar as políticas públicas estatais, propiciando o ambiente necessário para que esse objetivo seja plenamente alcançado por
todos, dentro de uma nova dimensão dos direitos fundamentais.
Nesse sentido, recolhe-se posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que reconhece que o direito à busca da felicidade “é um consectário
15
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do princípio da dignidade da pessoa humana” (STA 223-AgR, rel. ministra
Ellen Gracie)9.
Não resta dúvida que, sendo a busca da felicidade um direito autoevidente e inerente à natureza humana, deve merecer a proteção devida,
alçando-o à coerente condição de direito fundamental.
Desse modo, a alteração constitucional pretendida com a PEC
19/2010 segue a orientação da ONU, favorecendo o alcance desse ideal humano, que passa a ser um objetivo jurídico, cabendo ao Estado e à sociedade
a responsabilidade por propiciar o cumprimento desse objetivo, seja no
campo individual, seja no coletivo.
Assim, apesar das imensas dificuldades que se observam na concretização do ideal de felicidade, não se pode jamais abandonar a sua busca
como o propósito último da humanidade e finalidade precípua do Estado.
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Positivismo, neoconstitucionalismo e as decisões judiciais
Ana Paula Serizawa Silva Podedworny1

1 Introdução
Esse artigo é resultado de algumas reflexões sobre direito, filosofia
e magistratura surgidas dos debates e provocações no âmbito da I Jornada
de Ciências Sociais, promovida pela Esmaf, em 2011, na cidade de Teresina.
Nele procurei fazer um breve resgate histórico da formação do Estado
e dos contornos do direito moderno, ressaltando as características da fase
imediatamente anterior, marcada pelo positivismo, em contraposição à fase
atual, conhecida como neoconstitucionalismo.
Em adição, há uma tentativa de situar o juiz e a decisão judicial, a
qual nunca fica imune a críticas e julgamentos, em meio a esses extremos.

2 Estado, direito e o positivismo

A necessidade de decidir os conflitos nasceu com a organização dos
seres humanos em grupos sociais. Inicialmente, os conflitos eram decididos
pelo uso da força e da vingança. Com o desenvolvimento da sociedade e do
Estado, essa tarefa saiu da mão das pessoas envolvidas e foi transferida para
uma pessoa ou grupo de pessoas que, distante da situação posta, passou a
deter o monopólio da decisão e de sua aplicação, em nome do próprio Estado.
A história tem exercido permanente influência no direito. A cada
época histórica corresponde uma nova concepção do Estado e, por via de
consequência, do direito.
Desde a Antiguidade, já existe um Poder Judiciário e decisões judiciais
impositivas, conforme se verifica a partir das obras platônicas Êutifron e
Apologia de Sócrates, que tratam da acusação e do julgamento de Sócrates
por um tribunal ateniense.
1

Juíza federal substituta.
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Sócrates responde às acusações de não reconhecer os deuses da cidade, de introduzir novos cultos e de corromper a juventude. É julgado pelo
tribunal reconhecido e acreditado da cidade, tem direito a fazer sua defesa,
mas acaba condenado à morte.
O mais irônico é que talvez a obra em que existe o relato mais antigo
de um tribunal, de um julgamento e da aplicação de uma sanção jurisdicional
também remete à reflexão sobre a decisão imposta, sua legitimidade, sua
justiça.
Segundo Platão (2001, p. 142-143), teria dito Sócrates:
[...] Decerto, senhores, imaginais que eu fui condenado por carecer de
argumentos convincentes, no pressuposto que estivesse decidido a dizer e fazer tudo para ser absolvido. Nada disso! Sim, fui condenado por
deficiência, porém não de argumentos, senão de audácia e desfaçatez,
e por não decidir-me a dizer-vos o que talvez vos fosse mais agradável
ouvir [...]. Vou sair daqui julgado por vós como merecedor da pena de
morte, enquanto aqueles foram julgados pela Verdade como culpados
de maldade e de injustiça [...].

E, no comentário sobre a obra, Nunes (2001, p. 104) menciona expressamente o erro no julgamento de Sócrates:

[...] quando uma das partes se refere a erro de justiça cometido no
passado, é para alertar os juízes a não incidirem noutro igual naquela
conjuntura. Na Apologia só serve a referência para provar que sempre
houve erros de julgamento e sempre terá de haver, o que equivale a
chamar a atenção para o caráter muito relativo das decisões judiciais
[...].

O Poder Judiciário e o direito vão se desenvolver consideravelmente
a partir dos romanos, cuja herança nesses institutos chegou até nós. Mas, de
um modo geral, o direito, na Antiguidade, era formal, rígido, solene e primitivo. E as decisões judiciais seguiam fórmulas preestabelecidas, com pouca
ou nenhuma margem de liberdade quanto a seu conteúdo.  
A Idade Média foi uma época monopolizada pela Igreja Católica. A
partir do Renascimento e da Reforma Protestante, a sociedade viu brotar
uma pluralidade de valores e o surgimento do Estado moderno, na sua versão absolutista.
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As teorias do contrato social tentam explicar o momento em que os
homens, reunidos em sociedade, abrem mão de uma parte de sua liberdade
e autonomia e submetem-se ao poder do Estado.
Entre os filósofos contratualistas, destaca-se Hobbes (1985), cuja
obra Leviatã teve influência fundamental para o desenvolvimento da Teoria
do Estado. O Leviatã é um monstro bíblico que aparece em alguns trechos
do Antigo Testamento, inicialmente no Livro de Jó (3:8; 41:1-34). É descrito
como um monstro aquático de grandes proporções, que se tornou presença
constante no imaginário dos navegantes europeus da Idade Moderna.
No livro de Hobbes (1985), o Leviatã é a personificação do Estado,
devido a sua força e poder imensuráveis. Ele foi um dos filósofos que justificou teoricamente o Estado absolutista.
No campo jurídico, o Estado absolutista também assumiu contornos
próprios e foi caminhando para uma conceituação mais formal, afastando-se
do conteúdo axiológico. Barzotto (2007, p. 14) afirma:
A principal função do Estado Moderno, na sua versão absolutista, foi
precisamente esta: fornecer um padrão objetivo de resolução de conflitos, a lei, a uma sociedade cujo pluralismo poderia levar à dissolução. A
lei é simplesmente um comando do soberano. Ela é identificada como
jurídica pela sua origem, e não pelo conteúdo. Ou seja, ela pode ser
“justa” ou “injusta” sem que isso afete a sua qualificação jurídica. O jus
deixa de identificar-se com o justum, e passa a ser identificado com o
jussum (comando do soberano).

Sucedendo o Estado absolutista, o Estado liberal caracterizou-se por
uma nova ordem política, econômica, social e jurídica. Representou a vitória
da burguesia e necessitava garantir a acumulação de propriedade. Nesse
novo contexto, há a primazia do valor “segurança”, mas não do indivíduo
perante outros indivíduos, e sim do indivíduo em relação às ações do Estado.
Dessa forma, a própria ação do soberano passa a se submeter ao primado da
lei, pois essa ação precisa ser previsível: é a formação do Estado de direito.
Montesquieu, no Espírito das leis, defende a limitação do poder político e sua divisão conforme a atividade preponderante, com limites estabelecidos pela legislação. O poder emana do direito e o próprio direito estabelece
a forma de sua produção legítima.
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Segundo Max Weber (1944, p. 706 apud BARZOTTO, 2007, p. 16),
enquanto o Estado absolutista garantiu a neutralidade axiológica do direito,
o Estado liberal conquistou a sua independência em relação à esfera política.
É nesse contexto que surge o conceito positivista do direito. O positivismo jurídico tem como valor fundamental o ideal de segurança. Para
alcançar a segurança, a estabilidade e a previsibilidade das relações, o direito
ganhou autonomia em relação à moral, porque não se identificava com os
valores, e ganhou autonomia em relação à política, pois não se confundia
com o exercício do poder. Ainda segundo Barzotto (2007, p. 18-19):

[...] Com efeito “a perfeita delimitação do jurídico” com vistas a alcançar
a “segurança nas relações sociais” depende de uma rigorosa circunscrição do jurídico não só em relação aos valores, mas também em relação
aos fatos. Ou seja: a segurança não fica comprometida somente pelo
recurso ao subjetivismo dos juízos de valor (justiça), mas também pela
imponderabilidade da normatividade oriunda da simples atuação do
poder (eficácia). A segurança depende, assim, da objetividade e da
previsibilidade na identificação do direito, autônomo em relação à
moral (valores) e em relação à política (poder). O conceito de direito
que realiza esse anseio por segurança, delimitando-o em relação à
moral e à política, será chamado de conceito “autônomo.

O direito é tido como um sistema normativo, que requer um critério
regulador para determinar a pertinência de uma norma ao sistema. Tal critério não é nem a justiça nem a eficácia, mas a validade. A validade é a comparação de uma norma ao sistema jurídico, a fim de verificar sua pertinência
a ele. É o próprio direito que determina o procedimento para a produção das
normas, de modo que o fundamento de validade de uma norma é sempre
outra norma que lhe é superior, culminando com a norma fundamental, no
topo do sistema, fundamento de validade de todas as normas que lhe são
inferiores, na conhecida construção da pirâmide de Hans Kelsen.  
Esse modelo permaneceu hígido até o século XX, quando as duas
guerras mundiais, o nazismo e a teoria dos direitos fundamentais impuseram
um novo modelo de Estado, e de direito.

3 O neoconstitucionalismo

A ideia positivista do direito, autônomo em relação à moral e à política, permitiu o surgimento de regimes totalitários, a ascensão de Hitler ao
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poder, segundo normas válidas integradas aos respectivos sistemas jurídicos, e, portanto, recebeu severas críticas, culminando em sua reformulação.
Como reação aos horrores da guerra, o tratamento dispensado aos civis, o
extermínio dos judeus, os campos de concentração e também o ataque com
a bomba atômica, surgiu a doutrina dos direitos humanos e a proteção e
valoração da dignidade humana, como um bem em si mesmo.
Após a Primeira Guerra Mundial e a Grande Depressão, seguida à
quebra da Bolsa de Valores, uma nova feição de Estado emerge: o Estado
do bem-estar social. O Estado agora era visto como um ente que deveria
garantir certos direitos aos cidadãos, reforçando a ideia de direitos positivos, o direito “a”, diferente do direito “de”, ligado aos direitos negativos, de
proteção contra a ação do Estado.
O direito também evoluiu, fazendo surgir o neoconstitucionalismo,
ou pós-positivismo. Nas palavras de Barroso (2005):

A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do positivismo abriram caminho para um conjunto amplo e ainda inacabado
de reflexões acerca do Direito, sua função social e sua interpretação. O
pós-positivismo busca ir além da legalidade estrita, mas não despreza
o direito posto; procura empreender uma leitura moral do Direito, mas
sem recorrer a categorias metafísicas. A interpretação e aplicação do
ordenamento jurídico hão de ser inspiradas por uma teoria de justiça,
mas não podem comportar voluntarismos ou personalismos, sobretudo
os judiciais. No conjunto de ideias ricas e heterogêneas que procuram
abrigo neste paradigma em construção incluem-se a atribuição de normatividade aos princípios e a definição de suas relações com valores
e regras; a reabilitação da razão prática e da argumentação jurídica;
a formação de uma nova hermenêutica constitucional; e o desenvolvimento de uma teoria dos direitos fundamentais edificada sobre o
fundamento da dignidade humana. Nesse ambiente, promove-se uma
reaproximação entre o Direito e a filosofia.

O neoconstitucionalismo baseia-se, assim, no primado da dignidade
humana, na valorização dos direitos fundamentais, na normatização dos
princípios, na reaproximação entre direito e moral.
Segundo Ruy Espíndola, em palestra proferida na cidade de Teresina,
por ocasião da I Jornada de Ciências Sociais, em 2011, seriam ainda elementos
teóricos e normativos do neoconstitucionalismo: a importância preponderante dos princípios e regras; a ponderação como método de solução de confli23
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tos, mais que a subsunção regra-fato; a compreensão da Constituição como
norma; o protagonismo do juiz na realização das promessas constitucionais.
E, para Duarte e Pozzolo (2010, p. 79),

[...] o quadro institucional no qual se insere a elaboração neoconstitucionalista é aquele das democracias constitucionais, caracterizadas
pela positivação de uma Constituição longa e densa, que compreende,
além das regras de organização do poder, também um mais ou menos
extenso catálogo de direitos fundamentais. Essas Constituições evidenciam a adesão a um ideal de direitos e consolidam a ideia de que um
sistema político justo deve respeitar os direitos fundamentais.

Vê-se, assim, uma guinada do positivismo jurídico para o neoconstitucionalismo, da preponderância da forma, ou seja, do aspecto formal de
validade das normas e do ordenamento jurídico, para o resgate dos valores,
o que se refletia no Estado e no Poder Judiciário.
O Estado não é visto mais como o Leviatã, um regulador das relações
entre particulares, ou um monstro cujo poder e ameaça aos cidadãos devam
ser limitados. Ao contrário, dele se espera e se exige uma postura ativa de
garantidor de direitos e implementador de políticas públicas, mediante o
planejamento e a execução de programas.
O trauma das guerras fez emergir um resgate de ideais do antigo
jusnaturalismo, sem romper com o positivismo. O que se fez foi positivar
uma gama de direitos, garantias, liberdades públicas e princípios, criando-se Constituições longas, com o necessário destaque para os direitos fundamentais. Bonavides (2002, p. 524), em matéria de gerações de direitos,
fala em uma quarta geração de direitos fundamentais, que “correspondem à
derradeira fase de institucionalização do Estado social”, que seriam o direito
à democracia, à informação e ao pluralismo, compatíveis com a globalização
do neoliberalismo.
E dentro do contexto da multiplicidade de normas, que, não raro, gera
embate de princípios e valores, coube papel de destaque ao juiz, na medida
em que será o ator público responsável por dirimir os conflitos e dizer o direito, de forma definitiva (proibição do non liquet, formação da coisa julgada).

4 Crítica do neoconstitucionalismo

Mas todas essas mudanças retratadas não estão imunes à crítica.
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Pozzolo afirma que a positivação de um grande número de direitos
e o processo de especificação desses direitos amplia a área protegida das
decisões da maioria, levando a um efeito cascata de novos direitos e apresentando uma visão universalista do direito constitucional, que passa a abarcar
a totalidade das relações humanas.
Essa constatação vinha-se evidenciando nos milhares de recursos
extraordinários admitidos no Supremo Tribunal Federal, sobre os mais diversos assuntos, de relevância variada, pois todo assunto e toda discussão
acaba tendo um viés constitucional — muito embora ultimamente se observe uma tendência de se limitarem as matérias que possam ser conhecidas
e decididas pela Corte Constitucional, como se observa pelos institutos da
repercussão geral e da súmula vinculante.
Espíndola, no evento já citado em Teresina, é mais veemente. Na
ocasião, ele alertou para o perigo trazido com a banalização do ativismo
judicial, que leva o Poder Judiciário a invadir a seara do Poder Legislativo,
muitas vezes ignorando a legislação vigente. Seria a valorização da justiça
no caso concreto, em detrimento das normas do legislador.
De igual forma, a intromissão do Poder Judiciário nas políticas públicas traria uma invasão na esfera do Poder Executivo, refletindo a preponderância e substituição de um poder estatal sobre os demais, o que seria
antidemocrático.
Também a preferência por princípios em detrimento das normas,
segundo o pendor do magistrado, seria perigosa e poria em risco o valor que
foi tão caro ao positivismo e que até hoje garante a estabilidade das relações
sociais, que é a segurança jurídica.
E conclui que não se deve descartar os princípios, nem a ponderação,
mas é necessário garantir a subsunção.
Algumas dessas críticas são pertinentes e remetem à reflexão. Saímos
de um extremo de absoluta separação entre direito e moral, em que não cabia
perquirir sobre a justiça da decisão, e passamos a outro extremo, em que há
confusão entre direito e moral, no qual a decisão decorre da reflexão do juiz,
por vezes à revelia das normas postas, o que traz insegurança.
Nesse cenário de crítica ao ativismo judicial, ao julgamento com base
na ponderação de valores, e à insegurança causada pelas “escolhas” judiciais, há um mecanismo para controlar a correção e legitimidade da decisão
judicial: sua fundamentação. A fundamentação das decisões, sobretudo as
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judiciais, é uma conquista democrática, e, como não poderia deixar de ser,
está prevista na Constituição, art. 93, IX.
É por meio da fundamentação da decisão que se tornam públicas as
razões de decidir, os fatos, as provas, as normas e os princípios levados em
consideração pelo julgador. É o que permite o controle social sobre a adequação e coerência do julgado, tanto por meio da impugnação às instâncias
superiores quanto pela conformação das partes envolvidas, que leva à paz
social.
Nesse aspecto, fundamentar uma decisão com base em princípios é
uma alternativa juridicamente válida para o magistrado e que vai ao encontro
do anseio social de justiça em cada caso concreto, afastando-se o juiz da figura de um autômato. No entanto, tal decisão mostra-se muito mais laboriosa
do que aquela baseada na “mera” subsunção, pois sua fundamentação deve
justificar a escolha feita, bem como evidenciar a construção elaborada para
se chegar ao resultado.

5 Conclusão

Em cada fase do desenvolvimento do direito, as decisões judiciais
jamais ficaram imunes à crítica.
A fase atual, conhecida por neoconstitucionalismo, conquanto suscite questionamentos legítimos de várias ordens, permitiu uma abertura e
amplitude das possibilidades de julgamento. Configura, em verdade, uma
conquista da modernidade, que pode ser utilizada para o despotismo judicial
ou para o aprimoramento da solução em cada caso concreto.
A diferença entre cada uma dessas alternativas pode ser verificada
e controlada pela própria decisão judicial, conforme sua fundamentação e
aptidão ao convencimento.
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O princípio da duração razoável do
processo e a sua efetividade
Andréa Márcia Vieira de Almeida1

1 Introdução
Com as alterações constitucionais promovidas pela Emenda Constitucional 45/2004, denominadas “Reforma do Poder Judiciário”, houve o
acréscimo do inciso LXXVIII ao art. 5º da Constituição Federal. A referida
reforma teve como fundamento a tentativa de assegurar a todos, seja no âmbito judicial, seja no âmbito administrativo, a razoável duração do processo
e os meios que garantissem a celeridade de sua tramitação.
As doutrinas nacional e estrangeira há tempos tentam solucionar a
problemática do conflito entre tempo e processo. Por tal razão, a ordem jurídica busca dispor de meios e institutos no intuito de solucionar ou atenuar os
efeitos maléficos da demora do processo. Havendo a prestação jurisdicional
em tempo razoável e oportuno, maior será o grau de satisfação dos jurisdicionados. Caso contrário, fomentam-se descrenças e descontentamentos em
relação à própria atividade jurisdicional.
A prestação jurisdicional tardia caracteriza-se por uma tutela jurisdicional vazia, sem conteúdos e sem efeitos. A descrença no Poder Judiciário
pode ensejar a celebração forçada de acordos e o emprego abusivo de provimentos liminares ou até mesmo ocasionar o retrocesso à autotutela, antiga
forma de solução de conflitos por seus próprios meios e forças.
Por certo, torna-se necessário o tempo razoável para a duração do
processo, no sentido de ser garantido o contraditório e a ampla defesa, viabilizando-se a realização eficiente da instrução do feito e prolação da decisão.
Dessa maneira, busca-se o equilíbrio entre a rápida prestação jurisdicional
e a garantia da segurança jurídica.
1

Juíza federal substituta.

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

2 A razoável duração do processo no ordenamento jurídico brasileiro
Embora muitos doutrinadores caracterizem o princípio da duração razoável do processo como inovação da reforma introduzida pela EC
45/2004, em verdade, trata-se de instituto já existente no ordenamento
jurídico. O intuito de se garantir a prestação jurisdicional em tempo razoável
ensejou a previsão de mecanismos próprios para esse fim.
Nesse sentido, Viana (2006, p. 54), ressaltando a existência no ordenamento vigente de instrumentos para viabilizar a celeridade na tramitação
dos processos, mesmo antes da edição da EC 45/2004, destaca os seguintes
mecanismos: a) princípios da celeridade e economia processual; b) disciplina
dos prazos para a prática de atos processuais; c) outorga de poderes aos
magistrados para impulsionar adequadamente o processo; d) emprego de
técnicas processuais de aceleração, como julgamento antecipado da lide,
antecipação dos efeitos da tutela e tutela monitória; e) fórmulas variantes
do procedimento comum ordinário (especiais e sumários); f) criação do
Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), determinando preferência no trâmite
processual dos feitos propostos por maiores de 60 anos.
Da mesma forma, Silva (2008, p. 35) salienta que o referido princípio
estava tutelado em diversos dispositivos contidos na Constituição Federal,
tais como: a) garantia do devido processo legal (art. 5º, LIV); b) direito de
petição (art. 5º, XXXIV, “a”); c) direito de acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV);
d) princípio da eficiência para a administração pública (art. 37, caput); e)
princípio da economia (art. 70).
O referido princípio foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro por meio do Pacto de São José da Costa Rica, com a Convenção Americana de Direitos Humanos, assinada em 22 de novembro de 1969, conforme
disposição do inciso I do art. 8º, que assim estabelece:

Toda pessoa tem o direito de ser ouvida, com as devidas garantias
e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na
apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para
determinação de seus direitos e obrigações de ordem civil, trabalhista,
fiscal ou de qualquer outra natureza.
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Ainda assim, o § 2º do art. 5º da CF já asseverava, antes da alteração
da EC 45/2004, que os direitos e garantias expostos em seu texto não excluem outros do sistema, advindos, inclusive, de tratados.
Por tal razão, diante de um “sistema aberto” quanto aos direitos fundamentais, tornou-se razoável sustentar a equiparação dos direitos fundamentais previstos em tratados internacionais, inclusive em relação ao princípio da duração razoável do processo, com os constantes na própria Lei Maior.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se pelo ingresso desses
direitos no ordenamento jurídico pátrio como normas infraconstitucionais.
Por meio da EC 45/2004, o princípio foi previsto expressamente na
Constituição Federal de 1988. No mesmo sentido, acrescentou o § 3º ao art.
5º da CF, prevendo a equiparação às emendas constitucionais dos tratados
e convenções internacionais sobre direitos humanos, aprovados em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros.
Nessa toada, tornou-se inequívoca a posição constitucional do princípio da duração razoável do processo, com todas as consequências inerentes a
tal status, tais como supremacia da norma constitucional, incidência imediata
e caráter vinculante, evidenciando-se, assim, como direito fundamental do
cidadão, com suas projeções e alcance.

3 O princípio do devido processo legal

A Constituição Federal de 1988, nos incisos LIV e LV do art. 5º, incorporou o princípio do devido processo legal, que remonta à Magna Charta
Libertatum, de 1215, de extrema importância para os direitos inglês e norte-americano. Igualmente, o referido princípio está previsto no art. XI, n. 1, da
Declaração Universal dos Direitos do Homem.
Inovando em relação às constituições anteriores, a atual referiu-se
expressamente ao devido processo legal, além de fazer referência explícita
à privação de bens como matéria a beneficiar-se também dos princípios
próprios do direito processual penal.
O devido processo legal, conforme salienta Moraes (2006, p. 368),
configura dupla proteção ao indivíduo, pois atua tanto no âmbito material
de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no âmbito formal,
assegurando paridade de condições em relação ao Estado-persecutor e plenitude de defesa (defesa técnica, publicidade do processo, citação, produ31
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ção ampla de provas, juiz competente, recursos, decisão imutável, revisão
criminal).
Acrescente-se, ainda, que o princípio do devido processo legal é orientado pela ideia de procedimento justo e adequado, buscando-se a prestação
da tutela jurisdicional de forma efetiva, mediante utilização de um procedimento de duração razoável. Assim, verifica-se que o princípio da duração
razoável do processo está intimamente relacionado, entre outros princípios,
com o princípio do devido processo legal e da garantia de acesso à jurisdição.
Nesse sentido, salientando que o princípio da razoável duração do
processo pode ser extraído do princípio do devido processo legal, Hote (2007,
p. 483) faz as seguintes observações:
Decorre igualmente a garantia da razoável duração do processo da
interpretação que se pode extrair do princípio do devido processo legal,
que prega o direito à estrita observância das regras procedimentais,
em respeito às garantias fundamentais e processuais.
Partindo da premissa de que não basta apenas o direito ao processo, a
um provimento jurisdicional, faz-se extremamente necessário que esta
tutela prestada comporte um resultado útil, efetivo e capaz de atender
às expectativas dos jurisdicionados, atendendo à realidade dos fatos.

Por tal razão, seguindo-se as orientações do princípio do devido processo legal, garante-se aos jurisdicionados um modelo constitucional de
processo, que tramita perante o juiz competente e observa o trato isonômico
entre as partes. Garante-se, ainda, o contraditório e a ampla defesa e não se
admitem provas obtidas ilicitamente. Além disso, exigem-se decisões motivadas, com desfecho célere do processo (VIANA, 2006, p. 57).
Por fim, ressalte-se que, no âmbito processual, o princípio do devido
processo legal encontra-se em consonância com o princípio da segurança
jurídica, exigindo, como corolário, a proibição de juízos de exceção e o juiz
natural (art. 5º, XXXVII e LIII, da CF), a igualdade das partes, que compreende
a paridade de armas, contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes (art. 5º, LV, da CF), a inadmissibilidade de provas obtidas por
meios ilícitos (art. 5º, LVI, da CF) e a elaboração de decisão fundamentada
(art. 93, IX, da CF) (ROSITO, 2008, p. 24).
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4 O princípio da duração razoável do processo e sua efetividade
Conforme salientado, o princípio da duração razoável do processo
está previsto expressamente no inciso LXXVIII do art. 5º da CF, tendo sido
acrescido à Carta Constitucional por meio da EC 45/2004.
Esse novo inciso elucida a preocupação que permeou todas as discussões da reforma do Poder Judiciário, qual seja, resolver o problema da
morosidade do processo, tornando mais célere a sua tramitação e mais efetiva a prestação jurisdicional. Trata-se de uma garantia constitucional que
explicita o princípio da razoabilidade, estendendo-o ao tempo da duração do
processo, tanto judicial como administrativo, visando à tutela jurisdicional
efetiva (CUNHA JÚNIOR; RÁTIS, 2005, p. 9).
O principal objetivo da Reforma do Judiciário foi tornar esse poder
mais célere, eficaz e justo. Assim, um dos meios para efetivar o princípio da
duração razoável do processo seria proporcionar aos jurisdicionados uma
Justiça ágil, que ministre a jurisdição com presteza, sem prejudicar os que
buscam realizar seus direitos por meio do Judiciário (SILVA, 2006, p. 23).
Por certo, o referido princípio é composto de conceitos jurídicos indeterminados, ensejando a análise subjetiva e casual para evidenciar a sua
efetividade. Exige-se, dessa forma, a utilização de uma interpretação lógica
e racional, devendo-se analisar o sistema jurídico como um todo.
O mencionado dispositivo contém as expressões “razoável duração
do processo” e “celeridade” da tramitação. Nesse caso, torna-se evidente
uma relação de meio-fim entre os dois termos. Ou seja, é por meio da celeridade da tramitação do processo que se atinge a duração necessária para
a conclusão do feito, sem prejudicar o direito das partes e de terceiros e
sem as delongas que retardam a prestação jurisdicional ou administrativa
(VIANA, 2006, p. 65).
Por outro lado, não é possível prefixar um prazo que atenda ao referido princípio de maneira exata, pois o conceito de duração razoável possui
o caráter da variabilidade, fluidez, devendo ser analisado em cada caso.
Entretanto, a excessiva busca pela brevidade no trâmite dos feitos
poderá ensejar irregularidades e imperfeições no processo, ocasionando
nulidades dos atos processuais praticados. Nesse sentido, é conveniente a
análise formulada por Silva (2006, p. 27):
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Neste diapasão, um parâmetro possível de ser aplicado na aferição da
razoabilidade da duração do processo seria a somatória dos prazos
processuais, que serviria para constatar se o trâmite processual durou
mais do que o prazo total previsto em lei para a soma de todos os atos
processuais atinentes àquele feito.
Ao usar-se esse critério, devem ser levados em conta variáveis nem
sempre de responsabilidade do Poder Judiciário (incidentes processuais, demora na produção de provas a cargo de terceiros, desídia das
partes, influência de fatos causados pelos procuradores das partes,
causas de força maior), não afastando a necessidade de avaliar cada
caso concreto, para saber se a duração do processo se verificou dentro
do razoável em face de suas peculiaridades.

Por tal razão, no sistema brasileiro, há a garantia do princípio da
segurança jurídica, que, além de ter fundamento constitucional, decorre da
interpretação dedutiva do princípio do Estado de direito (art. 1º, caput, da
CF). Ainda assim, decorre de outras normas constitucionais, como a proteção
ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada (art. 5º, XXXVI), do
princípio da legalidade (art. 5º, II, e art. 150, I), irretroatividade (art.150, III,
“a”) e anterioridade (art.150, III, “b”), buscando-se um ideal de estabilidade, confiabilidade, previsibilidade e mensurabilidade na atuação do poder
público (ROSITO, 2008, p. 23).
Necessita-se, portanto, da existência de equilíbrio entre o princípio
da segurança jurídica e o princípio da efetividade. A duração do processo não
poderá ser tão ampla, comprometendo a eficiência da prestação jurisdicional,
nem tão exígua, comprometendo o exercício do contraditório das partes.
Nesse sentido, destacam-se as observações de Tucci (1997, p. 66):
Não se pode olvidar, nesse particular, a existência de dois postulados que, em princípio, são opostos: o da segurança jurídica, exigindo,
como já salientado, um lapso temporal razoável para a tramitação
do processo, e o da efetividade deste, reclamando que o momento da
decisão final não se procrastine mais do que o necessário. Obtendo-se um equilíbrio destes dois regramentos — segurança/celeridade
—, emergirão as melhores condições para garantir a justiça no caso
concreto, sem que, assim, haja diminuição do grau de efetividade da
tutela jurisdicional.

Assim, orientando-se pelo princípio da razoabilidade, devem-se analisar alguns parâmetros, como a complexidade da causa, a ocorrência de
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eventuais causas de suspensão legal e o comportamento das partes, mediante a observância dos prazos, a retenção abusiva dos autos, a demora
na formulação de requerimentos de providências, etc. (VIANA, 2006, p. 66).
A obediência ao princípio da razoável duração do trâmite processual,
em verdade, está relacionada a todos, não se restringindo aos que atuam
diretamente no processo, aos componentes do Judiciário ou auxiliares da
Justiça. Assim, a garantia do prazo razoável não se restringe ao plano das
regras do processo, pois essa garantia reside também na organização judiciária, no exercício das funções legislativas e executivas, no fornecimento
dos meios e recursos para o funcionamento da jurisdição, como também na
efetiva imposição de sanções àqueles que a violarem.
Nesse sentido, salienta Neves (2006, p. 224):

Registre-se que muitas pessoas concorrem para determinar a efetiva
duração do processo: o juiz; as partes, seus advogados; outros sujeitos,
tais como oficiais de justiça, peritos, enfim, todos os componentes do
Judiciário e os auxiliares da Justiça. Ademais, a garantia do prazo razoável não se resolve apenas sobre o plano das regras do processo, eis que
tal garantia reside também na organização judiciária; no exercício das
funções legislativas, bem como pertinentes às funções executivas; no
fornecimento de meios e recursos para o funcionamento da jurisdição;
assim como na efetiva imposição de sanções àqueles que culposamente
a violarem, com o escopo de evitar reiteradas violações.

Então, para tornar o processo efetivo, não basta a inserção da garantia
da duração razoável do processo no rol de direitos fundamentais, visto que
pode representar apenas mais uma garantia inoperante, como várias outras
já asseguradas. Imperiosa a conscientização jurídica, a reorganização judiciária, o fornecimento de meios e recursos para o funcionamento da jurisdição,
bem como a efetiva imposição de sanções àqueles que culposamente violarem o dever de tempestividade da tutela jurisdicional, evitando reiteradas
violações à garantia do processo, sem dilações indevidas.
A Emenda 45/2004, por sua vez, na tentativa de garantir a efetividade
do princípio da razoável duração do processo, alterou a Constituição Federal,
visando promover maior celeridade aos processos. Nesses termos, foram
feitas as seguintes alterações: a) não promoção do julgador pela retenção
indevida de autos (art. 93, II, “c”); b) fim das férias coletivas e plantão permanente (art. 93, XII); c) equilíbrio entre a população e o número de juízes
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(art. 93, XIII); d) possibilidade de prática de atos processuais por servidores
(art. 93, XIV); e) distribuição imediata (art. 93, XV) (VIANA, 2006, p. 68).
A possibilidade de edição de súmulas vinculantes por parte do Supremo Tribunal Federal, igualmente, também teria, entre seus fundamentos,
o de auxiliar na entrega mais rápida da prestação jurisdicional. As súmulas
vinculantes visaram agilizar a solução de litígios, na busca de se garantir
uniformização no julgamento de casos semelhantes, sempre buscando a
efetivação do princípio da duração razoável do processo.
Ainda assim, as súmulas vinculantes apresentaram-se como meios
viáveis capazes de conferir celeridade ao sistema processual, reduzindo
parte da abusividade na utilização das vias recursais. Reduziu-se, então, a
possibilidade de recorribilidade das decisões judiciais e tornou-se possível
alcançar a estabilidade das decisões, gerando maior sensação de segurança
jurídica no país (HOTE, 2007, p. 475).
Portanto, verifica-se o esforço dos legisladores e aplicadores do direito, mesmo antes das alterações promovidas pela EC 45/2004, no sentido de
se garantir uma duração razoável no trâmite dos processos, assegurando-se
a efetividade da prestação jurisdicional e a rápida tramitação dos feitos, sem
violar o princípio da segurança jurídica e os direitos e garantias fundamentais.

5 Conclusão

A preocupação com a rápida duração do processo e a celeridade
processual não é novidade no sistema jurídico brasileiro. O princípio do
processo com a duração razoável existia no ordenamento jurídico antes da
EC 45/2004; entretanto, de forma implícita. Após a Reforma do Judiciário,
o referido princípio tornou-se expresso no texto constitucional, no inciso
LXXVIII do art. 5º.
A previsão expressa, todavia, por si só, não garante a eficácia do princípio, exigindo-se uma atuação do poder público e das partes do processo
no sentido de pôr em prática os instrumentos previstos no ordenamento
jurídico para se assegurar o regular trâmite processual.
A reforma constitucional consignou, ainda, a necessidade de aperfeiçoamento e racionalidade da tutela jurisdicional, imputando a necessidade
da reconstrução do arcabouço normativo infraconstitucional, exigindo do
legislador ordinário a sua implementação, com a eliminação de expedientes
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não raro procrastinatórios do resultado final, útil e prático da prestação
jurisdicional.
Por outro lado, a busca excessiva pela brevidade no trâmite dos feitos
torna possível a ocorrência de irregularidades e imperfeições no processo,
ocasionando nulidades dos atos processuais praticados e violando os fundamentos do princípio da razoável duração do processo.
Necessita-se, portanto, do equilíbrio entre o princípio da segurança
jurídica e o princípio da efetividade. O processo não poderá tramitar de
forma muito ampla, pois poderá comprometer a eficácia da prestação jurisdicional, que será proferida tardiamente. Nesse caso, o resultado tardio
poderá ensejar o desinteresse das partes no resultado da demanda, tornando
inócua a decisão final. Da mesma forma, o processo não poderá tramitar de
forma excessivamente célere, pois poderá comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o devido processo legal e os direitos
fundamentais das partes.
Assim, com as transformações ocorridas no ordenamento jurídico
vigente, constata-se o surgimento de um aperfeiçoamento da tutela jurisdicional, decorrente da mudança paradigmática da defesa dos direitos fundamentais, influenciando no exercício do poder constituinte formal e na
elaboração de normas cada vez mais definidoras de garantias.
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Foucault e Gadamer: olhares sobre hermenêutica
Célia Regina Ody Bernardes1

1 Introdução
Este estudo busca destacar alguns elementos da reflexão filosófica
de Michel Foucault e de Hans-Georg Gadamer, de modo a compreender em
que medida convergem (e divergem) suas perspectivas teóricas acerca da
hermenêutica. A análise se inicia pelo exame do tema nos primeiros escritos
de Foucault, cuja crítica arqueológica objetiva verificar o que é o saber que
é o nosso hoje (item 2) e, assim, caracterizar o sistema de interpretação ao
qual pertencemos (item 3). Em seguida, trata-se de examinar a noção gadameriana de “experiência” da verdade (item 4), importante para compreender
alguns dos elementos integrantes da “hermenêutica de si” desenvolvida por
Foucault em seus últimos anos de reflexão (item 5).

2 Foucault e hermenêutica

Grande parte da produção teórica de Michel Foucault tem como preocupação a hermenêutica e os sistemas de interpretação. Já em seu primeiro
trabalho publicado, um longo ensaio introdutório a Le rêve et l’existence, de
Ludwig Binswanger, apresenta favoravelmente a hermenêutica ontológica
de Heidegger, na qual se baseia a Daseinanalyse, em contraposição à teoria
freudiana da imagem exposta em A interpretação dos sonhos e à fenomenologia de Husserl desenvolvida nas Investigações lógicas2. Por elaborar in1
2

Juíza federal substituta.

Publicado originalmente em 1954, esse texto foi coligido nos Dits et écrits. FOUCAULT, Michel.
Introduction (1954). In: _______. Dits et écrits I: 1954-1975. 2. ed. Paris: Quarto Gallimard, 2001. 1708
p. Texto n. 1, p. 93-147. O interesse pela Daseinanalyse é manifestado em outros de seus primeiros
escritos: o capítulo IV (La maladie et l’existence) de Maladie mentale et personnalité (Paris: Presses
Universitaires de France, 1954), La psychologie de 1850 à 1950 (1957). In: _______. Dits et écrits I,
op. cit., Texto n. 2, p. 148-165, e La recherche scientifique en psychologie (1957). In: _______. Dits et
écrits I, op. cit., Texto n. 3, p. 165-186. Em 1976, durante o curso Em defesa da sociedade (Collège
de France, 1975-1976), Foucault volta a fazer referência à análise existencial (Cours du 7 janvier
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suficientemente a noção de símbolo, a psicanálise estabelece um vínculo
meramente eventual, possível, contingente, entre a imagem e o sentido,
faltando-lhe, portanto, uma gramática da imagem e uma análise do ato expressivo em sua necessidade3. Desse modo, conclui Foucault, a psicanálise
não obteve sucesso em unir “uma psicologia da imagem que marca o campo
da presença e uma psicologia do sentido que define o campo das virtualidades da linguagem. A psicanálise nunca conseguiu fazer as imagens falarem”.4
A fenomenologia husserliana, ao contrário, conseguiu “fazer as imagens
falarem”, mas também é inferior à Daseinanalyse, por não haver conferido
“a ninguém a possibilidade de compreender sua linguagem”.5
Depois desse ensaio, apesar de haver se manifestado ocasionalmente sobre hermenêutica e interpretação, sobretudo em textos dedicados à
literatura6, é somente com a conferência Nietzsche, Freud, Marx (julho de

3

4
5
6

1976. In: _______. Dits et écrits II: 1976-1988. 2. ed. Paris: Quarto Gallimard, 2001. 1736 p. Texto n.
193, p. 160-174. p. 162) e, no fim de 1978, comenta o início de sua vida intelectual como o momento
em que, sob a “influência” de Heidegger, tomou a análise existencial como referência (Entretien
avec Michel Foucault (fim de 1978). In: _______. Dits et écrits II, op. cit., Texto n. 281, p. 860-914.
p. 877). DREYFUS, Hubert; RABINOW, Paul. Michel Foucault, uma trajetória filosófica: para além
do estruturalismo e da hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995. 299 p. Michel
Foucault: beyond structuralism and hermeneutics. p. XIV, XVII e XXIII.

Se não há relação de necessidade entre a imagem do sonho (um signo a interpretar) e o sentido que
somente o psicanalista pode desvelar, tem-se que na “escolha” de um entre vários sentidos possíveis incide um “intolerável” elemento de autoridade, um ato de vontade — e não de conhecimento
— no qual se pode perceber o exercício de um poder de violência simbólica que elege o arbitrário
significativamente prevalecente. Sobre a posição de Foucault em relação ao psicanalista e à psicanálise, cf. COLLING, Ana Maria. “O célebre fio partiu-se”. Foucault, a psicanálise e a história das mulheres. Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 32, n. 1, p. 125-158, mar. 1997. p. 156; e, também, DREYFUS,
Hubert; RABINOW, Paul. Michel Foucault..., op. cit., p. 196-199. Sobre a relação necessária entre
uniformização do sentido (estabelecimento da interpretação “verdadeira”) e poder de violência
simbólica (que dissimula relações de força ao impor significações como legítimas), cf. FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 364 p. p. 272, 279. Sobre a distinção entre ato de vontade e ato de conhecimento, cf.
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 377 p. p. 366-371.
FOUCAULT, Introduction, op. cit., p. 101. Salvo menção em contrário, as traduções são de nossa
responsabilidade.
FOUCAULT, Introduction, op. cit., p. 107.

Cf., entre outros, os seguintes textos de Foucault: Dire et voir chez Raymond Roussel (verão de
1962). In: _______. Dits et écrits I, op. cit., Texto n. 10, p. 233-243; Raymond Roussel. Paris: Quarto
Gallimard, 1963 Distance, aspect, origine (novembro de 1963). In: _______. Dits et écrits I, op. cit., Texto
n. 17, p. 300-313; La prose d’Actéon (março de 1964). In: _______. Dits et écrits I, op. cit., p. 354-365.
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1964) e em As palavras e as coisas (1966) que Foucault volta a tematizálas mais demoradamente. Nesse momento, sua preocupação concerne às
“condições de possibilidade” do ressurgimento da hermenêutica na modernidade, quando interpretar se apresenta como a “técnica mais comum
para dizer o verdadeiro”7 e, mais do que nunca, “estamos à escuta de toda
essa linguagem possível, tentando surpreender sob as palavras um discurso
que seria mais essencial.”8 Desse modo, Foucault diagnostica uma das características que marcam mais profundamente a cultura atual: o excesso
conflituoso de interpretações9.
Foucault desenvolve sua análise por meio de uma disciplina retrospectiva que tem na atualidade seu ponto de partida, procedimento somente
possível por diagnosticar uma espécie de falha no solo cultural. No caso da
pesquisa elaborada em As palavras e as coisas, tratava-se do questionamento
do subsolo de nossa “consciência moderna do sentido”, pois somente a partir de Freud, Saussure e Husserl é que pôde aparecer na cultura europeia a
questão do sentido e da relação entre o sentido e o signo10. Para verificar o
que é o saber que é o nosso hoje11, Foucault mergulhou na falha geológica
que encontrou na cultura ocidental e retrocedeu até o Renascimento. Isso foi
necessário porque, para compreender o sistema de interpretação fundado
no século XIX, “ao qual ainda pertencemos”, é necessário tomar como referência a técnica existente no século XVI, uma hermenêutica da semelhança
(na qual as palavras representam as coisas), suspensa pelo racionalismo de
Bacon e Descartes durante a Idade Clássica (quando as palavras representam as representações) e que ressurge, com outra forma, no limiar da Idade
7
8
9

TERNES, José. Modernidade e linguagem. Fragmentos de cultura, Goiânia, v. 12, nesp, p. 35-46, out.
2002. p. 36.
FOUCAULT, Nietzsche, Freud, Marx (julho de 1964). In: _______. Dits et écrits I, op. cit., Texto n. 46, p.
592-607. Ensaio publicado em 1964. p. 593.

FOUCAULT, Nietzsche, Freud, Marx, op. cit., p. 604.

10

11

FOUCAULT, Michel Foucault, Les mots et les choses (março-abril 1966). In: _______. Dits et écrits I, op.
cit., Texto n. 34, p. 526-532. p. 528.

Em termos que evocam o que mais tarde denominaria de “ontologia crítica do presente”, Foucault
formula seu projeto nos seguintes termos: “Determinar, em suas diversas dimensões, o que o
modo de existência dos discursos, e especialmente os discursos científicos, teve que ser na Europa, a partir do século XVII para que se constitua o saber que é o nosso hoje e, mais precisamente, o
saber que se deu como domínio esse objeto curioso que é o homem”. FOUCAULT, Michel. Réponse
à une question (maio de 1968). In: _______. Dits et écrits I, op. cit., Texto n. 58, p. 701-723. Ensaio
publicado em 1968. p. 722.
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Moderna (momento em que as palavras são as palavras e as coisas são as
coisas)12. O próximo tópico será dedicado ao exame dos quatro postulados
da hermenêutica moderna descritos por Foucault.

3 Características da hermenêutica moderna

Foucault inicia a conferência Nietzsche, Freud, Marx lembrando que
os sistemas de interpretação existem porque a linguagem faz surgir duas
suspeitas: (a) de que a linguagem não diz exatamente o que diz, pois o sentido
menor, imediatamente manifesto, encerra e transmite um sentido mais forte,
porém oculto; (b) de que, além da linguagem, há outras coisas no mundo
que falam, uma espécie de linguagem que se articula de forma não verbal13.
12

13

FOUCAULT, Nietzsche, Freud, Marx, op. cit., p. 593. PEY, Maria Oly. Educação: o olhar de Foucault.
Florianópolis: Movimento (Centro de Cultura e Autoformação)/NAT (Núcleo de Alfabetização
Técnica do Centro de Educação da UFSC), 1995. 319 p. p. 73-78. Com exceção de seus últimos
escritos (sobretudo o segundo e terceiro volumes da História da sexualidade), as “histórias” de
que Foucault se ocupou normalmente se situam no espaço ocidental e percorrem um tempo que,
partindo do Renascimento (século XVI), passa pela Idade Clássica (séculos XVII e XVIII) e chega à
Idade Moderna (séculos XIX e XX). HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade: doze
lições. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 540 p. p. 340-341. MUCHAIL, Salma Tannus. Um filósofo
que pratica histórias. Cult, São Paulo, n. 81, p. 47-48, jun. 2004. Observe-se que Foucault sempre
rechaçou o debate que opõe modernidade e pós-modernidade; por exemplo, em Structuralisme
et poststructuralisme (primavera de 1983). In: _______. Dits et écrits II, op. cit., Texto n. 330, p.
1265-1267, afirma que nem sequer sabe o que se quer dizer quando se utiliza a expressão “pósmodernidade”. Ternes lembra que, etimologicamente, os termos “moderno” ou “modernidade”
provêm do advérbio latino “modo” (“recentemente”, “há pouco”), sendo nesse sentido originário
que Foucault e Bachelard os utilizam, diferentemente “dos muitos outros que reservam tal denominação para um passado ao qual, certamente, não mais pertencemos”. Cf. TERNES, Modernidade e linguagem, op. cit., p. 35. Neste estudo, examinar-se-á mais demoradamente a hermenêutica “moderna” tal como caracterizada por Foucault. Para uma caracterização do Renascimento e
da Idade Clássica, cf., de Foucault, os textos Nietzsche, Freud, Marx, op. cit, p. 593-594, 596-597 e
La prose du monde (janeiro-março de 1966). In: _______. Dits et écrits I, op. cit., Texto n. 33, p. 507525 (este último é uma republicação, ligeiramente alterada, do segundo capítulo de As palavras
e as coisas, em que Foucault aborda a hermenêutica da semelhança renascentista). Quanto aos
comentadores, cf. entre outros: DREYFUS, Hubert; RABINOW, Paul. Michel Foucault..., op. cit., p.
18-48; MACHADO, Roberto. Foucault, a filosofia e a literatura. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.
187 p. p. 85-116; SALDANHA, Nelson. Ordem e hermenêutica: sobre as relações entre as formas de
organização e o pensamento interpretativo, principalmente no direito. Rio de Janeiro: Renovar,
1992. 311 p. p. 121, 123; TERNES, Modernidade e linguagem, op. cit., p. 35-42.
FOUCAULT, Nietzsche, Freud, Marx, op. cit, p. 592-593.
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No século XIX, Nietzsche, Freud, e Marx fundaram novamente a possibilidade de uma hermenêutica, deixando-nos em uma posição desconfortável,
na medida em que trazem técnicas interpretativas que concernem a nós
próprios: nós, intérpretes, devemos nos interpretar através dessas técnicas,
assim como devemos interrogar os intérpretes que foram Nietzsche, Freud,
e Marx. Suas obras provocaram o ressurgimento da hermenêutica não por
terem multiplicado os signos ou conferido um novo sentido ao que não o
tinha, mas porque mudaram a natureza do signo e a maneira pela qual o
signo podia ser interpretado14. São quatro as principais características da
hermenêutica moderna, tratadas a seguir.
3.1 A exterioridade como a dimensão do novo espaço, diferenciado,
no qual os signos podem ser signos

Marx, Nietzsche e Freud modificaram o espaço de disposição dos
signos. Se, no século XVI, os signos se dispunham homogeneamente em todas as direções de um espaço homogêneo, no século XIX, com a crítica de
Nietzsche à “profundidade” ou com o conceito de “banalidade” em Marx, por
exemplo, os signos passaram a se repartir em um espaço diferenciado, na
dimensão da exterioridade15.
3.2 A interpretação como tarefa infinita

A interpretação não podia se apresentar como tarefa infinita no século
XVI porque a semelhança, na qual se baseava, era limitada, ao passo que, no
século XIX, os signos se encadeiam em uma rede inesgotável. Como exemplos dessa temática, Foucault alude à recusa da “robinsonada” em Marx, à
distinção nietzschiana entre começo e origem e ao inacabamento essencial
da démarche regressiva e analítica em Freud16.

3.3 A interpretação como tarefa interminável — primazia da interpretação em relação aos signos

A interpretação não pode terminar, porque todo signo é interpretação
de outro signo, que, por sua vez, também é interpretação de outro, não havendo hermenêutica absoluta: jamais se pode estar certo de haver encontrado o
14

15
16

FOUCAULT, Nietzsche, Freud, Marx, op. cit, p. 595-596.
FOUCAULT, Nietzsche, Freud, Marx, op. cit, p. 595-596.
FOUCAULT, Nietzsche, Freud, Marx, op. cit, p. 597.
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texto último ou absolutamente primeiro, ou seja, que não diga algo por trás
do que quer dizer. Assim ocorre com Marx, que, ao interpretar a relação de
produção, sabe estar interpretando algo que já se apresenta como interpretação (mas que também, no 18 Brumário, não apresenta sua interpretação
como a interpretação final); com Freud, que interpreta interpretações, e não
signos; e, finalmente, para Nietzsche, para quem não há signos: as próprias
palavras são interpretações17.
Não há nada de absolutamente primeiro a interpretar porque, no fundo,
tudo já é interpretação, cada signo é em si mesmo não a coisa que se
oferece à interpretação, mas interpretação de outros signos. Não há
nunca um interpretandum que já não seja interpretans, porquanto é
uma relação tanto de violência quanto de elucidação que se estabelece
na interpretação. [...] a interpretação [...] só pode se apoderar, e violentamente, de uma interpretação que já está aí, que ela deve reverter,
revirar, tritutar a golpes de martelo. [...] o intérprete [...] é o “verídico”;
é o “verdadeiro”, não porque se apodera de uma verdade adormecida
para proferi-la, mas porque pronuncia a interpretação que toda verdade tem por função recobrir. [...] o signo já é uma interpretação que
não se apresenta como tal. Os signos são interpretações que tentam
se justificar, e não o inverso18.

O excesso conflituoso de interpretações, característico da cultura
contemporânea a que se aludiu acima, tornou-se estruturalmente possível
em razão deste terceiro postulado: a interpretação se faz infinitamente, sem
que haja um ponto absoluto a partir do qual se julgue e se decida19.
3.4 A interpretação como obrigação de se interpretar a si mesma infinitamente

O último postulado da hermenêutica moderna implica duas consequências: em primeiro lugar, o intérprete passa a ser o princípio da interpretação; não mais se interpreta o que há no significado, mas, sim, quem propõe
a interpretação. Em segundo lugar, a interpretação tem de se interpretar
17

18

19

FOUCAULT, Nietzsche, Freud, Marx, op. cit, p. 599-600, 603-604; Philosophie et psychologie (fevereiro 1965). In: _______. Dits et écrits I, op. cit., Texto n. 30, p. 466-476. p. 472.

FOUCAULT, Nietzsche, Freud, Marx, op. cit., p. 599-600. Mais tarde, Foucault reafirma a relação entre interpretação e dominação/violência, em Nietzsche, la généalogie, l’histoire (1971). In: _______.
Dits et écrits I, op. cit., Texto n. 84, p. 1011-1014.
FOUCAULT, Nietzsche, Freud, Marx , op. cit., p. 604.
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sempre a si mesma, não podendo deixar de se dobrar sobre si mesma: o
tempo da interpretação é circular. Com efeito, afirma Foucault:

A morte da interpretação é acreditar que há signos, signos que existem
primeiramente, originariamente, realmente, como marcas coerentes
pertinentes e sistemáticas. A vida da interpretação, ao contrário, é
acreditar que há somente interpretações20.

Em resumo: Nietzsche, Freud, e Marx são os fundadores da hermenêutica moderna, sistema no qual o ato interpretativo, enredando o próprio
intérprete (que interpreta ao mesmo tempo em que se interpreta), tende a
prolongar-se indefinidamente, à falta de um fundamento último. É em razão
dessa circularidade que Nunes defende uma aproximação entre Foucault
e Gadamer: a hermenêutica esclarece que não pode haver “interpretação
sem prévia compreensão do sentido daquilo que nos propomos a entender”,
fundamentando-se no princípio da contextualidade. Essa é a ideia de círculo
hermenêutico onde trabalha o intérprete, no qual se encontra ao iniciar a
exegese e do qual não sai ao terminá-la; os conceitos elaborados no curso
da interpretação ratificam, ampliam ou corrigem, em benefício do correto
entendimento do sentido, a compreensão liminar da qual se partiu. Para
Foucault, se
os intérpretes também são interpretados por suas próprias técnicas de
interpretação, então o interpretans se reconhece no interpretandum.
Toda interpretação envolve uma preliminar e antecipada autocompreensão do intérprete21.

4 Gadamer e a hermenêutica
Neste tópico, avaliar-se-á a fecundidade do tema gadameriano da
“consciência de estar exposto à eficiência da história”. Para se cumprir a
tarefa de derivar a estrutura mais primitiva do “ser-afetado-pelo-passado”
da noção de espaço de experiência, o melhor guia é o tema da “consciência
de estar exposto à eficiência da história”22, desenvolvido por Gadamer: independentemente de que se tenha ou não consciência, “os efeitos da história
20

FOUCAULT, Nietzsche, Freud, Marx , op. cit., p. 601-602.

22

RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa III. São Paulo: Papirus, 1997. 519 p. t.2,  p. 373, 390.

21

NUNES, Benedito. Poética do pensamento. In: NOVAES, Adauto (Org.). Artepensamento. São Paulo:
Companhia das Letras; Ministério da Cultura/Funarte, 1994. 495 p. p. 389-409.
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efeitual operam em toda compreensão.”23 Trata-se, então, de compreender
o tema da receptividade à eficiência da história, de caráter antissubjetivista.
A crítica gadameriana ao metodologismo objetiva “lembrar à consciência julgante que a tradição nos liga às coisas já ditas e à sua pretensão à
verdade antes que submetamos esta última à pesquisa”24. O metodologismo,
em Gadamer, é a “pretensão de uma consciência julgante” de se apresentar
na condição de “tribunal da história” e “indene de todo preconceito”, aproximando-se, assim, da consciência constituinte denunciada por Foucault25. Em
Verdade e método, pode-se ler que

23

24

25

[...] a reflexão hermenêutica tem que estabelecer [...] um aguçamento
da autoconsciência metódica da ciência. [...] Nada além do que essa
distância de tempo torna possível resolver a verdadeira questão crítica da hermenêutica, ou seja, distinguir os verdadeiros preconceitos,
sob os quais compreendemos, dos falsos preconceitos que produzem
os mal-entendidos. Nesse sentido, uma consciência formada hermeneuticamente terá de incluir também a consciência histórica. [...] Um
pensamento verdadeiramente histórico não é um objeto, mas é a unidade de um e de outro, uma relação na qual permanece tanto a rea-

Segundo
���������������������������������������������������������������������������������������������
Gadamer, “em seu conjunto, o poder da história efeitual não depende de seu reconhecimento. Tal é precisamente o poder da história sobre a consciência humana limitada: o poder de
impor-se inclusive aí, onde a fé no método quer negar a própria historicidade. Daí a urgência com
que se impõe a necessidade de tornar consciente a história efeitual: trata-se de uma exigência
necessária à consciência científica. Isso [...] não significa [...] que ela pudesse se realizar pura e
simplesmente. A afirmação de que a história efeitual pode chegar a tornar-se completamente consciente é tão híbrida como a pretensão hegeliana de um saber absoluto, em que a história chegaria
à completa transparência e se elevaria até o patamar do conceito. Pelo contrário, a consciência
histórico-efeitual é um momento da realização da própria compreensão, e [...] já atua na obtenção da pergunta correta.” GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método: traços fundamentais de uma
hermenêutica filosófica. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 731 p. p. 450-451. (Grifos no original.)
RICOEUR, Tempo e narrativa III, op. cit., p. 376-377, 382-383.

Ricoeur não é o único a equiparar Foucault e Gadamer nesse aspecto. Boaventura de Sousa Santos, por exemplo, afirma que uma das três fontes intelectuais das quais advém a natureza retórica
do conhecimento científico moderno é a crítica da epistemologia modernista e fundacionalista
efetuada, entre outros, por Gadamer e Foucault. Além disso, vê em Foucault a “última grande
tentativa de produzir uma teoria crítica moderna [...], tomando [...] como alvo o conhecimento
totalizante da modernidade, a ciência moderna. [...] O nosso lugar é hoje um lugar multicultural,
um lugar que exerce uma constante hermenêutica de suspeição contra supostos universalismos
ou totalidades.” SANTOS, Boaventura de Sousa. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e
a política na transição paradigmática. V. I: A crítica da razão indolente: contra o desperdício da
experiência. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 415 p. p. 26-27, 98.
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lidade da história como a realidade do compreender histórico. Uma
hermenêutica adequada à coisa em questão deve mostrar na própria
compreensão a realidade da história. Ao que é exigido com isso, eu
chamo de “história efeitual”. Entender é, essencialmente, um processo
de história efeitual26.

O tema da eficiência da história, entretanto, exige que sejam problematizados os três conceitos que a noção de “tradição” comporta: “tradicionalidade”, “tradições” e “tradição”. “Tradicionalidade” é um transcendental
do pensamento da história que designa a “dialética entre o distanciamento
e o desdistanciamento”, ou seja, “a tensão entre a eficiência do passado, que
padecemos, e a recepção do passado, que realizamos”. Trata-se do conceito
formal de tradição, que “significa que a distância temporal que nos separa
do passado” se apresenta como “uma transmissão geradora de sentido”; a
tradição, assim, é uma “operação que só se compreende dialeticamente no
intercâmbio entre o passado interpretado e o presente interpretante”27. Para
Gadamer, o tema que responde ao da “tradição transmitida” é o da “distância
temporal” (Abstand):

O tempo [...] não é mais [...] um abismo a ser transposto porque divide
e distancia, mas é [...] o fundamento que sustenta o acontecer, onde
a atualidade finca suas raízes. A distância de tempo não é, por conseguinte, algo que tenha de ser superado. [...] trata-se de reconhecer a
distância de tempo como uma possibilidade positiva e produtiva do
compreender. [...] Quando procuramos compreender um fenômeno
histórico a partir da distância histórica que determina nossa situação
hermenêutica como um todo, encontramo-nos sempre sob os efeitos
dessa história efeitual.28

Para pensar essa relação dialética, são importantes as noções de “situação” e “horizonte”: partindo do ponto de vista de que nos encontramos
em uma situação, e que tal situação nos limita, toda perspectiva se abre para
um horizonte vasto, mas limitado, ou seja, um horizonte que se “oferece a
ser superado sem jamais ser incluído”29. Nos termos de Verdade e método,
26
27

28
29

GADAMER, Verdade e método..., op. cit., p. 446-448.
RICOEUR, Tempo e narrativa III, op. cit., p. 377-379.

GADAMER, Verdade e método..., op. cit., p. 445, 449.
RICOEUR, Tempo e narrativa III, op. cit., p. 378.
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“horizonte” é exatamente o termo que se aplica à dialética entre passado e
presente, à “tensão constitutiva do espaço de experiência”30:

A mobilidade histórica da existência humana apoia-se precisamente
em que não há uma vinculação absoluta a uma determinada posição,
e nesse sentido tampouco existe um horizonte fechado. O horizonte é,
antes, algo no qual trilhamos nosso caminho e que conosco faz o caminho. Os horizontes se deslocam ao passo de quem se move. Também
o horizonte do passado, do qual vive toda vida humana e que está aí
sob a forma da tradição, põe em movimento o horizonte abrangente.
Na consciência histórica este movimento tão somente se torna consciente de si mesmo31.

Dizer que existe um “horizonte em movimento” significa “conceber um único horizonte constituído, para cada consciência histórica, pelos
mundos estrangeiros sem relação com o nosso, nos quais nos recolocamos
alternadamente”; tal entendimento afasta a ideia de um “saber absoluto que
abole os horizontes” (HEGEL) ou de uma “multidão de horizontes incomensuráveis” (NIETZSCHE) e dá lugar à ideia de uma “fusão entre horizontes”32.
A questão principal da hermenêutica da consciência histórica é justamente
a tensão entre os dois horizontes, o do passado e o do presente:

30
31

32

Todo o encontro com a tradição realizado com consciência histórica
experimenta por si mesmo a relação de tensão entre texto e presente.
A tarefa hermenêutica consiste em [...] desenvolvê-la conscientemente.
Esta é a razão por que o comportamento hermenêutico está obrigado a
projetar um horizonte que se distinga do presente. A consciência histórica é consciente de sua própria alteridade e por isso destaca o horizonte da tradição com respeito ao seu próprio. Mas, por outro lado, ela
[...] é [...] uma espécie de superposição sobre uma tradição que continua

RICOEUR, Tempo e narrativa III, op. cit., p. 410, nota 35.
GADAMER, Verdade e método..., op. cit., p. 455.

RICOEUR, Tempo e narrativa III, op. cit., p. 378. De acordo com GADAMER (Verdade e método..., op.
cit., p. 455), “Quando nossa consciência histórica se desloca rumo a horizontes históricos, isso
não quer dizer que se translade a mundos estranhos, nos quais nada se vincula com o nosso; pelo
contrário, todos eles juntos formam esse grande horizonte que se move a partir de dentro e que
rodeia a profundidade histórica de nossa autoconsciência para além das fronteiras do presente.
Na realidade, trata-se de um único horizonte, que rodeia tudo quanto contém em si mesma a consciência histórica. O passado próprio e estranho, ao qual se volta a consciência histórica, forma
parte do horizonte móvel a partir do qual vive a vida humana e que a determina como sua origem
e como sua tradição”.
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atuante, e por isso ela recolhe em seguida o que acaba de destacar, com
o fim de intermediar-se consigo mesma na unidade do horizonte histórico que alcança dessa maneira. O projeto de um horizonte histórico
é, portanto, só uma fase ou momento na realização da compreensão,
e [...] se recupera no próprio horizonte compreensivo do presente. Na
realização da compreensão tem lugar uma verdadeira fusão horizôntica
que, com o projeto de horizonte histórico, leva a cabo simultaneamente
sua suspensão. Nós caracterizamos a realização controlada dessa fusão
como a tarefa da consciência histórico-efeitual [precisamente na qual
se estriba] o problema central da hermenêutica. [...]. É o problema da
aplicação que está contido em toda compreensão33.

As noções de “sentido” e “interpretação” possibilitam a transição
entre o conceito formal (“tradicionalidade”, “distância atravessada”) e o
conceito material (“tradições”, conteúdo tradicional, tradição-transmissão)
de “tradição”. Nesse segundo sentido, tradição se refere à linguagem, ou
seja, às “coisas já ditas”, na medida em que “nos são transmitidas ao longo
das cadeias” de (re)interpretação34. Ao identificar a consciência exposta à
eficiência da história e a recepção dos textos do passado transmitidos até
nós, Gadamer pôde inverter o problema de Heidegger: o tema da compreensão da historialidade se transforma em seu inverso, qual seja, o da historialidade da própria compreensão35. Com efeito, a tese de Verdade e método
consiste justamente na afirmação de que “o momento histórico-efeitual é e
permanece efetivo e atuante em todo compreender da tradição”36. Segundo
Gadamer, “só há consciência hermenêutica sob determinados condicionamentos históricos”37, e do fato de a existência humana achar-se imersa em
tradições decorre que “a ideia de uma razão absoluta não é uma possibilidade
da humanidade histórica”. Afirmar que “a razão somente existe como real
e histórica” significa que

33

34
35

36
37

a razão não é dona de si mesma, pois está sempre referida ao dado
no qual se exerce. [...] não é a história que pertence a nós, mas nós é
que a ela pertencemos. Muito antes de que nos compreendamos a nós
mesmos na reflexão, já estamos nos compreendendo de uma maneira

GADAMER, Verdade e método..., op. cit., p. 458.

RICOEUR, Tempo e narrativa III, op. cit., p. 380.
RICOEUR, Tempo e narrativa III, op. cit., p. 380.
GADAMER, Verdade e método..., op. cit., p. 22.

GADAMER, Verdade e método..., op. cit., p. 21.

49

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

autoevidente na família, na sociedade e no Estado em que vivemos. A
lente da subjetividade é um espelho deformante. [...] Por isso os preconceitos de um indivíduo são, muito mais que seus juízos, a realidade
histórica de seu ser 38.

O terceiro sentido de “tradição” é o que alimentou a polêmica entre a crítica das ideologias de Habermas e a hermenêutica das tradições de
Gadamer 39, porquanto conduz ao problema da apologia da tradição. Todo
conteúdo transmitido implica a questão do sentido, inseparável da questão da
verdade: toda “proposta de sentido” (o “regime de linguagem das tradições”)
é, ao mesmo tempo, uma “pretensão à verdade” (que se liga “à ordem do
sentido”). E é exatamente esse vínculo entre sentido e verdade que, segundo
Ricoeur, torna plausível a defesa gadameriana do preconceito, da autoridade
e da tradição, pela qual introduz “sua problemática maior da consciência
exposta à eficiência da história”. Essas três noções devem ser compreendidas “relativamente à pretensão das tradições à verdade, pretensão incluída
no ter-como-verdadeiro de toda proposta de sentido” e que “não procede
de nós, mas nos alcança como uma voz vinda do passado, enuncia-se como
autoapresentação das ‘coisas mesmas’”40.

5 Considerações finais: experiência, verdade e sujeito

Um último tema será examinado para se compreender em que medida
se relacionam as perspectivas filosóficas de Gadamer e de Foucault: trata-se
da noção de experiência, na qual se articulam necessariamente a verdade
e o sujeito. A primeira parte de Verdade e método é dedicada à experiência
estética como lugar do acontecer da verdade, pensada com base na Erfahrung
hegeliana, ou seja, como uma verdadeira experiência que transforma aquele
que a empreende e que é portadora da verdade41.
38

GADAMER, Verdade e método..., op. cit., p. 415-416. (Grifos no original.)

40

RICOEUR, Tempo e narrativa III, op. cit., p. 381-382.

39

41

Sobre a “polêmica” entre Gadamer e Habermas, cf. RICOEUR, Tempo e narrativa III, op. cit., p. 384388, e STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da
construção do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. 264 p. p. 189-198.
VATTIMO, Gianni. Para além da interpretação: o significado da hermenêutica para a filosofia. Rio
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1999. 153 p. p. 94. Para Gadamer, o verdadeiro ser da obra de arte
consiste em “se tornar uma experiência que irá transformar aquele que a experimenta. O ‘sujeito’
da experiência da arte, o que fica e persevera, não é a subjetividade de quem a experimenta, mas
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Na definição gadameriana de experiência da verdade, encontram-se
os elementos tematizados por Foucault nos últimos anos de sua produção
intelectual (1980-1984), quando se dedicou à “hermenêutica de si”, quais
sejam, verdade e subjetividade42. Nos textos desse período, são constantes as
referências a um determinado tipo de atividade, a uma experiência (“ascese”)
em que se encontram intimamente relacionadas a transformação do sujeito
e a manifestação da verdade. No curso que ministrou no Collège de France,
no ano letivo 1981-1982 (A hermenêutica do sujeito), Foucault se propõe a
mostrar como, a partir do estabelecimento de uma relação de si consigo, foi
possível se constituir, na Antiguidade, um tipo de experiência de si característica “da experiência ocidental do sujeito por ele mesmo, mas igualmente
da experiência ocidental que o sujeito pode ter ou se fazer dos outros”43.
Nessa época, apresentam-se inseparáveis uma prática de espiritualidade
(entendida como “as transformações necessárias no próprio ser do sujeito
que permitirão o acesso à verdade”) e a questão filosófica do “como ter acesso
à verdade”44. Portanto, o retorno a si, o trabalho sobre si, é estreitamente

42

43
44

a própria obra de arte”. GADAMER, Verdade e método..., op. cit., p. 175 (grifo nosso). É no homem
experimentado que se consuma o “valor de verdade da experiência, que ensina a reconhecer o que
é real. Conhecer o que é vem a ser, pois, o autêntico resultado de toda experiência e de todo querer
saber em geral”. GADAMER, Verdade e método..., op. cit., p. 527.

Na introdução a O uso dos prazeres, Foucault justifica o abandono dos projetos de estudos anteriormente anunciados (planejara a edição de uma História da sexualidade, composta de seis volumes) porque havia reorganizado suas pesquisas em torno da formação, na Antiguidade, de uma
“hermenêutica de si”. A transformação foi vantajosa, na medida em que lhe permitiu destacar
alguns elementos úteis na elaboração de uma história da verdade: “uma análise dos ‘jogos de
verdade’, dos jogos do verdadeiro e do falso através dos quais o ser se constitui historicamente
como experiência, isto é, como podendo e devendo ser pensada”. É a partir dessas considerações
que Foucault reavalia as pesquisas desenvolvidas em seus livros anteriores, em que se tratava de
refletir sobre as seguintes questões: “Através de que jogos de verdade o homem se dedica a pensar seu ser próprio quando se percebe como louco, quando se vê como doente, quando se reflete
como ser que vive, fala e trabalha, quando se julga e se pune enquanto criminoso? Através de que
jogos de verdade o ser humano se reconheceu como homem de desejo?”. FOUCAULT, Michel. Histoire de la sexualité II: l’usage des plaisirs. Paris: Gallimard, 2001. 342 p. p. 13-14. (Grifo nosso.)
FOUCAULT, Michel. L’herméneutique du sujet: cours au Collège de France (1981-1982). Paris: Gallimard; Seuil, 2001e. 546 p. (Collection Hautes Études). p. 220-221.

FOUCAULT, Michel. L’herméneutique du sujet, op. cit., p. 18. Em entrevista concedida em 1982,
Foucault afirma que sua concepção da atividade filosófica como algo que implica a transformação de si por seu próprio saber se aproxima da experiência estética. Cf. FOUCAULT, Michel. Une
interview de Michel Foucault par Stephen Riggins. In: _______. Dits et écrits II, op. cit., Texto n. 336,
p. 1344-1357. Entrevista concedida a Stephen Riggins em 22 jun. 1982. p. 1355. Entretanto, é de
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ligado ao saber das coisas: o acesso à verdade depende de um trabalho do
sujeito sobre si mesmo, uma espécie de experiência espiritual, uma arte de
viver (tekhnê tou biou) que impõe, a partir da Antiguidade, a questão: “como
devo transformar meu próprio eu para ser capaz de aceder à verdade?”45.
A leitura e a escritura são exercícios ascéticos de meditação, pelos
quais o sujeito se desloca “em relação ao que ele é pelo efeito do pensamento”. Nessas atividades, trata-se de um jogo que o pensamento efetua sobre o
próprio sujeito, e não sobre os pensamentos do sujeito, o que explica que a
leitura filosófica, como entendida na Antiguidade, seja indiferente ao autor
ou ao contexto da frase ou da sentença: objetiva-se não tanto compreender
o que o autor quis dizer como constituir para si uma rede de discursos verdadeiros que sejam ao mesmo tempo princípios de comportamento46.

45

46

se ressaltar que, no início da década de 1970, houve ao menos uma ocasião em que Foucault negou
tal aproximação, como na discussão que se seguiu às conferências sobre A verdade e as formas
jurídicas, pronunciadas no Brasil em 1973. Questionado por Rose Marie Muraro se a arqueologia
poderia ser considerada uma atividade aparentada à arte, Foucault afirma que desenvolve uma
espécie de atividade histórico-política que (não se vinculando nem à arte nem a uma disciplina
“científica”) se funda em “relações de continuidade e na possibilidade de definir atualmente objetivos táticos de estratégia e de luta, precisamente em função disso”. Trata-se de uma máquina
crítica que tem (ou deveria ter) uma função libertadora na medida em que fornece “do que passou
um modelo tal que permite que nos libertemos do que passou”. FOUCAULT, Michel. La vérité et
les formes juridiques. In: _______. Dits et écrits I, op. cit., Texto n. 139, p. 1406-1514. Conferências
pronunciadas em 21-25 maio 1973. p. 1511-1512.
FOUCAULT, L’herméneutique du sujet, op. cit., p. 172. Fréderic Gros, editor do curso, lembra que o
manuscrito contém uma precisão não discutida por Foucault por ocasião das aulas: “Daí, enfim,
que a filosofia ocidental pode ser lida em toda sua história como a lenta liberação da questão
‘como, em quais condições se pode pensar a verdade?’ em relação à questão ‘como, a que preço,
segundo qual procedimento é necessário mudar o modo de ser do sujeito para que atinja a verdade?’” (ibid., p. 172).

FOUCAULT, L’herméneutique du sujet, op. cit., p. 340-341. Esse é o segundo domínio da ascese (em
sentido estrito, “ascese filosófica”): a transformação da verdade em ethos, a constituição do “sujeito de conhecimento verdadeiro como sujeito de ação correta”. Ao fim do curso, Foucault afirma
que a subjetividade ocidental se constitui quando o bios deixa de ser o objeto de uma tekhnê (uma
arte razoável e racional) e toma a forma de uma prova(ção) de si [épreuve de soi], tanto como
experiência (pela qual nos conhecemos a nós próprios) quanto como exercício (aquilo através do
que podemos nos transformar, buscando a perfeição de nós mesmos). É nesse movimento que se
enraíza o desafio que o pensamento ocidental dirige à filosofia: “como o que se dá como objeto de
saber articulado sobre o domínio da tekhnê pode ser ao mesmo tempo o lugar em que se manifesta,
em que se testa e dificilmente se realiza a verdade do sujeito que somos? Como o mundo, que se
dá como objeto de conhecimento a partir do domínio da tekhnê pode ser ao mesmo tempo o lugar
em que se manifesta e em que se testa o ‘si mesmo’ como sujeito ético da verdade?”. Pode-se perce-
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Na introdução a O uso dos prazeres, Foucault “atualiza” as práticas
de si a que vinha dedicando suas pesquisas e aplica a si mesmo as antigas artes da existência, apresentando sua “escritura” como uma atividade
“etopoética”47. Por isso é que celebra o ensaio filosófico — entendido enquanto “prova(ção) modificadora de si mesmo no jogo da verdade, como o
corpo vivo da filosofia, se ao menos for ainda hoje o que foi outrora, isto é,
47

ber, nesse “desafio”, duas das tarefas herdadas do Aufklärung: interrogar tanto as bases de nosso
sistema de saber objetivo como aquilo sobre o que repousa a experiência de si (ibid., p. 397-398,
465-467).

O
��������������������������������������������������������������������������������������������������
termo é de Ortega, para quem a concepção de filosofia como arte de vida e práxis estilística desenvolvida por Foucault deve muito à influência de Pierre Hadot: ambos entendem a ascese “como
arte de vida, autoelaboração e autoinfluência”, ou seja, enquanto “possibilidade de se equipar”
que redunda em uma progressiva “consideração de si”. ORTEGA, Francisco. Amizade e estética da
existência em Michel Foucault. Rio de Janeiro: Graal, 1999. 184 p. p. 57-58. Em entrevista concedida alguns anos antes, Foucault já se refere a sua “escritura” como uma atividade “ascética”: “Há
certamente muitas coisas ultrapassadas [em seus livros]. Tenho plena consciência de me deslocar
sempre, ao mesmo tempo em relação às coisas pelas quais me interesso, quanto em relação ao que
já pensei. É certo que jamais penso a mesma coisa porque meus livros são para mim experiências [...]. Uma experiência é algo do qual se sai a si mesmo transformado. [...] o livro me transforma e transforma o que penso. Cada livro transforma o que pensava quando terminava o livro
precedente. Sou um experimentador e não um teórico. Chamo de teórico aquele que constrói um
sistema geral [...] e o aplica de maneira uniforme a diferentes campos. Não é o meu caso. Sou um
experimentador no sentido de que escrevo para me transformar a mim mesmo e não mais pensar
a mesma coisa que anteriormente”. FOUCAULT, Michel. Entretien avec Michel Foucault, op. cit.,
p. 860-861. No mesmo sentido é a posição de Foucault na primeira versão da introdução geral à
História da sexualidade, quando explica porque mudou o plano original da obra: “talvez não tivesse
sentido se dar ao trabalho de escrever livros se eles não devessem ensinar àquele que os escreve
o que ele não sabe, se eles não devessem conduzi-lo até onde ele não havia previsto, e se eles não
devessem permitir-lhe estabelecer consigo mesmo uma relação estranha e nova. A dor e o prazer
do livro consiste em ser uma experiência”. FOUCAULT, Michel. Préface à l’‘Histoire de la sexualité’.
In: _______. Dits et écrits II, op. cit., Texto n. 340, p. 1397-1403. Primeira versão da introdução geral
à História da sexualidade, publicada em 1984. p. 1403. Pouco antes de sua morte, volta ao tema:
“Escrever um livro é abolir o precedente”. O intelectual tem por tarefa “desprender-se de si”, pois
escrever se apresenta como um “trabalho de modificação de seu próprio pensamento e do pensamento dos outros”. (FOUCAULT, Le souci de la vérité. In: _______. Dits et écrits II, op. cit., Texto n. 350,
p. 1487-1497. Entrevista concedida a François Ewald em maio 1984.p. 1494). Há de se observar,
contudo, que tais preocupações já estavam no horizonte quando da redação de A arqueologia do
saber (1969), em que Foucault pedia, ao terminar a introdução: “Não me pergunte quem sou e não
me diga para permanecer o mesmo: é uma moral de estado civil; ela rege nossos documentos de
identidade. Que ela nos deixe livres quando se trata de escrever”. FOUCAULT, Michel. L’archeologie
du savoir. Paris: Editions Gallimard, 2001. 275 p. Todas essas proposições se ligam aos objetivos
últimos da crítica arqueogenealógica: a luta contra imposição de uma identidade fixa, contra a
submissão da subjetividade e a favor de novas possibilidades de ação e de pensamento.
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uma ‘ascese’, um exercício de si, no pensamento” — e qualifica seus estudos
como um exercício filosófico em que o que está em questão é “saber em que
medida o trabalho de pensar sua própria história pode libertar o pensamento
do que pensa silenciosamente e lhe permitir pensar diferentemente”48.
Como “homem experimentado”, Foucault sabe ser imprescindível
renunciar à esperança de atingir um ponto de vista que acredita poder alcançar um conhecimento completo e definitivo de nossos limites históricos.
Mas sua ênfase — e também nesse aspecto se distancia de Kant — incide
sobre a ultrapassagem dos limites: todo seu trabalho, enquanto intelectual e
enquanto militante, está ligado às lutas contra a submissão da subjetividade,
contra os grilhões identitários impostos pelas experiências constituídas. E
não é por acaso que sua noção de experiência se aproxima do que Nietzsche,
Bataille e Blanchot, por exemplo, entendem por experiência-limite, cuja função é exatamente

48

49

[...] arrancar o sujeito de si mesmo, fazer de tal forma que não seja mais
ele mesmo ou que seja levado a seu aniquilamento ou a sua dissolução.
É um empreendimento de dessubjetivação [dé-subjectivation]. [...] Meu
problema é fazer [...] uma experiência disso que somos, do que é [...]
nosso presente, uma experiência de nossa modernidade a partir da
qual saiamos transformados49.

FOUCAULT, Histoire de la sexualité II: l’usage des plaisirs, op. cit., p. 16-17. Nesse sentido, afirma Foucault (ibidem, p. 15-16) que a única forma válida de curiosidade é “aquela que permite se desprender
de si mesmo. De que valeria a obstinação do saber se somente assegurasse a aquisição de conhecimentos, e não, de uma certa maneira e tanto quanto possível, o descaminho daquele que conhece?
Há momentos na vida em que a questão de saber se se pode pensar diferentemente do que se pensa e
perceber diferentemente do que se vê é indispensável para continuar a olhar ou a refletir. [...] o que é
então a filosofia hoje — quero dizer a atividade filosófica — se não o trabalho crítico do pensamento
sobre si mesmo? E se não consiste, ao invés de legitimar o que já se sabe, em buscar saber como e até
que ponto seria possível pensar diferentemente?” Sobre a distinção entre saber e conhecimento, cf.
FOUCAULT, Michel. Histoire de la sexualité II: l’usage des plaisirs, op. cit., p. 876.
FOUCAULT, Entretien avec Michel Foucault, op. cit., p. 862-863 (grifo nosso). A ontologia crítica do
presente mantém um vínculo estreito com a atividade filosófica entendida como ascese. É nesse
sentido que se pode compreender um livro como Vigiar e punir, elaborado a partir de “documentos
verdadeiros, mas de tal forma que, através deles, seja possível efetuar não somente uma constatação de verdade, mas também uma experiência que autoriza uma alteração, uma transformação
da relação que temos conosco mesmos e com o mundo em que, até então, nos reconhecíamos sem
problemas (em uma palavra, com nosso saber). [...] A experiência pela qual conseguimos captar
de modo inteligível certos mecanismos [...] e a maneira pela qual conseguimos nos destacar deles
percebendo-os diferentemente devem ser uma única e mesma coisa. É verdadeiramente o coração do que faço” (ibid., p. 864-865).
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O que está em questão, para Foucault, é a recusa da identidade, pois
ser identificado equivale a ser localizado pelo poder50, razão pela qual a luta
mais importante é a travada contra a submissão da subjetividade, sendo a
história uma construção (não uma fatalidade), e o presente, um lugar de
dominação, manipulação e destino, ao mesmo tempo que um lugar de luta,
resistência e transgressão que abre novas possibilidades de experiência para
os sujeitos historicamente constituídos51.
Justifica-se, assim, o interesse de Foucault pelas “técnicas de si”, procedimentos pelos quais tanto se pode fixar ou manter uma identidade como
transformar o indivíduo de acordo com fins determinados, como a construção
de novos espaços de liberdade. E é exatamente para esta finalidade que o
pensamento desempenha um papel fundamental, qual seja, o de abrir em
nossos jogos sociais, tão regrados e refletidos, “um novo espaço livre”52. De
modo que a “experiência” se apresenta como a correlação entre domínios
de saber, tipos de normatividade e formas de subjetividade que ocorre em
uma determinada cultura53. Para finalizar, pode-se afirmar que a crítica ar50

51

52

53

Cf. FOUCAULT, Entretien avec Michel Foucault, op. cit., p. 868-869; FOUCAULT, Michel. Interview
de Michel Foucault. In: _______. Dits et écrits II, op. cit., Texto n. 349, p. 1475-1486. Entrevista concedida a J. François e J. de Wit em 22 maio 1981. p. 1486.

COLLING, Ana Maria. O célebre fio partiu-se: Foucault, a psicanálise e a história das mulheres. Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 32, n. 1, p. 125-158, mar. 1997. p. 127, 131, 154. Em apoio à posição de
Colling, cf., por exemplo, os seguintes textos em que Foucault se refere a seus livros como “caixas
de ferramentas” a serem utilizadas nas lutas contra o assujeitamento: FOUCAULT, Michel. Les
intellectuels et le pouvoir. In: _______. Dits et écrits I, op. cit., Texto n. 106, p. 1174-1183. Discussão
entre Foucault e Deleuze ocorrida em 4 mar. 1972. p. 1177; La vérité et les formes juridiques, op.
cit., p. 1511-1512; FOUCAULT, Michel. Prisons et asiles dans le mécanisme du pouvoir. In: _______.
Dits et écrits I, op. cit., Texto n. 136, p. 1389-1393. Entrevista concedida a M. D’Eramo e publicada
em 3 mar. 1974. p. 1391; FOUCAULT, Michel. Dialogue sur le pouvoir. In: _______. Dits et écrits II, op.
cit., Texto n. 221, p. 464-477. Discussão informal com estudantes de Los Angeles ocorrida em
maio 1975. p. 476-477; FOUCAULT, Michel. Pouvoirs et stratégies. In: _______. Dits et écrits II, op. cit.,
Texto n. 218, p. 418-428. Entrevista concedida a Jacques Rancière e publicada no inverno 1977. p.
427; FOUCAULT, Michel. Précisions sur le pouvoir. Réponses à certaines critiques. In: _______. Dits
et écrits II, op. cit., Texto n. 238, p. 625-635. Entrevista concedida a P. Pasquino em fev. 1978. p.
633-634; FOUCAULT, Entretien avec Michel Foucault, op. cit., p. 911-912.
FOUCAULT, Michel. Pierre Boulez, l’écran traversé. In: _______. Dits et écrits II, op. cit., Texto n. 305,
p. 1038-1041. Ensaio publicado em 1982. p. 1041. Trata-se de um artigo dedicado a Pierre Boulez,
mas em termos transponíveis a suas próprias pesquisas.

FOUCAULT, Michel. Subjectivité et vérité. In: _______. Dits et écrits II, op. cit., Texto n. 304, p. 10321037. Resumo do curso ministrado em 1980-1981. p. 1032; FOUCAULT, Histoire de la sexualité II:
l’usage des plaisirs, op. cit., p. 10. Para Foucault, os três elementos fundamentais de nossa ex-
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queogenealógica de Foucault se pretende “uma prova(ção) histórico-prática
dos limites que podemos superar”, ou seja, um “trabalho de nós mesmos
sobre nós mesmos enquanto seres livres”54. A convicção de estar desenvolvendo um “trabalho paciente” que contribui para dar “forma à impaciência
da liberdade”55 — articulando, de um lado, a análise histórica dos limites
(plano do assujeitamento) e, de outro, a construção de estratégias que possibilitem a superação desses limites (plano da subjetivação) — é uma das
poucas certezas produzidas por um espírito como o de Foucault, coerente
o suficiente para se manter incoerente, fiel à atividade filosófica o bastante
para permanecer infiel até mesmo a seu próprio pensamento.
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Mutação constitucional: entre o
pré-compromisso e a constituição viva
Clara da Mota Santos P. Alves1

1 Introdução
O Senado não precisa assentir com a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso de constitucionalidade2 e
o depositário infiel não pode ser preso3. Essas duas proposições jurídicas
aparentemente não relacionadas possuem um traço comum: em ambos os
casos, o Supremo Tribunal Federal pode vir a adotar, ou em parte adotou,
conclusões com base no argumento de que houve uma mutação constitucional. A discussão brasileira em torno da interpretação constitucional e da
possibilidade de alteração das leituras do texto convive, em alguns momentos, com a referência a essa categoria.
A depender do julgamento, a alusão assume diferentes conceitos e
implicações. Por vezes, a Corte considera a mutação uma simples diferença
de interpretação. Em outras, ela é citada como o tipo de modificação cabível
quando, em contextos excepcionais, explicitamente se contraria o texto.
Esta última vertente se desdobra na posição de que a mutação pode acarretar o decreto de obsolescência e imprestabilidade da norma, como uma
1
2

3

Juíza federal substituta.

Rcl 4.335/AC, rel. min. Gilmar Mendes. A aplicação da mutação constitucional não foi consenso entre todos os ministros. Sepúlveda Pertence, em seu voto, “ressaltou ser evidente que a convivência
paralela, desde a EC 16/65, dos dois sistemas de controle tem levado a uma prevalência do controle
concentrado, e que o mecanismo, no controle difuso, de outorga ao Senado da competência para a
suspensão da execução da lei tem se tornado cada vez mais obsoleto, mas afirmou que combatê-lo,
por meio do que chamou de ‘projeto de decreto de mutação constitucional’, já não seria mais necessário”. O processo está paralisado em função de pedido de vista do min. Ricardo Lewandowski.
Cf. Informativo de Jurisprudência do STF de número 463. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/
portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4335&classe=Rcl&origem=AP&recurso=
0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 24 jul. 2012.

HC 96772/SP, rel. min. Celso de Mello. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=601192>. Acesso em: 24 jul. 2012.
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revogação efetivada pelo poder constituinte derivado. É o que vem sendo
defendido pelo ministro Gilmar Mendes no julgamento que trata da referida
superação da necessidade de resolução senatorial no processo de controle
de constitucionalidade.
A só utilização de um conceito específico para as situações de interpretação evolutiva da constituição conduz, em alguma medida, à ideia de
que podem existir outras leituras que ordinariamente deixem de considerar
os elementos que as circundam. Se em dados casos é necessário decretar
mutações constitucionais, talvez a nossa Suprema Corte esteja entendendo
que não é ínsita à interpretação constitucional a possibilidade de mudança e
abertura para a construção dos sentidos do texto. Falar em mutação constitucional é, portanto, o ponto de partida para alguns questionamentos, afinal,
se considerarmos que a prática jurídica é essencialmente argumentativa
e interpretativa (DWORKIN, 2007, p. 17), qual seria então a utilidade de
se reconhecer que ocorreu uma mutação constitucional, e não a simples e
rotineira interpretação?
O debate sobre a conformação do texto através da atividade hermenêutica decerto extrapola o âmbito alinhavado pelo Supremo Tribunal Federal ao sacar a mutação constitucional como elemento do discurso, configurando uma das mais notáveis discussões constitucionais contemporâneas. A
modificação substancial de sentidos tradicionais ou literais, ainda que não se
utilize nenhum marco dogmático, exprime a oposição entre diferentes visões
sobre constitucionalismo e democracia. Como a ideia de constitucionalismo
já é, por si mesma, paradoxal em relação à premissa majoritária4, o avanço
desse espaço através da interpretação passa a constituir uma problemática
ainda mais incandescente.
Está, pois, em aberto o dilema da forma de constituição viva que não
faça erodir completamente a experiência da constituição escrita, o dilema
de como evoluir e ajustar o documento às necessidades tão rapidamente
novas, sem ruir o compromisso estabelecido.
Além disso, no caso brasileiro, as decisões do Supremo Tribunal Federal nunca são explícitas quanto à sua abordagem de evolução da Constituição
de 1988 e também por isso, ao fazerem uso da mutação constitucional, vêm
4

Thomassen (2006, p. 188) demarca, entretanto, que a democracia constitucional funciona por causa da impossibilidade de decisão entre constitucionalismo e democracia, que passam a se colocar
em constante afastamento e reconciliação.

62

I Jornada de Ciências Sociais

no sentido de agregar complexidade ao panorama. A alteração constitucional voltada, por exemplo, à condenação de um dispositivo ao ostracismo,
pelo julgamento de que ele não mais serve ou é incoerente com o restante
do texto, representa um agravamento a mais da tensão já latente entre a
mudança e o pré-compromisso. Se é próprio da atividade de um tribunal
constitucional a construção de visões e a integração de dispositivos muitas
vezes conflitantes, é adequado descartar uma regra em vez de empregar-lhe
uma nova compreensão? Podemos cogitar, por outro lado, se a solução das
revogações informais seria a melhor saída para a atualização da Constituição
analítica brasileira ou até se a adoção da mutação constitucional não implica,
ao contrário, um subterfúgio para o não enfrentamento de uma posição mais
clara a respeito de qual a vertente encampada pela Corte para a evolução
constitucional.
A temática da reclamação de número 4.335/AC é muito rica em argumentos e poderá sedimentar a linha encampada pelo Supremo Tribunal
Federal quanto à sua liberdade de construção das mudanças constitucionais.
São múltiplas as questões acerca das perspectivas evolutivas da Constituição
brasileira.
Para além do nosso cenário jurisprudencial até agora oscilante, existem diferentes concepções de constituição viva, que se manifestam seja pela
defesa da ampliação do cânon constitucional, agregando momentos e atos
que extrapolam o texto5, seja ainda pelo processo de leitura criativa, tal
qual o defendido por Ronald Dworkin. Essas propostas entram em rota de
colisão com visões arraigadas em sentidos originalistas ou positivistas da
constituição e são importantes para que se verifique se o Supremo Tribunal
Federal poderia abraçar alguma vertente mais coesa, sob o ponto de vista
teórico, acerca das mudanças da Constituição de 1988.
A partir do olhar crítico sobre a prática que incorpora a mutação
constitucional como uma categoria à parte, pretendo confrontar a utilidade e as consequências da adoção dessa referência. O cotejo das posições
do Supremo Tribunal Federal será feito com os dois supostos extremos: o
pré-compromisso e as propostas que avançam os supostos limites da interpretação, como a da leitura moral dworkiniana. As perguntas que servem
de mote para este artigo serão se a constituição viva, a ideia de mutação em
5

A tese dos momentos constitucionais que estão fora da constituição pode ser encontrada em
Ackerman, 2006.
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si, é compatível com a constituição escrita, com o pré-compromisso estancado no passado, e se uma forma de leitura constitucional desatrelada da
perspectiva textual é a resposta cabível para a equação.

2 O pré-compromisso constitucional

O dilema da restrição às gerações futuras está na gênese do constitucionalismo. A objeção de Thomas Jefferson (1816 apud SUNSTEIN, 2009,
p. 2) foi dura e reverberante: “os mortos não têm direitos”. Seu intento era
o de permitir a revisão dos pilares constitucionais a cada geração.
Madison, em oposição, concebia o governo constitucional como uma
forma de possibilitar a convivência democrática duradoura, que não se aniquilasse pelo confronto de facções ou grupos polarizados (SUNSTEIN, 2001,
p. 96). No Federalista de número 9, Hamilton cita os exemplos da Grécia e
da Itália com o propósito de ilustrar as desventuras do excesso de conflitos
a que se submeteram as repúblicas, ocasionando as sucessões constantes
entre anarquia e tirania. Por isso, a defesa era de um modelo que aplicasse
as virtudes do governo republicano, que inclusive não se sabia à época ser
passível de êxito em grandes extensões territoriais, em conjunto com um tipo
de união que aproveitasse as vantagens do governo monárquico nas suas
relações estrangeiras. Essa nova fórmula deveria, portanto, ter a qualidade
de agregar a diversidade, acomodando estados com distinções relevantes
entre si, e ainda estimular a prosperidade e a consagração do novo país.
A preocupação central dos constitucionalistas americanos, como se
pode ver, não era a de criar um governo limitado, ou declarações de direitos,
na linha do que havia sucedido na França. Arendt (2011, p. 195-196) explicita
que o verdadeiro foco da Carta de 1787 era o de estabelecer o poder, não
limitar o governo, mas instaurar um novo. A essência desse projeto revolucionário não podia ser meramente uma negação — “o governo limitado” —,
como os europeus acabaram identificando ser “a quintessência das virtudes
da Constituição americana”. E, ressaltando as nuances entre as perspectivas
americana e europeia, especialmente a francesa, ela chama atenção para o
fato de que os americanos, conquanto revolucionários, admiravam o governo
calmo, brando, na forma que se desenvolvera na história britânica.
Com o governo brando e ao mesmo tempo democrático, a estabilidade constitucional almejada pelos federalistas ganharia forma através de
um processo de emenda que dependia da concordância de três quartos dos
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estados federados. Esse método preveniria a mudança extremamente fácil
— capaz de tornar a Constituição demasiado mutável — e a extremamente
difícil — que perpetuaria os defeitos revelados ao longo do tempo (MADISON,
2003, p. 275). A clara instituição de emendas também tinha um propósito
político. Na batalha de convencimento da ala refratária à Constituição de
1787, era mais interessante que ela fosse aprovada do modo que estava redigida, permitindo-se emendas posteriores. Evitar excessivas alterações no
curso do debate aumentaria as chances de aceitação do texto, considerando
as fortes restrições que inclusive os aliados tinham quanto ao documento
(KELSTER, 2003).
O pré-compromisso constitucional, então, segundo a ideia mais
propagada, faz uso de dispositivos de maiorias qualificadas e atrasos, de
forma que a aprovação de emendas se preste à tarefa de frear os quóruns
ocasionais e oscilantes e, em essência, as paixões que podem tomar conta
da sociedade em um contexto particular (ELSTER, 2009, p. 26). Entretanto,
como Jon Elster anota, não pode haver engano quanto à circunstância de
que os constituintes não fazem uma autorrestrição, a limitação opera não
para a geração que redige, mas sim para as futuras (ELSTER, 2009, p. 137).
O compromisso se estabelece para frente e se abre para alterações lentas e
sutis, que não culminem em conflitos incontornáveis e revoluções.
Todavia, não se pode mais conceber o pré-compromisso, no caso das
sociedades altamente complexas da contemporaneidade, como sendo uma
restrição tal e qual aquela que um indivíduo pode impor sobre si mesmo
(ELSTER, 2009, p. 214). O tecido social fragmentado elimina essa coerência
de comportamentos psicológicos, e problemas do processo político também
contaminam a representatividade de assembleias constitucionais. É, por
conseguinte, ilusória a suposição do desinteresse dos constituintes pelos
seus próprios grupos e demandas. Elster completa afirmando que “se as
constituições são, em geral, escritas em tempos de crise, não é evidente que
os constituintes estarão particularmente sóbrios” (ELSTER, 2009, p. 203).
Subjaz uma mitologia em torno do momento da fundação e ela deve
ser constatada e relativizada. Há o elemento ficcional do povo enquanto
entidade, que cria a constituição e por ela é também constituído (DERRIDA,
2002, p. 49), e somam-se outros, como o suposto de que todos em igualdade
de condições se comprometeram, com suas vontades canalizadas por representantes voltados para o melhor pensar do futuro, desconectados das
questões mais comezinhas da política do seu tempo.
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A despeito dessas imperfeições do processo constitucional, que não
raramente são desprezadas, interessa detalhar algumas estratégias adotadas
pelo pré-compromisso, ao final das quais o debate democrático acha um melhor ambiente para se desenvolver, garantindo, a um só tempo, estabilidade
social e dissenso. As ditas estratégias consistem: i) no estabelecimento de
alguns direitos como pré-políticos, permitindo aos indivíduos que os exerçam ainda que em contrariedade ao pensamento da maioria; ii) na proteção
da democracia contra os seus próprios excessos e maus julgamentos; iii)
na formulação de previsões estruturais que, como as regras de gramática,
constroem o arcabouço pelo qual a discussão política pode ocorrer, de modo
a permitir que os participantes se conduzam mais facilmente; iv) na retirada
de alguns temas da agenda política, em relação aos quais a discussão poderia
se tornar excessivamente explosiva (por essa linha de raciocínio, a liberdade
de religião, além de constituir um direito nela mesma, é um tópico convenientemente extirpado das deliberações); v) na resolução de problemas da
ação coletiva, pois muitas das disposições constitucionais são no sentido
de evitar a pura e simples busca do interesse individual racional, que pode
gerar a barganha e as polarizações (SUNSTEIN, 2001, p. 96-101).
Essa enumeração evidencia que o constitucionalismo, antes de ser
uma filosofia ou abstração que se supõe necessariamente melhor do que
as outras formas de organização vividas na história6, apresenta vantagens
concretas em relação a outros modelos. Além das mencionadas, podemos
destacar até mesmo a maior eficiência e a facilitação de relações pela atmosfera de previsibilidade. Assim, sem recorrermos à mitologia e ao determinismo que, por vezes, busca induzir o constitucionalismo como única
boa forma de estrutura social, o pré-compromisso, de fato, representa mais
compensações e benefícios do que a ausência dele, ainda que com o custo
da perda da agilidade nas decisões em momentos de crise ou da sensação
de engessamento do presente pelo passado.
É por isso que se diz que, mesmo que determinadas decisões constitucionais não sejam as melhores, na maior parte do tempo, é mais vantajoso não
se ter de decidir recorrentemente as questões que possuem grande potencial
de atrito. Aprofundando esse aspecto dos temas que as normas constitucionais acabam por retirar da arena política e salientando que o documento
6

Cf. Norman Dorsen e outros: (2003, p. 13): “The view that constitutionalism represents the natural
course of history, morally superior at that, is an ideological conceit that should have dissipated
long ago but like other suck myths, has infinite staying power”.
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confere um fundamento comum ao povo de um país, Strauss (2010, location
1459) chega a um ponto importante para os tópicos subsequentes, quando
refere que, em muitos casos, a constituição oferece respostas e, em outros
tantos, o seu texto limita o conjunto de respostas aceitáveis. Essa afirmação,
compartilhada por outros constitucionalistas que vislumbram o campo de
possibilidades do texto como a barreira para as mudanças constitucionais,
é o ponto da discórdia erigido em relação a visões como a da leitura moral
de Ronald Dworkin.
Se há quem diga que a preponderância das alterações informais da
constituição é a vingança de Jefferson, outros tantos insistem que o seu ceticismo não foi capaz de suplantar o aspecto do pré-compromisso constitucional. Em verdade, resta saber não só qual a função do pré-compromisso
para a democracia mas de que modelo de democracia estamos tratando.
O que importa neste breve olhar sobre o pré-compromisso é acentuar
que ele apresenta vantagens concretas, que existe uma plêiade de assuntos
que busca deixar intocados e perenes (apenas relativamente), bem como
que as mudanças dentro do sistema devem ser lentas, graduais. Contudo, a
sua manifestação através da convenção da linguagem acaba por retornar às
questões relativas aos limites da interpretação. A mutação constitucional é
legítima quando acintosamente se propõe a superar esse entrave? Antes de
aprofundarmos essa indagação, é preciso avançar no que se compreende
como mutação constitucional.

3 Sentidos atribuídos à mutação constitucional

A menção inicial à existência de sentidos distintos de mutação constitucional na jurisprudência do Supremo Tribunal merece, de logo, um detalhamento para que se discriminem quais deles importam ou mesmo se
todos eles não são, em verdade, um só.
O constitucionalismo norte-americano não categorizou dogmaticamente o problema da mudança da constituição através da atividade dos
intérpretes. Difusamente fala-se em constituição viva, mas, como é próprio
daquele sistema, sem a correlação com institutos jurídicos formais. O termo
“mutação constitucional” deriva da tradição continental; para os alemães,
denomina-se verfassungswandel, e pode ser encarado, sob um ponto de vista mais amplo, como a mudança da situação constitucional em que se acha
uma comunidade ou como a relação entre direito constitucional e realidade
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social (BÖCKENFORDE, 2000, p. 181-182). No entanto, a sua acepção mais
conhecida e específica foi introduzida por Laband (BULOS, 1996, p. 25-43)
para significar uma tentativa de distinguir a reforma constitucional sujeita à
procedimentalização de outro tipo de mudança que altera o seu significado
por meios informais.
A preocupação alemã, quando estabeleceu o conceito de mutação
constitucional, era de caráter formalista. No contraste entre a norma escrita
e a situação jurídica real, caberia ao jurista um papel de realçar as características de rigidez e estabilidade da constituição (VECHI, 2005), livrando-a
da perda do seu espírito ao longo do tempo. A perplexidade da época era
concernente à falta de normatividade constitucional, que fazia com que a
realidade estivesse em descompasso com o texto.
Por aí se vê que a visão brasileira de mutação constitucional é tributária de uma herança de conservação da constituição, e não de efetiva reforma.
E, além disso, por ser um elo com a formalização, o conceito está atrelado
às crises da nossa própria teoria constitucional, derivadas da construção
de um direito público sob o pálio dos esquemas dos institutos do direito
privado. É o que Bercovici (2003, p. 80) critica como sendo a busca por uma
“metodologia exclusivamente jurídica” e a tentativa de depuração do direito
dos temas políticos.
Por esse introito histórico do conceito, já percebemos que qualquer
sentido de mutação constitucional empregado pelo Supremo Tribunal Federal cumpre a função apriorística de ser a casca de cientificidade que reveste
os avanços do Tribunal. É o verniz de neutralidade que retira os holofotes
de questões políticas latentes.
Mas, por trás do conceito de mutação constitucional e a despeito
dele, não deixa de existir a controvérsia entre o compromisso constitucional firmado no tempo e as adaptações que se vão impondo à revelia dos
mecanismos formais.
Daí que a falta de uma identidade terminológica ou teórica não significa que nos Estados Unidos não se travaram — e não se travam —, sob
outro enfoque, conflitos ao derredor da mesma problemática. É inegável que
o cenário de uma antiga Constituição escrita, que está envolta na mística do
nascimento do país, na ideologia das revoluções liberais, numa permanente
oscilação entre estar presente e distante da realidade contemporânea, faz o
caso norte-americano extremamente auspicioso para o debate sobre quão
legítimos são os avanços nas leituras do texto.
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O tema não adquire lá uma dimensão simplesmente acadêmica, consistindo na raiz de profundas divergências políticas e ideológicas de alcance
popular. Um exemplo do tom do debate é a capa da revista Time em homenagem ao aniversário da independência americana, que lançou a pergunta
sobre se a Constituição ainda importa, considerando que os fundadores não
conheciam a existência do computador, do automóvel, dos antibióticos e da
cantora Lady Gaga, tudo para ressaltar que o apego a um suposto sentido
original da Constituição se converteu na bandeira de movimentos populares
conservadores7. É importante fazer o reparo à linha de raciocínio do periódico somente quanto ao fato de que o originalismo não prega a simples
transposição do mundo de 1817 para os dias de hoje. O originalismo advoga,
em síntese, que sejam aplicados os valores dos framers, definidos no contexto
do mundo que eles conheciam, ao mundo que nós conhecemos8. Dito isso,
cabe reconhecer que a polêmica descrita, de fato, alcançou as ruas e também
aqui, com as devidas peculiaridades, tem relevo para toda uma variedade
de decisões que se amparam no novo papel mais ativista assumido pelo Supremo Tribunal Federal. Não que se vá discutir originalismo no Brasil nos
termos em que ele é discutido nos Estados Unidos, porém é inegável que,
se não houvesse uma ideia de constituição, qualquer que seja, mesmo que
simplesmente semântica, não teria havido nenhum tipo de reação negativa
à interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu à regra segundo a qual
a união estável se dá entre homem e mulher.
O direito constitucional norte-americano acabou por desatrelar a sua
evolução da edição de emendas inclusive pela grande dificuldade de operacionalizar a exigência constitucional de assentimento de muitos estados da
federação. Um sistema de reforma dependente em excesso do consentimento
dos estados não se conformaria mais a um país fortemente centralizado no
governo federal, e essa, para Ackerman (2007, p. 1743), é uma força dinâmica
que está por trás da constituição viva. Contrariando em certa medida a generalização de que uma constituição muito difícil de ser modificada tende
à revogação, os Estados Unidos, através de uma atuação judicial intensa e
inovadora em dados momentos, promoveram a atualização do documento
no tempo. O parâmetro constitucional foi alargado para acolher alguns superprecedentes (Brown vs. Board of Education, Roe vs. Wade, entre outros),
7
8

Cf. Time, v. 178,.n. 1, 4 jul. 2011.

Lawrence H. Tribe e Michael C. Dorf citam o conceito do juiz Bork nesta passagem. Cf. TRIBE; DORF,
1991 p. 69.
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os quais, mesmo eventualmente impopulares, são estreitados ou diminuídos,
mas não superados.
Essa específica observação de Ackerman não deve ser entendida
como se significasse que, sendo facilitadas as reformas, as alterações da
Constituição a elas se resumiriam, mas sim que um forte componente do
desenvolvimento da jurisprudência constitucional americana tem como
fonte o custoso procedimento para se viabilizar uma reforma.
Convivem, então, duas realidades quanto ao modo de lidar com o
tema posto: a norte-americana, que possui um viés orgânico e difuso no
aspecto teórico, já que, sob o manto da living constitution, estão diferentes
autores e pontos de vista, e o problema mais se impôs pelas decisões da Corte
do que pela necessidade de sua dogmatização, e a germânica, que parte de
um esforço de cientificização das questões do direito constitucional, por esse
caminho, se incorporando ao discurso dos tribunais.
Se situarmos a compreensão do Supremo Tribunal Federal acerca da
mutação dentro dessas duas balizas, notamos que ela não destoa da matriz
formal-positivista de Laband. O que se pode acrescentar, no entanto, é que
não se verifica uma coerência na atribuição de sentido à categoria,tampouco
no silêncio em relação a ela. Ou seja, se houvesse um sentido claro e uma
utilidade peculiar no conceito de mutação constitucional, a sua menção não
seria errática. Ela seria uma ferramenta manejada em julgamentos mais
claramente colidentes com o texto, a exemplo do caso de autorização das
uniões homoafetivas, e não, em grande parte das vezes, encerraria um simples reforço argumentativo para mudanças jurisprudenciais.
Na reclamação de número 4.335/AC, o ministro Gilmar Mendes desenvolveu em maior detalhe aquilo que parece ser compreendido ordinariamente como mutação constitucional no Brasil. O pensamento, em síntese, é o
de que, diante da mudança do contexto social, pode-se atribuir novo sentido
ao texto da Constituição, sem que seja, contudo, promovida a sua alteração
através de mecanismos formais.
Diferentemente, nos julgamentos de sua relatoria que aplicam o entendimento sobre a prisão do depositário infiel, o ministro Celso de Mello
afirma o objetivo da mutação como sendo o de adequar a interpretação que
o Poder Judiciário faz da Constituição Federal “com as novas exigências,
necessidades e transformações resultantes dos processos sociais, econômi70
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cos e políticos que caracterizam, em seus múltiplos e complexos aspectos,
a sociedade contemporânea”9.
A vertente do ministro Celso de Mello dilui a mutação constitucional, pois é distinta a tarefa de modificar a Constituição daquela de arejar as
posições do Tribunal por novas circunstâncias.
Barroso (2010, p. 126-138), equiparando a mutação à manifestação
do “poder constituinte difuso”, adota linha similar à do ministro Celso de
Mello e descreve que

haverá mutação constitucional quando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal vier a atribuir a determinada norma constitucional sentido
diverso do que fixara anteriormente, seja pela mudança da realidade
social ou por uma nova percepção do Direito.

Em nota de rodapé, ele complementa que o fenômeno é mais profundo do que
a simples mudança de jurisprudência, pois, para ser legítima, seria necessário
lastro democrático. Deveria haver “uma demanda social efetiva por parte da
coletividade, estando respaldada, portanto, pela soberania popular”. Outro
limite que faria estancar a mutação seria o das “possibilidades semânticas do
relato da norma” e a “preservação dos princípios que dão identidade àquela
específica Constituição”.
O caminho conciliatório de Barroso faz a sua tentativa de conceituação acabar sendo frustrada. O dilema da constituição viva ou mutante gira
em torno justamente da superação dos limites semânticos, de sorte que, ao
se confinar o problema da mudança de sentido da constituição a uma nova
interpretação possível no espectro textual, toda uma gama de alterações
acabaria fora da definição, o que a torna inverídica ou inservível.
Quando são prolatados votos no Supremo Tribunal Federal no intuito de que seja sepultada a resolução do Senado Federal ou permitida a
união estável entre pessoas do mesmo sexo; quando a Suprema Corte norte-americana pôs fim à era locheneriana ou à segregação racial nas escolas,
não houve uma clara autolimitação pelas possibilidades de sentido do texto
constitucional. E esse é o ponto de questionamento da legitimidade dessas
posições jurisprudenciais.
9

HC 96772/SP, rel. min. Celso de Mello. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=601192>. Acesso em: 24 jul. 2012.
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O respaldo de soberania popular para a adaptação constitucional também é contestável no que tem de pouco aferível, e, por outro lado, a adoção
do pensamento majoritário como norte para as decisões constitucionais não
é uma garantia de boas decisões. A inclinação dos juízes com base no argumento de que muitos indivíduos estão pensando em um sentido ou outro, o
que se pode manifestar através do apelo às tradições, à opinião pública ou
ao que se faz em outros países, é, por exemplo, uma forma potencialmente
ruim de resolução dos problemas afetos aos grupos minoritários (SUNSTEIN,
2009, p. 213).
A compreensão mais cristalina do que é a mutação constitucional para
o Supremo Tribunal Federal, portanto, é aquela proposta pelo ministro Gilmar Mendes. Essa é a versão que se enlaça com uma perspectiva teórica mais
nítida, ainda que criticável. Nas outras manifestações da Corte, a mutação
constitucional é mera coadjuvante na argumentação, não se desenvolvendo
de maneira explícita a visão do Tribunal quanto ao seu próprio papel na
evolução do sentido do texto constitucional.
Nessa perspectiva, que pode vir a se consagrar na reclamação de
número 4.335/AC, haveria casos diferenciados nos quais a Corte se permite
realizar uma transgressão clara do texto, atualizando o documento à realidade. O componente diferenciado da posição ora dominante nesse julgamento
é o de que o Supremo Tribunal Federal se permite decretar expressamente
a revogação de uma norma constitucional. Na hipótese da reclamação, o
objeto a ser tachado de anacrônico é o art. 52, X, da Constituição de 1988.
Esse é um traço capaz de tornar peculiar a nossa história de mudança constitucional. A preponderar a linha do ministro Gilmar Mendes,
a característica analítica da nossa Constituição faria com que o Tribunal
assumisse um comportamento diferente daquele praticado pela Suprema
Corte norte-americana, pois lá, embora sejam profundamente alteradas as
compreensões dos dispositivos, nunca se chegou a declarar que uma determinada norma não mais se harmoniza com o restante do texto, como que a
extirpá-la do conjunto.
Caso fizéssemos uma gradação, em primeiro plano estariam as alterações que rompem com o que se entendia a respeito de um preceito constitucional, com o seu sentido tradicional ou semântico, e, num plano mais
radical, figuraria a posição que admite a verdadeira revogação de dispositivos
pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso, todas as considerações que serão
feitas a respeito da última linha se aplicam igualmente à primeira modali72
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dade da mutação constitucional, que é mais contida do que a veiculada na
reclamação 4.335/AC.
O retrato de como temos lidado com as suas próprias mudanças constitucionais no âmbito do Supremo Tribunal Federal é de uma categorização
formal sem maior enfrentamento da função da própria Corte no processo
evolutivo. A mutação constitucional aparece como uma classificação de cunho
tecnicista à revelia da qual as muitas efetivas mudanças são feitas. É necessário, com isso, passar da crítica terminológica para a crítica de conteúdo.
Afinal de contas, as questões da mutação constitucional, apartado o conceito,
são as questões problemáticas da interpretação constitucional como um todo.

4 A constituição viva e a leitura moral

A leitura moral da Constituição de Ronald Dworkin foi eleita o paradigma central deste tópico porque ela simboliza bem a controvérsia sobre
os limites da interpretação. É o tipo de aporte teórico que divide correntes,
que é um marco a ser defendido ou batido.
O trabalho de Dworkin ganhou destaque inicial com a sua crítica ferrenha ao positivismo jurídico de H. L. A. Hart. Embora as objeções tenham-se
modificado ao longo do tempo, o substrato das primeiras críticas era o de
que o positivismo não sabia trabalhar com o padrão normativo denominado princípio. Assim, pela síntese do próprio Dworkin (2010, p. 27-28),
o positivismo entenderia o direito como um conjunto de regras utilizadas
pela comunidade com o propósito de determinar qual comportamento seria
punido ou coagido pelo poder público. Ademais, o direito iria até onde existissem regras, pelo que, sendo constatada uma omissão, o juiz decidiria de
acordo com o seu “discernimento pessoal” (discricionariedade). Por fim, para
os positivistas, a obrigação jurídica deveria sempre decorrer de uma regra
jurídica válida. Logo, se o juiz decidisse de acordo com a discricionariedade,
não estaria fazendo valer um direito jurídico.
Mas o que realmente tem pertinência com o estudo da mutação constitucional é a oposição construída na obra O império do direito, pois, como
pontua Shapiro (2007), não grassa mais dúvida quanto à circunstância de
que mesmo o positivismo pode trabalhar com princípios. As provocações
de Dworkin que estão em pauta são de outro viés. Há a pergunta sobre se é
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possível divergir teoricamente acerca do que é o direito e ainda assim construir um debate profícuo10, sobre quanto a convenção da linguagem é um
limite às possibilidades hermenêuticas e ainda sobre o grau de interseção
entre juízos morais e jurídicos.
A questão da discordância sobre o conceito de direito seria, para
Dworkin, de índole interpretativa, de modo a trazer múltiplas consequências à análise de casos concretos. A visão positivista do direito padeceria do
“aguilhão semântico”, que é o vício segundo o qual só se pode discutir sensatamente se (e apenas se) todos aceitam os mesmos critérios para decidir
quando as posições são bem fundadas, mesmo que não se possa afirmar com
exatidão que critérios são esses. Resumindo seu pensamento acerca dessa
expressão, ele afirma que as teorias semânticas negam a possibilidade de
uso flexível da palavra “direito”, que elas perseguem uma definição estanque.
Raz (2001, p. 11), por sua vez, não sem antes diminuir a sua importância
(“até o momento da publicação de Dworkin, nenhum filósofo do direito se
via na tarefa de estar descrevendo a palavra direito”), sintetiza o “aguilhão”
como o argumento de que alguns conceitos não poderiam ter uma explicação
semântica.
Se Dworkin defende que, para o positivismo, não seria cabível a divergência teórica quanto aos fundamentos do direito e todos teriam de estar
compartilhando das mesmas convenções enquanto premissa para o desenvolvimento da prática jurídica, Raz (2001, p. 17) rebate que afinal todas as
interpretações são “explicações de conceitos”, daí que “uma interpretação de
Hamlet não é uma interpretação do conceito de Hamlet, mesmo se existisse
tal conceito”.
A dissonância entre Dworkin e Raz é quanto à possibilidade de uma
teoria descritiva do direito, ainda que eles porventura assumam diferentes
acepções quanto ao que é ser descritivo. Esse é um ponto que Dworkin (2010,
p. 208) acentua como a equivocada crença no jurista neutro. Se o direito é,
por essência, interpretativo, o intérprete é um participante da prática, e não
um observador capaz de descrevê-la com isenção, de forma arquimediana.
Para Dworkin, a resposta a ser dada em casos difíceis, que vêm a
ser aqueles em relação aos quais não há uma regra definida à moda “tudo
ou nada”, não tem de estar previamente tolhida pela limitação linguística.
A interpretação, no seu entender, diz respeito às intenções, e não às cau10

Cf. DWORKIN, 2007, p. 55.

74

I Jornada de Ciências Sociais

sas. Toda interpretação tenta tornar o objeto o melhor possível (DWORKIN,
2007, p. 67), e a prática jurídica, já que não deve pender para o relativismo
e ceticismo, não deve resolver as suas controvérsias mais relevantes pelo
jogo de palavras.
Vale ressaltar que o seu projeto não propõe a confrontação permanente de todos os conceitos da linguagem, o que resultaria numa prática
inviabilizada. Ele demarca, isto sim, que é possível o desacordo teórico em
torno de definições amplas, de conceitos de moralidade política, no bojo de
casos difíceis.
Ao romper com a perspectiva estritamente linguística, a teoria do
direito como integridade não significa uma desconsideração em relação ao
direito até então praticado pela comunidade. A construção está amparada
pela metáfora do “romance em cadeia”, para deixar claro que a moralidade
pode ser objetiva e que os juízes não devem aplicar as suas posições pessoais
sem considerar a coerência com o desenho estrutural da constituição e com
o que foi decidido por outros juízes no passado (DWORKIN, 2006, p. 15). Os
exemplos relativos a essa coerência narrativa, no entanto, não raro parecem
um tanto forçados. Brown vs. Board of Education, em que pese ter sido um
precedente que rompeu com a jurisprudência anterior americana de forma
acentuada e inovadora, é tido como um exemplo de aperfeiçoamento da
Constituição, de um bom capítulo do romance. Percebe-se que aquilo que
não é coerente com a tradição pode facilmente ser colocado na grande vala
do que é coerente com o “desenho estrutural da constituição”, ou seja, com
a constituição como um todo, como se essa definição dissesse algo por ela
mesma e não nos reconduzisse ao ponto inicial.
Enfim, chegamos à leitura moral como a abordagem por meio da qual
Dworkin (2006, p. 47) exorta a virtude da democracia constitucional em sobreposição ao que julga ser a insuficiência da democracia majoritária. A bem
da verdade, ele julga sem ser de todo determinante, já que reconhece que
a revisão judicial das normas pode ser superior à deliberação republicana em alguns assuntos — mas o afirmo com certa hesitação, como
uma possibilidade, pois creio que não dispomos de informações suficientes para afirmar quer isso, quer o contrário disso.

No projeto de leitura moral, a democracia majoritária é vista como
uma vertente de contabilização estatística dos indivíduos, que reduz o espectro da participação popular à eleição de representantes que farão as leis. A
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democracia constitucional, diferentemente, promoveria as decisões do povo
como se emanassem da comunidade política. Assim, a despeito de não ser
apenas o Poder Judiciário que pode fazer uso da leitura moral, ela “encoraja
os juristas e juízes a interpretar uma constituição abstrata à luz de sua concepção de justiça”. E Dworkin (2006, p. 58) arremata com a conclusão de que
é certo que o texto e a integridade impõem restrições importantes,
que tenho sublinhado no decorrer de toda esta discussão. Mas embora
essas restrições conformem e limitem os efeitos das convicções de
justiça, elas não podem simplesmente eliminar esses efeitos.

Existem barreiras textuais e decorrentes da noção de integridade,
entretanto Dworkin admite a concessão de afastá-las em prol do valor político da justiça.
As acusações que seriam feitas, caso a leitura moral sentasse hoje no
banco dos réus do julgamento das teorias constitucionais, levam Dworkin
ao melhor esclarecimento da sua teoria. Paira a acusação da eliminação do
espaço político, no que Ackerman considera ser uma importação da ótica
germânica em um grau que beira o fundamentalismo de direitos; a acusação
de que esse tipo de modelo hermenêutico é, antes de tudo, uma imposição
da constituição que um determinado grupo ideológico prefere, o que seria
o equívoco da hiperintegração visto por Tribe e Dorf. Em outras palavras,
em vez de reconhecer as contradições e as possibilidades do documento, a
constituição dworkiniana mais seria um programa fechado liberal do que
qualquer outra coisa. E a concentração das decisões nas mãos dos juízes é
reputada aristocrática e atentatória contra a visão de democracia majoritária
acima descrita.
Dworkin responde ao problema da judicialização da política com a sua
definição de democracia e com a citada alegação de que não necessariamente
a leitura moral vai ser feita pelo Poder Judiciário. Contrapõe ainda que muitos
dos resultados aos quais se chega com a leitura moral não correspondem à
opinião dele, uma vez que não precisa ser favorável ao aborto ou à queima
de bandeiras para posicionar-se no sentido da fruição desses direitos.
A leitura moral deixa, de fato, as amarras judiciais mais soltas e é um
combustível para as alterações constitucionais informais. A abertura para
que o Poder Judiciário interprete mais livremente a constituição conduz a
um processo de adaptação mais constante do documento, sem a preocupação com o arranjo político trabalhoso que uma emenda constitucional exige.
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O custo a ser pago é o questionamento de legitimidade e a necessidade de
construção de um conceito de democracia que não é o mais arraigado, um
conceito de democracia mais constantemente colocado em xeque, dado que
a sua maleabilidade pode gerar distorções e avanços indevidos de poder.
Sucede que a leitura moral não define o tipo nem a qualidade do ativismo
judicial que ela pode produzir. Cumpre-lhe o papel de entregar o arsenal
teórico, a forma de uso é mais um capítulo do romance que vai ser escrito.
Se o capítulo vai se conformar à narrativa, é algo que terá de ser posto à
prova em cada oportunidade.
Os atritos suscitados em relação ao pré-compromisso poderiam,
nessa linha, ser satisfeitos com essa acepção de democracia cunhada por
Dworkin, e as alterações da constituição através dos entendimentos judiciais
seguiriam sem maior percalço, aparando as arestas havidas entre a realidade
e o texto. Porém, com Lasse Thomassen, voltamos à constatação de que, a
cada passo judicial além da conta, as infinitas rupturas entre a democracia
e o constitucionalismo se reacendem e se reconciliam, sendo isso o que os
alimenta (DWORKIN, 2006, p. 189).
Também não existe um modelo de interpretação necessariamente
melhor do que o outro. É o exame da conjuntura de cada país que definirá
por quem os rumos podem ser mais bem ditados, sem que se estabeleça uma
palavra final no processo democrático. Existe inclusive um exemplo brasileiro
de reação à mudança judicial através da edição de emenda à constituição, que
ocorreu quando, para estancar o julgamento do Supremo Tribunal Federal
acerca da inconstitucionalidade da criação de municípios sem observância
dos devidos requisitos, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional 57, de 18 de dezembro de 2008, convalidando a criação de todos os
municípios ocorrida até 31 de dezembro de 2006. A dinâmica da separação
de poderes fez uso de um mecanismo de reação não formalmente previsto
que foi capaz de neutralizar o entendimento do Supremo Tribunal Federal
na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.240/BA, julgada em 7 de maio
de 2007.
É visível, no entanto, que, mesmo no prisma de Dworkin, figuram
limites textuais. Eles podem ser ultrapassados mediante o ônus de se argumentar com as necessidades da justiça. O nosso primeiro exemplo de mutação constitucional, a derrubada da resolução do Senado Federal no controle
de constitucionalidade, pode até atender a um reclame de pragmatismo e
sistematização, mas não a um de justiça. Essa parametrização, ainda que flui77
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da, permite, por exemplo, confrontar o ímpeto do Supremo Tribunal Federal
de revogar informalmente um preceito em vez de ajustá-lo à Constituição.
O flanco aberto pela leitura moral não é, per se, o causador de um ativismo judicial de consequências ruins, só que acaba sendo criticado quando
isso ocorre. O problema da irracionalidade de algumas formas de ativismo
não tem como nascedouro, portanto, a mutação constitucional, a leitura
evolutiva, ainda que na sua vertente moral. Tampouco a leitura moral é um
convite à incoerência e ao autoritarismo. Reconhecer limites à racionalidade
humana, não significa que se deve abandonar todo esforço de aproximação a
ela. A construção de uma racionalidade limitada com impactos na tomada de
decisões constitucionais é uma proposta para de redução da arbitrariedade,
por isso Juliano Benvindo enfatiza que outra prática é possível,
uma que se centre na singularidade do caso, que hermeneuticamente
reconstrua o seu conteúdo reconhecendo o caráter consistente e cogente do sistema de direitos, e, finalmente, intimamente preocupado
com a busca pelo outro (BENVINDO, 2010, p. 412).

A primazia à unicidade do caso realça que não há solução correta
abstratamente nem há nada que a interpretação simplesmente seja. Qualquer
abordagem particular da constituição deve ser defendida por fazer a ordem
constitucional melhor do que pior (SUNSTEIN, 2009, p. 19-25), com todas
as difíceis implicações que isso representa.

5 Conclusão

O pré-compromisso constitucional é o tipo de formulação jamais indene de tensões e complexidade, sobretudo no seu cotejo com a democracia
majoritária. A instituição do constitucionalismo desde a sua matriz já lidava
com esse paradoxo, que vem a ser agravado pela evolução levada a efeito
pelas gerações presentes e futuras através do uso de mecanismos informais.
A mutação constitucional no Brasil é um conceito utilizado pelo Supremo Tribunal Federal de forma inconstante e que, por isso, mais serve
para obscurecer a opinião da Corte quanto ao seu poder de atuação na tarefa
de dinamizar e atualizar a Constituição de 1988 do que para construir uma
parametrização teórica útil.
Mais interessante do que a definição do Tribunal, com isso, é o debate
acerca da vivificação do documento através dos seus intérpretes e dos atritos
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que surgem da construção de novas leituras constitucionais desarraigadas
das concepções semânticas. A abordagem interpretativa de Ronald Dworkin,
assim, é uma possibilidade relevante, por fornecer uma visão de democracia
constitucional coerente, mas não exclui outras que podem ser adotadas para
aperfeiçoar a ordem constitucional.
A mudança à revelia das emendas é uma realidade que se impõe; o
modo pelo qual deve se dar a construção das decisões, entretanto, é uma
formulação em desenvolvimento, cujas respostas serão fornecidas em cada
caso, na sua singularidade, como se a interpretação se reinventasse a todo
tempo em cada concretização, em cada reconciliação entre o constitucionalismo e a democracia.
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Ativismo judicial e limites do discurso jurídico: breves
anotações à luz da teoria de Pierre Bourdieu
Cristiano de Jesus Pereira Nascimento1

O ativismo judicial, entendido como a postura proativa e expansiva
do Judiciário, invadindo áreas tradicionalmente reservadas ao Executivo e
ao Legislativo, tem merecido objeções variadas. Este artigo pretende desenvolver breves reflexões sobre uma dificuldade específica dessa postura:
a pobreza estrutural do discurso jurídico, do debate travado em juízo. O
objetivo é desenvolver tais reflexões sob a inspiração das ideias de Bourdieu
(2007, p. 212) sobre campo jurídico2.
Não se trata, é bom esclarecer imediatamente, de uma crítica à linguagem artificialmente rebuscada de algumas petições, acórdãos ou obras
doutrinárias. Essa linguagem, ordinariamente obtusa, é apenas um subproduto da “pobreza” estrutural do discurso do campo jurídico. Esse modo de
escrever, frequentemente ridicularizado, será apenas uma tentativa relativamente mal sucedida de adaptar-se à linguagem diferenciada do campo,
do espaço social específico. Mas, insista-se, não será esse o alvo das preocupações deste artigo.
É irrelevante que o profissional (juiz, promotor ou advogado) redija
naquele modo sublime de que falava o padre Vieira (2000, p. 40) no Sermão
da Sexagésima:

1
2

Aprendamos do Céu o estilo das disposições, e também o das palavras.
Como hão de ser as palavras? Como as estrelas. As estrelas são muito
distintas e muito claras. Assim há de ser o estilo da pregação, muito
distinto e muito claro. E nem por isso temais que pareça o estilo baixo;
as estrelas são muito distintas, e muito claras e altíssimas. O estilo

Juiz federal substituto.

Eis a definição de campo jurídico oferecida por Bourdieu: “campo jurídico é o lugar de concorrência pelo
monopólio do direito de dizer o direito, quer dizer, a boa distribuição (nomos) ou a boa ordem, na qual
se defrontam agentes investidos de competência ao mesmo tempo social e técnica que consiste essencialmente na capacidade reconhecida de interpretar (de maneira mais ou menos livre ou autorizada) um
corpus de textos que consagram a visão legítima, justa, do mundo social”.
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pode ser muito claro e muito alto; tão claro que o entendam os que não
sabem, e tão alto que tenham muito que entender nele os que sabem.

O discurso jurídico revela-se substancialmente incapaz para alcançar
toda a riqueza do debate público, ainda que vazado com brilho, clareza e
profundidade. E isso, insista-se, não por razões de elegância literária, mas
por características específicas do campo jurídico.
Barroso (2011, p. 237) percebeu essa limitação nos seguintes termos:

O mundo do direito tem categorias, discurso e métodos próprios de
argumentação. O domínio desse instrumental exige conhecimento
técnico e treinamento específico, não acessíveis à generalidade das
pessoas. A primeira consequência drástica da judicialização é a elitização do debate e a exclusão dos que não dominam a língua nem têm
acesso ao locus de discussão jurídica.

A diferença é que, para Bourdieu (2007, p. 226), essa limitação é inevitável. Mais do que isso, é intencional e necessária à reprodução do espaço
simbólico, do universo propriamente jurídico. Haveria uma cumplicidade
entre todos os participantes do campo, no sentido de instituir uma linguagem
e um modo de pensamento inacessíveis ao profano, ou seja, àquele que não
detém o capital cultural especificamente jurídico. Vejamos:

O desvio entre a visão vulgar daquele que se vai tornar num ”justiciável”,
quer dizer, num cliente, e a visão científica do perito, juiz, advogado,
conselheiro jurídico, etc., nada tem de acidental; ele é constitutivo de
uma relação de poder, que fundamenta dois sistemas diferentes de
pressupostos, de intenções expressivas, numa palavra, duas visões do
mundo. [...] um sistema de exigências cujo coração é a adoção de uma
postura global, visível sobretudo em matéria de linguagem.

E continua:

Na realidade, a instituição de um “espaço judicial” implica a imposição
de uma fronteira entre os que estão preparados para entrar no jogo e
os que, quando nele se acham lançados, permanecem de fato dele excluídos, por não poderem operar a conversão de todo o espaço mental
— e, em particular, de toda a postura linguística — que supõe a entrada
neste espaço social. A constituição de uma competência propriamente
jurídica, mestria técnica de um saber frequentemente antinômico das
simples recomendações do senso comum, leva à desqualificação do sen-
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tido de equidade dos não especialistas e à revogação da sua construção
espontânea dos fatos, da sua “visão do caso”.

Note-se bem: um dos elementos definidores do campo é a linguagem
específica, própria desse universo. Para manter o monopólio do acesso ao
campo, para afastar a interferência dos profanos, a corporação dos profissionais precisa construir uma metodologia própria, uma linguagem particular.
No entanto, a linguagem só será particular se for capaz de excluir
vários modos de pensar da linguagem comum. Somente excluindo determinados argumentos e formas de pensar é que o campo jurídico terá o monopólio
de dizer o que pode e o que não pode ser utilizado num debate, para que tal
debate possa ser qualificado como propriamente jurídico.
O poder de qualificar o que é e o que não é pertinente ao debate jurídico, o que pode e o que não pode ser aceito como argumento juridicamente
válido, consiste no principal capital simbólico dos juristas e profissionais.
Para que os conflitos sejam revolvidos juridicamente, é necessária, de
certa forma, a alienação dos titulares do direito/interesse. O conflito passa
a ser intermediado pela corporação de profissionais com formação jurídica, que utilizam uma linguagem específica. Assim, “o campo jurídico reduz
aqueles que, ao aceitarem entrar nele, renunciam tacitamente a gerir eles
próprios o seu conflito, ao estado de clientes dos profissionais”. Vale transcrever mais esta passagem:
A constituição do campo jurídico é inseparável da instauração do monopólio dos profissionais sobre a produção e a comercialização desta
categoria particular de produtos que são os serviços jurídicos. A competência jurídica é um poder específico que permite que se controle
o acesso ao campo jurídico, determinando os conflitos que merecem
entrar nele e a forma específica de que se devem revestir para se constituírem em debates propriamente jurídicos: só ela pode fornecer os
recursos necessários para fazer o trabalho de construção que, mediante
uma seleção das propriedades pertinentes, permite reduzir a realidade
à sua definição jurídica, essa ficção eficaz (BOURDIEU, p. 233).

E ainda:

Para entrar no jogo, conformar-se com o direito para resolver o conflito, é aceitar tacitamente a adoção de um modo de expressão e de
discussão que implica a renúncia à violência física e às formas elementares da violência simbólica, como a injúria. É também, e sobretudo,
85
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reconhecer as exigências específicas da construção jurídica do objeto:
dado que os fatos jurídicos são produto da construção jurídica (e não o
inverso), uma verdadeira retradução de todos os aspectos do “caso” é
necessária para ponere causam, como diziam os Romanos, para constituir o objeto da controvérsia enquanto causa, quer dizer, enquanto
problema jurídico próprio para ser objeto de debates juridicamente
regulados e para reter tudo o que, do ponto de vista de um princípio de
pertinência jurídica, mereça ser formulado, e apenas isso, como tudo o
que pode valer como fato, como argumento favorável ou desfavorável,
etc. (BOURDIEU, p. 230).

Portanto, a entrada no universo jurídico implica, em última análise,
numa redução drástica dos argumentos que podem ser manejados. Essa a
razão pela qual afirmamos que o discurso jurídico é, em certo sentido, empobrecedor e excludente.
O acesso ao campo impõe que “conflitos e argumentos de toda espécie permaneçam aquém da lei como demasiados triviais, ou fora da lei como
demasiado morais” (BOURDIEU, p. 230). A lógica peculiar do campo jurídico
está determinada, por exemplo, pela lógica interna das obras jurídicas que
delimitam em cada momento o espaço dos possíveis e, deste modo, o universo
das soluções propriamente jurídicas (BOURDIEU, p. 211).
Em outras palavras: para participar validamente do debate jurídico,
é preciso dominar o cânone e adotar determinadas posturas linguísticas.
Contudo, a imprescindível obediência ao cânone e a consequente postura
linguística reduzem drasticamente os argumentos que podem ser invocados
num debate jurídico. E, sobretudo, num debate jurídico desenvolvido no
espaço de um processo judicial.

Conclusão

É preciso afastar a tentação de pretender resolver todos os problemas políticos, econômicos e sociais por intermédio do Poder Judiciário. O
discurso jurídico é, por definição, parcial e incompleto, incapaz de captar
toda a riqueza da vida e todas as nuanças de um determinado problema.
Os debates públicos sobre os mais variados temas nacionais não devem ser
reduzidos a um diálogo entre iniciados, sob pena de reduzir a complexidade
e abrangência das questões.
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A influência filosófica de Hans Kelsen e de Carlos Cossio na
teorização da norma jurídico-tributária
Eduardo Morais da Rocha1

O presente artigo irá abordar as concepções filosóficas que contribuíram para as formulações teóricas acerca da construção da norma jurídica tributária. Todavia, para alcançarmos esse desiderato será imperativo
trabalharmos como premissa as concepções jurídicas de norma de Hans
Kelsen e de Carlos Cossio, que funcionarão como um marco teórico para o
presente ensaio. Para isso, valer-me-ei, como introdução, de trecho do artigo
“As normas repressivas de direito ambiental e suas relações com a teoria
egológica e a norma jurídica de Kelsen”, publicada em revista pretérita desta
Escola, que fornecerá subsídios introdutórios valiosos para o tema o qual,
agora, proponho desenvolver.  

1 A norma jurídica na concepção Kelseniana

Na concepção de norma jurídica, Kelsen procurou separar o ato produtor da norma de seu significado, ou melhor, distinguiu o plano do “ser” do
plano do “dever-ser”. A norma seria posta no ordenamento jurídico por meio
de um ato de vontade, sendo, portanto, o significado desse ato. No campo
jurídico, o significado de determinado ato de vontade não é perceptível por
meio dos sentidos, como ocorre no campo da natureza, pois, no direito, o
sentido de determinado ato de vontade é obtido por meio da hermenêutica,
funcionando a norma, para o mestre de Viena, como um “esquema de interpretação” (KELSEN, 1987, p. 3-4). A norma jurídica kelseniana, assim, é o
significado de certo ato. A norma, embora nasça de um ato de vontade, com
este não se confunde, pois o ato é somente um ponto de partida do qual a
norma é o seu resultado final.
As normas podem ser postas por atos de vontade, como o costume
e a lei, entre outros, que são externalizados por palavras, cores, desenhos e
1

Juiz federal.
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gestos, sendo que tais atos se distinguem das normas por eles postas, já que
as normas poderão valer quando não se cogita mais da existência do ato.
O ato de vontade, por meio do qual a norma é posta, estaria no plano
do “ser” (natureza), enquanto o seu significado estaria no plano do “dever-ser” (direito). Cabe ressaltar, contudo, que nem todo “dever-ser” poderá
ser considerado uma norma jurídica, porque não lhe basta mero significado
subjetivo, sendo imperativo, ainda, um sentido objetivo (KELSEN, 1987, p.
2-3), que decorre de outra norma do ordenamento jurídico, que lhe confere
validade. Por meio disso, é possível distinguir, segundo Kelsen, o ato do carrasco que executa um indivíduo, em virtude de condenação à pena de morte,
do ato de salteadores que exigem que alguém lhes entregue determinado
bem, pois, nesta última hipótese, o “dever-ser” não decorre de outra norma
jurídica que lhe dá validade. Diferentemente, para Kelsen, é o “dever-ser”
oriundo do ato do carrasco que executa a norma individual posta por uma
sentença judicial, sentença esta que extrai sua validade de outra norma geral,
a qual, por sua vez, retira a sua validade da Constituição posta, que, por seu
turno, tem sua validade conferida por uma norma fundamental pressuposta2.
Dessa pirâmide normativa, o mestre austríaco retira o sentido objetivo que
confere a um “dever-ser” o significado de uma norma jurídica. Por isso, o ato
do carrasco será válido e lícito, ao passo que aquele praticado pelo bando de
salteadores será ilícito e, consequentemente, criminoso.
Assim, para Kelsen, a norma é o sentido objetivo que possuem certos
atos que se dirigem à vontade de outrem, de forma que a norma jurídica não
descreve condutas, mas, pelo contrário, prescreve condutas, seja proibindo,
permitindo ou atribuindo competência, por meio de juízos hipotéticos decorrentes de uma relação de “dever-ser”.
Em virtude disso, para Hans Kelsen, o direito não pode preocupar-se
com os motivos (eficácia causal) da conduta, mas, sim, verificar se os destina2

Para Niklas Luhmann (1985, p. 238), a positividade de uma norma de decisão não decorreria da
validade que uma norma inferior extrai de uma norma superior, mas, sim, dos fatores sociais, conforme se infere da seguinte passagem de sua obra: “Essa mudança estrutural (e não uma decisão)
torna a decisão o princípio do direito. Sua positividade não resulta da constituição (mas vige quando a constituição a nega, ‘assumindo-se’ como direito natural ou inalterável); ela não resulta da referência lógica a uma norma básica que confere vigência normativa a determinadas decisões (mas,
quando muito, é simbolizada e construída juridicamente pela ideia de uma tal norma básica); ela
resulta, isso sim, do desenvolvimento social e está correlacionada com uma estrutura social que
gera uma superabundância de possibilidades através da diferenciação funcional, apresentando,
por isso, a tendência de fazer com que todo o direito pareça contingente”.
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tários da norma a estão cumprindo ou se as autoridades a estão aplicando, no
caso de seus destinatários não observarem a conduta prescrita pelo direito.
O ordenamento jurídico quer provocar uma conduta desejada e evitar
uma conduta indesejada; para isso, utiliza técnicas as quais denomina “sanções”, que nada mais são do que respostas da norma para a conduta realizada.
Se a conduta realizada for juridicamente desejada, a resposta poderá
ser um prêmio, mas, se, pelo contrário, a conduta for indesejada, a resposta
será uma pena, a qual também, comumente, se denomina “sanção”.
A sanção pretende ser uma garantia de observância do ordenamento
jurídico, e aí reside a diferença substancial entre a moral e o direito, pois
a sanção jurídica, diversamente da sanção moral, admite o uso de atos de
coação em detrimento de condutas omissivas e comissivas indesejadas.
Kelsen (1987, p. 58) conferiu uma importância tão grande às normas
sancionatórias que caracterizou o direito como uma “ordem de coação”3,
conforme se depreende da seguinte passagem de sua obra:
É, por isso, de rejeitar uma definição do Direito que o não determine
como ordem de coação, especialmente porque só através da assunção
do elemento coação no conceito de Direito este pode ser distintamente
separado de toda e qualquer outra ordem social, e porque, com o elemento coação, se toma por critério um fator sumamente significativo
para o conhecimento das relações sociais e altamente característico
das ordens sociais a que chamamos “Direito” [...].

Para melhor compreensão da importância de tais normas na construção teórica kelseniana, urge que, como premissa, se investiguem as denominadas “normas autônomas” e as “não autônomas”.
3

Luhmann (1985, p. 123-124) prefere definir o direito por meio de sua função, e não como instrumento de força física. Confira-se: “É amplamente difundida a concepção que define o direito
através do instrumento da força física, ou mais precisamente através da aplicabilidade legítima
(reconhecida socialmente) da força física no caso de transgressões à norma. Pensa-se aqui não
só no emprego da força autorizado ou executado pelos órgãos estatais; o conceito também inclui
formas mais primitivas da legítima defesa. Essa definição facilita a distinção do direito de outras
normas. Mas não fornece indicações suficientes para a resposta às diversas indagações que deixa
em aberto. Por isso preferimos definir o direito através de sua função — ou seja, a da generalização
congruente — fundamentando a partir dessa função a explicação de por que e em que limites a
força física assume aquela posição proeminente”.
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1.1 Normas autônomas e normas não autônomas
Embora nem todas as normas do ordenamento jurídico estatuam atos
de coerção, Hans Kelsen afirmou, como observado no item precedente, ser o
direito uma “ordem de coação”. Tal afirmação baseou-se na constatação de
que todas as normas que não estabeleçam um ato coercitivo somente terão
validade quando se ligarem a outra norma estatuidora de um ato de coerção.
As normas que contenham um preceito coercitivo Kelsen denominou
“autônomas”, em contraposição às “não autônomas”, que são aquelas que
não estatuem um ato coercitivo e que somente terão validade se ligadas
às primeiras. Assim, as normas que estatuem atos de coerção têm como
desiderato obter certa conduta de um indivíduo, se bem que nem todos os
atos de coerção sejam tidos por ele como sanção, pois que, na hipótese de
internamento compulsório por doença contagiosa, não há conduta que seja
pressuposto de tal ato coativo.
Um caso de normas não autônomas para o mestre de Viena seria o
daquelas que conferem justamente sentido a outras, seja interpretando-as,
seja, mesmo, especificando os seus conceitos. Cita, como exemplo, um artigo
do Código Penal que estatui o que seja homicídio — tal norma extrairia seu
sentido de outra norma que efetivamente estabelece uma sanção no caso de
o homicídio ser consumado ou tentado.
Entre as diversas modalidades de normas não autônomas, Kelsen
cita, ainda, aquelas que, reduzindo o âmbito de validade de outras, permitem a realização de determinada conduta. Como exemplo, faz referência à
norma permissiva da legítima defesa, que limita o âmbito de validade de
outra norma que veda o uso da força física. Nessa hipótese, a norma que
impõe a sanção para aquele que empregar o uso da força tem seu âmbito de
validade limitado por outra norma não autônoma, que possibilita, em certas
circunstâncias, o uso da força. Para Kelsen, a norma que admite a autodefesa é dispensável, tendo em vista que poderia existir uma única norma que
proibisse o uso da força que não fosse caracterizada como legítima defesa.
Outro exemplo colacionado pelo mestre austríaco seria o de uma norma que proibisse o consumo de bebidas alcoólicas, ligando à conduta oposta
uma sanção. Essa norma poderia ter seu âmbito de validade restringido por
outra norma não autônoma que permitisse o consumo de tal bebida, desde
que houvesse permissão da autoridade. Essa segunda norma somente faz
sentido se conjugada com a primeira norma, que impõe a sanção no caso de
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consumo da bebida. Por tal motivo, para Kelsen (1987, p. 60), poder-se-ia
prescrever uma única norma estatuindo que “quem traficar bebidas alcoólicas sem permissão da competente autoridade será punido”.
Podendo uma norma limitar o âmbito de validade de outra, esta também poderia retirar totalmente a sua validade, como as chamadas “normas
derrogatórias”, que, para Kelsen, também seriam exemplos de normas não
autônomas, porque somente teriam sentido se postas em conexão com as
normas derrogadas.
Outra hipótese de normas não autônomas na construção kelseniana
são aquelas que somente atribuem competência a uma autoridade para produzir outra norma jurídica. Tal norma que confere competência a alguém
para realizar uma conduta criadora de normas outorga-lhe poder jurídico
e, ao mesmo tempo, estatui as premissas nas quais serão aplicados os atos
de coerção.
Exemplificando as normas não autônomas que outorgam competência, Kelsen cita o dispositivo da Constituição que disciplina o procedimento legislativo ou, mesmo, que autoriza o costume como “fato produtor
do direito”. Do mesmo modo, as normas que estatuem os procedimentos
administrativo e judicial conferem os meios para que as autoridades possam
criar as normas individuais, dando aplicação ao direito.
Bastante elucidativo dessa hipótese é o exemplo a seguir, colacionado
da obra de Kelsen (1987, p. 60-61):
Consideremos a situação que se nos apresenta quando, numa determinada ordem jurídica, o furto é proibido por lei sob pena de prisão.
Pressuposto da pena estabelecida não é de forma alguma o simples
fato de que um indivíduo cometeu um furto. O furto tem de ser averiguado, num processo ou segundo um processo fixado pelas normas da
ordem jurídica, por um tribunal que essas normas para tal considerem
competente; ao que se seguirá a aplicação, por este tribunal, de uma
pena fixada pela lei ou pelo direito consuetudinário, pena essa a ser
executada por um outro órgão. O tribunal é competente para, num
determinado processo, aplicar ao furto uma pena, somente quando
foi produzida, segundo um processo constitucional, uma norma geral
que liga ao furto uma determinada pena. A norma da Constituição
que confere competência para a produção desta norma geral fixa um
pressuposto ao qual é ligada a sanção. A proposição jurídica que descreve esta situação diz: Se os indivíduos competentes para legislar
estabeleceram uma norma geral por força da qual quem comete o furto
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deve ser punido de certa maneira, e se o tribunal competente segundo o ordenamento processual penal verificou, de conformidade com
um procedimento fixado pelo mesmo ordenamento processual, que
determinado indivíduo cometeu um furto, e se este mesmo tribunal
aplicou a pena legalmente fixada, então deve um certo órgão executar
essa pena. Esta formulação da proposição jurídica descritiva do Direito
mostra que as normas da Constituição que conferem competência para
a produção das normas gerais ao regularem a organização e o processo do órgão legislativo, e as normas de processo penal que conferem
competência para a produção das normas individuais das decisões
penais, são normas não autônomas, pois elas apenas determinam as
condições ou pressupostos da execução das sanções penais.

Em momento algum Kelsen olvidou a existência de normas que não
estatuem nenhum ato de coerção, mas, pelo contrário, reconheceu-as expressamente e afirmou que as normas meramente interpretativas, as normas
que atribuem competência, as normas que limitam ou retiram o âmbito de
validade de outras, todas elas são normas não autônomas por estarem essencialmente ligadas a normas autônomas que estatuem atos de coerção. Isso
porque as normas não autônomas irão somente estabelecer os pressupostos
e requisitos para a aplicação da sanção jurídica.
Cabe ressaltar, todavia, que Kelsen ainda classifica como autônomas
as normas ditas primárias e como não autônomas as chamadas secundárias.
Tendo em vista a importância dessa classificação para a construção da teoria
da norma tributária, esse tópico será tratado com vagar no item que se segue.
1.2 Normas primárias e normas secundárias

Kelsen distinguiu, ainda, as normas que prescreviam determinada
conduta daquelas que estabeleciam uma sanção para o caso de realização
de comportamento oposto ao desejado pelo ordenamento jurídico. Na visão
kelseniana, a norma que prescreve a conduta juridicamente desejada está
essencialmente ligada à norma que impõe sanção para o caso de seu descumprimento, pois esta já contém negativamente aquela na sua hipótese.
Portanto, a norma estatuidora da sanção, por já conter negativamente no
seu pressuposto a norma que prescreve a conduta desejada, seria uma norma autônoma, já que prescindiria da norma que impõe o comportamento
desejado pelo direito.
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Por estar essencialmente ligada à norma que estabelece a sanção,
a norma que prescreve a conduta desejada pelo direito seria, para Kelsen
(1987, p. 59), “supérflua do ponto de vista da técnica legislativa”, já que seria
possível a edição de uma única norma que englobasse em seus preceitos as
duas normas, tendo a conduta vedada pela ordem jurídica como pressuposto
da sanção.
Enquanto a norma que estabelece a sanção é autônoma, aquela que
prescreve a conduta desejada é não autônoma, uma vez que esta segunda
somente será considerada juridicamente prescrita se a conduta oposta for
pressuposto de uma sanção. Assim, para Kelsen, tanto a norma que prescreve
uma conduta quanto aquela que estabelece uma sanção à conduta oposta
formam uma norma dupla e complexa interligada.
Sobre o caráter duplo da norma, bastante esclarecedoras são as observações de Lacombe (1996, p. 24) atinentes às formulações kelsenianas:

A norma jurídica encontra-se dividida em duas normas separadas, em
duas expressões de dever-ser. Uma visa à obtenção de determinada
conduta e a outra determina a sanção em caso de descumprimento.
Como a primeira norma só é válida se a segunda atribuir uma sanção,
temos que a primeira é supérflua em relação à segunda.

A norma que prescreve a conduta juridicamente desejada Kelsen
denominou “norma secundária”; a norma que estabelece a sanção à conduta
oposta, primária4.
Buscando exemplificar a distinção das normas em primárias e secundárias, Kelsen cita uma norma do Código Civil que estabelece ao credor
a obrigação de restituir a quantia objeto de empréstimo. Para ele, a disposição dessa norma, por ser secundária, já estaria contida negativamente no
pressuposto da norma primária, que impõe ao devedor inadimplente da
obrigação a execução civil sobre o seu patrimônio.
Lembra, ainda, Kelsen que os modernos Códigos Penais não estatuem
mais normas cujo conteúdo sejam as condutas desejadas pelo ordenamento
4

O jurista inglês Herbert L. A. Hart (1994, p. 79-99) também identifica o direito como um sistema de
normas primárias e secundárias, sendo que ele atribui outra conotação a essas normas. Para Hart,
as normas primárias seriam aquelas que impõem comportamentos, seja criando direitos, seja impondo obrigações, enquanto as normas secundárias seriam normas de reconhecimento, visto que
são elas que estabelecem como e por quem as regras primárias podem ser reconhecidas, formadas,
extintas ou modificadas.
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jurídico, mas, pelo contrário, limitam-se a prescrever a conduta vedada pelo
direito, ligando a essa conduta uma sanção.
Vejamos os exemplos colacionados pelo jurista austríaco:

O moderno legislador do Direito não diz: 1. “Não se deve furtar” e 2.
“Se alguém furta deve ser punido com cadeia”, ou: 1. “Deve-se pagar
um empréstimo recebido” e 2. “Se alguém não paga um empréstimo
recebido, deve ser dirigida uma execução em seu patrimônio”, mas ele
se limita, comumente, a estabelecer a norma que liga ao furto a sanção
da pena de prisão, ou o não pagamento de um empréstimo recebido a
sanção da execução forçada (KELSEN, 1986, p. 181-182).

Assim, para Kelsen, o direito já veda determinado comportamento,
uma vez que o liga a uma sanção, sendo por isso desnecessária a edição de
normas que prescrevam as condutas desejadas, como ocorria antigamente
em relação, por exemplo, às contidas nos Dez Mandamentos, que estatuíam
preceitos, como, “Não matarás”, “Não furtarás”.
Por já estar a conduta prescrita contida negativamente no pressuposto da norma que impõe a sanção, a norma que prescreve o comportamento
desejado pela ordem jurídica é supérflua. Com isso, Hans Kelsen demonstrou
o relevante papel da sanção existente no ato de coação, caracterizando o
direito como uma ordem de coerção5, tendo em vista que uma conduta, para
ele, somente seria considerada o conteúdo de um dever jurídico quando o
comportamento oposto estivesse ligado a uma sanção.
5

Para Hart, o direito tem um caráter mais aberto, uma vez que, para ele, a validade da norma jurídica não decorre unicamente da sua coercitividade, mas também de uma justificação atribuída pela
legitimidade da sua aceitação pela população através de uma regra de reconhecimento (norma
secundária). Com clareza, Hart expõe a questão: “The assertion that a legal system exists is therefore a
Janus-faced statement looking both towards obedience by ordinary citizens and to the acceptance by officials of secondary rules as critical common standards of official behaviour. [...] But where there is a union of
primary and secondary rules, which is, as we have argued, the most fruitful way of regarding a legal system,
the acceptance of the rules as common standards for the group may be split off from the relatively passive
matter of the ordinary individual acquiescing in the rules by obeying them for his part alone” (HART, H. L.
A. The concept of law, p. 117). (Tradução nossa: “A afirmação da existência de uma ordem jurídica é,
desta forma, uma asserção bifronte, que tem por escopo tanto a observância pelos cidadãos como
a aceitação pelos funcionários das normas secundárias como padrões gerais do comportamento
oficial. [...] Porém, onde existe uma conjunção de normas primárias e secundárias, hipótese que é o
modo mais proveitoso de se analisar uma ordem jurídica, a observância das normas como modelo
comum para a coletividade pode ser dissociada do ponto de vista relativamente passivo da aquiescência do indivíduo em relação às normas, obedecendo-lhes por sua vontade própria”.)
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2 A norma jurídica e a teoria egológica de Carlos Cossio
Assim como Hans Kelsen, Cossio (1944, p. 300-328) também desdobra a norma jurídica, tornando-a complexa ou dupla, e ainda, em consonância com a teoria kelseniana, confere ao dever jurídico papel de destaque. O
professor argentino, porém, dá outra estrutura à norma jurídica, conforme
adverte Braga Netto (2003, p. 51-52):
Sabe-se que a teoria egológica, do jurista argentino Carlos Cossio, opõe-se à teoria pura de Kelsen no que se refere à estrutura da norma
jurídica. Enquanto para Kelsen ela é um juízo hipotético, para Cossio
ela assume a forma de um juízo disjuntivo. Na teoria egológica, a norma jurídica completa é composta de duas estruturas proposicionais,
a endonorma e a perinorma. A licitude estaria na endonorma, sob a
forma da possibilidade de cumprir o devido, e a ilicitude estaria na
perinorma, sob a ameaça de sanção tendo em vista o não cumprimento
da prestação (dado A, deve-ser B, ou, dado não-B, deve-ser S).

Em vez de chamar a norma complexa de norma primária e norma
secundária, prefere o mestre portenho denominá-las, respectivamente, perinorma e endonorma (COSSIO, 1944, p. 300-328). A endonorma seria, grosso
modo, equiparada à norma secundária kelseniana; a perinorma guardaria
certa correspondência com a norma primária. Isso porque, na visão de Cossio
(1944, p. 302), a endonorma teria como hipótese o comportamento desejado pelo direito, e a isto atrelaria determinada consequência normativa, ao
passo que a perinorma teria como hipótese normativa a não observância do
comportamento almejado pela ordem jurídica, tendo como consequência a
aplicação de uma sanção. Assim, a norma complexa de Cossio resultaria da
conjugação de dois juízos hipotéticos, tendo cada um deles uma hipótese
e uma consequência própria, cujo produto seria uma endonorma e uma
perinorma ligadas disjuntivamente, formando uma norma jurídica una e
completa de caráter verdadeiramente dicotômico, conforme se depreende
da seguinte passagem da obra do catedrático:
La norma jurídica completa, que en cuanto concepto adecuado al objeto
que menciona no puede menos ser disyuntiva por la razón ontológica de
la interferencia intersubjetiva, tiene dos miembros, a los que proponemos
llamarlos endonorma (conceptuación de la prestación) y perinorma
(conceptuación de la sanción), no solo para terminar con el caos de las
designaciones de normas primaria y secundaria que los diferentes autores usan con sentido opuesto, sino para subrayar que se trata de una
97

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

norma única y no de dos normas, punto indispensable para entender
el concepto de la norma jurídica como un juicio disyuntivo (COSSIO,
1944, p. 302).

O enfoque dicotômico e disjuntivo da norma tem o condão de, justamente, possibilitar o estudo sistêmico do fenômeno normativo sem agregar
à hipótese e à consequência da norma outro elemento, qual seja, a sanção,
pois uma formulação normativa que conjugasse todos estes requisitos se
tornaria extensa demais, impedindo a compreensão holística de estágios
normativos diversos.
São bastante esclarecedoras as lições de Carvalho (2002, p. 50) a
respeito do caráter dicotômico da norma e da necessidade de seu desdobramento funcional por meio de juízos disjuntivos, verbis:
Por outro lado, afastamos desde já a possibilidade de juntar a estes
dois elementos — hipótese ou suposto e consequência — um terceiro,
que seria a sanção, posto que adotamos a aludida dicotomia das regras
jurídicas e, com isso, a norma sancionadora seria precisamente outra
regra, com hipótese e consequência próprias.

E continua o professor paulista:

Por fim, caso a sanção passasse a integrar a estrutura lógica da norma
jurídica, haveríamos de conceber regra que tivesse uma hipótese, uma
consequência, outra hipótese para o descumprimento dessa consequência e, finalmente, outra consequência a que chamaríamos de sanção.
Verdadeiramente, seria algo de estrutura tão complexa que seu estudo
pormenorizado demandaria esforços incalculáveis (CARVALHO, 2002,
p. 51).

É nesse ponto que se revela um dos aspectos mais notáveis da obra de
Carlos Cossio, qual seja, o desdobramento funcional da norma, atribuindo a
cada uma dessas formulações normativas uma hipótese e uma consequência
própria, de forma que a disjunção normativa de dois juízos hipotéticos dê
ensejo, respectivamente, à endonorma e à perinorma.
Para finalizar essas breves considerações sobre a norma jurídica,
noções imprescindíveis para o prosseguimento do estudo, colacionamos um
trecho da lição do próprio Cossio (1947, p. 255) sobre a relação lógica entre
endonorma e perinorma mediante um juízo disjuntivo:
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antecede: será o princípio da contradição ou o do terceiro excluído?
A teoria egológica tomou sobre si o encargo de dar essa precisão e
indicou que era o segundo destes princípios. Esta indicação resulta da
sua concepção da norma jurídica como juízo disjuntivo. Eis porque a
teoria egológica reclama que à conjugação se reconheça o carácter de
conceito fundamental, uma vez que a relação existente entre prestação
e transgressão é uma relação de opostos que se contradizem; o referido caráter permite ver a relação lógica existente entre endonorma
e perinorma.

3 A norma tributária
A doutrina nacional no estudo da norma tributária superdimensionou
a hipótese da norma em detrimento de sua consequência ou mandamento
(ATALIBA, 1993; FALCÃO, 1994; BECKER, 2002). Isso porque a maioria
dos aspectos ou critérios estruturais que compõem a norma jurídica, em
especial a norma tributária, foi alocada na sua hipótese de incidência, fato
que esvaziou substancialmente a consequência ou o mandamento da norma.
Em que pese a não se olvidar da importância da hipótese de incidência da norma, não se deve descurar de que, na sua consequência, estão os
principais elementos para a identificação da relação jurídico-tributária. O
doutrinador pátrio que talvez mais bem tenha percebido isso foi Carvalho
(2002, p. 98-99), que, utilizando os ensinamentos de Kelsen e a nomenclatura e o enfoque dicotômico e disjuntivo atribuído por Carlos Cossio à norma
jurídica, dividiu a norma tributária em endonorma e perinorma tributária.
Interessa-nos, especificamente, o enfoque dado por Paulo de Barros
à endonorma tributária, pois que, como visto no item precedente, a perinorma cuida das infrações e das sanções jurídicas que não são objeto da norma
tributária impositiva da obrigação tributária.
Quanto às endonormas tributárias, estas, como todas as normas
jurídicas, possuem uma hipótese (a conjugação dos aspectos imperativos
para a caracterização do fato jurídico), à qual, uma vez ocorrida, o direito
imputará uma consequência (conjugação dos aspectos para a caracterização
da relação jurídica).
Carvalho (2002, p. 124-135) isola, na hipótese da endonorma tributária, três critérios que, segundo ele, seriam necessários para identificar
o fato jurídico suficiente para o surgimento da relação jurídico-tributária.
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O primeiro critério teria caráter nuclear, uma vez que seria o próprio fato
descrito pelo legislador como suficiente para o surgimento da obrigação
tributária, fato este que condicionaria os demais critérios da hipótese normativa. O segundo critério da hipótese da endonorma seria o espacial, que
determinaria o local da ocorrência do fato jurídico. E o terceiro critério seria
o temporal, critério que delimitaria e situaria o fato jurídico no tempo.
Já na consequência da norma tributária, Carvalho (2002, p. 160-178)
aponta a existência de dois outros critérios que, no seu entender, seriam
suficientes para individuar a relação jurídica de índole tributária surgida
com a incidência do comando da norma, quais sejam, um pessoal — sujeito
passivo e ativo da relação jurídico-obrigacional — e outro quantitativo —
base de cálculo e alíquota —, que permitiria definir o conteúdo da prestação
devida pelo sujeito passivo.
Cabe ressaltar, todavia, que os critérios apontados por Paulo de Barros Carvalho não são suficientes para revelar todos os requisitos do fato
jurídico e da relação jurídica dele decorrente. Tanto é assim que o professor
Sacha Calmon Navarro Coelho acrescentou outros critérios tanto à hipótese
quanto à consequência ou comando da endonorma tributária.
À hipótese normativa, além dos critérios material, espacial e temporal, Coelho (2002, p. 384-385) acrescentou outro aspecto, terminologia
usada pelo professor, que seria o aspecto pessoal. Este, incluído na hipótese
normativa, teria o condão, por exemplo, de explicar fenômenos como a substituição tributária, em casos em que a pessoa que realiza concretamente o
fato jurídico previsto abstratamente na norma difere daquela que integra
o polo passivo da relação jurídico-tributária. Ainda segundo o mencionado
jurista, a existência de um aspecto pessoal na hipótese normativa revela-se
importante “para a percepção da capacidade contributiva, para a graduação
da progressividade, para a consideração do ilícito fiscal e da responsabilização, para o reconhecimento de isenções e imunidades subjetivas” (COELHO,
2002, p. 384). No que diz respeito às consequências endonormativas, Coelho
(2002, p. 385) acresce, ainda, àquelas citadas por Paulo de Barros — aspecto
pessoal e quantitativo — outros aspectos denominados operacionais, que,
na sua visão, seriam imperativos para a correta compreensão da relação
jurídico-tributária: “como, onde, de que modo, quando, em que montante se
vai satisfazer o débito em favor do sujeito ativo”, todos eles alusivos à obrigação tributária surgida com a ocorrência no mundo dos fatos da hipótese
abstrata prevista na endonorma.
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Além de tais aspectos acrescidos à consequência endonormativa,
Coelho (2002, p. 385-386), ainda, criticando os critérios de Paulo de Barros,
ressalta não ser possível reduzir o aspecto quantitativo da norma tributária
a dois únicos requisitos: base de cálculo e alíquota. Isso em virtude de existirem tributos que não possuem alíquotas e base de cálculo, como ocorre na
maioria das taxas, além de, em determinados impostos e contribuições, ser
imperativa a utilização de outras operações, como adições ou subtrações,
para a verificação do montante devido.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o professor da
Universidade Federal de Minas Gerais Werther Botelho Spagnol acresceu
ainda outro aspecto à consequência da norma de tributos finalísticos, como
os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Seria um aspecto
finalístico, consistente na “indicação do destino a ser dado ao produto da
arrecadação” (SPAGNOL, 2004, p. 51).
Na visão de Spagnol (2004, p. 49-53), nos empréstimos compulsórios
e nas contribuições especiais, o exercício da competência constitucional de
instituição e de arrecadação estaria estritamente vinculado às finalidades
postas pelo constituinte à destinação do produto da arrecadação do tributo.

4 Conclusão

1. Tanto a norma que prescreve uma conduta quanto a que estabelece uma sanção à conduta oposta formam uma norma dupla e complexa
interligada, sendo que, pela teoria egológica, a perinorma guarda certa relação com a norma primária kelseniana, enquanto a endonorma tem certa
correspondência com a norma secundária.
2. No caso da norma tributária, essa se situa na endonorma, ou na
norma secundária, tendo em vista que a norma que estabelece a sanção está
contida na perinorma ou na norma primária.
3. A norma tributária contém na sua hipótese aspectos pessoais, materiais, espaciais e temporais, sendo certo que, no seu mandamento, estão
todos os elementos para identificação da obrigação tributária, quais sejam,
os aspectos subjetivos, operacionais, quantitativos e, ainda, nas contribuições
sociais e no empréstimo compulsório, um  outro aspecto, que é o  finalístico.   
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O discurso da segurança jurídica e a centralização do poder
Eudóxio Cêspedes Paes1

Segundo a concepção sociológica, o direito se origina da sociedade e
possui como missão primordial a manutenção da ordem necessária ao seu
desenvolvimento.
A existência de mecanismos institucionais complexos para a prevenção e composição dos litígios representa, por conseguinte, um indício
do grau de evolução de determinada comunidade, a qual ultrapassa a fase
do recurso à força física para a resolução de seus problemas intersubjetivos.
A efetiva composição dos litígios pelo aparato judiciário depende
da força estatal para atingir esse desiderato, sob pena de ineficácia de suas
determinações. É por isso que, ao longo do decurso histórico, a jurisdição
foi exercida pelos detentores do poder político, seja de forma direta, pelo
próprio rei ou imperador, seja por meio de autoridades escolhidas pelo poder
constituído. Não é de se estranhar que até os dias atuais haja certa proximidade entre os agentes políticos e os que exercem a função jurisdicional,
dada a forma de composição dos quadros da magistratura2.
Uma das maiores preocupações que afligem os que lidam com o sistema jurisdicional diz respeito à questão da segurança jurídica, entendida
esta como a capacidade de os órgãos jurisdicionais comporem os litígios de
forma uniforme, assegurando tratamento isonômico a questões semelhantes
e contribuindo para a formação de um juízo social de previsibilidade sobre
as decisões judiciais.
1
2

Juiz federal.

Cavalieri Filho destaca os três principais meios de seleção para ingresso na magistratura na modernidade: eleições, nomeação e concurso público. Argumenta o autor que o sistema eletivo possui
inconvenientes, tais como as distorções do processo eleitoral, marcado por percalços, altos custos
e pela variável do eventual apoio político. Informa ainda que o sistema de nomeação é antidemocrático e comprometedor da imparcialidade do magistrado. Conclui sua argumentação considerando o sistema do concurso público como o mais adequado para a seleção de magistrados, na medida em que assegura um certo distanciamento entre o magistrado e o detentor do poder político.
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A preocupação com a sobredita previsibilidade não é recente em
termos históricos.
Desde a antiguidade romana, há registro de decisões judiciais tomadas pelos imperadores que possuíam eficácia para além dos casos apreciados, devendo ser observadas na eventualidade de ocorrência de situações
semelhantes. Com a referida uniformização, evitavam-se julgados contraditórios que pudessem surpreender negativamente o jurisdicionado. Armando
Torrent exemplifica a matéria com os rescripta e as epistulae, espécies de
respostas dadas pelo imperador às consultas a si formuladas e que deveriam
ser válidas para todos os casos análogos que pudessem ocorrer no futuro.
Com a decadência do Império Romano e a sua fragmentação havida em decorrência das invasões bárbaras, o ideal de um direito universal
foi afastado, cedendo lugar a um direito costumeiro. Esse novo direito, de
caráter eminentemente local, disciplinou as relações sociais durante o período do medievo, marcado que foi pela descentralização política. Como sua
principal característica, o exercício do poder jurisdicional com fundamento
nas práticas enraizadas no meio social e que eram tidas pelo grupo como
necessárias à manutenção da ordem dentro do grupo. Naturalmente, cada
feudo possuía seus próprios costumes, e a aplicação do direito se dava de
forma diferenciada.
No final da Idade Média, em decorrência do processo de formação
dos Estados nacionais e o consequente processo de centralização do poder,
voltou à tona a preocupação com a uniformização das decisões judiciais.
Na Península Ibérica, foi usual o recurso a julgados por façanha, definidos por Cruz e Tucci como casos julgados notáveis e duvidosos, cuja força
vinculante decorria da autoridade reconhecida que os proferia e os aprovava,
bem como da exemplaridade do caso. Assim sendo, o julgado mais importante
era aquele realizado pelo próprio monarca, que deveria ser observado por
todos os magistrados em situações análogas.
Importante registrar que, desse novo processo de centralização de
poder havido no início da Idade Moderna, formaram-se as instituições jurídicas com uma estrutura que começou a se assemelhar à atual existente.
De um primeiro momento em que o rei detinha o poder central e exercia
ele próprio a jurisdição, as relações sociais foram-se tornando complexas a
tal ponto que o administrador viu-se na necessidade de delegar o exercício
da função jurisdicional a pessoas próximas, que judicavam em seu nome.
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Pontos de atrito nesse modelo em que se julgava em nome do rei
eram frequentes, sobretudo nos casos em que sua majestade tinha os seus
interesses pessoais contrariados pelas decisões da corte que ele próprio
constituíra. A esse respeito, faz-se referência aos históricos embates entre a
Coroa Inglesa e Lord Edward Coke, que, em pleno século XVII, ousou afirmar
ao rei da Inglaterra que até este deveria se submeter ao direito da terra.
Sobre esse embate, que representa um dos marcos históricos do devido
processo legal, vale a leitura da obra Liberdade e garantias constitucionais,
de Roscoe Pound (1976).
Outra figura jurídica interessante da época citada por Tucci (2009)
foi a dos assentos, entendidos como o conjunto dos julgados da cúpula da
estrutura judiciária vigente na Península Ibérica (Casas de Suplicação) e que
efetivamente vinculavam os demais órgãos jurisdicionais. Com efeito, previa
o Alvará de 10 de dezembro de 1518 que, em caso de dúvida objetiva quanto
à aplicação de determinada lei, a questão deveria ser levada ao regedor da
corte, que, por sua vez, deveria submetê-la a alguns desembargadores perante a mesa grande; se porventura a dúvida ainda subsistisse diante daquele
órgão, o regedor deveria submeter o problema à interpretação e resolução
do rei. Se algum juiz procedesse em desobediência a tal determinação, decidindo em estado de dúvida, sem recorrer ao regedor, seria suspenso até
quando fosse remido pela graça real. É de se destacar que o referido decreto
foi incorporado à legislação portuguesa, tendo integrado as Ordenações
Manuelinas e Filipinas, sendo que, somente em 1993 (quase cinco séculos
depois), foi considerado inconstitucional pelo Tribunal Constitucional Português, por ofensa ao princípio da separação dos poderes.
Em função de o Brasil haver sido colônia portuguesa, aqui também se
aplicou a referida legislação dos assentos. A título de curiosidade histórica,
é de se registrar que a emissão de julgados com caráter vinculante pelos
Tribunais de Relação brasileiros sempre foi pretendida, mas somente foi
admitida por Portugal por ocasião da vinda da família real para o Brasil,
provocada que foi pela iminente invasão de Lisboa pelas tropas napoleônicas.
A situação de instabilidade política então vigente possibilitou a flexibilização
do discurso de necessidade de uniformização das decisões judiciais, que, em
última instância, sempre mascara o desejo de centralização do poder.
Em verdade, a história tem demonstrado o quanto o referido discurso
é versátil, adaptando-se às vicissitudes dos processos políticos e acompanhando o interesse na manutenção da palavra final sobre o quanto decidido,
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o que representa em última instância o próprio exercício do poder político,
que busca deter a definição das situações jurídicas de acordo com os seus
interesses. Tal situação é bem descrita por Nunes (2010), para quem

os exercentes do poder político, embora não representem o todo social (um dos possíveis conceitos de povo), porque localizados os seus
interesses, têm a pretensão, cada um de per si, de fazer prevalecer o
seu próprio projeto de sociedade em que seja mais bem contemplada
a parte que representam.

Daí ser compreensível a recorrente invocação ao discurso da necessidade da segurança jurídica nos dias atuais. O discurso em questão possibilita
que se instituam e legitimem mecanismos que, a pretexto de assegurarem
um tratamento jurídico uniforme às lides, concentrem nas mãos de uma
minoria o poder de decidir com caráter de definitividade. Já é lugar-comum
o discurso da necessidade de “súmulas vinculantes”, “incidentes de uniformização”, “arguições de descumprimento de preceito fundamental” e outros
instrumentos jurídicos que são manejados com o evidente intuito de levar a
apreciação de determinada demanda diretamente à cúpula do Poder Judiciário, sem a necessidade do saudável processo de amadurecimento da causa
por meio da discussão em instâncias ordinárias.
Se considerarmos que tais mecanismos, a exemplo da edição de súmulas vinculantes e do incidente de julgamento de recursos repetitivos,
estão à disposição dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário, é fácil concluir
em que segmento do poder está havendo a referida concentração de poder.
Ante tais considerações, concluímos que a segurança jurídica é essencial para a harmonia do grupo social. Entretanto, é necessária uma reflexão
sobre os interesses que podem ser dissimulados sob esse discurso. Cada
instância do Poder Judiciário tem sua importância, e é necessário que a autonomia de cada escalão seja respeitada sob pena de comprometimento do
próprio equilíbrio político, essencial para a manutenção de um verdadeiro
Estado democrático de direito.
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Neoconstitucionalismo: uma visão
crítica do discurso proposto
Francisco Codevila1

Introdução
Existe, hoje, entre os operadores do direito, uma percepção de que as
decisões judiciais estão cada vez menos fundamentadas nas diretrizes objetivas das leis e cada vez mais fundamentadas em princípios constitucionais
abstratos e sem conteúdo definido, tais como dignidade da pessoa humana,
devido processo legal, ampla defesa, proporcionalidade, razoabilidade, vedação do tributo com efeito de confisco, entre tantos outros.
Essa problemática da efetivação dos princípios constitucionais via
decisão judicial é bem caracterizada por Barcellos (2005, p. 173-174). Segundo a autora, os princípios constitucionais podem ser agrupados em duas
categorias. O primeiro grupo congrega os princípios que descrevem efeitos
relativamente indeterminados, cujo conteúdo, em geral, é a promoção de
fins ideais, valores ou metas políticas (dignidade da pessoa humana, por
exemplo).
O segundo grupo também pretende produzir efeitos associados a
metas valorativas ou políticas, assim como acontece com o primeiro, mas os
fins aqui descritos são determinados, o que aparentemente os aproximaria
das regras (a busca do pleno emprego, por exemplo). A dificuldade, porém, é
que a identificação das condutas necessárias e exigíveis para a realização dos
efeitos desses princípios não depende apenas da complexidade do próprio
efeito e/ou da variedade de circunstâncias fáticas sobre as quais ele incide,
como nas regras. Por conta da natureza do efeito pretendido, não se trata
apenas de empreender um raciocínio lógico-jurídico para apurar as condutas exigíveis; cuida-se, diversamente, de escolher entre diferentes condutas
possíveis a partir de distintas posições políticas, ideológicas e valorativas.
Se há um caminho que liga o efeito às condutas no caso das regras, há uma
1
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variedade de caminhos que podem ligar o efeito do princípio a diferentes
condutas, sendo que o critério que vai definir qual dos caminhos escolher
não é jurídico.
Ainda, segundo Barcellos (2005, p. 175), os dois grupos de princípios
que se acabam de descrever têm sua indefinição — no primeiro caso, indefinição de efeitos e, no segundo caso, indefinição das condutas — associada
a disputas entre valores diversos, concepções morais e filosóficas e/ou diferentes opções político-ideológicas, sendo que, repita-se, a escolha entre
esses elementos não decorre de um juízo jurídico.
Daqui por diante, neste trabalho, quando se fizer referência a “princípios”, é esta a ideia que se quer preservar, ou seja, a de que, ou os fins
por eles propostos são indeterminados, ou os meios de se atingirem fins
determinados não foram especificados pelo constituinte, sujeitando-se a
identificação, em ambos os casos, à análise de valores e opções políticas ou
ideológicas, o que propicia uma multiplicidade de respostas.

Nesse contexto, portanto, de decisões fundamentadas em princípios, como que em um processo de inversão da ordem descrita no art.
4º da Lei de Introdução ao Código Civil — “Quando a lei for omissa, o
juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”2 —, as leis e os contratos protegidos pelas leis
deixam de ser o referencial de conduta para os indivíduos, e a decisão
judicial assume esse papel.
O problema é que, quando se decide baseado em princípios,
qualquer resultado é possível, pois não há consenso ou mecanismo
algum que viabilize a geração de consenso sobre o que venha a ser
dignidade da pessoa humana, devido processo legal, ampla defesa,
proporcionalidade, razoabilidade, vedação do tributo com efeito de
confisco, etc.; tampouco existe consenso sobre como devem ser implementados, situação que se agrava ainda mais já que não há mecanismo
eficaz que impeça a prolação de decisões divergentes.
2

BRASIL. Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657.htm>. Acesso em: 18
jul. 2012.
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Como consequência, a sociedade tem dificuldade para saber o que é
realmente permitido ou vedado. Em suma, os referenciais de conduta não
são claros, e quando isso acontece os resultados podem ser desastrosos.
É nesse contexto que surge o movimento jurídico conhecido por neoconstitucionalismo, que tem como mote principal a crítica ao positivismo
jurídico neutro em relação a valores morais. O neoconstitucionalismo atribui
força jurídica aos direitos representativos de valores morais positivados e
defende a invocação de tais valores como razão de decidir. Pronto, dispõe,
agora, o Judiciário de mecanismos jurídicos para impor o cumprimento dos
valores incorporados à Constituição. Será?
O presente trabalho pretende expor a inconsistência interna do discurso e demonstrar a insegurança que a aplicação da Teoria Neoconstitucionalista gera à sociedade e, mais precisamente, a ausência de contribuição
para o processo de afirmação do direito como ciência.
Pretende-se, ao final, ter fornecido argumentos suficientes para propiciar uma reflexão séria acerca da necessária mudança de foco do direito
atual e de postura do juiz brasileiro, ou seja, da vigente tentativa de fazer
valer, a qualquer custo, o que consta da Constituição — fruto de um momento
histórico de ruptura e, portanto, excessivamente garantista — à imprescindível consideração dos efeitos sociais de suas decisões em casos concretos.

1 Principais aspectos do neoconstitucionalismo

Segundo Barroso (2005), a decadência do positivismo é emblematicamente associada à derrota do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha,
regimes que promoveram a barbárie sob a proteção da legalidade. Por isso,
ao fim da II Guerra, a ética e os valores começaram a retornar ao direito.
Para Bobbio (2006), contudo, a questão não pode ser posta dessa
forma. O autor italiano identificou três aspectos no positivismo jurídico: a)
como método para estudo do direito; b) como teoria do direito e c) como
ideologia do direito. Especificamente sobre o positivismo-ideologia, considerou ser necessário distinguir entre a versão forte ou extremista e a versão
fraca ou moderada do positivismo jurídico, ressaltando que a maior parte
das críticas apresentadas à época valiam, apenas, para a versão extremista,
que, na realidade, pouco se aproximava do positivismo jurídico praticado. É
com a versão fraca que o positivismo jurídico mantinha conexão e, por isso,
não procediam as críticas apontadas pelos jusnaturalistas extremistas, pois
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o positivismo não conduzia ao que chamou de estatolatria e ao totalitarismo
político. Ao contrário, disse ele, as acusações servem de defesa, pois tomar em
consideração a ordem, a igualdade formal e a certeza como valores próprios
do direito representa uma sustentação ideológica do Estado liberal, como
concebido pelo movimento iluminista, e não do Estado totalitário.
Bobbio adverte, e parece muito importante ter isso em mente, que a
ideologia jurídica do nazismo era, na verdade, nitidamente contrária ao princípio juspositivista, segundo o qual o juiz deve decidir exclusivamente com
base na lei, sustentando, ao contrário, que o juiz deveria decidir com base no
interesse político do governo. Em particular, a ideologia nazista sustentava
que deveriam ser considerados como delitos todos os atos contrários ao são
sentimento popular (gesundes Volksempfinden), mesmo que não previstos
como crimes pela lei. Acrescenta que, na Itália, o princípio da legalidade foi
reivindicado pelos juspositivistas, não para sustentar o fascismo, mas para
opor obstáculos à suas arbitrariedades.
De qualquer forma, o fato é que, no período pós-guerra, ganhou força
um sentimento de desconfiança acerca dos postulados da neutralidade e
da formalidade da lei geral e abstrata, tão caros ao Estado de direito, pois
que tais postulados tornaram-se incapazes de acompanhar as pretensões e
finalidades emergentes da necessária ampliação das funções do novo Estado
que surgia. O Estado de direito, associado à concepção positivista de direito, não era capaz de formular a realização aproximativa de um ideal moral
que pudesse romper com a noção reducionista do positivismo. Em suma: o
positivismo jurídico do Estado legalista estava prisioneiro de uma ontologia
substancial, já que, para ele, o direito era identificado com a lei positiva dada,
sendo constituído, portanto, como algo inteiramente objetivo-ontologizado
(DUARTE e POZZOLO, 2006).
Nesse ponto, parece necessário tecer algumas observações sobre
o positivismo enquanto metodologia. Até Kelsen oferecer sua Teoria pura,
poucos acreditavam que o direito pudesse ser reconhecido como ciência,
devido à ausência de um objeto de estudo específico e, principalmente, de
um método científico de abordagem. A conexão com a sociologia, a história e
a ciência política dificultava a identificação de um objeto de estudo próprio.
Kelsen, portanto, isolou um objeto de estudo — a norma — e propôs
a sua análise neutra, depurando-o de qualquer conteúdo axiológico, origens
ou objetivos. Sem dúvida, deu inestimável contribuição à pesquisa científica
do direito, identificando um objeto de análise peculiar e um método neces112
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sário à sua observação — o purismo metodológico. Para o mestre austríaco, a
tarefa do jurista deveria resumir-se a perquirir a compatibilidade da norma
examinada com uma norma superior e anterior que lhe conferiria validade.
Pois bem, a ampliação do conceito normativo de Constituição, operada pelo constitucionalismo social iniciado com a Constituição de Weimar, fez
com que a proposta metodológico-jurídica do pensamento liberal sofresse
um processo de desontologização caracterizado pela abertura das categorias
de juridicidade, previamente constituídas por paradigmas internos à ciência
jurídica, à efetivação de um quadro de valores externos que interpreta o
tecido social (DUARTE e POZZOLO, 2006).
Portanto, a marca distintiva da Europa Ocidental do pós-guerra é a
constitucionalização do ordenamento jurídico através das normas de direitos
fundamentais, que traduzem para a linguagem normativa as opções éticas
e políticas da sociedade. Nesse sentido, a presença de normas de direitos
fundamentais nos sistemas jurídicos constitucionalizados pode ser entendida
como o resultado da transformação da moral crítica em moral legalizada.
Nesse contexto, a validade das normas não depende apenas de sua origem
em um órgão competente, segundo as regras procedimentais previstas na
Constituição, mas também da correspondência de seu conteúdo material
com os valores ou com o sistema de moralidade que passou a conformar
todo o ordenamento jurídico (VALE, 2007).
Surge, então, o neoconstitucionalismo como teoria adequada às
democracias ocidentais baseadas nos seguintes pressupostos: defesa dos
direitos fundamentais, constituição rígida, mecanismos de separação de
poderes e de freios e contrapesos. Atualmente, na Europa, além do Reino
Unido, somente Holanda e Luxemburgo ainda mantêm o padrão de supremacia parlamentar, sem adoção de nenhuma modalidade de judicial review
(BARROSO, 2005).
Pois bem, na esteira do movimento neoconstitucionalista, uma das
grandes mudanças de paradigma ocorrida ao longo do século XX foi a atribuição à norma constitucional do status de norma jurídica. Superou-se, assim,
o modelo que vigorou na Europa até meados do século passado, no qual a
Constituição era vista como um documento essencialmente político, um convite à atuação dos Poderes Públicos. A concretização de suas propostas ficava
invariavelmente condicionada à liberdade de conformação do legislador ou
à discricionariedade do administrador (BARROSO, 2005).  
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Consequentemente, a característica fundamental da passagem do
positivismo jurídico para o neoconstitucionalismo pode ser evidenciada na
importância atribuída, agora, aos princípios. Se, antes, ocupavam o último
lugar na escala positivista (LICC, art. 4º), agora, ganham destaque como fonte
primária. Assim é que estudos, como o das normas de integração, perderam a
importância para a jurisprudência e a irradiação dos direitos fundamentais;
e o estudo das antinomias foi ultrapassado pelos conflitos entre princípios,
originando a técnica da ponderação (MOREIRA, 2008).
Nesse novo contexto, os direitos fundamentais são concebidos não
só como técnicas de defesa contra abusos e violações provenientes da autoridade pública, mas também como valores que se impõem genericamente a
toda a sociedade e que, dirigidos igualmente contra os poderes particulares,
adquirem relevância nas relações jurídicas privadas enquanto direitos contra
terceiros (NOVAIS, 1987).
O problema é que a incorporação de valores ao texto constitucional
aumenta a possibilidade de incompatibilidade entre eles, sendo certo que as
técnicas de superação de antinomias apresentadas pelo positivismo jurídico
não são mais satisfatórias. Tornou-se necessário, portanto, desenvolver uma
técnica capaz de conciliar os valores morais constitucionalizados, em pé de
igualdade e de forças.
A existência de colisões de normas constitucionais, tanto entre princípios como entre direitos fundamentais, passou a ser concebida como um
fenômeno natural, até porque inevitável, no constitucionalismo contemporâneo. Há choques potenciais entre a promoção do desenvolvimento e a
proteção ambiental, entre a livre iniciativa e a defesa do consumidor, entre
o direito à privacidade e a liberdade de expressão. A colisão de normas constitucionais leva à necessidade de ponderação. A subsunção, por óbvio, não é
capaz de resolver o problema, por não ser possível enquadrar o mesmo fato
em normas antagônicas. Tampouco podem ser úteis os critérios tradicionais
de solução de conflitos aparentes de normas: hierárquico, cronológico e
da especialização. Nesse cenário, a ponderação de valores é a técnica a ser
utilizada pelo intérprete, por via da qual ele fará concessões recíprocas,
procurando preservar o máximo possível de cada um dos interesses em
disputa, ou, no limite, procederá à escolha do valor que deverá prevalecer
no caso concreto (BARROSO, 2005).
Perceba-se a importância do aplicador da norma, que, agora, terá de
decidir, entre os valores conflitantes, qual deles deverá prevalecer, no caso
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concreto. Perceba-se, ainda, que o direito, nesse novo constitucionalismo
está centrado na discussão de valores morais, aspecto extremamente prejudicial ao desenvolvimento do direito como ciência e como instrumento
de estabilidade social. Ora, se a norma não for, em alguma medida, rígida
relativamente à subjetividade do aplicador, as funções que ela desempenha ficam prejudicadas. E como os aplicadores têm concepções diferentes
a respeito de como devem ser resolvidos os conflitos morais, bem como são
dotados de variável capacitação técnica e inconstante rigidez moral, não só
cresce a chance de incerteza, quanto aumenta o grau de arbitrariedade. O
neoconstitucionalismo, nessa acepção, está menos para uma teoria jurídica
ou método e mais para uma ideologia ou movimento, defendido com retórica,
vagueza e subserviência à doutrina estrangeira (ÁVILA, 2009).
Feita essa breve introdução, na sequência serão apresentados aspectos relativos à inconsistência do discurso neoconstitucionalista e sua
desimportância metodológica.

2 A inconsistência do discurso neoconstitucionalista: dois casos concretos

Nas ciências sociais e, principalmente, no direito, a verificação das
verdades, ou quase verdades, depende do confronto dialético dos discursos,
com imensa relevância para a argumentação. É através dela que as conclusões
evidenciadas no processo de pesquisa são expostas à falsificação. Portanto,
é absolutamente indispensável que o discurso jurídico argumentativo seja
capaz de explicar, com consistência e coerência, as suas proposições.
No campo da ciência jurídica, o envolvimento do aplicador da norma
com conceitos abstratos e maleáveis reforçam a necessidade de um discurso racional e fundamentado. Contudo, é comumente reconhecido que
os juízos de valor não são suscetíveis de corroboração através da observação e da experimentação e, assim, apenas possibilitam conferir expressão
à convicção pessoal de quem emite o juízo. É por isso que Larenz (1997)
afirma que nenhum procedimento dedutivo logicamente correto garante
resultados intrinsecamente adequados, quando na cadeia dedutiva se introduzem premissas assentes em valorações. É esse, justamente, o caso da
Teoria Neoconstitucionalista, que formula discursos normativos fundados
em valores, mas sem nenhuma demonstração de coerência e consistência,
apenas retratando opiniões pessoais ou consensos coletivos.
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Vamos, então, à verificação do que se acaba de expor, a partir da
análise de dois casos concretos julgados pelo Supremo Tribunal Federal:
1º) o caso da penhora do bem de família do fiador, cujo julgamento expõe a
inconsistência interna de uma decisão que se fundamenta em princípios constitucionais; 2º) o caso do depósito no valor correspondente a 30% do débito
tributário como pressuposto de conhecimento do recurso administrativo-fiscal, o qual expõe o problema da divergência jurisprudencial propiciada
por decisões fundamentadas em princípios constitucionais que permitem,
a qualquer tempo, nova interpretação.
Antes, porém, é útil relembrar a noção deixada na introdução deste
trabalho, no sentido de que, quando fosse feita referência a “princípios”,
a ideia que se quer preservar é a de que, ou os fins por eles propostos são
indeterminados, ou os meios de se atingirem fins determinados não foram
especificados pelo constituinte, sujeitando-se a identificação, em ambos os
casos, à análise de valores e opções políticas ou ideológicas, o que propicia
uma multiplicidade de respostas, quando houver resposta.
Pois bem, com isso em mente, no julgamento do Recurso Extraordinário 407.6883 discutiu-se se o art. 3º, VII, da Lei 8.009/1990 (com redação
dada pela Lei 8.245/1991), que permite a penhora do bem de família de
propriedade do fiador, seria compatível com a EC 26/2000, que incluiu o
direito à moradia no art. 6º da CF/1988, ficando o acórdão assim ementado:
EMENTA: FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência. Execução. Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado.
Penhora de seu imóvel residencial. Bem de família. Admissibilidade.
Inexistência de afronta ao direito de moradia, previsto no art. 6º da
CF. Constitucionalidade do art.3º, inc. VII, da Lei nº 8.009/90, com a
redação da Lei nº 8.245/91. Recurso extraordinário desprovido. Votos
vencidos. A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato
de locação, objeto do art. 3º, inc. VII, da Lei nº 8.009, de 23 de março
de 1990, com a redação da Lei nº 8.245, de 15 de outubro de 1991,
não ofende o art. 6º da Constituição da República.

De acordo com o relatório, a decisão originária, atacada via recurso
de agravo de instrumento dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, indeferiu pedido de liberação de bem de família penhorado em sede
3

RE 407.688/SP, rel. min. Cezar Peluzo. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=261768>. Acesso em: 18 jul. 2012.
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de processo de execução para pagamento de dívida decorrente de contrato
de locação inadimplido pelo locatário. Detalhe: o bem de família penhorado
era de propriedade do fiador do locatário.
O argumento do fiador, em seu recurso à Corte Suprema, foi no sentido da inconstitucionalidade superveniente do art. 3º, VII, da Lei 8.009/1990
(com redação dada pela Lei 8.245/1991), em razão do advento da EC
26/2000, que incluiu o direito à moradia no rol dos direitos sociais inscritos
no art. 6º da CF/1988.
Eis os principais argumentos apresentados pela ala vencedora. Primeiramente, os derivados de uma análise consequencialista, que se preocupa
não apenas com a estabilidade artificial do sistema jurídico (dever-ser), mas,
também, com o impacto social das decisões judiciais (ser).
O ministro Cezar Peluso, relator do processo — após salientar que
moradia não significa, apenas, ser proprietário de imóvel, mas também habitar bem de outrem, como resultado de uma relação contratual —, defendeu
que o direito social à moradia pode ser efetivado, entre outras tantas opções
disponíveis ao poder público, mediante política de estímulo às relações locatícias de imóveis residenciais, através da previsão normativa de penhorabilidade do bem de família do fiador.
O fundamento central da argumentação está na necessidade de se
garantir a estabilidade das relações de locação, mediante o fortalecimento
de uma garantia de adimplemento contratual, o que acarretaria, como consequência direta, um estímulo para os proprietários locarem seus imóveis
e, indiretamente, o acesso dos indivíduos que não têm condições de adquirir
imóvel próprio, o que representa a imensa maioria da população brasileira.
Por sua vez, observou o ministro Nelson Jobim:

Nós temos de ter respeito às normas constitucionais, inclusive ao direito infraconstitucional. Essas normas não são feitas para irreais, não são
feitas para mundos virtuais, mas para mundos reais. Foi exatamente a
isso que o Relator se referiu. Na medida em que entendêssemos, como
pretende a minoria, que esse direito seria oponível nessas circunstâncias, a conseqüência seria exatamente a extração da possibilidade de
locações de uma série de pessoas absolutamente necessitadas para
tais, porque, evidentemente, o risco seria onerado ao personagem,
por meio da fiança bancária, ou mesmo na impossibilidade de locação.
[...] o Tribunal não pode ficar insensível ao fato de que seus eventuais
trabalhos teóricos ou acadêmicos possam criar circunstâncias que
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inviabilizem, inclusive, o próprio desenvolvimento do setor e abertura
de moradias a todos.

Perceba-se, a partir de agora, a diferença entre a abordagem consequencialista e a abordagem neoconstitucionalista, focada na busca inconsequente de eficácia jurídica para os princípios constitucionais, própria dos
que estão presos ao mundo do dever-ser.
Iniciando, assim, a abordagem neoconstitucionalista, o ministro Joaquim Barbosa entendeu estar caracterizada situação de conflito entre dois
direitos fundamentais, com a peculiaridade de que a suposta violação a um
direito fundamental ocorre no bojo de uma relação travada, exclusivamente,
entre particulares. Por fim, concluiu que o direito à livre disposição dos bens
e à manifestação de vontade deveria prevalecer, considerando que o fiador
agiu livre e espontaneamente ao colocar em risco um direito fundamental
que lhe fora assegurado na Constituição. Em suma, no embate entre dois
direitos fundamentais, quando subjacente uma relação de natureza privada,
deverá prevalecer a autonomia privada do indivíduo para livremente dispor
dos seus bens e direitos, descabendo ao Estado agir de forma paternalista.
A ministra Ellen Gracie, igualmente, enveredou pelo confronto de
princípios constitucionais:
[...] também eu ponho face a face os princípios constitucionais que
asseguram a proteção mais ampla à família. Já que, nesses casos, a
impenhorabilidade do bem de família objetiva não apenas defender
a pessoa individual daquele responsável pela obrigação, mas, sim, o
núcleo familiar. Pondero esse valor. Mas pondero também, com base
nas razões brilhantemente desenvolvidas pelo Ministro Cezar Peluso,
que a Constituiçãobusca assegurar um amplo acesso à moradia, o qual
pressupõe as condições necessárias à sua obtenção, seja no regime de
propriedade, seja no regime de locação.

Agora, os fundamentos da ala vencida, que também enveredou pela
abordagem neoconstitucionalista, na sua versão mais extrema.
O ministro Eros Grau argumentou que o texto constitucional é dotado de eficácia normativa vinculante, obviamente, referindo-se ao art. 6º
da CF/1988, e que, portanto, a Constituição vincula o legislador. Quanto ao
argumento no sentido de que o reconhecimento da impenhorabilidade do
bem de família do fiador produzirá impacto negativo no mercado das locações imobiliárias, disse o ministro tratar-se de argumento inservível para
afastar a disposição constitucional constante do art. 6º.
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Segundo Eros Grau:

A minha discordância do voto de Vossa Excelência é que não estou
me apegando à lógica do mercado no meu voto, mas, sim, ao que diz a
Constituição. É nesse ponto que discordo de Vossa Excelência. [...] no
que concerne ao argumento enunciado no sentido de afirmar que a
impenhorabilidade do bem de família causará forte impacto no mercado das locações imobiliárias, não me parece possa ser esgrimido
para o efeito de afastar a incidência de preceitos constitucionais, o do
artigo 6º e a isonomia. Não hão de faltar políticas públicas, adequadas
à fluência desse mercado, sem comprometimento do direito social e
da garantia constitucional.

E concluiu: “Creio que a nós não cabe senão aplicar a Constituição.
E o Poder Público que desenvolva políticas públicas sempre adequadas aos
preceitos constitucionais”.
Por sua vez, o ministro Celso de Mello disse que:
O exame da controvérsia jurídica suscitada nesta sede recursal extraordinária faz instaurar instigante discussão em torno de tema impregnado do mais alto relevo constitucional. Refiro-me à questão pertinente
à eficácia do direito à moradia, enquanto projeção expressiva de um
dos direitos fundamentais elencados no texto da Constituição da República. A Constituição brasileira, ao positivar a declaração de direitos,
proclamou, dentre aqueles impregnados de caráter social, o direito à
moradia, assim qualificado pela EC nº 26, de 14/02/2000. Cabe assinalar, neste ponto, por relevante, que o direito à moradia — que
representa prerrogativa constitucional a todos (CF, art. 6º) — qualifica-se como um dos direitos sociais mais expressivos, subsumindo-se à
noção dos direitos de segunda geração. A essencialidade desse direito
é também proclamada por declarações internacionais que o Brasil
subscreveu ou a que o nosso País aderiu, valendo referir, dentre elas,
a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana (art. 25) e o
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (art.
11), que dispõem sobre o reconhecimento do direito à moradia como
expressão de um direito fundamental que assiste a toda e qualquer
pessoa. [...] Dentro do contexto pertinente ao direito à moradia, torna-se relevante observar, na linha da reflexão feita pelo eminente Professor LUIZ EDSON FACHIN (“Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo”,
2001, Renovar), que se impõe, ao Estado, dispensar tutela efetiva às
pessoas em geral, notadamente àquelas postas à margem das grandes
conquistas sociais, assegurando-lhes, mediante adoção de medidas
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apropriadas, a proteção do patrimônio mínimo fundada em postulados
inderrogáveis, como o princípio da dignidade da pessoa humana, que
representa — enquanto um dos fundamentos da República (CF, art.
1º, III) — valor revestido de centralidade em nosso sistema constitucional. Esse princípio fundamental, valorizado pela fiel observância
da exigência ético-jurídica da solidariedade social — que traduz um
dos objetivos fundamentais do Estado Social de Direito (CF, art. 3º,
I) — permite legitimar interpretações que objetivem destacar, em
referido contexto, o necessário respeito ao indivíduo, superando-se,
desse modo, em prol da subsistência digna das pessoas, restrições que
possam injustamente frustrar a eficácia de um direito tão essencial,
como o da intangibilidade do espaço doméstico em que o ser humano
vive com a sua família. [...] Concluo o meu voto, Senhor Presidente. E,
ao fazê-lo, ressalto, uma vez mais, como já o fizera no início deste meu
voto, a incongruência referida pelo eminente Ministro EROS GRAU,
constante do inciso VII do art. 3º da Lei 8.009/1990. Ou seja, o fiador
sofre, nos termos dessa exceção legal, a incidência do vínculo processual da penhora, mas ele, mesmo solvendo a obrigação do devedor
principal (locatário), não pode voltar-se, regressivamente, contra ele,
impossibilitado de fazer recair a penhora sobre o único imóvel residencial eventualmente pertencente ao inquilino inadimplente.

Pois bem, em análise, agora, os votos dos ministros Joaquim Barbosa
e Ellen Gracie, de viés neoconstitucionalista pró-penhorabilidade, e os votos dos ministros Eros Grau e Celso de Mello, de viés neoconstitucionalista
contra a penhorabilidade.
O ministro Joaquim Barbosa evidenciou situação de conflito entre
dois direitos fundamentais, o direito à moradia do fiador e o direito à liberdade de manifestação da vontade, e concluiu que, no caso concreto, deveria
prevalecer a manifestação de vontade sobre o direito à moradia do fiador.
A ministra Ellen Gracie pôs em confronto o direito à moradia e o princípio
da proteção ao núcleo familiar, concluindo por prestigiar, naquele caso, o
direito à moradia dos locatários.
O ministro Eros Grau, por sua vez, reconheceu a força normativa do
direito à moradia do fiador e considerou que a norma infraconstitucional
violava o disposto no art. 6º da CF/1988. No mesmo sentido, o ministro
Celso de Mello reconheceu o direito à moradia como projeção do princípio
da dignidade da pessoa humana e que a penhorabilidade do bem do fiador
iria contra ambos.
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Ambas as correntes, como é possível verificar, desenvolveram seus
argumentos a partir de princípios abstratos sem conteúdo definido: direito à
moradia, liberdade de manifestação, proteção ao núcleo familiar e dignidade
da pessoa humana.
Indaga-se: tomando como base a tipologia do discurso neoconstitucionalista, tal como identificado no julgamento referido, é possível argumentar
de forma contrária ao que consta dos votos, ou seja, contra a preponderância
do direito à moradia sobre a proteção ao núcleo familiar ou contra a preponderância da liberdade de contratar sobre o direito à moradia? Sim, é possível.
Basta dizer, sem critério algum, que deve prevalecer a proteção ao núcleo
familiar, no primeiro caso, e o direito à moradia, no segundo.
O que expõe, ainda mais, a inconsistência do discurso neoconstitucionalista é o fato de que o direito à moradia pode perfeitamente ser invocado
pelos que consideram legítima a penhora, mas, também, pelos que a consideram ilegítima. É possível invocá-lo para defender o direito à moradia dos
locatários e, ao mesmo tempo, para defender o direito à moradia do fiador,
tudo em uma mesma decisão. Da mesma forma, pode-se invocar o princípio da dignidade da pessoa humana para defender o direito à moradia do
locatário e do fiador.
A conclusão, portanto, é absolutamente arbitrária. Não há possibilidade de debate racional, porque não há argumentação racional. Cada um
diz o que quiser dizer, refletindo sua escala pessoal de valores em um dado
momento, sem nenhuma reflexão sobre as consequências da decisão e sem
compromisso de reafirmar a tese defendida em casos futuros.
O segundo caso é ainda mais evidente e, por isso, permite exposição
mais abreviada. Discutindo sobre a constitucionalidade do depósito prévio
como condição para o conhecimento do recurso administrativo-fiscal, no
julgamento do Agravo de Instrumento 318.324/RS4, o STF concluiu que a
referida exigência não violava o princípio do contraditório e da ampla defesa:

4

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PARA EFEITO DE
RECURSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356 DO STF).
AGRAVO. 1. A exigência de depósito para efeito de recurso não viola o

AI-AgR 318.324/RS, rel. min. Sydney Sanches. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=302108>. Acesso em: 18 jul. 2012.
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princípio da ampla defesa. Precedentes do Plenário e da 1ª Turma. 2. E
a questão relativa à imunidade, somente agora suscitada, não pode ser
objeto de consideração, por esta Corte, em Recurso Extraordinário, à
falta de oportuno prequestionamento (Súmulas nºs 282 e 356). 3. No
mais, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de
normas infraconstitucionais. 4. Agravo improvido.

Contudo, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
1.9765, aquele mesmo tribunal entendeu que sim, havia violação ao mesmo
princípio do contraditório e da ampla defesa:

5

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 32, QUE
DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 33, § 2º, DO DECRETO 70.235/1972 E
ART. 33, AMBOS DA MP 1.699-41/1998. DISPOSITIVO NÃO REEDITADO NAS EDIÇÕES SUBSEQUENTES DA MEDIDA PROVISÓRIA TAMPOUCO NA LEI DE CONVERSÃO. ADITAMENTO E CONVERSÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA NA LEI 10.522/2002. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO
CONTEÚDO DA NORMA IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. DEPÓSITO DE TRINTA POR CENTO
DO DÉBITO EM DISCUSSÃO OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE BENS E
DIREITOS COMO CONDIÇÃO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO. PEDIDO DEFERIDO. Perda de objeto da ação direta
em relação ao art. 33, caput e parágrafos, da MP 1.699-41/1998, em
razão de o dispositivo ter sido suprimido das versões ulteriores da
medida provisória e da lei de conversão. A requerente promoveu o
devido aditamento após a conversão da medida provisória impugnada
em lei. Rejeitada a preliminar que sustentava a prejudicialidade da
ação direta em razão de, na lei de conversão, haver o depósito prévio
sido substituído pelo arrolamento de bens e direitos como condição
de admissibilidade do recurso administrativo. Decidiu-se que não houve, no caso, alteração substancial do conteúdo da norma, pois a nova
exigência contida na lei de conversão, a exemplo do depósito, resulta
em imobilização de bens. Superada a análise dos pressupostos de relevância e urgência da medida provisória com o advento da conversão
desta em lei. A exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens
e direitos como condição de admissibilidade de recurso administrativo constitui obstáculo sério (e intransponível, para consideráveis

ADI 1976-7/DF, rel. min. Joaquim Barbosa. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=AC&docID=456058>. Acesso em: 18 jul. 2012.

122

I Jornada de Ciências Sociais

parcelas da população) ao exercício do direito de petição (CF, art. 5º,
XXXIV), além de caracterizar ofensa ao princípio do contraditório (CF,
art. 5º, LV). A exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens
e direitos pode converter-se, na prática, em determinadas situações,
em supressão do direito de recorrer, constituindo-se, assim, em nítida
violação ao princípio da proporcionalidade. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 32 da MP 1699-41
—  posteriormente convertida na lei 10.522/2002 — , que deu nova
redação ao art. 33, § 2º, do Decreto 70.235/72.

Mas, então, o texto constitucional deve ter sido alterado entre um julgamento e outro, a ponto de justificar essa mudança radical de entendimento? A resposta é não. Na verdade, mais uma vez, o STF utilizou um princípio,
antes invocado para sustentar a constitucionalidade de uma norma, para, em
outra oportunidade, defender a inconstitucionalidade daquela mesma norma.
Como o princípio invocado não possui conteúdo determinado, qualquer significado pode lhe ser atribuído, ficando ao sabor do julgador de
plantão tal tarefa.
O principal problema com decisões de tal natureza é que, a despeito de não oferecerem metodologia e resultados falsificáveis, representam
enorme insegurança para a sociedade. Se o resultado de um julgamento é
fruto de convicções pessoais do julgador, basta que haja modificação na
composição do tribunal para que os fundamentos daquela primeira decisão
fiquem fragilizados. Nem é necessário chegar a tanto. Basta que, imbuído de
novos valores, após ter passado por alguma experiência pessoal reveladora,
o mesmo juiz reposicione-se no debate.
Em suma, a discussão acerca do conteúdo e limitações de princípios
e direitos fundamentais que retratam valores de uma sociedade conduz ao
debate sem lógica e a decisões imprevisíveis e inconsistentes, tudo o que o
Judiciário não pode ser.

3 A excessiva subjetividade do discurso neoconstitucionalista:
exemplo teórico
Tome-se em consideração, agora, uma situação hipotética. Todos
reconhecem a importância do direito social à educação, contudo divergem
ferrenhamente quanto à forma de colocá-lo em prática. Por exemplo: a política de cotas raciais para ingresso no ensino público superior é constitu123
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cional? Ora, à luz do texto constitucional, ela efetiva o direito à educação,
em que pese suscitar questionamentos quanto à adequação ao princípio da
isonomia, pois reduziria as chances de ingresso daqueles que não fossem
reconhecidos como representantes daquela raça privilegiada. Por outro lado,
poder-se-ia argumentar que a política de quotas pode ser encarada como
medida compensatória pelos tempos em que determinadas raças foram
esquecidas pelos formuladores de políticas públicas, ou seja, uma forma de
equalização. Na verdade, todos os argumentos são válidos, mas, no campo
judicial, somente um deles poderá prevalecer. E como decidir entre o que
deve prevalecer e o que deve ser afastado?
Na verdade, em uma discussão envolvendo o princípio da isonomia
e o direito à educação não estarão em jogo normas jurídicas ou regras hermenêuticas pré-definidas, mas as convicções pessoais do juiz, formadas a
partir de uma bagagem cultural muito individualizada.
Nesse sentido, se se tratar de um juiz que jamais passou, sequer, pelo
portão de uma escola pública e sempre estudou nas melhores escolas particulares, dificilmente tenderá a decidir-se pela relevância da política de cotas.
Mas não necessariamente. Só para complicar um pouco, e se invertermos um
dado que somos condicionados a supor: se o juiz for negro? Por outro lado,
se se tratar de um juiz que foi obrigado a frequentar escolas públicas porque
seus pais não tinham condições de arcar com os custos do ensino particular,
a tendência é que ele reconheça a importância da política de cotas. Mas não
necessariamente. E se ele for branco? E se esse mesmo juiz raciocinar no
sentido de que a política de cotas é irrelevante, pois se ele, com pouquíssimas condições de acesso ao ensino de qualidade, mesmo assim, conseguiu
superar as dificuldades que lhe rondavam, então por que outros, na mesma
condição penosa que a sua, deveriam contar com políticas paternalistas?
Em suma, existe uma série de argumentos a serem considerados,
todos eles bons e, portanto, qualquer decisão ao final tomada, seja pela validação da política de cotas, seja pela sua rejeição, será facilmente explicada
por algum princípio constitucional, mas, ao fim e ao cabo, o que prevalecerá
será a convicção pessoal do julgador que tomou uma decisão forte em seus
próprios princípios.
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4 O problema do neoconstitucionalismo como método científico
No campo da cientificidade, vale lembrar um dos traços característicos do pensamento de Karl Popper, relativo à negativa peremptória de uma
concepção de ciência com pretensão de ser proprietária da verdade. Para
Popper, o método científico é apenas um critério para a escolha entre diversas teorias possíveis e, nesse sentido, nenhuma teoria pode ser considerada
definitivamente como a última verdade revelada. Ela, a teoria, permanece
como uma hipótese, uma conjectura, capaz de ser retificada. Essa visão inovadora do conhecimento científico tem como premissa basilar a ideia de
permanente mutabilidade do conhecimento, em que uma teoria não é jamais
totalmente justificável ou verificável. A razão disso, para Popper, é que todas
as leis gerais da ciência são proposições que não podem ser validadas inteiramente por nenhum conjunto finito de enunciados observacionais. Nesse
sentido, trata-se de uma epistemologia essencialmente negativa da ciência,
que admite apenas a falsificabilidade de uma hipótese, sendo, no entanto,
sua verificação positiva impossível. É nesse sentido que Popper encara o
conhecimento científico como um conhecimento estigmatizado pelo estatuto da provisoriedade e da aproximação, até enquanto não falsificado. Um
conhecimento só progride quando é sujeito à retificação pelas críticas a ele
dirigidas. Um conhecimento não sujeito à crítica, à refutação e à retificação
está fadado à estagnação (SILVA, 2006).
A epistemologia de Popper pode caracterizar-se como uma crítica
constante às concepções científicas já existentes, tentando sempre instaurar
novas hipóteses ou conjecturas ousadas, a fim de atingir a explicação científica, jamais definitiva, mas sempre aproximada. As ciências não procuram
jamais resultados definitivos. As teorias científicas irrefutáveis pertencem ao
domínio do mito. O que deve caracterizar a ciência é a falsificabilidade, pelo
menos, em princípio, de suas asserções. As asserções inabaláveis e irrefutáveis não são proposições científicas, mas dogmáticas. Aliás, o progresso da
ciência se deve, em grande parte, ao fato de ela propor soluções específicas
para problemas específicos, submetendo-as, incessantemente ao crivo da
crítica: esta gera o progresso, ao passo que as verdades irrefutáveis geram
a estagnação (JAPIASSU, 1975).
Daí a dificuldade de se reconhecer a importância científica do neoconstitucionalismo. A observação dos valores não é capaz de gerar discussões reconciliáveis. Valores morais não são falsificáveis. Existe alguém que
não reconheça como bons os princípios da dignidade da pessoa humana,
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da solidariedade, da eficiência administrativa, do devido processo legal?
Daí a serem verdadeiros e possíveis de serem invocados em uma discussão
objetiva, já é outra questão.
Se os discursos patrocinados pela Teoria Neoconstitucionalista não
permitem falsificação ou, sequer, contra-argumentação lógica, então não
servem ao processo de solidificação do direito como ciência.

Conclusão

A discussão sobre a preponderância de valores proposta pelo neoconstitucionalismo, além de retirar o caráter científico do direito, impedindo o seu desenvolvimento, conduz uma sociedade complexa como a nossa
à exacerbação dos conflitos. Por isso, é preciso que o direito se concentre
em métodos verdadeiramente científicos, passíveis de serem falsificados, e
deixe a escolha dos valores preponderantes para as arenas democráticas.
Os princípios positivados não possuem conteúdo e dimensão definidos, por isso cada intérprete ficará livre para dimensioná-lo segundo
suas próprias convicções. Não se alegue que a ponderação de interesses é
um método científico porque, na verdade, nada mais representa do que o
sopesamento de convicções pessoais de quem tem o encargo de decidir, sem
nenhuma possibilidade de se submeter a um processo dialético-racional. É
claro que outros poderão discordar da decisão e dos seus fundamentos, mas
porque possuem opinião distinta, considerando sua própria escala de valores.
Não se pode pensar que o fundamento de uma decisão atenda a algum
critério juscientífico apenas porque construído por pessoas com conhecimento técnico de direito — refiro-me aos juízes. Se não houver coerência no
discurso jurídico, não haverá produção de conhecimento jurídico científico,
mas, apenas, difusão de crenças e opiniões pessoais ou, no limite, a criação
de dogmas e mitos.
Por fim, a crítica posta ao positivismo jurídico, como ideologia, pelos
neoconstitucionalistas — de que a pureza normativa teria dado sustentação
aos regimes nazista e fascista —, na verdade, pode ser apresentada, com
muito mais propriedade, contra o próprio neoconstitucionalismo. O positivismo fraco ou brando, explicado por Bobbio, jamais defendeu os interesses
dos governos totalitários. Por seu turno, a proposta neoconstitucionalista,
baseada na livre e indiscriminada aplicação de princípios constitucionais,
esta sim, poderá propiciar a defesa das mais variadas ideologias, sendo certo
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que não será difícil encontrar sustentação constitucional para todas elas.
Portanto, o perigo de ideologias extremistas ganharem corpo, atualmente,
é muito maior. Afinal de contas, qual a diferença, em termos de abstração,
entre o direito à moradia e o são sentimento popular do nazismo?
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O Judiciário brasileiro como superego da sociedade: uma
reflexão a partir do caso de dona Heda Nascimento
Grigório Carlos dos Santos1

Este trabalho tem por fim cumprir exigência por participação na I
Jornada de Ciências Sociais da Escola de Magistratura do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, realizado em Teresina/PI, nos dias 31 de agosto a 2
de setembro de 2011.
No referido seminário, as palestras tiveram um cunho filosófico-social, de modo que entendi que este trabalho também deveria conter um
mínimo de pertinência com esse aspecto do seminário. Daí porque, no aspecto das ciências sociais, procurarei discorrer a partir de um evento concreto
ocorrido recentemente, mas que sempre vem-se repetindo na sociedade
brasileira, alinhavando com alguns textos jurídicos com notas filosóficas.
Bem. No dia 24/10/2011, o telejornal “Bom Dia Brasil”, exibido pela
Rede Globo, noticiou um fato que demonstra as condições da sociedade brasileira na área de saúde, mais especificamente, no atendimento à saúde, fato
que, infelizmente, tem sido corriqueiro como pauta de jornalismo.
Trata-se da peregrinação de familiares da dona Heda Nascimento
para que ela fosse atendida em um hospital, por ter apresentado problemas
graves de saúde no abdômen, com risco de vida. Após tentar, sem sucesso,
internação em unidade de terapia intensiva em hospitais públicos e particulares, somente três dias após, porém, mediante ordem judicial, é que
conseguiu ser atendida.
No momento em que, somente por uma ordem judicial, foi possível
garantir o cumprimento de um direito básico da pessoa humana, o atendimento médico necessário, tem-se como revelada uma incapacidade da
própria sociedade de se gerir diante de um ponto, um direito fundamental,
e porque fundamental, afetador da própria condição de vivência digna.
1

Juiz federal.
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Fatos como esse atestam a razão de Habermas (2004, p. VII-VIII) na
compreensão de “que o ideal de emancipação característico da modernidade
e do iluminismo ainda não se cumpriram e que as promessas de liberdade e
igualdade feitas desde então não se realizaram”2.
Ora, a saúde é elemento indesgarrável da dignidade humana, pois
que diretamente ligada à vida.
Nesse sentido, acentua-se o que se encontra em Habermas (2002,
p. 211), “A inclusão do outro”, a respeito da dignidade humana, que é de
natureza ontológica sobrepositiva e que direitos humanos ou se garantem
ou se violam.
Bem. Maus (2000, p. 185), no seu artigo “O Judiciário como superego
da sociedade”, destaca a importância da Corte Constitucional alemã na solução de conflitos que o tem colocado numa posição de relevo ao determinar
para a sociedade, em síntese, o que é que é, o que é que deve ser, numa
verdadeira assunção do papel do pai, como concebido psicanaliticamente3.
Pode-se afirmar que o mesmo tem ocorrido com o Judiciário brasileiro, quando, cada vez mais, tem sido chamado a estabelecer o correto ou
novo significado de significantes, como se pode ver de casos chegados ao
Supremo Tribunal Federal, como na decisão sobre o a união homoafetiva
(ADPF 178 e ADI 4277), em que se deu um novo significado de família, como
também quando aquele Tribunal teve de decidir sobre as células-troncos e
2

3

A referência é feita por Patrtick Savidan no prefácio da obra citada, cuja obra reúne conferências
que Jürgen Habermas proferiu em Paris, em fevereiro de 2001. Traz, ainda no prefácio, proposta de
Habermas, segundo o qual, para que se cumpram os propósitos da modernidade e do iluminismo,
há que se “lançar sobre novos fundamentos toda a nossa compreensão da razão, do ser humano e
da sociedade; que se deixe de lado, antes de mais nada, o paradigma da consciência e se entenda
que a racionalidade não depende diretamente do sujeito, mas da intersubjetividade; que se atrele,
assim, o pensamento a uma lógica de descentralização em relação ao ego”.

Chega-se a essa conclusão a partir da leitura do artigo. Ver, ainda, o artigo Ingborg Maus e o
Judiciário como superego da sociedade, em Revista do CEJ, Brasília, . 30, p. 0/12, julho/set. 2005, na
qual o autor Alexandre Gustavo Melo Franco Bahia escreve que “essa figura do ‘pai’ (a que se refere
a autora) representa, no caso, o papel do ‘superego coletivo’ de uma ‘sociedade órfã’, carente de
tutela. A tradição psicanalítica concebe esse fato como a reincorporação da figura paterna num clã
canibal que havia eliminado o patriarca castrador (que ditava e assim representava a lei). Quando
aquele que gerava assimetria é eliminado, o clã resta abandonado à condão de um grupo de ‘iguais’
e ‘livres; contudo, o grupo não consegue suportar tal situação e introduz, por isso, a assimetria:
coloca-se alguém para novamente ditar as leis e , pois, ser o novo ‘pai’”.
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utilização de embriões (ADI 3510-DF), momento em que houve uma grande
discussão a respeito da vida e de seu início4.
Nessa linha é que ressai a constatação de que o Judiciário brasileiro
tem tido o papel cada vez maior de superego da sociedade, quando, diante
de situações com a de dona Heda, é chamado a dizer, em última ratio, o que
vem a ser saúde, ou mesmo o que é vida, assim dando concretude ao princípio da dignidade humana.
Então, o Estado brasileiro, conquanto esteja fundado numa Constituição na qual consta a saúde como direito social (art. 6º), no título de direitos
e garantias fundamentais (Título II), e a declaração de saúde como direito de
todos (art. 196), é certo que, quando submete o cidadão a situações como a
de dona Heda, simplesmente está colocando pontos de implosão no princípio
da dignidade humana, nela posto como um dos princípios fundamentais.
(art. 1º, III), dando provas de que a rede social não se consegue gerir sem
a interferência do “pai”, no caso, o Judiciário, para ditar as regras do que é
saúde e de como ela deve ser concretamente realizada.

Conclusão

A reflexão teve por fim, a partir de um caso noticiado na mídia, mostrar a preocupação do autor com o papel que o Judiciário tem desempenhado
na concretização de direitos fundamentais, no caso a saúde, assegurados no
ordenamento jurídico, já que, por si sós, os outros ramos da sociedade não
se conseguem regular nesse sentido para realização material da vontade
do povo, expressa formalmente seja na Constituição Federal, seja nas leis
infraconstitucionais.
4

Disse a relatora, Ellen Gracie, “conforme visto, ficou sobejamente demonstrada a existência, nas diferentes áreas do saber, de numerosos entendimentos, tão respeitáveis quanto antagônicos, no que
se refere à especificação do momento exato do surgimento da pessoa humana. Buscaram-se neste
Tribunal, a meu ver, respostas que nem mesmo os constituintes originário e reformador propuseram-se a dar. Não há, por certo, uma definição constitucional do momento inicial da vida humana
e não é papel desta Suprema Corte estabelecer conceitos que já não estejam explícita ou implicitamente plasmados na Constituição Federal. Não somos uma Academia de Ciências. A introdução no
ordenamento jurídico pátrio de qualquer dos vários marcos propostos pela Ciência deverá ser um
exclusivo exercício de opção legislativa, passível, obviamente, de controle quanto a sua conformidade com a Carta de 1988”. ADI 3.510/DF, rel. min. Ayres Brito. Disponível em: <http://redir.stf.jus.
br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611723>. Acesso em: 19 jul. 2012.
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Juizados Especiais e atermação: a atividade do juiz
como instrumento da efetivação da garantia
do pleno acesso ao Poder Judiciário
Guilherme Brito1

A Constituição Federal estabelece, como direito fundamental, entre
os direitos e deveres individuais e coletivos, o pleno acesso ao Judiciário:

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 igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito;

Como acentua Moraes (2005. p. 71):

Importante, igualmente, salientar que o Poder Judiciário, desde que
haja plausibilidade da ameaça ao direito, é obrigado a efetivar o pedido de prestação judicial requerido pela parte de forma regular, pois
a indeclinabilidade da prestação judicial é princípio básico que rege
a jurisdição, uma vez que toda violação de um direito responde uma
ação correlativa, independentemente de lei especial que a outorgue.

Já Lenza (2008, p. 614-615) traz importantes considerações acerca
do inciso XXXV do art. 5º da CF/1988:

1

Juiz federal.

Trata-se do princípio da inafastabilidade da jurisdição, também denominado direito de ação, ou princípio do livre acesso ao Judiciário,
ou, conforme assinalou Pontes de Miranda, princípio da ubiquidade
da Justiça.
[...]
Prefere-se, ainda, seguindo a doutrina mais abalizada, a expressão
“acesso à ordem jurídica justa” a “acesso à Justiça” ou “ao Judiciário”.
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Isso porque, segundo a feliz distinção de Watanabe, “a problemática do
acesso à Justiça não pode ser estudada nos acanhados limites do acesso
aos órgãos judiciais já existentes. Não se trata apenas de possibilitar o
acesso à Justiça enquanto instituição estatal, e sim viabilizar o acesso
à ordem jurídica justa”.

Um dos mais eficazes instrumentos para a concretização dessa disposição constitucional, ao menos no plano formal, está contido na própria
Carta, que é a instituição dos Juizados Especiais:
Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados
criarão:
I – juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos,
competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas
cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial
ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos,
nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos
por turmas de juízes de primeiro grau;
[...]
§ 1º Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito
da Justiça Federal.

Regulamentando tais dispositivos, foram editadas as Leis 9.099/1995
e 10.259/2001. Naquela, o art. 9º dispõe que “Nas causas de valor até vinte
salários-mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória”. Já
o art. 10 da Lei 10.259/2001 dispõe que “As partes poderão designar, por
escrito, representantes para a causa, advogado ou não”.
Dando execução a tais dispositivos, bem como ao que está previsto no
art. 14 da Lei 9.099/1995, os juizados instituíram um setor para receber ou
reduzir a termo as demandas daqueles que comparecem, sem a assistência
de advogado, à atermação.
Analisando a constitucionalidade dos dispositivos em questão, o e.
Supremo Tribunal Federal entendeu que eles não são conflitantes com o art.
133 da CF/1988, que trata da indispensabilidade da figura do advogado.
Com efeito, no julgamento da ADI 1539, relatada pelo e. ministro Maurício
Corrêa, o STF, por unanimidade, decidiu:
134

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACESSO À
JUSTIÇA. JUIZADO ESPECIAL. PRESENÇA DO ADVOGADO. IMPRES-
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CINDIBILIDADE RELATIVA. PRECEDENTES. LEI 9099/95. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. RAZOABILIDADE DA
NORMA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. FACULDADE DA PARTE. CAUSA
DE PEQUENO VALOR. DISPENSA DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE. 1.
Juizado Especial. Lei 9099/95, artigo 9º. Faculdade conferida à parte
para demandar ou defender-se pessoalmente em juízo, sem assistência de advogado. Ofensa à Constituição Federal. Inexistência. Não é
absoluta a assistência do profissional da advocacia em juízo, podendo
a lei prever situações em que é prescindível a indicação de advogado,
dados os princípios da oralidade e da informalidade adotados pela
norma para tornar mais célere e menos oneroso o acesso à justiça. Precedentes. 2. Lei 9099/95. Fixação da competência dos juízos especiais
civis tendo como parâmetro o valor dado à causa. Razoabilidade da
lei, que possibilita o acesso do cidadão ao judiciário de forma simples,
rápida e efetiva, sem maiores despesas e entraves burocráticos. Ação
julgada improcedente.

Tal posição foi ratificada no julgamento da ADI 3168, relatada pelo
e. ministro Joaquim Barbosa, na qual foi discutida a constitucionalidade do
referido art. 10 da Lei 10.259/2001.
Em ambos os julgamentos, a tônica foi a preponderância da desobstrução do acesso à Justiça. Na ADI 1539, após mencionar vários precedentes
em que o STF já se tinha posicionado no sentido de a assistência de advogado
não ter caráter absoluto, o i. ministro Maurício Corrêa assim se pronunciou:

4. Como visto, não é absoluta a assistência compulsória do profissional
da advocacia em juízo. Evidentemente que não é caso de negar-se a
importância que tem o advogado no dever constitucional de assegurar
aos cidadãos o acesso à jurisdição, promovendo, em sua integralidade,
o direito de ação e de ampla defesa. Há situações, no entanto, que por
sua excepcionalidade devem ser definidas de forma expressa de lei,
exatamente como ocorre no caso concreto.
5. A Constituição Federal, em seu art. 98, inciso I, dispôs sobre a criação
de juizados especiais destinados ao julgamento de “causas cíveis de
menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo,
mediante os procedimentos oral e sumaríssimo”. Observa-se, desde
logo, a intenção do legislador constituinte de instituir mecanismo que
permitisse o acesso ao Judiciário de forma simples, rápida e efetiva,
sem maiores despesas e entraves burocráticos, de forma tal que pequenos litígios, antes excluídos da tutela estatal, pudessem ser diri135
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midos com presteza e sem as formalidades rituais do processo e do
procedimento comuns.
[...]
7. O Juizado Especial Cível destina-se a julgar, entre outras, as ações
cujo valor não exceda quarenta vezes o salário-mínimo. A sua competência ficou restrita, dessa forma, às chamadas pequenas causas. Definiu o legislador, ainda, o que se poderia dizer “pequeníssimas causas”,
aquelas em que o valor não ultrapassa vinte salários-mínimos.
8. Verifica-se, assim, a explícita razoabilidade da norma, pois admitiu
que o cidadão pudesse, pessoalmente, acionar a jurisdição cível nas
causas de pequeno valor, sem maiores complicações e transtornos,
o que justifica, em nome desse princípio, a dispensa da presença do
advogado.
[...]
10. Dispõe ainda o § 2º do mesmo artigo 9º que o Juiz, quando a causa
recomendar, deverá alertar as partes para a conveniência de patrocínio
por advogado. O sistema instituído encontra-se, pois, em sintonia com
os propósitos constitucionais dos juizados especiais, sem afastar-se
dos princípios fundamentais que regem a atuação jurisdicional. A lei
estabeleceu, de forma legítima e com total pertinência, exceção ao
postulado da imprescindibilidade do advogado para a administração
da justiça, aliás, conforme autoriza a parte final do próprio art. 133 da
Carta Federal. (Grifei.)

De fato, não faz o menor sentido, no âmbito dos Juizados Especiais,
fazer imprescindível a figura do advogado. Mormente quando a lei, com sabedoria, restringiu a dispensa apenas para as hipóteses de lides de pequena
monta, limitadas a 20 salários-mínimos.
Em tais causas é quase impossível a contratação de um advogado, pois
os custos seriam superiores, muitas das vezes, ao próprio resultado pleiteado.
Não serve o argumento de que a defensoria pública estaria à disposição em
tais situações. Nem sempre os litigantes são pobres. Pequena monta não se
confunde com falta de capacidade econômica para suportar as despesas do
processo. Esse ponto, inclusive, foi bem observado pelo ministro Maurício
Corrêa, quando proferiu seu voto, na ADI antes referida:
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11. [...] Autoriza, desse modo, que as causas antes materialmente inviabilizadas pelos custos a elas inerentes e que no mais das vezes eram
superiores à própria reparação pretendida possam agora ser submetidas ao Poder Judiciário.
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12. A disposição, assim concebida, responde ao anseio social de democratização e facilitação do acesso à jurisdição, removendo empecilhos
de ordem econômica incompatíveis com a competência especial desse
órgão, sem que com isso se desqualifique a nobilíssima atividade profissional do advogado.

Ao lado dessa maior abertura do acesso ao Poder Judiciário, nas causas em que a parte compareça pessoalmente, sem a assistência de advogado,
cria-se, também, uma situação ímpar, em que a reparação é plena, na medida em que o jurisdicionado não precisará repartir com ninguém o bônus
da vitória. Isso porque é cada dia mais comum a celebração de contratos
em que parte do recebido é partilhada com o advogado, com a fixação de
cláusulas de percentual. Não se nega que estas sejam válidas, desde que não
exorbitantes, até mesmo porque muitas das vezes fixadas condicionadas ao
êxito da demanda. Contudo, de outro lado, não se pode negar que, dentro de
determinados limites, possa a parte buscar sozinha a reparação do dano e
auferir todo o resultado de sua empreitada.
Não deve, entretanto, ser permitido que a parte que compareça não
assistida de advogado se coloque em posição de desvantagem ante a parte
contrária, sob pena de ser comprometida a própria garantia de acesso pleno
ao Judiciário, na medida em que tal acesso deve ser garantido de forma plena
e não apenas como um simples serviço colocado à disposição do jurisdicionado, sem os instrumentais que o tornem efetivo e verdadeiro.
Reiterando a observação de Watanabe, antes transcrita,
a problemática do acesso à Justiça não pode ser estudada nos acanhados limites do acesso aos órgãos judiciais já existentes. Não se trata
apenas de possibilitar o acesso à Justiça enquanto instituição estatal,
e sim viabilizar o acesso à ordem jurídica justa.

Nesse ponto, assiste razão a Scheleder (2006. p. 156), quando assevera:

O fenômeno do acesso à justiça deve ser compreendido em sua totalidade. [...] O acesso à justiça não pode simplesmente ser alcançado aos
cidadãos através do acesso a uma ação, sem que lhe seja assegurado
um procedimento adequado, de acordo com os ditames constitucionais,
ou seja, conforme as garantias necessárias para que, por exemplo, as
partes possam defender-se e produzir provas para influenciar o livre
convencimento do juiz.
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Para tanto, deve o juiz atuar em duas frentes, de modo que torne a
garantia do acesso ao Judiciário efetiva, e não apenas um mero princípio na
Constituição carente de aplicação concreta.
No âmbito administrativo, deve o juiz dar especial atenção ao setor
que recebe as demandas, a atermação. Imprescindível o correto treinamento
dos servidores, para serem capazes de reduzir a termos as circunstâncias,
notadamente as fáticas, de forma adequada, contendo aquilo que seja realmente necessário à solução do litígio, sem a inclusão de dados desnecessários
e sem a exclusão de dados sem os quais não é possível o correto e adequado
julgamento do feito. Também na instrução documental, com a orientação
para que sejam apresentados os documentos necessários a uma adequada
instrução.
Sobre tal ponto, bem assinalou Fernandes Filho (2004):
E, por falar dela, atermação, vale uma referência à fase inicial da lide,
com o que tentarei pontuar algumas dificuldades da nossa jurisdição
especial cível.
A despeito de sua singeleza, este momento é de real importância no
processo: nos pedidos orais, os atermadores devem ter discernimento
para registrar, com simplicidade e objetividade, a pretensão trazida a
juízo. Para isso, recebem orientação de autoridade judiciária — nunca
de outrem — mesmo de Defensores Públicos, que também advogam. O
registro, simples e objetivo, deve traduzir com fidelidade a pretensão
da parte. Não pode ser obscuro, nem rebuscado; tradução fiel da exposição oral deduzida, jamais será tendencioso, ainda que, no pertinente,
já pacificado o entendimento dos Juízes.
Na atermação está uma das nossas dificuldades: mal feita, sem objetividade ou incompleta, obrigará o Juiz, nas fases seguintes, a adotar
providências dispensáveis, e, a rigor, incompatíveis com a celeridade
do processo.
Os atermadores devem ter, pelo menos, duas qualidades: discernimento para o registro objetivo dos fatos e paciência para ouvir e, se
for o caso, esclarecer, com respeito e civilidade, que a pretensão não
se insere na competência do Juizado.

De outro lado, na condução do processo, deve o magistrado se valer de todos os instrumentos processuais que lhe permitam uma busca da
verdade, assegurando a paridade de armas entres as partes, desde que não
fique comprometida a sua imparcialidade.
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Sem se descuidar dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, deve o juiz fazer uso, de forma
efetiva, do art. 130 do CPC, segundo o qual “Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”, de
modo que os eventuais defeitos da atermação não tornem ilusório o acesso
ao Judiciário.
Também deve acompanhar a qualidade da prova produzida, não hesitando em ordenar a sua repetição, se inadequada à solução do litígio, na
medida em que o jurisdicionado, na maior parte das vezes leiga, não tem
capacidade de discernimento para compreender tais circunstâncias, que
poderão prejudicar de forma irreparável. Um exame técnico (art. 12 da Lei
10.259/2001), por exemplo, se for mal feito, deve ser desconsiderado, até
porque cabe ao juiz a nomeação de pessoa habilitada. Não pode a parte ficar
prejudicada por má escolha ou por trabalho inadequado de profissional,
ainda que habilitado.
Cabe aqui a referência àquilo que foi dito por Menelick de Carvalho
Netto (1999 apud PEDRON, 2004), referindo-se a Dworkin, ainda que feito
em outro contexto:
Para ele, a unicidade e a irrepetibilidade que caracterizam todos os
eventos históricos, ou seja, também qualquer caso concreto sobre o
qual se pretenda tutela jurisdicional, exigem do juiz hercúleo esforço
no sentido de encontrar no ordenamento considerado em sua inteireza a única decisão correta para este caso específico irrepetível por
definição.

Tudo sem prejuízo de, verificando o magistrado que, mesmo com o
uso dos instrumentos a seu dispor, não é capaz de promover um justo julgamento, sem o comprometimento de sua imparcialidade, valer-se do art.
9º, § 2º, da Lei 9.099/1995, alertando a parte da conveniência do patrocínio
de advogado.
Dessa forma, a sociedade pode se valer de importante instrumento
de acesso ao Poder Judiciário, sem que tal acesso seja apenas algo formal.
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Além do direito — da necessária formação
multidisciplinar do juiz
Hugo Otávio Tavares Vilela1

Entre os vários papéis que a política atribui ao Judiciário como poder
estatal, três merecem destaque no presente texto. Em primeiro lugar, cabe
ao Judiciário fazer com que o jogo democrático faça sentido. Para tanto, deve
zelar por que o que foi decidido pelas forças políticas como sendo lei seja
efetivado como tal na prática. Pode o juiz amplificar as virtudes e minimizar
os defeitos da legislação, mas não a ponto de descaracterizá-la, pois isso desacreditaria a democracia perante as forças políticas do país, principalmente
o povo, uma vez que não haveria sentido em discutir e decidir democraticamente o que é lei se esta não for seguida, ou for distorcida. Em segundo lugar,
muito embora a atuação judicial deva prestigiar aquilo que objetivamente
se pode entender da lei, não deve o Judiciário se esquecer de que o contrato
social não foi celebrado só pelo Legislativo e pelo Executivo com o povo,
mas pelo Estado como um todo com o povo, o que abarca o Judiciário. Dessa
forma, a título de exemplo, deve-se atentar que o Judiciário não pode ditar
políticas públicas, tampouco pode se referir aos compromissos assumidos
pelo Estado para com o povo como obrigações de outrem. Também não pode
aplicar a lei ao caso concreto sem ponderar os efeitos que tal aplicação terá
na sociedade2. Em terceiro lugar, o Judiciário é gestor da ordem jurídica, tanto
1
2

Juiz federal substituto.

Há um rico e longevo debate sobre o quanto as possíveis consequências de determinada decisão
jurídica influenciam ou devem influenciar a decisão em si. Para esse debate: ATIENZA, 2006, p.
133-135. Sobre tal aspecto, há de se notar que a necessidade de se medirem as consequências de
uma decisão não se confunde, necessariamente, com o que se tem chamado de pragmatismo, corrente esta que, em momentos extremados, chega a recomendar ao juiz que simplesmente decida da
forma que melhor convier aos interesses da coletividade, pouco se atendo à lei. Em verdade, não há
antagonismo real e apriorístico entre seguir fielmente a lei e priorizar as consequências práticas
da decisão, sendo incorreto afirmar que tais posturas só incidentalmente coincidem. Aquele que
aplica fielmente a lei pode estar agindo dessa forma por concluir que, embora as consequências
práticas de sua decisão possam ser drásticas, as consequências de um distanciamento entre a lei e
o Estado, ou entre a lei e a sociedade, seriam ainda mais sérias. Tal concepção é vista em Kant (apud
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quanto o juiz é o gestor do processo. O Judiciário é um armador que, tendo
recebido um barco desmontado do legislador, percebe que lhe faltam peças
ou que o projeto não levou em conta todos os mares que o barco deveria
cruzar. Feita essa constatação, põe-se o armador a montar o melhor barco
possível, o que o obrigará a utilizar peças para funções diferentes das que
lhe cabiam no projeto original, mas sem nunca poder se desviar do projeto
a ponto de desfigurá-lo. É essa nau canhestra, assemelhada à que fora projetada, que transportará a nação por todos os mares, com a particularidade de
que o armador compõe a tripulação e, ao longo da viagem, vai reformando,
às vezes refazendo a embarcação sem que para tanto possa atracar. Deve
fazê-lo em alto mar3.
Tendo em vista essas funções do Judiciário, não é difícil concluir que
aqueles que militam na prática forense, fazendo parte do que denominamos
sistema judiciário, isto é, juízes, advogados e membros do Ministério Público,
devem estar atentos ao que se passa em campos do conhecimento outros
que não o jurídico, para que possam dar contribuições valiosas à contínua
construção e reconstrução do barco, o que, pela mesma razão pela qual um
carpinteiro não é um armador, não poderiam fazer se só soubessem direito.
Contudo, muito embora a noção de que advogados e membros do Ministério
Público devem ser profissionais multidisciplinares seja facilmente aceita, a
ideia de juízes com visão multidisciplinar nem sempre é bem-vinda. Se, por
um lado, exige-se do juiz que profira decisões que levem em conta fatores
outros que não o direito em estrito senso4, como as consequências sociais e
econômicas de sua decisão, o que implicitamente lhe exige o conhecimento
de assuntos extrajurídicos, persiste a ideia de que o juiz deve ser “puro”,
tanto no sentido de intocado por sentimentos negativos, como a maldade5,
3

4

5

ARENDT, 2006, p. 224), como também em Ronald Dworkin (2006, p. 61).

Essa segunda ilustração, do Judiciário como um armador que segue reformando o barco durante a
viagem, constitui variação de uma imagem proposta por Otto Neurath e, posteriormente, por W. V.
Quine, a qual não se refere especificamente aos juízes, mas a todos aqueles que se propõem a usar
a razão (apud NOZICK, 2001, p. 2). Há, também, notáveis pontos de semelhança entre a metáfora
aqui lançada e a metáfora que Norberto Bobbio (2008. p. 69-70) faz entre o jurista e o artesão.

Admite-se, inclusive, que o juiz possa optar entre trazer ou não à baila um questionamento jurídico que seria pertinente ao caso concreto. Essa é a concepção externada por Hugo Lafayette Black
(1970, p. 36) na seguinte passagem: “[...] Apresentam-se ocasiões em que o bem público reclama,
em altos brados, que se ponha fim a dúvidas constitucionais sobre leis que podem afetar, de modo
vital, as vidas e os costumes de milhões de pessoas”.
Tal ideia de pureza do juiz remonta a Platão (2000?, p. 82).
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quanto no sentido de intocado por ideias outras que não as do legislador6.
Essa noção de uma necessidade de “pureza” do pensamento do juiz, de que
ele conheça somente a lei, parece ter ido e vindo ao longo da história, o que
seria ilustrado pelo fato de a imagem da deusa grega que simboliza a justiça
— Têmis — ter sido retratada com (Idade Média e, na maioria dos países,
até hoje) e sem venda nos olhos (Antiguidade) (LOUGHLIN, 2000, p. 55-63).
Tal noção, que defende o juiz de mentalidade simplória, ou exclusivamente jurídica, deve ser superada por diversas razões: a) mesmo em casos
que não se podem considerar difíceis, é frequente que o juiz, para solucionar
o problema, tenha de se valer de elementos que não se encontram no ordenamento positivo, ou mesmo na ciência jurídica, que lhe cabe identificar e
trazer para a análise do caso7; b) ainda que se admita que o juiz só precisará
buscar soluções fora do ordenamento positivo em casos difíceis, o fato é
que ele não pode esperar que lhe chegue às mãos um caso difícil para, só
então, tentar obter uma formação multidisciplinar que lhe permita melhor
compreender e resolver a questão8; c) as teorias que criticam uma melhor
formação do juiz, na verdade, embora por vezes sejam explícitas em louvar
uma mentalidade judicial simplória ou elogiar o magistrado culto, porém
pragmático, estão a condenar um aprofundamento pelo juiz em certas áreas
do conhecimento extrajurídico, como filosofia, mas, implícita ou explicitamente, preconizam uma maior formação do magistrado em outras também
extrajurídicas, principalmente economia9; d) mesmo autores que, em certas
passagens, defendem uma mentalidade judiciária mais simplória, ou mais
focada em determinadas ciências que em outras, não se mantêm em estrito
pragmatismo, consequencialismo ou positivismo quando examinam casos
práticos complexos10; e) os sistemas jus-filosóficos mais bem construídos,
6

Também essa noção está presente em Platão (2006, p. 285).

8

Essa visão se encontra em Dworkin, (2006, p. 54-55).

7

9

Nesse sentido, a opinião de Hart (2006, p. 314, pós-escrito). No que tange a Dworkin, embora seu
posicionamento tenha mudado desde O império da lei, o fato é que permanece distinguindo os
casos difíceis dos demais, parecendo indicar que elementos extrajurídicos, ou ligados ao direito
por seu conceito de integralidade, só seriam necessários nos casos difíceis.
É o que se vê, por exemplo, na opinião de Posner (2008, p. 209, 212), que defende que as faculdades
de direito estabeleçam vasta carga horária para matemática, estatística, ciência, tecnologia e,
diferentemente do que parece ter sido sua opinião em obras anteriores, ciência política (2008, p.
209, 212).

10

Dworkin (op. cit., p. 86-87) exemplifica com a maneira pela qual Richard Posner analisou casos
julgados pela Suprema Corte americana, referentes à eutanásia.
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que estabelecem teorias mais “puras” do direito, como as de Kelsen e Hart,
não são incompatíveis com a utilização simultânea de outras formas de investigação da verdade11; f) as concepções de que o trabalho do juiz deve
tender para o tecnicismo partem, direta ou indiretamente, do pressuposto
de que só chegarão ao juiz problemas passíveis de serem resolvidos pelo tecnicismo, o que é desmentido pela evidência prática, observável por qualquer
operador do direito minimamente experiente12; g) os que defendem que o
trabalho do juiz deve tender para o tecnicismo, ou para o pragmatismo ou
consequencialismo puros, se esquecem do papel estruturante que o trabalho
do juiz exerce na ordem jurídica, pressupondo que esse papel estruturante
só é exercido pelo legislador, e de que o juiz pode se restringir a dar soluções
esparsas que não precisam fazer sentido quando vistas em conjunto13; h) os
11

12
13

Operadores do direito, como regra geral, não possuem formação filosófica suficiente para empreender a construção de sistemas filosóficos densos que expliquem, de forma abrangente e satisfatória, o fenômeno jurídico. Essa, segundo Dworkin (2006, p. 140), é a visão de Hart. No entanto, tal
relato parece excessivo. Hart entendia que o reconhecimento de uma norma como jurídica pelos
operadores do direito requer conhecimentos distintos daqueles necessários à estruturação de
um sistema filosófico. Além disso, entendia que a atuação fragmentária dos juízes nos casos concretos pouco os habilitava a traçar, a partir dos casos, vastos sistemas normativos como o fazem
os legisladores. Contudo, ele (op. cit., p. 336) também entendia que o trabalho do juiz assemelhava-se, em certas situações, ao de um legislador. Outro aspecto é que a intenção de Hart, ao menos
no posfácio que escreveu ao seu O conceito da lei, era negar a concepção de Dworkin de que o juiz
deve haurir, para os casos concretos, respostas a partir de um suposto sistema normativo, muito
fugidio e abstrato, que existiria, segundo Dworkin, em decorrência da ideia que este defendia de
integralidade do direito. Hart, portanto, intentava rejeitar a visão do juiz “Hercules”, elaborada
por Dworkin, e não tanto a de considerar o ofício de julgar um trabalho intelectualmente menor.
De qualquer forma, o fato é que o sistema filosófico que criou não se incompatibiliza com o uso
simultâneo, pelo operador do direito, de outras ferramentas que lhe permitam melhor compreender e resolver a questão que lhe é posta. O mesmo se pode dizer do sistema criado por Kelsen,
sendo que, segundo seu pensamento, deveria haver uma preponderância do pensamento normativo sobre o extrajurídico, não havendo incompatibilidade. Nesse aspecto, é de grande pertinência o comentário de Bobbio (2008, p.49): “Acrescentemos que Kelsen dedicou algumas páginas
eloquentes e essenciais para refutar tal acusação, explicando a diferença que vai da determinação
dos comportamentos de fato, tarefa própria das ciências naturalistas, e a determinação da validade jurídica propriamente dita, concluindo não existir nenhuma incompatibilidade entre um
método e outro, no máximo um primado da jurisprudência normativa sobre a sociológica, devido
ao fato de que a ciência sociológica do Direito pressupõe o conceito de Direito dado pela jurisprudência normativa”.

Em sentido semelhante ao ora defendido, milita a opinião de Dworkin (2006, p. 73, 84).

Essa crítica encontra-se relatada em Habermas (1998, p. 201), dirigindo-se ao chamado realismo
jurídico.
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que criticam a necessidade de o juiz se aprofundar em campos como o da
ciência política e da ética subestimam, claramente, a complexidade de ambas, esquecendo-se também da duplicidade do trabalho do juiz que, com sua
atuação profissional, isto é, nos processos, deve resolver os casos concretos
de maneira juridicamente correta e justa e, ainda, por meio dessas mesmas
decisões, mover-se adequadamente no jogo de xadrez permanente que trava
com os demais poderes; i) os autores, de um modo geral, subestimam as possibilidades jus-político-filosóficas dos casos concretos, não percebendo que,
menos que limitações para o raciocínio e a criação jurídica, são verdadeiros
trampolins para a mente jurídica, que podem levá-la aonde jamais chegaria
sem eles14; j) mesmo os legalistas mais renitentes, quando defrontados com
casos concretos difíceis, acabam obrigados a transitar entre a interpretação
literal e a interpretação histórica, que, para que seja aplicada a leis editadas
em tempo pretérito, grande maioria, exige que lancem mão de recursos de
história, sociologia, economia15; l) categorias tradicionais do direito, como
a analogia, não constituem realidades fossilizadas, sendo permanentemente
revistas em sua essência e quanto a seu uso, em discussões que, no mais das
vezes, não ocorrem em nível jurídico estrito, mas antes em nível filosófico,
cabendo ao operador do direito, para se integrar a essas discussões, estar apto a manejar conceitos e estruturas filosóficas16; m) sem um domínio
profundo de ciência política, psicologia e estatística, não é possível compreender adequadamente como se deu a união de vontades no parlamento
para aprovação da lei; n) sem conhecimentos de psicologia, antropologia,
sociologia, política e estatística, os juízes não estarão aptos a compreender
os diversos estudos que vêm sendo realizados para compreender e prever
o comportamento dos juízes17, como também para explicar que candidatos
14

15

16
17

Nesse equívoco, incorrem muitos autores. Dworkin parece entender que a forma de se raciocinarem os casos concretos tende a levar a formulações restritas a categorias normativas e princípio.
No que diz respeito a Hart (2006, p. 143), sua posição é ambígua. De um lado, parece considerar
os casos concretos como elementos essenciais para a densificação do sistema jurídico, sem os
quais ele permaneceria incompleto. Já em outras passagens, parece considerar os casos concretos
verdadeiras e sérias limitações ao raciocínio jurídico de maior porte (op. cit. p. 336, pós-escrito).

Corroborando o que vai aqui defendido, vê-se o comentário de Dworkin (2006, p.124-125) às
mudanças de perspectiva percebidas em entendimentos de Antonin Scalia, ministro da Suprema
Corte americana.

Para uma análise inovadora da analogia: Weinreb (2008).

Um panorama detalhado desses estudos é fornecido por Richard Posner (2008, p. 19-123).
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à magistratura são ou deveriam ser selecionados18; o) sem conhecimentos
adequados de psicologia, sociologia e política, o magistrado não estará apto a
entender o comportamento das cortes de seu país, ou de países diferentes19;
p) desprovido de conhecimentos suficientes de psicologia, não poderá o juiz
alcançar um nível ótimo de desempenho na colheita e exame da prova, principalmente depoimentos em audiências; q) sem conhecimentos suficientes
de neurologia, psiquiatria e biologia, o magistrado permanecerá ao largo de
interessantes e profundos estudos que vêm sendo feitos sobre as qualidades
ético-normativas do cérebro humano20.           
Há de prevalecer, portanto, a concepção de que o juiz deve conhecer
não somente a lei, mas também outros campos do conhecimento, mormente
aqueles que se avizinham do direito, como as ciências sociais. Principalmente,
tem-se hoje como consensual que o juiz deve conhecer bem a sociedade da
qual emana e à qual se aplica a lei, e conhecer bem a sociedade implica em
examiná-la por meio de diversos e complementares instrumentos21, como a
ciência política e a economia, sendo esta comumente considerada tanto uma
ciência exata quanto uma ciência social22. Por essa razão, há de se ter claro
18

Yalof, 2010, p. 469-486.

20

Entre as obras que se destacam nessa área está a editada por Semir Zeki e Oliver Goodenough
(2009).

19

21

22

Michael Walzer (2004, p. 380), a partir da lição de Patrick Atiyah, traça curioso paralelo entre o
comportamento das cortes inglesas e americanas.

Entenda-se como consensual a ideia de que o juiz deve conhecer a sociedade. Não há, entretanto,
consenso sobre a maneira como deve conhecê-la. Por exemplo, nas jurisdições de common law,
persiste a noção, bastante difundida, de que a tarefa do juiz é de trazer a lume aquilo que a comunidade já considera como lei, o que só poderia ser obtido através de uma observação e uma
vivência mais “simples” e menos científica da comunidade. Essa ideia parece estar presente no
pensamento de Edward Levi (2005, p. 1). Para um panorama dessa concepção, temos a lição de
Roger Cotterrell (2003, p. 25). Ademais, tem-se apresentado, com frequência, o problema de se
saber o quanto o juiz deve se aproximar da sociedade sem que isso implique em sua fragilização
institucional, pois passaria a ter dificuldade em exercer juízos técnicos ante o clamor social por
juízos menos técnicos e mais intuitivos (VERMEULE, 2009, p. 183). Tal questionamento se faz
cada vez mais importante conforme avançam e se difundem formas de participação direta da sociedade civil nas tomadas de decisão estatais, como as audiências públicas em processos judiciais
de repercussão geral e as enquetes pela internet sobre temas pendentes de julgamento pelos tribunais. Sobre diferentes formas de participação direta e seu embasamento teórico, ver Sintomer,
2010.  
Sobre a necessidade de diálogo entre direito e economia, de grande importância a opinião de
Diogo R. Coutinho (2005).
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que a formação continuada deve abarcar outros campos do conhecimento
que não o estritamente jurídico. Em tal sentido, o Código de Ética da Magistratura nacional preconiza, em seu art. 31, que: “A obrigação de formação
contínua dos magistrados estende-se tanto às matérias especificamente
jurídicas quanto no que se refere aos conhecimentos e técnicas que possam
favorecer o melhor cumprimento das funções judiciais”.
Desse modo, quando alguém se depara, em um tribunal, com uma
imagem de Têmis de olhos tapados, deve entender que se trata de um símbolo
da neutralidade da justiça, que deve ser aplicada independentemente de a
pessoa julgada ser rica ou pobre, poderosa ou comum, mas não como um
símbolo de uma instituição ensimesmada, voltada para um conhecimento
árido, que ignora as diversas facetas do mundo e que, por isso, é facilmente
enganada e conduzida para onde queiram levá-la. Como ilustrou Loughlin
(2000, p. 63), a justiça tem os olhos tapados, mas não é cega.    
Por outro lado, a constatação da necessidade de o juiz possuir conhecimento multidisciplinar não habilita a exageros, como posicionamentos
que desconsideram ou atribuem menor valor ao conhecimento jurídico, ou
mesmo que atribuem menor importância à norma jurídica para a solução dos
problemas práticos que chegam ao magistrado. Essa advertência já se encontrava em lição antiga de Bobbio (2008, p.49), dirigida ao realismo jurídico:
Não precisamos gastar palavras para mostrar a falácia da redução de
toda pesquisa científica à ciência natural e da consequente aplicação do
método das ciências naturais a todos os territórios do saber. Já tivemos
a chance de evidenciar a complexidade do problema e a que consequências absurdas conduz o ingênuo cientificismo dos neorrealistas .

É necessário, pois, que os operadores do direito, também e principalmente os juízes, estejam em permanente busca de uma compreensão
multifacetada, portanto mais completa, da realidade, sem descurar das especificidades da ciência jurídica.
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Justiça Federal no Brasil: breves tópicos de sua evolução
histórico-legislativa (1890-1987)
João Pedro Ayrimoraes Soares Júnior1

1 Introdução
A Justiça Federal brasileira possui duas fases históricas. A primeira
começa com a proclamação da República, tendo como marco legislativo inicial
o Decreto 848, de 11 de outubro de 1890, e finda com o Estado Novo, sendo
juridicamente suprimida pela Carta de 10 de novembro de 1937. Somente
em 27 de outubro de 1965, com o Ato Institucional 2, do Governo Militar,
foi restaurada em plenitude a Justiça Federal, reorganizada pela Lei 5.010,
de 30 de maio de 1966, e que se conserva até os dias atuais, configurando o
que se denomina de segunda fase.
Cabe ressaltar que a Constituição de 18 de setembro de 1946 criou o
Tribunal Federal de Recursos, instância revisora das causas de interesse da
União e suas entidades. Todavia, essa iniciativa não consubstanciou efetivo
ressurgimento da Justiça Federal, porquanto a respectiva primeira instância
apenas foi resgatada em 1965, consoante já assinalado.
Para efeito de abordagem epistemológica, o exame da evolução histórico-legislativa da Justiça Federal no Brasil ficará limitado ao advento da
vigente Constituição, promulgada em 5 de outubro de 1988. Os fatos e normas relevantes, daí por diante havidos, serão objeto de estudos ulteriores.

2 Primeira fase (1890-1937)

2.1 Proclamação da República e Decreto 848, de 11 de outubro de
1890
No Brasil, a Justiça Federal nasceu a partir da proclamação da República.
1

Juiz federal substituto.
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Com a adoção da forma federativa, tornou-se necessária a criação de
uma estrutura judiciária que cuidasse dos litígios referentes à União e suas
entidades, bem como de situações específicas de especial relevo, que não
poderiam ficar afetas à Justiça local.
O Decreto 848, de 11 de outubro de 1890, do Governo Republicano
Provisório, foi o primeiro diploma legislativo que instituiu e organizou a
Justiça Federal.
Dispôs (art. 1º) que a Justiça Federal fosse estruturada em duas instâncias: a primeira, formada por juízes sediados nas capitais dos estados e
no Distrito Federal, denominados juízes de seção (cada estado e o Distrito
Federal correspondiam a uma seção judiciária); e a segunda e última, constituída pelo Supremo Tribunal Federal.
Além do juiz seccional efetivo, havia um juiz substituto,
nomeado pelo presidente da República para um mandato de seis anos,
a quem competia conhecer e julgar as suspeições opostas ao juiz seccional e, naturalmente, substituí-lo em seus impedimentos. Nos casos
em que não podia funcionar o juiz substituto, o presidente da República
nomeava um juiz ad hoc (BRASIL, 1999, p. 42).

Segundo Freitas (2004, p. 23),

a competência dos Juízes de Seção estava delimitada no art. 15 e, de
certa forma, assemelhava-se à atual. Todavia, na alínea “c” incluía-se a competência para julgar os litígios entre habitantes de Estados
diferentes, tal qual nos Estados Unidos da América. Esta previsão é
razoável, pois a Justiça Federal faz pressupor maior imparcialidade
no julgamento de pessoas de unidades diversas. Mas não foi mantida. Muito interessante era a prorrogação de competência da Justiça
Federal para a Justiça Estadual, quando a causa fosse proposta nesta
Justiça e as partes não apresentassem exceção (art. 16). Trata-se de
medida prática que evitaria, se mantida, constantes declarações de
nulidade de processos.

Ficou instituído ainda o júri federal, presidido pelo juiz seccional,
cuja competência abrangia não apenas os crimes contra a vida, mas todos
aqueles sob o crivo federal (FREITAS, 2004).
Além do fundamento de ruptura com o modelo judiciário pretérito, não
podia ser esquecido que a própria forma do Estado brasileiro, agora
uma real federação, possui peculiaridades e características aptas a

152

I Jornada de Ciências Sociais

exigir a reestruturação das instituições constituídas, no que se inclui
a organização do Poder Judiciário. Eis aqui a maior justificativa para
criação de uma Justiça Federal. Ainda no corpo da Exposição de Motivos
do Decreto 848/1890, o ministro Campos Sales tratou de esclarecer
acerca dessa necessidade, uma vez que, a partir de então, respeitadas deveriam ser as esferas de competência da União e dos estados
da Federação, sendo permanente a vigília quanto à possibilidade de
invasão e indevidas ingerências. O modelo de Justiça passou, então, a
se apresentar como dual. A Justiça dos estados e a federal (BRASIL,
2010, p. 21-22).

2.2 Constituição de 24 de fevereiro de 1891 e legislação posterior

A Constituição Republicana de 24 de fevereiro de 1891 preconizou,
como órgãos do Poder Judiciário da União, o Supremo Tribunal Federal, além
de tribunais e juízes federais a serem criados pelo Congresso Nacional (art.
55). Inovou, portanto, prevendo a instituição de tribunais federais. Contudo,
nenhum desses tribunais foi efetivamente criado. Continuaram assim os
juízes federais como primeira instância e o Supremo Tribunal Federal como
segunda e última instância da Justiça Federal.  
A Lei 221, de 20 de novembro de 1894, já emanada do Congresso
Nacional, manteve o Decreto 848/1890, ressalvadas algumas alterações por
ela trazidas. Entre elas, destaca-se a instituição de suplentes para o substituto
do juiz seccional (art. 2º).
Ressalte-se que o juiz substituto do juiz seccional não possuía poderes
plenos de jurisdição, não proferia sentença definitiva nem o despacho
de pronúncia ou impronúncia, exceto quando substituía de fato. Suas
atribuições ordinárias revestiam-se de caráter auxiliador, de assessoramento. Os suplentes, por sua vez, exerciam atividades ainda mais
elementares, muitas vezes sob a ordem dos juízes substitutos (BRASIL,
1999, p. 44).

Permaneceu o júri federal. Nenhum tribunal federal foi criado.
Por determinação do art. 87 da Lei 221/1894, foi editado o Decreto
3.084, de 5 de novembro de 1898, que teve como escopo consolidar as normas referentes à Justiça Federal.
É autorizada, pela Lei 4.381, de 5 de dezembro de 1921, a criação
de tribunais regionais federais, em número de três. Contudo, o Supremo
Tribunal Federal não aquiesceu com a iniciativa, fulminando de inconstitu153
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cionalidade a Lei 4.381/1921, por considerar que a Constituição de 1891
preordenou a instituição, pelo Congresso Nacional, apenas de órgãos jurisdicionais federais de primeiro grau.

2.3 Revolução de 1930, Decreto 19.398, de 11 de novembro de 1930,
e Constituição de 16 de julho de 1934

A Revolução de 1930, de que se originou o Governo Provisório de
Getúlio Vargas, através do Decreto 19.398, de 11 de novembro de 1930,
embora mantendo a estrutura da Justiça Federal, vedou sua atuação no que
se referisse aos atos do Governo Provisório e das interventorias federais
nos Estados.
Em 16 de julho de 1934, sobreveio nova Constituição, que ratificou a
permanência da Justiça Federal (art. 63, “b”), preconizando, mais uma vez, a
instituição de tribunais federais, que, todavia, não foram criados.
2.4 Estado Novo e Constituição de 10 de novembro de 1937

Com o advento do denominado Estado Novo, foi outorgada a Carta
Política de 10 de novembro de 1937. No seu texto, não mais se previa a existência da Justiça Federal. As causas de interesse da União e suas entidades
passaram à competência dos juízes de direito das capitais dos estados e do
Distrito Federal (art. 108). Os recursos seriam julgados pelo Supremo Tribunal Federal (art. 109). Todavia, em matéria criminal, os recursos caberiam
aos tribunais de apelação estaduais, atualmente denominados tribunais de
justiça (art. 107). Os juízes federais que contavam mais de 30 anos de serviço foram aposentados, e os demais, colocados em disponibilidade (arts.
177 e 182).
Terminava assim a primeira fase histórica da Justiça Federal no Brasil.

3 Constituição de 18 de setembro de 1946 e Tribunal Federal de
Recursos

Conquanto não tenha restabelecido a Justiça Federal, a Constituição
de 18 de setembro de 1946 instituiu uma novidade no Poder Judiciário brasileiro: o Tribunal Federal de Recursos (art. 94, II).
Instalada em 23 de junho de 1947, a nova Corte Federal tinha por
atribuição básica decidir, em grau de recurso, as ações de interesse da União
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e de suas entidades, cujo processamento e julgamento originário permaneceram afetos aos juízes de direito das capitais dos estados e do Distrito Federal.
O então recém-criado Tribunal era formado por nove membros, nomeados pelo presidente da República, sendo seis oriundos da magistratura
e três da advocacia e do Ministério Público (art. 103).
Interessante notar que a Constituição de 1946 preordenou que até
três membros da Corte fossem egressos da antiga Justiça Federal, o que, de
fato, ocorreu (art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).

4 Segunda fase (1965-1987)

4.1 Governo Militar Revolucionário e Ato Institucional 2, de 27 de
outubro de 1965
A partir do estabelecimento do Governo Militar Revolucionário, em
31 de março de 1964, foi baixada uma série de atos institucionais. Um deles,
o Ato Institucional 2, de 27 de outubro de 1965, alterando a Constituição
de 1946 (art. 94, II, e art. 104, § 3º), restaurou a Justiça Federal brasileira.
Por força de seus termos, a Justiça Federal, em primeira instância,
seria formada por juízes federais nomeados pelo presidente da República
e distribuídos em seções judiciárias que compreenderiam cada estado ou
território e o Distrito Federal.
O Tribunal Federal de Recursos, segunda instância da Justiça Federal,
seria composto de 13 membros nomeados pelo presidente da República,
sendo oito originários da magistratura e cinco da advocacia e do Ministério
Público.
Contudo, foram suprimidas as garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, e afastados do controle jurisdicional os atos revolucionários.
4.2 Lei 5.010, de 30 de maio de 1966

Restaurada pelo Ato Institucional 2/1965 foi a Lei 5.010, de 30 de
maio de 1966, que organizou a Justiça Federal de primeiro grau.
Os estados, os territórios e o Distrito Federal, que constituíam cada
qual uma seção judiciária, foram dispostos, para efeitos administrativos, em
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cinco regiões judiciárias (art. 2º). Mais tarde, pela Lei 5.677, de 19 de julho
de 1971, essas regiões foram reduzidas para três.
A jurisdição seria exercida por juízes federais e juízes federais substitutos (arts. 13 e 14).

Aos juízes federais substitutos incumbia substituir os juízes federais
nas suas férias, licenças e impedimentos eventuais e auxiliá-los em
caráter permanente, inclusive na instrução e julgamento de feitos.
Expressamente, a partir dessa lei, o provimento de cargo de juiz federal
substituto passou a ser mediante concurso público de provas (escrita
e oral) e títulos, organizado pelo CJF. Exigia-se idade mínima de vinte
e oito anos e máxima inferior a cinquenta, além de quatro anos de
advocacia ou de cargo privativo de bacharel em Direito. O concurso
tinha validade de três anos (BRASIL, 1999, p. 48-49).

Cada seção judiciária seria administrativamente dirigida por um juiz
federal, designado diretor do foro.
Funcionando perante o Tribunal Federal de Recursos, com atribuições
administrativas e disciplinares sobre a Justiça Federal de primeiro grau,
instituiu-se o Conselho da Justiça Federal, formado por cinco membros daquela Corte — presidente, vice-presidente e mais três ministros, um deles
com a função de corregedor-geral (arts. 4º a 6º).
Marcando o efetivo reinício das atividades da Justiça Federal, a primeira seção judiciária instalada foi a do Distrito Federal, em 23 de maio de
1967 (BRASIL, 2007).
Em linhas gerais, a organização delineada pela Lei 5.010/1966 persiste até os dias atuais, com as alterações introduzidas pelas normas subsequentes. Com efeito, acentua Freitas (2004, p. 51): “O referido diploma
legal, muito embora alterado por textos posteriores (v.g. Decreto-Lei 30, de
17.11.1966 e Decreto-Lei 253, de 28.02.1967), foi e ainda é a espinha dorsal
da Justiça Federal brasileira”.
4.3 Constituição de 24 de janeiro de 1967 e legislação posterior

Manteve a Constituição de 24 de janeiro de 1967 a estrutura da Justiça Federal anteriormente traçada pelo Ato Institucional 2/1965 (art. 107,
II, e arts. 116 a 119).
Como inovação, autorizou que lei complementar poderia criar mais
dois tribunais federais de recursos: um com sede em Pernambuco, outro com
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sede em São Paulo. A aludida lei complementar estabeleceria a jurisdição e o
número de membros, inferior, todavia, ao do Tribunal Federal de Recursos
sediado no Distrito Federal. Nenhum tribunal, contudo, foi efetivamente
criado.
Promulgada sob a égide da Revolução Militar, conservou a Constituição de 1967 o afastamento do controle jurisdicional sobre os atos revolucionários.
O júri federal foi regulado pelo Decreto-Lei 253, de 28 de fevereiro
de 1967 (art. 4º), nesse ponto ainda em vigor.
No ano seguinte (1968), o Ato Institucional 5, de 13 de dezembro,
entre outras medidas repressivas, além de ratificar a impossibilidade do
controle jurisdicional sobre os atos revolucionários, suspendeu as garantias
do habeas corpus, da estabilidade, vitaliciedade e inamovibilidade. Em 1969,
o Ato Institucional 5 veio a ser praticamente incorporado ao texto da Carta
de 1967 com a edição da Emenda 1, de 17 de outubro daquele ano, que
implementou ampla reforma normativa, sendo considerada até, por alguns
doutrinadores, uma nova Constituição.
A Lei 5.677, de 19 de julho de 1971, autorizou apreciável aumento
no número de varas federais, com o consequente acréscimo de cargos, tanto
de juiz federal e juiz federal substituto, quanto de servidores. Extinguiu,
contudo, as seções judiciárias dos territórios então existentes.
Em 1977, operou-se uma reforma no Poder Judiciário, através da
edição da Emenda 7, de 13 de abril daquele ano. Como inovação mais significativa, foi instituído o Conselho Nacional da Magistratura (art. 120), com
poder disciplinar sobre todos os juízes brasileiros. Era composto de sete
ministros do Supremo Tribunal Federal. Perante o Conselho, funcionava o
procurador-geral da República.  
Por força da Emenda 7/1977, ampliou-se a composição do Tribunal
Federal de Recursos, que passaria a contar com 27 membros. Desses, 15 seriam oriundos da magistratura federal; quatro, do Ministério Público Federal;
outros quatro, da advocacia; e mais quatro, da magistratura e do Ministério
Público dos estados e do Distrito Federal e Territórios.
Concedeu-se também atribuição ao Tribunal Federal de Recursos
para decidir os conflitos de competência entre juízes vinculados a tribunais
diferentes (art. 122, I, “e”). “Esta inovação foi importante para a Corte Fe157
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deral, pois colocou-a em situação de autêntico Tribunal Nacional e não apenas como Tribunal de Apelação da órbita federal” (FREITAS, 2004, p. 49).
Outra mudança relevante, mormente na Justiça Federal de primeira
instância, foi a transformação dos cargos de juiz federal substituto em cargos
de juiz federal, com aproveitamento dos respectivos ocupantes (art. 201).
4.4 Abertura política e Nova República

A partir da revogação do Ato Institucional 5, em 31 de dezembro de
1978, inicia-se formalmente o período de Abertura Política.
No âmbito organizacional da Justiça Federal, destaca-se a instituição
das Seções Judiciárias do Mato Grosso do Sul e de Rondônia, pelas Leis 6.824,
de 22 de setembro de 1980, e 7.030, de 13 de setembro de 1982, correspectivas à criação desses novos estados.
O número de varas, juízes e servidores é mais que dobrado, por efeito
da edição de sucessivas leis versando sobre a Justiça Federal.
Com o advento da Nova República, marcada pelo término do Regime
Militar e retorno do poder aos civis, em 15 de março de 1985, prossegue a
ampliação da Justiça Federal, dessa feita voltada também à interiorização. É
criada, pela Lei 7.521, de 15 de julho de 1986, uma vara federal na cidade de
Campinas – São Paulo. Posteriormente, a Lei 7.583, de 6 de janeiro de 1987,
criou mais 68 varas federais, destinando 19 a cidades do interior. Entre todas,
a vara federal de Uberaba – Minas Gerais foi a primeira a ser instalada, em
2 de maio de 1987 (FREITAS, 2004).
Outra mudança muito significativa foi o retorno, pela Lei 7.595, de 8
de abril de 1987, dos cargos de juiz federal substituto, abolidos pela Emenda
Constitucional 7/1977, embora com o reduzido número de apenas 30.
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Direitos fundamentais e a união homoafetiva
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal
Lília Botelho Neiva1

O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a união
homoafetiva no julgamento da Adin 4.277/DF. Foi dada ao art. 1.723 do
Código Civil interpretação conforme a Constituição, para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e
duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, segundo
as mesmas regras e consequências da união estável heteroafetiva.
No voto do relator, ministro Carlos Ayres Brito2, restou ressaltado que
a própria Constituição estabeleceu como fundamento a promoção do bem
de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e nenhuma outra
forma de discriminação, conforme art. 3º, IV. Mais adiante, a Constituição
garantiu como cláusula pétrea o direito à igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, I), em direitos e obrigações, e o direito à liberdade (art. 5º, II).
Nesse prisma, assentou-se que
proibir a discriminação em razão do sexo é proteger o homem e a mulher como um todo psicossomático e espiritual que abarca a dimensão
sexual de cada qual deles. [...] Um tipo de liberdade que é, em si e por
si, um autêntico bem de personalidade.

Daí, deduziu o relator que

a liberdade sexual do ser humano somente deixaria de se inscrever no
âmbito de incidência desses últimos dispositivos constitucionais (inciso X e §1º do art. 5º), se houvesse enunciação igualmente constitucional
em sentido diverso. Coisa que não existe (grifo do original).

1
2

Juíza federal.

ADI 4.277/DF, rel. min. Ayres Brito. Disponível em:  <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635>. Acesso em: 27 jul. 2012.
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Todavia, ao contrário do que restou assentado no voto do relator, a
Constituição, ao dar proteção à família, como base da sociedade, dá especial
ênfase ao casamento.
Note-se que, ao reconhecer no texto constitucional a união estável
entre o homem e a mulher como entidade familiar, o constituinte originário,
no mesmo dispositivo constitucional, discriminou expressamente que deveria
a lei facilitar sua conversão em casamento (§ 3º do art. 228).
Ora, tal disposição demonstra o grau de importância dado ao casamento, como instituição da família, pelo constituinte originário, além da
prescrição expressa relativa à união entre o homem e a mulher. E, ainda, no
§ 5º, prescreveu que os direitos e deveres relativos à sociedade conjugal
seriam exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.
Dessa forma, vê-se que a Constituição não se calou, não foi omissa
a respeito da questão. Ao contrário, tratou do tema relativo à formação da
família, dispondo expressamente que tal instituição dar-se-ia entre o homem
e a mulher.
Saliente-se que o casamento tem suporte, desde a antiguidade, não
apenas na regulação do patrimônio, mas, principalmente, na procriação
resultante da união sexual do homem e da mulher, única passível, pela disposição biológica natural, de ensejar a continuação da espécie.
Nesse sentido, o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo
sexo como entidade familiar é contrário à Constituição. Assim, o seu reconhecimento somente seria possível, se verificada a mutação dos valores da
sociedade sobre a matéria, a ensejar reforma da Constituição, pelo meio legal
consagrado na própria Carta Maior — emenda constitucional aprovada pelo
Poder Legislativo. Note-se, nessa parte, que a mutação dos valores sociais,
indispensável para respaldar eventual reforma da vigente Constituição, parece ainda não existir, ante a controvérsia que se dá na sociedade e é refletida
no Congresso Nacional quando se discute o tema.
Apesar do exacerbado tom crítico, cabe ressaltar parte do texto do
professor Ives Gandra da Silva Martins (2011), veiculado na internet, em
comentário à decisão do Supremo Tribunal Federal, merecendo ênfase o
seguinte:
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[...]
A Corte Constitucional da França, em 27 de janeiro de 2011, ao examinar a proposta de equiparação da união homossexual à união natural
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de um homem e uma mulher, declarou: “que o princípio segundo o qual
o matrimônio é a união de um homem e de uma mulher, fez com que
o legislador, no exercício de sua competência, que lhe atribui o artigo
34 da Constituição, considerasse que a diferença de situação entre
os casais do mesmo sexo e os casais compostos de um homem e uma
mulher pode justificar uma diferença de tratamento quanto às regras
do direito de família”, entendendo, por consequência, que: “não cabe
ao Conselho Constitucional substituir, por sua apreciação, aquela de
legislador para esta diferente situação”. Entendendo que só o Poder
Legislativo poderia fazer a equiparação, impossível por um Tribunal
Judicial, considerou que “as disposições contestadas não são contrárias
a qualquer direito ou liberdade que a Constituição garante”.
Sem entrar no mérito de ser ou não natural a relação diferente entre
um homem e uma mulher daquela entre pessoas do mesmo sexo, quero
realçar um ponto que me parece relevante e que não tem sido destacado pela imprensa, preocupada em aplaudir a “coragem” do Poder
Judiciário de legislar no lugar do “Congresso Nacional”, que teria se
omitido em “aprovar” os projetos sobre a questão aqui tratada.
A questão que me preocupa é este ativismo judicial, que leva a permitir que um Tribunal eleito por uma pessoa só substitua o Congresso
Nacional, eleito por 130 milhões de brasileiros, sob a alegação de que,
além de Poder Judiciário, é também Poder Legislativo, sempre que
considerar que o Legislativo deixou de cumprir as suas funções. Uma
democracia em que a tripartição de poderes não se faça nítida, deixando de caber ao Legislativo legislar, ao Executivo executar e ao Judiciário
julgar, corre o risco de se tornar ditadura, se o Judiciário, dilacerando
a Constituição, se atribua poder de invadir as funções de outro.
E, no caso do Brasil, nitidamente o constituinte não deu ao Judiciário tal
função, pois nas “ações diretas de inconstitucionalidade por omissão”
impõe ao Judiciário, apesar de declarar a inércia constitucional do
Congresso, intimá-lo, sem prazo e sem sanção para produzir a norma.
Ora, no caso em questão, a Suprema Corte incinerou o parágrafo 2º do
artigo 103, ao colocar sob sua égide um tipo de união não previsto na
Constituição, como se Poder Legislativo fosse, deixando de ser “guardião” do texto supremo para se transformar em “constituinte derivado”.
[...]

Tal invasão do Poder Legislativo no caso em análise é ressaltada na
própria discussão em plenário, na medida em que se sustentou que a decisão
judicial concitaria a manifestação do Poder Legislativo sobre o tema.
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Conclusão
Não há vedação constitucional, nem poderia haver, quanto à união
afetiva ou sexual entre pessoas do mesmo sexo, sendo possível o seu reconhecimento para efeitos civis.
Ressalte-se que há, no ordenamento jurídico, instrumentos para resguardar o interesse de pessoas do mesmo sexo que vivam em comunhão de
patrimônio e/ou de afeto. Os efeitos materiais são passíveis de regulação
por contrato, assim como os efeitos sucessórios podem ser estabelecidos
por testamento.
É bem verdade que qualquer proibição legal ou constitucional não
é feita senão para amparar um direito ou um interesse legítimo de outrem.
Nesse sentido, foi bem ressaltado pelo relator do acórdão que “aqui, o reino
é da igualdade pura e simples, pois não se pode alegar que os heteroafetivos
perdem se os homoafetivos ganham”. Tal conclusão, contudo, não enseja a
equiparação de uma relação à outra, principalmente considerando a natureza
das coisas e a propensão biológica natural de procriação inerente à família.
De toda sorte, a união homoafetiva é insuscetível de formar a família
consagrada na Constituição, em face das disposições expressas no próprio
texto constitucional. Assim, o seu reconhecimento somente seria possível
se houvesse a mutação dos valores da sociedade sobre a matéria, a ensejar
reforma da Constituição, pelo meio legal consagrado na própria Carta Maior
— emenda constitucional aprovada pelo Poder Legislativo.
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Reflexões sobre desobediência civil
Luiz Bispo da Silva Neto1

1 Introdução
A observância de normas e regras é pressuposto de qualquer grupo
social, ainda que comezinho. Idêntico raciocínio, por óbvio, deve ser aplicado,
em perspectiva ampliada, à sorte de ordenamento jurídico, em Estado dito
democrático de direito. Não obstante os termos claros apresentados, não
raro, a comunicação, a linguagem, evidencia-se imperfeita (polissemia), o
que torna imprecisa a obediência aos termos propostos em lei. Ou, ainda, a
norma jurídica pode ostentar injustiças ou desconformidade com as normas
de hierarquia superior (ilegalidade ou inconstitucionalidade). Nessa seara,
pode-se apresentar a desobediência consciente à lei despida de razoabilidade,
tema abordado nestas breves linhas.
De logo, não há pretensões de esgotamento do assunto, uma vez que
se cuida de matéria já consolidada no âmbito doutrinário. Todavia, almeja-se expor ideias e pensamentos sobre a desobediência civil, comparada com
casos atuais, e propor soluções possíveis de enfrentamento jurídico dos
exemplos caracterizados.

2 Diferenciação entre desobediência civil e comum

Pensar na desobediência civil só há sentido se considerado o dever
correlato de cada pessoa obedecer aos mandamentos do ordenamento jurídico, ou seja, obrigação política de manutenção da ordem. Não bastasse, a
desobediência civil é qualificada, isso em relação à desobediência comum,
pois enquanto aquela busca a alteração de uma regra tida por injusta ou
ilegítima, esta se satisfaz com o mero descumprimento do mandamento legal.
Bobbio et al. (1998, p. 335) aponta outras características diferenciadoras, as quais merecem transcrição:
1

Juiz federal substituto.
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A Desobediência civil é uma forma particular de desobediência, na
medida em que é executada com o fim imediato de mostrar publicamente a injustiça da lei e com o fim mediato de induzir o legislador
a mudá-la. Como tal é acompanhada por parte de quem a cumpre de
justificativas com a pretensão de que seja considerada não apenas
como lícita mas como obrigatória e seja tolerada pelas autoridades
públicas diferentemente de quaisquer outras transgressões. Enquanto a desobediência comum é um ato que desintegra o ordenamento
e deve ser impedida ou eliminada a fim de que o ordenamento seja
reintegrado em seu estado original, a Desobediência civil é um ato
que tem em mira, em última instância, mudar o ordenamento, sendo,
no final das contas, mais um ato inovador do que destruidor. Chama-se “civil” precisamente porque quem a pratica acha que não comete
um ato de transgressão do próprio dever de cidadão, julgando, bem
ao contrário, que está se comportando como bom cidadão naquela
circunstância particular que pende mais para a desobediência do que
para a obediência. Exatamente pelo seu caráter demonstrativo e por
seu fim inovador, o ato de Desobediência civil tende a ganhar o máximo de publicidade. Este caráter publicitário serve para distingui-la
nitidamente da desobediência comum: enquanto o desobediente civil
se expõe ao público e só expondo-se ao público pode esperar alcançar
seus objetivos, o transgressor comum deve realizar sua ação no máximo segredo, se desejar alcançar suas metas.

Nesse sentido, o ato traçado pelo cidadão que elege seguir os rumos
da desobediência civil pode ser caracterizado — ao menos em seu íntimo
— como uma atitude cívica, democrática, correta, em protesto ao suposto
contrassenso legislativo.
Enfrentamos, no Brasil, uma situação-limite próxima ao conceito
de desobediência civil, com o protesto denominado “Marcha da Maconha”,
movimento cujo objetivo, em tese, caracterizaria a tipificação da conduta
no crime previsto no art. 286 ou 287, ambos do CP (incitação ou apologia à
prática criminosa).
Eis os citados artigos:
Incitação ao crime

Art. 286. Incitar, publicamente, a prática de crime:
Pena – detenção, de três a seis meses, ou multa.
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Apologia de crime ou criminoso

Art. 287. Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor
de crime:
Pena – detenção, de três a seis meses, ou multa.

Sobre o evento:

Marcha da Maconha2 (inglês Global Marijuana March) é um evento que
ocorre anualmente em diversos locais do mundo. Trata-se de um dia
de luta e manifestações favoráveis a mudanças nas leis relacionadas a
maconha, em favor da legalização da cannabis, regulamentação de comércio e uso (tanto recreativo quanto medicinal e industrial, tendo em
vista as milhares de aplicações da cannabis em várias áreas). A Marcha
da Maconha ocorre mundialmente no primeiro final de semana do mês
de maio, porém no Brasil, como a data coincide com o Dia das Mães,
pode ocorrer em outros finais de semana (geralmente em maio). Além
da marcha em si ocorrem reuniões, caminhadas, encontros, concertos,
festivais, mesas de debates, entre outros.

Outro ponto relevante, ainda na seara da desobediência civil, é a escusa de consciência (imperativo de consciência ou objeção de consciência)
na prestação de determinados serviços públicos relevantes. O constituinte
de 1988 não deixou em branco o tema quanto à prestação de serviço militar
obrigatório (art. 5º, VIII, c/c art. 143, §§ 1º e 2º, todos da CF/1988), na medida em que possibilitou a prestação de serviços alternativos, senão vejamos:

Art. 5.º [...]
VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa
ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se
de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação
alternativa, fixada em lei;
Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.
§ 1º Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço
alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença
religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de
atividades de caráter essencialmente militar.

2

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcha_da_Maconha>. Acesso em: 5 out. 2011.
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§ 2º As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar
obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que
a lei lhes atribuir.

Uadi Lammêgo Bulos sustenta, igualmente, a aplicabilidade da escusa
de consciência (crença religiosa, convicção filosófica ou política) nas hipóteses de convocação para compor júri, ainda que não haja exceção infralegal
expressa nesse sentido, isso a conta da aplicação direta dos prefalados comandos inseridos na Constituição Federal.
Nesse sentido:

Comparecimento ao júri — quanto à obrigatoriedade do serviço do
júri, a despeito de inexistir lei formal para disciplinar a prestação alternativa, é possível alegar escusa de consciência se o comparecimento do indivíduo conflitar com suas convicções religiosas, políticas ou
filosóficas. Nesse caso, ele deve encaminhar requerimento à autoridade competente, que não poderá negar o seu pedido de escusa nem
impor-lhe serviços alternativos, encargo reservado à lei (CF, art. 5º,
VIII) (BULOS, 2009, p. 468).

3 Desobediência civil e lei de interpretação duvidosa
O termo desobediência civil, no alcance aqui tratado, é relativamente
recente, cunhada a expressão pelo norte-americano Henry David Thoreau,
na obra Civil desobedience (1849). Tem como pano de fundo a revolta quanto
ao pagamento de impostos aos Estados Unidos da América, pois se revelava
um país escravocrata e em guerra injusta contra o México. A sua obra teve
adeptos famosos, a exemplo de Leon Tolstói e Mahatma Gandhi.
Todavia, não raro, em face das vicissitudes e limitações próprias da
linguagem, exsurge a caracterização de leis de interpretação ambígua, múltipla, encartando, a depender de interpretação mais conservadora, a atitude
do cidadão verdadeiro ato de desobediência civil.
Pois bem.
Quando do enfrentamento do tema, Dworkin (2002, p. 322-333)
trabalha três possíveis soluções para a hipótese de “lei duvidosa”, que são:
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1 – Se a lei é duvidosa e, por isso, obscura quanto a permitir que um
indivíduo faça o que quer, este deve imaginar o pior e agir pressupondo que lei não permite. Ele deve obedecer às ordens das autoridades
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responsáveis pela aplicação da lei mesmo considerando-as erradas,
enquanto utiliza o processo político, se puder, para modificar a lei.
2 – Se a lei é duvidosa, ele pode seguir seu próprio discernimento,
isto é, pode fazer o que quer, se pensar que o argumento a favor da
permissão é mais forte do que aquele a favor da proibição. Mas ele
pode seguir seu próprio discernimento somente até o ponto em que
uma instituição autorizada, como um tribunal, decida o contrário em
um caso que envolve a ele ou outra pessoa. Uma vez alcançada uma
decisão institucional, ele deve submeter-se a essa decisão, mesmo que
a considere errada.
3 – Se a lei é duvidosa, ele poderá orientar-se por seu próprio discernimento, mesmo depois de uma decisão em contrário tomada pelo mais
alto tribunal competente. Sem dúvida, ele precisa levar em consideração a decisão contrária de qualquer tribunal, ao formar seu juízo sobre
o que é requerido pela lei. De outro modo, o juízo não seria honesto e
razoável, porque a doutrina do precedente, que é uma parte estabelecida de nosso sistema jurídico, tem o efeito de permitir que a decisão
dos tribunais modifique o direito. Suponhamos, por exemplo, que um
contribuinte acredite não ser obrigado a pagar impostos sobre determinadas formas de renda. Se a Suprema Corte decidir o contrário, ele
deve, levando em consideração a prática de atribuir grande peso às
decisões da Suprema Corte quanto às questões sobre impostos, decidir
que o veredicto da corte, por si mesmo, alterou os termos da questão
e que agora a lei exige que ele pague o imposto.

As soluções propostas não são indenes a críticas, tanto é verdade que
o próprio autor revela, pouco depois, contradições do sistema então definido.
O primeiro modelo, a uma vista preliminar, mostra-se o de menor
densidade prática, visto não ser razoável que o cidadão consciente venha
a abraçar o pior dos mundos, ou seja, a higidez da norma questionada. A
revolta contra a prática legislativa desarrazoada, por suposto, gerará protestos os mais diversos, discussões jurídicas sobre a validade, ou ainda o
mero descumprimento.
Diferente é a tolerância do Estado com a ilegalidade pura e simples.
Um corriqueiro exemplo no Brasil é o intitulado “jogo do bicho”, prática
comum em várias cidades brasileiras — realizada com a ciência das autoridades —, mas tipificada como contravenção penal. Os empreendedores da
atividade do “jogo do bicho” possuem consciência da ilicitude da conduta, revelada na contravenção penal descrita no art. 58 do Decreto-Lei. 3.688/1941,
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mas descumprem a norma, seja por acreditar no desuso da proibição, seja
por contar com a quase inexistência de punibilidade. Decerto, não raro, tais
atividades, a despeito da leniência de autoridades, proporcionam a odiosa
prática de lavagem de dinheiro, proveniente de crimes graves, a exemplo
do tráfico de drogas.
Eis o mencionado dispositivo:
Decreto-Lei 3.688/1941
Jogo do bicho

Art. 58. Explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou
praticar qualquer ato relativo à sua realização ou exploração:
Pena – prisão simples, de 4 (quatro) meses a 1 (um) ano, e multa.
Parágrafo único. Incorre na pena de multa aquele que participa da
loteria, visando a obtenção de prêmio, para si ou para terceiro.

Outro argumento trazido por Dworkin mostra-se substancioso:

Se o primeiro modelo fosse seguido, perderíamos as vantagens desses
testes. O direito se ressentiria, sobretudo se este modelo fosse aplicado
a problemas constitucionais. Quando a validade de uma lei criminal é
posta em dúvida, a lei quase sempre parecerá a algumas pessoas não
ser equitativa ou justa, por infringir algum princípio de liberdade, justiça ou equidade que essas pessoas julgam incorporado à Constituição.
Se a nossa prática recomendar que, sempre que uma lei for considerada
ambígua com base em tais fundamentos, devemos agir como se a lei
fosse válida — então o principal instrumento de que disporíamos para
questioná-la a partir de fundamentos morais estaria perdido. Com o
tempo, a lei a que obedecemos se tornaria menos equitativa e justa e
a liberdade de nossos cidadãos certamente diminuiria.

Esperar o pronunciamento da mais alta Corte, deixando, até tal momento, ao cidadão a livre escolha, não é, igualmente, a melhor solução. Tão
só em um modelo ideal, em que as respostas fossem dadas com razoável
celeridade, poderia ser admitida. Outrossim, a complexidade do tema não é
respondida de forma simples, com somente uma possível solução.
Nesse sentido, ainda nas palavras de Dworkin:
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Devemos também rejeitar o segundo modelo, segundo o qual, se a lei
for ambígua, um cidadão pode muito bem seguir seu próprio discernimento até que a mais alta Corte estabeleça que ele está errado. Este
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raciocínio deixa de levar em conta o fato de que qualquer tribunal, inclusive a Suprema Corte, pode rever suas decisões. Em 1940, a Suprema
Corte decidiu pela constitucionalidade de uma lei do Estado da West
Virginia, que exigia que os estudantes saudassem a bandeira. Em 1943,
mudou de opinião e decidiu que uma tal lei era afinal inconstitucional.
Enquanto cidadão, qual seria o dever daquelas pessoas que, em 1941
e 1942, se recusaram a saudar a bandeira por razões de consciência,
por acharem que a decisão tomada pela Suprema Corte em 1940 estava
errada? E difícil afirmar que seu dever era o de obedecer à primeira
decisão. Elas pensavam que a saudação da bandeira era desarrazoada
e acreditavam, com razão, que nenhuma lei válida exigia-lhes que a
fizessem. Mais tarde, a Suprema Corte decidiu que estavam certas.

Há, contudo, relevância na terceira vertente, ainda que, decerto, seja
possível à Suprema Corte rever entendimentos pretéritos, isso em razão da
evolução própria ao corpo social, ou ainda da própria alteração de composição do tribunal. No direito norte-americano, há exemplos fartos na significativa mudança da jurisprudência da excelsa Corte, envolvendo temas
delicados sobre racismo e escusa de consciência (exigência de alistamento
para guerra do Vietnã).

4 STF e decisão nas ADPFs 187 e 4.274

A Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 187 foi proposta pelo MD. procurador-geral da República, Roberto Gurgel, buscando dar
interpretação conforme o texto constitucional de 1988 ao art. 287 do CP,
de sorte a permitir a realização de manifestação pública destinada à defesa
da legalização de drogas, ou qualquer substância entorpecente específica.
A decisão foi exarada na sessão plenária da e. Corte, no dia 15 de junho de
2011, ficando assim divulgada no Informativo STF 631:
Liberdades fundamentais e “Marcha da Maconha” – 1
Por entender que o exercício dos direitos fundamentais de reunião e
de livre manifestação do pensamento devem ser garantidos a todas
as pessoas, o Plenário julgou procedente pedido formulado em ação
de descumprimento de preceito fundamental para dar, ao art. 287 do
CP, com efeito vinculante, interpretação conforme a Constituição, de
forma a excluir qualquer exegese que possa ensejar a criminalização
da defesa da legalização das drogas, ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos
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públicos. Preliminarmente, rejeitou-se pleito suscitado pela Presidência da República e pela Advocacia-Geral da União no sentido do não
conhecimento da ação, visto que, conforme sustentado, a via eleita
não seria adequada para se deliberar sobre a interpretação conforme.
Alegava-se, no ponto, que a linha tênue entre o tipo penal e a liberdade de expressão só seria verificável no caso concreto. Aduziu-se que
se trataria de arguição autônoma, cujos pressupostos de admissibilidade estariam presentes. Salientou-se a observância, na espécie, do
princípio da subsidiariedade. Ocorre que a regra penal em comento
teria caráter pré-constitucional e, portanto, não poderia constituir
objeto de controle abstrato mediante ações diretas, de acordo com
a jurisprudência da Corte. Assim, não haveria outro modo eficaz de
se sanar a lesividade arguida, senão pelo meio adotado. Enfatizou-se
a multiplicidade de interpretações às quais a norma penal em questão estaria submetida, consubstanciadas em decisões a permitir e a
não permitir a denominada “Marcha da Maconha” por todo o país.
Ressaltou-se existirem graves consequências resultantes da censura à
liberdade de expressão e de reunião, realizada por agentes estatais em
cumprimento de ordens emanadas do Judiciário. Frisou-se que, diante
do quadro de incertezas hermenêuticas em torno da aludida norma,
a revelar efetiva e relevante controvérsia constitucional, os cidadãos
estariam preocupados em externar, de modo livre e responsável, as
convicções que desejariam transmitir à coletividade por meio da pacífica utilização dos espaços públicos.
ADPF 187/DF, rel. min. Celso de Mello, 15/06/2011. (ADPF 187)
Liberdades fundamentais e “Marcha da Maconha” – 2
Decidiu-se, ainda, manter o objeto da demanda conforme a delimitação estabelecida pela Procuradoria-Geral da República, a despeito de
um dos amici curiae – a ABESUP – Associação Brasileira de Estudos
Sociais do Uso de Psicoativos – haver postulado o reconhecimento da
legitimidade jurídica de determinadas condutas. A aludida associação
pretendia a declaração da atipicidade penal de atos como o cultivo
doméstico, o porte de pequena quantidade e o uso em âmbito privado
da maconha; a utilização de referida substância para fins medicinais,
inclusive para efeito de realização de pesquisas médicas; o uso ritual
da maconha em celebrações litúrgicas; a utilização da substância canábica para fins econômicos; ou, então, a submissão dos mencionados pleitos a processo prévio de regulamentação, com a participação
democrática dos órgãos e entidades que manifestassem interesse no
assunto. O amicus curiae citado também requerera a concessão, de
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ofício, em caráter abstrato, de ordem de habeas corpus em favor de
quaisquer pessoas que incidissem naqueles comportamentos anteriormente referidos. Aduziu-se que, não obstante o relevo da participação
do amicus curiae, como terceiro interveniente, no processo de fiscalização normativa abstrata, ele não disporia de poderes processuais
que, inerentes às partes, viabilizassem o exercício de determinadas
prerrogativas que se mostrassem unicamente acessíveis a elas, como
o poder que assiste, ao arguente, de delimitar o objeto da demanda
por ele instaurada. Afirmou-se que a intervenção do amicus curiae
seria voltada a proporcionar meios que viabilizassem uma adequada
resolução do litígio constitucional, sob a perspectiva de pluralização
do debate, de modo a permitir que o STF venha a dispor de todos os
elementos informativos necessários à resolução da controvérsia, além
de conferir legitimidade às decisões proferidas pela Suprema Corte.
Para tanto, o amicus curiae teria a possibilidade de exercer o direito de
fazer sustentações orais, além de dispor da faculdade de submeter, ao
relator da causa, propostas de requisição de informações adicionais,
de designação de peritos, de convocação de audiências públicas e de
recorrer da decisão que haja denegado seu pedido de admissão no
processo. Reputou-se, portanto, que as questões ora suscitadas não
estariam em causa neste processo, muito embora reconhecida sua
importância. Apontou-se, ademais, a inadequação do writ para o fim
pretendido, visto que impetrado em caráter abstrato, sem vinculação
concreta a um caso específico. Evidenciou-se a absoluta indeterminação subjetiva dos pacientes, de maneira a não se revelar pertinente
esse remédio constitucional. Salientou-se que não se demonstrara
configuração de ofensa imediata, atual ou iminente a direito de ir e vir
de pessoas efetivamente submetidas a atos de injusto constrangimento.
ADPF 187/DF, rel. min. Celso de Mello, 15/06/2011. (ADPF 187)

Liberdades fundamentais e “Marcha da Maconha” – 3
No mérito, ressaltou-se, de início, que o presente feito não teria por objetivo discutir eventuais propriedades terapêuticas ou supostas virtudes medicinais ou possíveis efeitos benéficos resultantes da utilização
de drogas ou de qualquer outra substância entorpecente. Destacou-se
estar em jogo a proteção às liberdades individuais de reunião e de
manifestação do pensamento. Em passo seguinte, assinalou-se que a
liberdade de reunião, enquanto direito-meio, seria instrumento viabilizador da liberdade de expressão e qualificar-se-ia como elemento apto
a propiciar a ativa participação da sociedade civil na vida política do
Estado. A praça pública, desse modo, desde que respeitado o direto de
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reunião, passaria a ser o espaço, por excelência, para o debate. E, nesse
sentido, salientou-se que esta Corte, há muito, firmara compromisso
com a preservação da integridade das liberdades fundamentais contra
o arbítrio do Estado. Realçou-se que a reunião, para merecer a proteção
constitucional, deveria ser pacífica, ou seja, sem armas, violência ou
incitação ao ódio ou à discriminação. Ademais, essa liberdade seria
constituída por 5 elementos: pessoal, temporal, intencional, espacial
e formal. Ponderou-se que, embora esse direito possa ser restringido
em períodos de crise institucional, ao Estado não seria permitido, em
período de normalidade, inibir essa garantia, frustrar-lhe os objetivos
ou inviabilizá-la com medidas restritivas.
ADPF 187/DF, rel. min. Celso de Mello, 15/06/2011. (ADPF 187)

Liberdades fundamentais e “Marcha da Maconha” – 4
Apontou-se, ademais, que as minorias também titularizariam o direito
de reunião. Observou-se que isso evidenciaria a função contra-majoritária do STF no Estado Democrático de Direito. Frisou-se, nessa contextura, que os grupos majoritários não poderiam submeter, à hegemonia
de sua vontade, a eficácia de direitos fundamentais, especialmente
tendo em conta uma concepção material de democracia constitucional. Mencionou-se que a controvérsia em questão seria motivada pelo
conteúdo polissêmico do art. 287 do CP, cuja interpretação deveria ser
realizada em harmonia com as liberdades fundamentais de reunião,
de expressão e de petição. Relativamente a esta última, asseverou-se
que o seu exercício estaria sendo inviabilizado, pelo Poder Público,
sob o equivocado entendimento de que manifestações públicas, como
a “Marcha da Maconha”, configurariam a prática do ilícito penal aludido – o qual prevê a apologia de fato criminoso –, não obstante essas
estivessem destinadas a veicular ideias, transmitir opiniões, formular
protestos e expor reivindicações – direito de petição –, com a finalidade de sensibilizar a comunidade e as autoridades governamentais,
notadamente o Legislativo, para o tema referente à descriminalização
do uso de drogas ou de qualquer substância entorpecente específica.
Evidenciou-se que o sistema constitucional brasileiro conferiria legitimidade ativa aos cidadãos para apresentar, por iniciativa popular,
projeto de lei com o escopo de descriminalizar qualquer conduta hoje
penalmente punida. Daí a relação de instrumentalidade entre a liberdade de reunião e o direito de petição.
ADPF 187/DF, rel. min. Celso de Mello, 15/06/2011. (ADPF 187)
Liberdades fundamentais e “Marcha da Maconha” – 5
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Além disso, verificou-se que a marcha impugnada mostraria a interconexão entre as liberdades constitucionais de reunião – direito-meio – e
de manifestação do pensamento  direito-fim  e o direito de petição,
todos eles dignos de amparo do Estado, cujas autoridades deveriam
protegê-los e revelar tolerância por aqueles que, no exercício do direito
à livre expressão de suas ideias e opiniões, transmitirem mensagem de
abolicionismo penal quanto à vigente incriminação do uso de drogas
ilícitas. Dessa forma, esclareceu-se que seria nociva e perigosa a pretensão estatal de reprimir a liberdade de expressão, fundamento da
ordem democrática, haja vista que não poderia dispor de poder algum
sobre a palavra, as ideias e os modos de sua manifestação. Afirmou-se que, conquanto a livre expressão do pensamento não se revista
de caráter absoluto, destinar-se-ia a proteger qualquer pessoa cujas
opiniões pudessem conflitar com as concepções prevalecentes, em
determinado momento histórico, no meio social. Reputou-se que a
mera proposta de descriminalização de determinado ilícito penal não
se confundiria com ato de incitação à prática do crime, nem com o de
apologia de fato criminoso. Concluiu-se que a defesa, em espaços públicos, da legalização das drogas ou de proposta abolicionista a outro tipo
penal, não significaria ilícito penal, mas, ao contrário, representaria
o exercício legítimo do direito à livre manifestação do pensamento,
propiciada pelo exercício do direito de reunião. O Min. Luiz Fux ressalvou que deveriam ser considerados os seguintes parâmetros: 1)
que se trate de reunião pacífica, sem armas, previamente noticiada às
autoridades públicas quanto à data, ao horário, ao local e ao objetivo,
e sem incitação à violência; 2) que não exista incitação, incentivo ou
estímulo ao consumo de entorpecentes na sua realização; 3) que não
ocorra o consumo de entorpecentes na ocasião da manifestação ou
evento público e 4) que não haja a participação ativa de crianças e
adolescentes na sua realização.
ADPF 187/DF, rel. min. Celso de Mello, 15/06/2011. (ADPF 187)

Nos termos lançados pelo e. STF, o evento em liça foi tratado na seara
do direito de reunião e de expressão, essencialmente no que tange à faceta
dos direitos de minoria de fazer valer sua voz, ante o status quo vigente.
Interpretou-se o já mencionado art. 287 do Código Penal brasileiro em conformidade à atual Carta de 1988, de sorte a descriminalizar tanto o evento
em si, quanto as divulgações do tema na imprensa ou em sítios eletrônicos,
os quais tratavam de conclamar a descriminalização do uso de alguns entorpecentes.
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O pronunciamento da e. Suprema Corte colocou o assunto — ao menos a uma primeira vista — fora dos arreios da desobediência civil, inibindo
a atuação repressiva do Estado e assegurando voz à defesa da tese abraçada
pelas minorias.
Em igual diretriz, já em 23 de novembro de 2011, a e. Corte Suprema
reafirmou o entendimento então sufragado, agora no julgamento da ADPF
4.274, sobre o art. 33, § 2°, da Lei 11.343/2006, de teor:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
[...]
§ 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300
(trezentos) dias-multa.

Assim ficou noticiado o julgamento3:

3

O Plenário seguiu o voto do ministro Ayres Britto, relator da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4274, proposta pela Procuradoria-Geral da República (PGR), determinando que o dispositivo da
Lei de Tóxicos — que classifica como crime o ato de induzir, instigar
ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga — seja interpretado em
conformidade com a Constituição Federal. Dessa forma, exclui-se da
interpretação da norma “qualquer significado que enseje a proibição
de manifestação e debates públicos acerca da descriminalização ou
legalização de drogas ou de qualquer substância que leve ao entorpecimento episódico ou viciado das faculdades psicofísicas”, conforme
destacou o relator em seu voto.
Segundo o ministro Ayres Britto, o direito de reunião, assim como os
direitos à informação e à liberdade de expressão, “fazem parte do rol
de direitos individuais de matriz constitucional, tidos como direta
emanação do princípio da dignidade da pessoa humana e da cidadania”.
“Vivemos hoje em uma sociedade de informação e de comunicação, em

Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=194435>.
Acesso em: 27 jul. 2012.
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que o ser humano primeiro se informa para melhor se comunicar com
seus semelhantes, e o direito de reunião pode ser visto como especial
veículo dessa busca de informação para uma consciente tomada de
posição comunicacional”, salientou.
De acordo com o relator, existe na Constituição apenas uma única vedação ao direito de reunião, referente àquelas cuja inspiração ou o
propósito da convocação ensejem a prática violência física armada ou
beligerante. “Quem quer que seja pode se reunir para o que quer que
seja, no plano dos direitos fundamentais, desde que o faça de forma
pacífica”, concluiu o ministro Ayres Britto, acrescentando que não se
pode confundir a criminalização da conduta (o uso de drogas), com o
debate sobre a referida criminalização, que é o propósito da “marcha
da maconha”.
Com a decisão desta quarta-feira (23), o STF reforçou o posicionamento
firmado em junho deste ano, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 187, de relatoria do ministro
Celso de Mello. Na ocasião, a Suprema Corte liberou a realização da
“marcha da maconha”, por entender que o artigo 287 do Código Penal
deve ser interpretado conforme a Constituição, de forma a não impedir
manifestações públicas em defesa da legalização de drogas.
Para o decano da Suprema Corte, a mera expressão de pensamento
não pode ser objeto de restrição, “sob pena de se estabelecer um domínio institucional sobre o pensamento crítico”. “A defesa, em espaços públicos, da legalização das drogas, longe de significar um ilícito
penal, quer sob a égide do Código Penal, quer sob o disposto na Lei de
Tóxicos — supostamente caracterizador de apologia ou instigação ao
uso de drogas ilícitas —, representa, na verdade, a prática legítima do
direito à livre manifestação do pensamento, propiciada pelo direito
de exercício de reunião”, sustentou.
Também seguindo o voto do relator da ADI, o ministro Luiz Fux reforçou que o entendimento do STF em relação à matéria é o de afastar a
incidência da criminalização sobre tipo de evento público, desde que
ele seja realizado de forma pacífica, sem armas, nem incitação à violência, e que não haja na sua realização incentivo, estímulo ou consumo
de entorpecentes. Ele lembrou ainda que para realizar manifestações
coletivas dessa natureza é necessário informar previamente às autoridades públicas competentes, a data, o horário e o local em que será
realizado o evento.
Ao votar, o ministro Gilmar Mendes salientou a importância de esclarecer para a sociedade os limites da decisão do STF, que se refere
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à legalidade de eventos públicos favoráveis à descriminalização da
droga. O ministro alertou que a decisão da Suprema Corte não pode
ser entendida de maneira generalizada, aplicável a toda espécie de
reunião que discuta temas diversos do tratado na referida ação. “É
preciso ter cuidado e deixar claro, para que não se extraia da decisão a
possibilidade de direito de característica ilimitada”, afirmou ao alertar
para o risco da aplicação do preceito a reuniões favoráveis à descriminalização de outros atos, como racismo ou aborto, por exemplo.
Conforme salientou o presidente do STF, ministro Cezar Peluso, não
é possível traçar todos os limites de forma abstrata, sendo necessário
que a Corte analise caso por caso, quando assim for necessário. “Devemos examinar se a questão discutida em cada caso não vai resultar em
uma outorga de legitimidade a certos atos que repugnariam à consciência democrática, coletiva e ao próprio sistema jurídico constitucional
de um país civilizado”, afirmou.

5 Conclusão
A complexidade legislativa brasileira torna penosa a atividade do
operador do direito e dura a do cidadão, ainda mais em um país cuja cultura jurídica anda pouco desenvolvida. A desobediência consciente, ou até
inconsciente, de normas jurídicas, das mais diversas, torna-se uma constante,
trazendo como consequência o amontoado de processos judiciais, que caminham por anos a fio, sem resposta definitiva temporânea.
Outrossim, a desobediência consciente e em praça pública é qualificada como desobediência civil, caracterizada, não raro, como a voz da minoria
contrária a normas reputadas desproporcionais ao bem tutelado, buscando
a alteração da lei ou uma interpretação consentânea com liberdades fundamentais do homem, como o direito de reunião e expressão de pensamento.
Dessa sorte, a busca de blindagem da atuação por meio de instrumentos jurídicos — de preferência com pronunciamento do Supremo Tribunal Federal — deve ser uma constante, embora prejudicada pela falta de
celeridade do Judiciário, em face ora das amarras próprias da burocracia
processual, ora das do próprio conservadorismo da instituição.
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Decisão judicial: operação racional?
Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira1

Um dos grandes debates que ocupam a paisagem jurídica diz respeito
à racionalidade ou não das decisões judiciais, uma vez que a própria Constituição Federal declina a necessidade de que elas sejam motivadas, até para
que possam se submeter ao crivo social e das instâncias judiciais superiores.
Sobre a necessidade de fundamentação judicial, como pressuposto
constitucional de validade e eficácia das decisões do Poder Judiciário, há
muito, proclamou o STF que

a inobservância do dever imposto pelo art. 93, IX, da Carta Política,
precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica do ato decisório e gera, de maneira
irremissível, a consequente nulidade do pronunciamento judicial (HC
80.892, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 16/10/2001, Segunda
Turma, DJ de 23/11/2007).

O sistema jurídico, racional, procura incluir o juiz como instrumento
de expressão da vontade das leis, deixando um pouco de lado a sua formação
sociocultural e sua visão do mundo, para evitar subjetivismos, nem sempre
os mais adequados na solução dos casos concretos. Entretanto, não se pode
olvidar que o juiz sofre influxos externos que podem ser determinantes na
sua valoração jurídica do problema.
A necessária racionalidade da decisão é importante até para que ela
não seja produzida sob o pálio da arbitrariedade. Isso, porém, não impede
que o magistrado use a criatividade na análise dos temas fático-jurídicos
versados, uma vez que a justiça para o caso julgado nem sempre está prevista
no texto frio da lei. A decisão judicial há de encontrar lastro no ordenamento
jurídico, que permite invocar os costumes, os princípios gerais do direito, a
analogia e a própria equidade, a fim de se fazer justiça2. De qualquer sorte,
deve ser fundamentada exatamente para que se evitem subjetivismos.
1
2

Juiz federal.

O art. 126 do Código de Processo Civil consigna, in verbis: “O juiz não se exime de sentenciar
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No espectro deste debate, exsurge a questão do papel do juiz como
filtro da democracia. Sob certa ótica, entendo que o só fato de o jurisdicionado submeter o conflito a um órgão judicial já demonstra, formalmente,
o potencial do juiz para dar cabo do conflito de interesses, evitando-se a
autocomposição, que nem sempre ocorre em parâmetros civilizatórios.
Ocorre, também, que, muitas vezes, o exercício formal da judicatura,
com a devida fundamentação burocrática da decisão, sobretudo quando se
extingue o processo sem análise do mérito com base em regras processuais,
não proporciona a solução do conflito. É preciso que, ao examinar o caso, o
juiz encontre a solução que melhor arrefeça/elimine o problema, balizado
nas regras jurídicas e na experiência haurida no cotidiano. Recomenda-se,
ademais, eficiência na prestação jurisdicional, atributo que minora o quadro
de incerteza gerado pelo conflito.
A decisão judicial, embora seja produto de uma operação racional,
há de voltar-se para o objetivo primacial de fazer justiça, devendo o julgador ter cautela para não dar prevalência às suas concepções ideológicas em
detrimento do ordenamento jurídico. Nem o apego cego à letra da lei, nem
a pura veleidade exegética do julgador. Portanto, nem o império da lei, nem
o império do julgador. Decerto que o esforço justificativo e argumentativo
poderá desvelar a resposta jurisdicional mais consentânea.
Não existe, como muitos afirmam, a neutralidade como requisito
para a imparcialidade do juiz e, por conseguinte, da decisão que prolata. O
juiz, como ser humano, é forjado na experiência adquirida e, quando analisa
um problema, parte de concepções e valores que não se encerram somente
no texto legislativo, não raro insuficiente a diagnosticar as várias nuances
ínsitas ao fato. O juiz deve analisar todas as variantes do caso para produzir
o melhor resultado jurídico. É certo que tais variantes não emergem apenas
do texto legislativo.
A Constituição Federal determina a fundamentação como requisito
impostergável de qualquer decisão judicial. A racionalidade da fundamentação pressupõe um itinerário lógico na compreensão e exposição jurídica do
processo, de modo que a legitimidade se alcança também na argumentação.
ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar
as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos principios gerais de
direito”. Predica o art. 127 do mesmo Código, verbis: “O juiz só decidirá por equidade nos casos
previstos em lei”.
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Quando o juiz interpreta o direito, na verdade, ele também está criando o
direito, daí porque não há espaço para construções arbitrárias.
Preocupa bastante quando o juiz, estribado no livre convencimento,
perpetra arbitrariedades e tenta trazer para o plano do racional e motivado
aquilo que representa apenas a sua vontade pessoal. Daí a necessidade de
um razoável exame dos fatos e argumentos lançados na dialética processual.
É certo que muitos defendem que há base racional para qualquer decisão,
ainda que apenas expresse a vontade de quem decide, mas é certo que tal
construção argumentativa pode se revelar, ao ser dissecada, contrária aos
valores e princípios fundamentais da Constituição Federal.
De qualquer forma, como proclamou Kelsen, a interpretação de uma
norma não significa que seja a única correta para solucionar o caso. Friedrich
Muller construiu a teoria concretista, em que explicava o direito a partir do
vínculo entre a norma e o fato, rompendo a separação entre o texto legal
e a realidade. A norma, para ele, seria uma fusão entre o texto normativo
e a prática jurídica, é dizer, a produção legislativa não exaure o arcabouço
normativo. Este se forja no trabalho hermenêutico. No momento em que se
está interpretando e aplicando a norma, também se está criando a norma.
A partir dessa concepção, todo o ordenamento jurídico é um leque
aberto à interpretação, de modo que toda norma jurídica somente assim
pode ser considerada quando é interpretada diante de um caso concreto.
Essa visão aberta do direito acompanharia a evolução social.
O juiz, ao apreciar os processos submetidos ao seu julgamento, pode
valer-se de uma análise tópica ou concretista dos textos normativos, constitucionais ou infraconstitucionais, na medida em que permite uma abertura
decorrente da alteração da realidade, que a norma não cogitou.
Não se pode olvidar, hodiernamente, a necessidade de o juiz tomar
decisões pautadas pela razoabilidade, sob pena de sofrer reações insurgentes de relevante parcela do jurisdicionado, que é o legítimo destinatário do
provimento judicial. O juiz é chamado a emitir um pronunciamento sobre
um conflito emergente na sociedade, de modo que precisa enxergar a função
social da sua decisão. Partindo-se da premissa de que o direito também é
um fenômeno social, impende que a interpretação das normas seja dada em
assonância com a dinâmica contingencial e o evolver das relações sociais.
Como disse alhures, a lei não é o componente único do qual se devem
deduzir todas as soluções para os conflitos, mas se constitui em um dos com183
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ponentes mais importantes, coadjuvado por outros para melhor consecução
da justiça. A criatividade do juiz consiste exatamente na capacidade de, no
diálogo entre esses repositórios normativos, jurisprudenciais, costumeiros
e na sua própria concepção de vida e experiência acumulada, interpretar e
aplicar o direito apropriado ao caso concreto. É preciso fazer uma leitura do
direito sob a perspectiva de outras ciências sociais. A realidade é muito mais
complexa que a racionalidade jurídico-formal, conquanto devamos partir
do substrato dogmático para somente depois buscarmos maiores incursões
exegéticas. O manejo dos dispositivos legais é o nosso ponto de partida, mas
a chegada reclama o auxílio de outras referências cognitivas.
Não raramente o juiz precisa insurgir-se inclusive contra a própria
lei. Entretanto, precisa encontrar no texto constitucional princípios e valores
que sejam violados com a aplicação da lei, daí considerada inconstitucional
e expungida do mundo jurídico pelo menos naquele processo, à vista do
caráter incidental da declaração judicial de inconstitucionalidade. Aliás,
diante do crescente controle concentrado da constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, as demais instâncias judiciais praticamente não
mais utilizam o controle difuso.
Diante da relevância do papel emprestado ao juiz na interpretação
e aplicação do direito, que não se limita ao conhecimento do cenário legislativo, impende que seja repensado o perfil do magistrado, dando-lhe uma
formação mais heterogênea e crítica para o enfrentamento de questões tão
complexas que emergem no cotidiano.
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Pós-positivismo, ciências sociais e o papel do magistrado
Marcos Antonio Maciel Saraiva1

Introdução
Seja no primeiro grau de jurisdição, seja nas decisões plenárias dos
tribunais, observa-se que a aplicação das normas legais, ou a aplicação isolada dessas, perde cada vez mais espaço.
É muito difícil encontrar uma decisão judicial que apenas realize a
“subsunção do fato à norma” — expressão ainda bastante utilizada como
estandarte do modelo jurídico positivista — sem fazer referência a algum
princípio expressa ou implicitamente contido na Constituição.
Nesse contexto, enquanto a maioria comemora a alteração de paradigma utilizado nos julgamentos, com a mudança do foco legal para outro,
constitucional, ressaltando os benefícios de o juiz poder apreciar o caso
concreto em suas particularidades, flexibilizando as rígidas balizas da lei,
geral e abstrata, alguns, há algum tempo, apontam graves falhas no modelo.
Sem ter o objetivo de apontar com quem está a razão nesse debate, o
presente ensaio visa ressaltar as peculiaridades da função de julgar a partir
da ótica pós-positivista (ou neopositivista), destacando o lado profícuo e as
dificuldades da adoção do modelo.
Além desse objetivo, será destacada a importância das ciências sociais
afins à ciência jurídica na elaboração e aplicação do modelo pós-positivista.

2 Jusnaturalismo, positivismo e pós-positivismo

Na teoria jurídica, a maioria dos doutrinadores destaca que o conceito
“jusnaturalismo” tem sido aplicado a fases históricas e conteúdos diversos.
A ideia básica do direito natural consiste no reconhecimento da existência de um conjunto de valores e de pretensões humanas legítimas, que
1
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não decorrem de uma norma jurídica emanada do Estado (BARROSO, 2010,
p. 235).
À míngua de diversas variantes, o jurista Luís Roberto Barroso pontua
que o jusnaturalismo se apresenta, fundamentalmente, em duas versões.
A primeira se caracteriza por ser uma lei estabelecida pela vontade
de Deus. Já a segunda, por ser uma lei ditada pela razão.
O direito natural moderno se desenvolveu a partir do século XVI, no
momento em que se buscava afastá-lo do ambiente teológico que o caracterizava durante a Idade Média.
O reconhecimento de que o homem era titular de um mínimo de
integridade e de liberdade, ademais, fundamentou várias das revoluções liberais ocorridas no final do século XVIII, com destaque para a Independência
Americana e para a Revolução Francesa.
No início do século XIX, entretanto, o histórico processo de desenvolvimento e reconhecimento dos direitos naturais passou a ser incorporado
(positivado) de maneira generalizada aos ordenamentos jurídicos estatais.
A partir de então, considerado metafísico e anticientífico, o direito natural
passou a ser abandonado pelos aplicadores do direito, em face da ascensão
do direito legislado.
Com efeito, a filosofia, principalmente no que se refere ao tratamento
dado às questões de liberdade, igualdade, justiça, constituiu importante fonte
do direito natural (BARCELLOS, 2000, p. 10).
Com muita pertinência, a professora Ana Paula de Barcellos leciona
que, após a fase áurea do jusnaturalismo, ocorrida entre o final do século
XVIII e início do século XIX, as ideias desenvolvidas no âmbito da filosofia
ocidental haviam-se incorporado à realidade jurídica. Pondera que, talvez
por isso, tendo absorvido os elementos propostos pela reflexão filosófica, os
juristas tenham entendido que poderiam prescindir dela, motivo pelo qual a
sequência histórica reservou para o pensamento jusfilosófico não apenas um
novo nome — filosofia do direito —, mas também um século de ostracismo.
Alguns juristas, ademais, inferem que a aludida incorporação, ao
mesmo tempo em que importou o reconhecimento de direitos naturais, caracterizou o início do fim do jusnaturalismo, na medida em que a validade
e eficácia daqueles passou a decorrer de sua positivação.
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Sobre o momento histórico de desenvolvimento do positivismo, a
Revolução Francesa pretendia romper com a monarquia, com a nobreza,
com o clero e com a magistratura (ZANINI, 2008, p. 36).
Em relação à magistratura, Leonardo Estevam de Assis Zanini pontua
que não mais se aceitava que o direito fosse um instrumento de perpetuação
do status quo, com os juízes sendo influenciados pelo meio, decidindo, no
mais das vezes, de acordo com a praxe e o costume.
Nesse contexto, as decisões não seguiam nenhum parâmetro objetivo,
imperando o casuísmo, invariavelmente contrário à vontade da maioria.
A exigência dos jurisdicionados era de criação de um sistema legal
único, que fosse obrigatório para todos, não estabelecendo distinções entre
os cidadãos, ou seja, uma legislação que garantisse a liberdade e a igualdade.
Com a derrubada do antigo regime, buscou-se afastar a insegurança
dos julgados por meio de um sistema jurídico que garantisse a previsibilidade
e a segurança das decisões, restringindo a interpretação casuística realizada
por qualquer órgão julgador.
Dessa orientação surgiu a famosa expressão acerca do papel do magistrado, qual seja, o de funcionar como “a boca da lei”, aplicando-a estritamente, a partir de um raciocínio puramente dedutivo.
Pressupunha-se a completude do sistema normativo, onde haveria
uma norma para cada caso, sendo o código um prontuário do qual o juiz
não poderia se afastar. A lei, por sua vez, una, geral e abstrata, deveria ser
aplicada de maneira uniforme e provir apenas de uma fonte, o Estado. Não
eram reconhecidos, por conseguinte, os direitos não previstos na lei.
Já no século XX, Hans Kelsen desenvolveu essa ideia de sistema fechado, afastando a intrusão de juízos de valor na análise jurídica do direito
positivo. O jusfilósofo entendia o direito como um sistema autônomo ou
autossuficiente em relação ao sistema social, uma vez que o trabalho do
jurista se desenvolve inteiramente dentro dele, não havendo que se falar em
intromissão da sociologia, antropologia, economia ou psicologia (ZANINI,
2008, p. 39). Dessa forma, a teoria pura do direito trabalhava com a ideia
do sistema fechado.
Entre as características fundamentais do sistema fechado previsto
pelo positivismo jurídico, tem-se a rígida estrutura formal, com hierarquia
entre as normas; a aproximação quase plena entre direito e norma; a afir187
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mação da estatalidade do direito e o papel do juiz apenas de executar a
subsunção do fato concreto à norma jurídica.
Ocorre que, em diferentes partes do mundo, o fetiche da lei e o legalismo acrítico, subprodutos do postivismo jurídico, serviram de disfarce para
autoritarismos de matizes variados. O professor Luís Roberto Barroso assim
resume: “a ideia de que o debate acerca da justiça se encerrava quando da
positivação da norma tinha um caráter legitimador da ordem estabelecida.
Qualquer ordem” (BARROSO, 2010, p. 241).
Nesse contexto, tem-se que a decadência do positivismo é emblematicamente associada à derrota do regime nazifascista, após a Segunda Guerra
Mundial, que, dentro do quadro de legalidade vigente à época, promoveu a
barbárie em nome da lei.
Ao fim do conflito global, não havia mais espaço para defender a
manutenção de um ordenamento jurídico indiferente a valores éticos e da
lei como uma estrutura meramente formal, que veiculasse, validamente,
qualquer conteúdo.
A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do positivismo abriram caminho para um conjunto amplo e ainda inacabado de
reflexões acerca do direito, sua função social e sua interpretação. Assim, o
pós-positivismo é a designação provisória e genérica de um ideário difuso, no
qual se incluem algumas ideias de justiça além da lei e de igualdade material
mínima, advindas da teoria crítica, ao lado da teoria dos direitos fundamentais e da redefinição das relações entre valores, princípios e regras, aspectos
da chamada nova hermenêutica (BARROSO, 2010, p. 242).
Outro traço marcante do novo sistema é o desenvolvimento de uma
teoria dos direitos fundamentais, centrada no princípio da dignidade da
pessoa humana, promovendo-se uma reaproximação entre direito e ética.

3 O pós-positivismo e o papel do juiz

A complexidade das relações sociais contemporâneas e a aceleração da mudança de valores impossibilitaram a manutenção do pensamento
segundo o qual as regras jurídicas poderiam normatizar e tutelar qualquer
relação social.
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Percebeu-se que a solução de alguns casos por meio da subsunção
do fato à regra jurídica mediante simples dedução se tornara impossível ou
gerava soluções insatisfatórias.
A figura do juiz “preso à letra da lei”, desse modo, não era capaz de
alcançar um dos principais objetivos da jurisdição, a pacificação social.
Conforme visto, a identificação do direito com as regras positivadas não estava em consonância com as mudanças sociais ocorridas e dava
respaldo jurídico às atrocidades ocorridas no regime nazifascista, além de
garantir sustentação em Estados ditatoriais.
Nesse contexto, tornou-se imperioso ao direito retomar e estreitar
o contato com as demais ciências sociais, afastando-se de seu isolamento. Citando Norberto Bobbio, Leonardo Zanini ressalta que o direito é um
subsistema que se posiciona ao lado dos outros subsistemas, tais como o
econômico, o cultural, o social e o político, motivo pelo qual é necessária a
abertura do sistema jurídico (ZANINI, 2008, p. 40).
Tal ocorre porque, em determinados casos, o julgamento pelo magistrado demanda a apreciação de conceitos extrajurídicos. A possibilidade de se buscar a determinação e a precisão desses conceitos depende de
conhecimentos fornecidos pelas citadas ciências sociais, ou pela ecologia,
engenharia ou pelos costumes.
Ao mesmo tempo, some-se um dado observado em relação ao processo legislativo brasileiro.
Já há algum tempo, importantes questões esperam normatização.
Como exemplo, pode-se citar o exercício de greve por parte de servidores
públicos, a legalização do aborto e a união homoafetiva.
Todos são assuntos polêmicos e despertam debates acirrados entre
os partidários de uma ou outra tendência. A polêmica, entretanto, não possui
afinidade com a grande maioria dos congressistas brasileiros, que temem a
reação popular e a consequente perda de votos, decorrente de um posicionamento eventualmente tomado em relação a dada tese.
Não obstante a existência dessas lacunas, uma infinidade de controvérsias surge em torno desses temas e precisa ser enfrentada pelo Poder
Judiciário.
Ao julgar uma demanda envolvendo o aborto de feto anencéfalo, a
correta análise pelo magistrado ultrapassa a seara jurídica e, inevitavelmente,
envolve questões éticas, médicas, religiosas. Da mesma maneira, não pode a
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apreciação jurídica de um caso de união homoafetiva prescindir do debate
acerca da realidade social.
A partir da base sobre a qual se desenvolve o pós-positivismo, o magistrado teve incrementado o poder criativo para melhor adequar as normas
jurídicas ao caso concreto. Há, assim, uma maior possibilidade de o juiz
participar ativamente da construção do sistema normativo.
Todavia, ao mesmo tempo em que se aumenta a discricionariedade
do julgador na concretização do ordenamento jurídico, exige-se qualidade
superior da magistratura, que deixa de aplicar o direito somente pelo método lógico-dedutivo e passa a contextualizar regras, princípios jurídicos e
conhecimentos de outras ciências na solução do caso concreto.
Não se pode deixar de registrar que, se por um lado, essa tendência
defere ao magistrado amplo poder de decisão e de apreciação, o que poderia
ser considerado um fator de insegurança jurídica, por outro lado, permite a
aplicação do direito preocupado com a realidade social e, por conseguinte,
com a justiça.
Nesse ponto, o magistrado deve estar consciente das consequências
advindas de seus julgamentos, porque a segurança jurídica não dependerá
apenas da criação pelo legislador de normas gerais e abstratas para o caso
concreto, mas da solução judicial dada com base nelas.
A busca pela melhor aplicação das normas ao caso concreto não pode
importar um casuísmo irresponsável, com desprestígio total do direito legislado que, em última análise, é produto da vontade da maioria.
Por se colocar mais próximo à questão a ser decidida, o juízo de primeiro grau tem sua função prestigiada. Tal posição aumenta a responsabilidade do magistrado em fundamentar suas decisões, principalmente quando
baseadas em princípios, alicerçando-as na Constituição, circunstância essa
que demandará maior tempo e comprometimento do juiz.
Para tanto, em boa hora, passou-se a exigir, quando do ingresso na
magistratura, conhecimentos que extrapolam a ciência jurídica2.
A formação humanística do magistrado, o domínio das ciências sociais
e a preocupação com os efeitos práticos e multiplicadores de seus atos deci2

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução 75, de 12 de maio de 2009. Dispõe sobre os concursos públicos para ingresso na carreira da magistratura em todos os ramos do Poder Judiciário nacional. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/
resolucoespresidencia/12190-resolucao-n-75-de-12-de-maio-de-2009>. Acesso em: 27 jul. 2012.
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sórios, ademais, são imprescindíveis para a sua correta inserção no sistema
pós-positivista.

4 Conclusão

A maior liberdade decisória conferida ao magistrado pelo pós-positivismo aumenta a sua responsabilidade e seu comprometimento na solução
dos conflitos submetidos a sua apreciação.
Na medida em que se caracteriza como uma terceira via entre o jusnaturalismo e o positivismo, o pós-positivismo não pode padecer dos males
que, individualmente, atingiram cada um daqueles sistemas.
Dessa forma, o conhecimento da realidade social e das repercussões
econômicas e políticas de suas decisões, que depende de conhecimento das
ciências sociais relacionadas ao ordenamento jurídico, é imprescindível
para que o magistrado aplique as normas do sistema sem comprometer a
segurança jurídica, afastando, desse modo, as críticas incidentes sobre o
jusnaturalismo.
Por outro lado, a aplicação das regras jurídicas, considerando as particularidades de cada caso e a realidade social, considerando que o texto legal
é apenas um dos domínios normativos, evitará os exageros formalistas do
positivismo jurídico.
Para tanto, são imprescindíveis as medidas que repensam os requisitos para ingresso na magistratura, bem como o aperfeiçoamento de seus
membros, buscando não só a excelência em conhecimentos jurídicos, mas
também nas ciências correlatas.
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Pós-positivismo, “sujeito perfeito” e a atuação humanística
do magistrado à luz da ética da alteridade
Marllon Sousa1

Introdução
Com a inauguração da nova ordem jurídico-constitucional pátria,
através da Carta de 1988, o Brasil passou a experimentar a chamada superinflação principiológica, de acordo com a qual, em tese, tudo se resolve com
a aplicação de princípios constitucionais explícitos, implícitos, criados e, até
mesmo, imaginados pelos operadores do direito, em detrimento do direito
positivado aqui existente.
Esse novo paradigma de ordenamento jurídico introduziu, também,
modificações consideráveis na atuação do magistrado, no desempenhar
de seu papel diuturno de decidir as lides, com a prestação de uma tutela
jurisdicional adequada.
Ressalte-se também que, dentro da seara de atuação do magistrado
no novo paradigma pós-positivista, é preciso levar em conta a necessidade
de respeito ao chamado sujeito perfeito, bem como a busca de uma decisão
judicial à luz da consagrada ética da alteridade.
Dito isso, este texto tem a intenção de despertar o interesse do leitor
a respeito das tendências jurídicas no mundo pós-moderno, sendo que, em
um primeiro momento, buscar-se-á abordar, em linhas gerais, os paradigmas
do positivismo jurídico e do pós-positivismo, encaixando-se a atuação da
figura do magistrado na evolução do fenômeno jurídico.
Numa segunda etapa, também com palavras rápidas e sem descer às
minúcias, que fogem ao objeto deste artigo, será abordada a concepção filosófica do chamado sujeito perfeito na pós-modernidade, na qual se tentará
esboçar uma definição das demandas do ser humano nos tempos atuais e o
que se espera do Estado diante dessas necessidades.
1
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Na terceira parte deste esboço, o leitor terá contato com algumas
considerações a respeito da chamada ética da alteridade, como padrão comportamental a ser seguido pela comunidade pós-moderna.
Por fim, será trazida à baila uma singela argumentação a respeito da
necessidade de formação e atuação humanística do magistrado à luz de uma
ética da alteridade em um mundo pós-moderno.
Ao final, caro leitor, espera-se que este trabalho tenha atingido o
objetivo de despertar o interesse da comunidade jurídica para temas que,
apesar da constante aparição no trato cotidiano, ainda não tiveram a devida
atenção dos operadores do direito.

Noções paradigmáticas do direito

Fazendo-se uma meteórica digressão nos paradigmas das concepções
filosóficas do fenômeno jurídico, podem ser relacionados os defensores da
corrente jusnaturalista, positivista, pós-positivista e realista, entre outras.
Não desconsiderando a importância que cada linha de pensamento
teve e tem para a evolução do fenômeno jurídico, para não fugir aos escopos
do presente artigo, serão abordados, de forma sucinta, os aspectos mais
relevantes da teoria positivista do direito e do pós-positivismo jurídico.
Enquanto, na visão jusnaturalista, a ordem jurídica era considerada
um dado pressuposto, anterior ao próprio Estado, seja em sua concepção
racional seja em sua concepção teleológica, para os positivistas, somente se
pode falar em um direito posto, com base em um complexo escalonado e predefinido de regras e normas, ao qual devem obediência todos os que vivem
dentro da comunidade abarcada pelo raio de ação do ordenamento jurídico.
O positivismo jurídico clássico, cujo maior expoente é Hans Kelsen,
com sua obra Teoria pura do direito, tem como marco essencial a desvinculação de qualquer valoração que possa ser feita sobre o direito. Para o
positivismo, o direito se resume à norma, o que importa é o comando contido
na proposição jurídica, estruturada na forma “Se A, deve ser B”.
Nas palavras do mestre de Viena, a teoria pura do direito não dirige
seu olhar para as normas jurídicas consideradas como fatos de consciência,
para a vontade ou apresentação das normas jurídicas, como estruturas qualitativas ou voluntárias. E só concebe alguns fatos enquanto contiverem nor194
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mas jurídicas, isto é, através de determinadas normas jurídicas. Seu problema
é de legalidade específica de uma esfera de significado (KELSEN, 2011, p. 76).
Dito isso, pode-se afirmar que a teoria positivista de Kelsen não tem
preocupação alguma com a justiça, fenômeno que, na visão kelseniana, deveria ficar adstrito ao campo da ética, em nada podendo interferir na atuação
do aplicador da lei. Ou seja, encontra-se aqui uma clara teoria reducionista,
na qual o direito é limitado à validade de suas normas.
Pode-se dizer, portanto, que, na concepção positivista, havia certa
confusão entre o conceito de normas e o de regras, tendo em vista que não
se apurava nenhuma diferença significante de um para o outro, em virtude
da teoria reducionista positivista, que reduziu o fenômeno jurídico à validade das normas.
Essa validade era aferida através do cotejo da norma inferior com a
superior e assim sucessivamente, até que se chegasse à chamada Grundnorm,
fundamento de validade para todo o sistema jurídico posto. Novamente
nas palavras de Kelsen, o ordenamento jurídico não é, portanto, um sistema jurídico de normas igualmente ordenadas, colocadas lado a lado, mas
um ordenamento escalonado de várias camadas de normas jurídicas. Essa
passagem mostra claramente a concepção de ordenamento sistemático e
escalonado, seguida pelos pensadores positivistas (KELSEN, 2011, p. 132).
Noutro giro, cumpre ressaltar que a visão distorcida do positivismo
serviu como componente para a forte eclosão de um movimento autoritarista
dentro da legalidade, conforme se viu em diversas ações praticadas pelo
nazifascismo. Tais aspectos mostraram-se de destacada importância para o
crescimento do movimento do pós-positivismo jurídico, com a conseguinte
humanização do fenômeno jurídico (direito).
Com o enfraquecimento do positivismo jurídico, operado, entre outros fatores, pelas barbáries levadas a cabo pelo Estado Nazista, ganhou força
uma nova corrente jusfilosófica, caracterizada pela intensa carga valorativa
do fenômeno jurídico, denominada pós-positivismo.
No pós-positivismo, busca-se encarar o direito como um fenômeno
cultural, social e político, dotado de intensa carga moral. Nesse momento,
pode-se identificar um retorno às ideias de Kant, que ficou conhecido no
meio jurídico como “virada kantiana”. A retomada da consideração dos juízos
morais e éticos tem como um dos expoentes o liberalismo de John Rawls.
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Outro relevante ponto de destaque da teoria pós-positivista é a nova
classificação das categorias jurídicas, com a nítida distinção entre normas,
regras e princípios.
As normas são gêneros dos quais as regras e princípios são espécies.
Essa corrente prega ainda uma valorização extrema da teoria principiológica, segundo a qual os princípios passam a ser normas de otimização e
parâmetro de todo o ordenamento jurídico-constitucional, em contrapartida
à característica meramente supletiva que possuíam no positivismo jurídico.
Segundo Alexy (2010, p. 140-161), enquanto as regras somente são
aplicáveis de um modo “tudo ou nada”, os princípios podem ser parcialmente
considerados, segundo a máxima da ponderação, sem, contudo, retirar sua
validade, ou seja, os princípios seriam regras-mandados de otimização.
Feitas essas considerações, pode-se aferir que o agir do magistrado,
no positivismo clássico, não lhe permitia o papel de autônomo intérprete
da lei, mas tão só a forma mecânica de solução silogística, atribuindo-se ao
caso concreto um significado válido a partir de uma conclusão retirada dos
significantes predeterminados pelo ordenamento jurídico, sem poder considerar os aspectos morais e culturais que permeavam o caso sob análise,
propiciando muitas vezes a injustiça da decisão.
Por sua vez, a virada kantiana e a personificação do direito introduziram significativas alterações no mister de julgar, com o ganho de contornos
mais humanísticos, devendo-se ponderar não somente sobre a legalidade da
decisão, como também sobre sua razoabilidade e proporcionalidade, tendo
em vista os fins do processo numa teoria pós-positivista (acento), bem como
a necessidade da prestação de uma tutela jurisdicional justa e adequada.
Dessarte, passa-se ao tópico sobre o conceito de sujeito perfeito na
era pós-moderna.

O sujeito perfeito no mundo pós-moderno

Durante as mudanças dos paradigmas dos chamados estados de direito (absolutista, liberal, social e democrático), foram observadas diversas
concepções de tratamento do ser humano, sendo visto ora como mero objeto do direito, ora como sujeito de direitos, ou, até mesmo, numa acepção
eclética, como sujeito e objeto de direito, sem, contudo, neste último caso,
falarmos em uma aporia.
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No Estado Absolutista — em que ainda era totalmente incipiente a
tratativa dos direitos humanos, identificando-se o Estado com a figura do monarca —, vislumbra-se um completo desrespeito pela figura do ser humano.
Noutro giro, no Estado Liberal, o ser humano passa a ser sujeito de
garantias individuais, caracterizadas basicamente pela ação do Estado no
sentido de assegurar ao indivíduo o gozo de sua liberdade contra a indevida ingerência no modo de vida que o cidadão escolhesse levar, segundo a
máxima da autonomia privada.
Em momento posterior, o Estado Social passa a assegurar as chamadas prestações positivas ao ser humano, uma vez que se mostrou insuficiente
a previsão de um direito sem a possibilidade de sua realização pelo indivíduo,
tal como se via em uma concepção liberal do direito.
Não obstante essa clara evolução na tratativa dos direitos do homem,
nota-se que, em tais paradigmas, há uma nítida visão patrimonial do direito,
com a consequente coisificação do ser humano, sem se levar em consideração
sua essência, bem como suas necessidades.
Por sua vez, com a eclosão do paradigma do Estado Democrático de
Direito, passa-se a consagrar, com as devidas e necessárias correções, a filosofia ética — pregada por Kant, em defesa da dignidade da pessoa humana,
contra as forças de degradação e aviltamento —, segundo a qual a pessoa
jamais pode servir de meio para a obtenção de uma finalidade que lhe seja
alheia.
Sob tal perspectiva, o homem é dotado de uma dignidade inexpugnável, diferentemente da visão patrimonialista de outrora, segundo a qual
se equiparava o ser humano a uma coisa, dotada de “preço”, e não de valor
moral, cuja substituição poderia se operar por outro equivalente.
Feitas essas considerações, pode ser chamado de sujeito perfeito,
no mundo pós-moderno, o ser humano concebido com a dignidade que lhe
é peculiar, dotado de substância e subsistência, sendo esta a característica
diferenciadora dos demais seres.
Portanto, pode-se afirmar que o conceito acima delineado pode ser
extraído da leitura combinada dos arts. 1º e 3º da CF/1988, que determinam
ao Estado brasileiro respeitar essas condições únicas do ser humano, bem
como assegurar a existência e o desenvolvimento de sua personalidade,
adotando todas as medidas necessárias para tanto, tais como a efetivação de
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políticas públicas de implantação dos direitos sufragados na Constituição,
essencialmente tudo aquilo que esteja relacionado ao “mínimo existencial”.
Feitas essas singelas considerações, passa-se a um esboço do dever
de atuação do magistrado, pautado pela ética da alteridade.

A ética da alteridade e o papel do magistrado

Desde os primeiros estudos filosóficos de que se tem notícia, a questão ética permeia o debate a respeito da melhor conduta moral, racional,
social etc., a ser adotada pelo ser humano em seu comportamento cotidiano.
Em Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino ou Kant, a questão ética
sempre foi objeto de estudos filosóficos, independentemente da visão que
se tenha sobre a definição do que vem a ser esse instituto.
Para não fugir ao escopo do presente trabalho, que é apenas de instigação, o presente tópico restringirá o debate a respeito da atuação do magistrado à luz da ética da alteridade.
Sem se aprofundar na questão filosófica, podem ser identificados
diversos tipos de comportamento ou padrão ético: individual, utilitarista,
coletivista ou baseado na alteridade.
A ética individual, de certa forma, tem como antecedente marcante
a consciência do homem enquanto ser dotado de liberdade e necessidades
básicas, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento do Estado
Liberal.
Noutro giro, a ética utilitarista elucida uma subvalorização do homem enquanto ser dotado de dignidade, uma vez que prega a separação
do comportamento ético da economia, cuja perspectiva relevante é a força
do capital e a produção do mercado, buscando-se fazer da economia uma
ciência autônoma, fundada no egoísmo esclarecido (COMPARATO, 2008, p.
281). Ou seja, há uma nítida visão patrimonialista do homem.
Por sua vez, pode-se afirmar que a ética da alteridade consiste basicamente em saber lidar com o “outro”, entendido aqui não apenas como
o próximo ou outra pessoa, mas, além disso, como o diferente, o oposto, o
distinto, o incomum ao mundo dos nossos sentidos pessoais, o desigual, que
na sua realidade deve ser respeitado como é e como está, sem indiferença ou
descaso, repulsa ou exclusão, em razão de suas particularidades (DUFAUX,
2002).
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Conforme Souza (2007, p. 179), a ética como metafísica do outro tem,
tão somente, como tarefa descrever a experiência do amor que se verifica
na proximidade do “eu” e do “outro”, sem que o “outro” seja absorvido, nem
o “eu” introduzido nele. Em outras palavras, deve dar conta da significação
originária da estrutura do “um-para-o-outro” como afirmação da diferença e
da não indiferença. A relação de proximidade com o outro tem de se afirmar
como verdadeira relação e resguardar a absoluta diferença do outro como
um ente metafísico.
Dito isso, a ética da alteridade funda-se essencialmente na busca do
bem comum, sem deixar de lado as necessidades individuais de cada membro
componente do todo. Decorre da conclusão de que deve haver restrição à
autonomia privada em favor da coletividade, mas isso não significa suprimir
as individualidades em nome do interesse da maioria.
Desse modo, considerando-se a necessidade de atendimento dos anseios da coletividade (parece aqui o discurso de comunitarismo e não ética
da alteridade), sem se deixarem de lado os direitos fundamentais individuais,
cumpre consignar o imensurável papel do magistrado na prestação da tutela
jurisdicional no mundo contemporâneo.
A análise do dever de julgar sob tal perspectiva ganha enorme importância; devido ao caráter litigioso que marca as relações sociais deste início
de século, a partir do momento em que os cidadãos passam a descobrir a
enorme gama de direitos de que são titulares, utilizando-se muitas vezes do
processo como meio de garantir a efetivação de suas necessidades, sejam
individuais, sejam da coletividade.
À luz de um universo ilimitado de aspirações do ser humano e diante da limitação física de atendimento a esses anseios, deve o magistrado
ponderar, caso a caso, a possibilidade de satisfação da pretensão que lhe é
apresentada, cotejando o direito individual com a chamada reserva do possível, não podendo deixar de lado o exame sobre o impacto que a decisão
causará para uma possível ocorrência da multiplicação de demandas sobre
o mesmo tema.
Assim, longe de ter um comportamento meramente mecanizado, tal
como o de outrora, no positivismo lógico-jurídico, o papel do magistrado nas
lides pós-modernas é dotado de contornos axiológicos extremos, mediante
os quais, mais do que meros interesses individuais, busca-se a prestação de
uma tutela jurisdicional adequada não só ao ser humano, enquanto sujeito de
direitos e deveres, como também membro de uma coletividade igualmente
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titular de direitos e deveres e carecedora da concreta e efetiva atuação do
poder público para, se não a satisfação plena de suas necessidades, a busca
do bem comum como fim último de um Estado Democrático de Direito.

Conclusão

Analisados os apontamentos feitos nos tópicos anteriores, a conclusão
a que se chega é a de que a atuação do magistrado, na sociedade contemporânea, caracterizada pela intensa litigiosidade, bem como pelo diuturno
confronto entre as posições individuais e a proteção dos direitos inerentes
à coletividade, deve ser pautada pela busca da prestação de uma tutela jurisdicional à luz da ética da alteridade.
Ou seja, as lides postas sob o crivo do Poder Judiciário devem ser
julgadas buscando-se solucionar a demanda individual, levando-se em consideração que a lide está inserida dentro de um sistema global (coletividade),
merecedor de igual tutela, a fim de que a solução encontrada albergue a
satisfação das necessidades do indivíduo, sem, contudo, deixar ao relento a
busca pela concretização do interesse coletivo.
Agir de forma diferente acarretaria um desmantelamento da tessitura
social, com o provável rompimento da harmonia ainda existente em nosso
ordenamento jurídico.
É de suma importância uma interpretação principiológica do direito
à luz das máximas constitucionais, sem deixar de lado o eficaz instrumento
das normas infraconstitucionais, pois, consoante afirmado em tópico anterior, é necessária primeiro a interpretação da norma à luz da Constituição,
para, aí sim, se socorrer dos preceitos interpretativos infraconstitucionais.
Caro leitor, os esboços acima delineados tiveram como única meta
despertar a atenção dos valentes que se aventuraram no desenrolar destas
(talvez confusas) palavras para o fato de que a atuação do magistrado é algo
muito maior e mais complexo que a mera tarefa silogística de subsunção do
fato à norma.
Julgar é ver o mundo não somente com os olhos da lei, mas sim com
os olhos de alguém com preconceitos históricos, éticos e humanísticos, indispensáveis à solução das necessidades de um ser dotado de dignidade e
aspirações ilimitadas, dentro de uma igualmente digna e protegida coletividade, inseridos nas vicissitudes de um mundo pós-moderno.
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A opinião pública e o Poder Judiciário: o tempo do
direito e o tempo da comunicação
Mônica Sette Lopes (palestrante)1

No seu clássico livro sobre opinião pública, Lippmann cuida dos efeitos do tempo no fluxo da informação. Se a demora da chegada da notícia sobre
o início da 1ª Guerra Mundial fez com que as pessoas levassem suas vidas
como se nada estivesse acontecendo, o período que transcorreu entre o fim
dela e a difusão completa da informação sobre o fato possibilitou a morte
de muitos pela certeza de que ela continuava.
A obra de Walter Lippmann sobre opinião pública começa com a
narrativa de fatos que lhe foram contemporâneos. Numa ilha no oceano, em
1914, viviam alguns ingleses, franceses e alemães e, como não eram alcançados por nenhum meio de comunicação com o continente, não tinham ideia
alguma de que se encontravam em guerra. No continente, esse intervalo até
a chegada da informação pode ter sido de umas seis horas e, em cada um
dos segundos que as compôs, enquanto eles passavam, não havia notícia do
fim da guerra. Por algum tempo, maior ou menor, a vida seguiu do mesmo
modo, apesar de não ser mais a mesma:

1

Até 25 de julho, ao redor do mundo, pessoas estavam produzindo bens
que não poderiam ser entregues, adquirindo bens que não poderiam
importar, carreiras estavam sendo planejadas, negócios estavam sendo idealizados, desejos e expectativas acalentados, tudo na crença
de que o mundo como conheciam era o mundo que de fato existia.
Pessoas estavam escrevendo livros descrevendo aquele mundo. Elas
acreditavam na imagem em suas cabeças. Então, mais de quatro anos
depois, na manhã de uma quinta-feira, chegou a notícia do armistício,
e as pessoas deram vazão ao seu indizível alívio pelo fim da matança.
Nos cinco dias anteriores, ao armistício real, no entanto, embora o fim
da guerra tenha sido celebrado, vários milhares de homens morreram
nos campos e batalha. (LIPPMANN, 2008, p. 21-22).

Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Professora associada da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Doutora em filosofia do direito.

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

O autor questiona, então,

o quão indiretamente conhecemos o ambiente no qual, todavia, vivemos. Podemos observar que as notícias sobre ele nos chegam ora
rapidamente, ora lentamente; mas o que acreditamos ser uma imagem verdadeira, nós a tratamos como se fosse o próprio ambiente
(LIPPMANN, 2008, p. 22).

Essa perspectiva, tão simbólica, serve para que ele dê início ao tratamento da opinião pública, não como uma senda monolítica que carrega as
pessoas, mas como mais um dos campos interpretativos percorridos pelos
humanos no planeta. Um ambiente de interpretação.
Nas primeiras páginas do livro de Lippmann, expõe-se a questão
central que se tentará enfrentar também neste trabalho: Como o tempo
atinge o conhecimento, considerando que ele se dá de vários modos e que o
tempo não é apenas o passar dos segundos? Como ele afeta o conhecimento
do direito quando ele se dá pela absorção do conflito por outros meios de
comunicação e como notícia?
A complexidade instala-se não apenas nos agentes emissores-formadores da opinião pública, mas também no destinatário da informação, que
conforma um determinado modo de conhecer a realidade ou o fato sobre
que se fala. Com Lippmann (2008, p. 79), portanto, já no início do século
XX, ressalta-se a refração do ambiente em decorrência de motivos muitos:

Por decorrência, o ambiente em que nossas opiniões públicas atuam
é refratário em muitas maneiras, por censura ou privacidade na fonte, por barreiras físicas e sociais na outra extremidade, por atenção
escassa, por pobreza de linguagem, por distração, por constelações
inconscientes do sentimento, por desgaste, violência, monotonia.
Estas limitações sobre nosso acesso ao ambiente combinam com a
obscuridade e a complexidade dos fatos que impedem a clareza e a
justa percepção, substituindo ficções enganosas por ideias aplicáveis,
impedindo-nos de adequados exames dos que conscientemente se
esforçam em enganar.

No fundo, estão os percalços do próprio processo interpretativo, da
hermenêutica da vida, como destino cotidiano, e a condição específica que é
a do intérprete, que funde o seu horizonte ao de todos os outros e se mistura,
seja ele o responsável por dar a informação, seja ele aquele que a recebe.
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Analisar, portanto, os processos ou a dinâmica do que se convencionou chamar opinião pública é invadir uma seara complexa que, ainda segundo
Lippmann (2008, p. 31), envolve “a relação triangular entre a cena da ação, a
imagem humana daquela cena e a resposta humana àquela imagem atuando
sobre a cena da ação”.
Assim, há algo que aconteceu. Há a imagem composta como descrição daquela cena, que é resultado da interpretação e da argumentação de
alguém também situado, que a proclamará por um meio que interferirá na
própria difusão da realidade acontecida. E há, ainda, o retorno ou o efeito
da imagem engendrada, que passa a integrar a concepção ou a compreensão
de todos sobre aquela cena. A opinião pública é, portanto, uma mescla que
se forma a partir dessas interseções e terá repercussões variáveis. Ela não
é o absoluto imóvel e perfeito.
Tudo vai depender de quem é o intérprete, do modo como ele interpreta, do canal que usa para expressar sua mensagem e dos efeitos da mensagem exposta naquele determinado meio (e em desdobramentos dele) sobre
um grupo maior ou menor de pessoas. Não há, portanto, nada de unívoco
quando se trata de opinião pública e de sua conformação ao longo do tempo.
A questão mais específica a ser posta, como decorrência daquelas
já enunciadas, diz respeito ao modo como a atuação do Poder Judiciário é
absorvida como cena de ação, imagem humana e resposta humana àquela
imagem, que influencia a cena da ação, considerando que sua matéria-prima é
o conflito, ponto muito sensível no que concerne ao interesse do público e que
é apreendido pelos diferentes meios de comunicação de formas específicas.
O primeiro aspecto a reforçar ou a reiterar é o fato de o direito se
presumir conhecido. A isso se segue o paradoxo de que não é usual o estudo
dele sob a perspectiva dos modos como se comunica e da interferência ou da
convergência das mídias (das novas e das velhas mídias). A incongruência
dessa cegueira em relação aos processos reais do direito faz com que seja
ele observado apenas como escrita, e especialmente como escrita impressa,
com prejuízo de outros canais de expansão contextual e mesmo textual e
com a incompreensão dos efeitos da apropriação de seus fazeres por outros
meios de comunicação, especialmente os da era eletrônica. Continua-se com
a perspectiva de que a escrita é única forma de manifestação, rejeitando-se
a tradição da oralidade, que persiste como vivência em espaços decisivos
da produção normativa, como nas discussões das leis (o que é revelado e o
que não é revelado delas), nas sessões de julgamento, nas salas de audiência,
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nas salas das delegacias, nos escritórios dos advogados, para não se falar na
pontuação oral dos conflitos em sua grande medida.
Considerando esse aspecto intensamente sensorial dos conflitos, o
direito será sempre um meio (e nunca o único meio) que traduz a experiência da inteireza do encontro real de corpos. E, sendo tradução da vida, será
sempre diferente dela, até porque já a transporta por outro meio.
Despreza-se, porém, a abertura cognitiva que se dá, já que direito e
comunicação constituem subsistemas do sistema social em ponto maior, na
revivência ligeira de Luhmann, ambos com linguagem própria e com fechamento operacional, que os faz decodificar a realidade (e nela os conflitos)
de acordo com modelos específicos.
Se é frustrante, sob o prisma da técnica jurídica estrita, a forma como
os meios de comunicação absorvem seus conceitos, seus ritos e sua procedimentalidade, não se trata esse de um dilema que se alastre apenas a partir
de suas contingências. O modo de expor a notícia e de comunicá-la, os riscos
à imagem, a dificuldade de entendimento do que há de específico no direito
exposto nas decisões são características de desde sempre. Assim, a solução
nunca estará em rejeitar a liberdade de expressão como bem essencial da
democracia, mas em compreender o processo em sua peculiaridade e em
fixar modos para que a informação e o conhecimento se expressem de modo
direto e claro. O fato de o direito não ser pesquisado, internamente, na perspectiva de sua comunicação, já constitui em si um agente complicador a ser
reconhecido e enfrentado.
A partir dessa tônica, segundo a qual a dispersão do conhecimento
do direito e a consolidação da opinião pública ocorrem num ambiente que
também formam e que guarda a inconsistência e a indefinição de medidas e
de conteúdos, pela instabilidade dos processos de interpretação e de argumentação, cabe a reflexão sobre o papel exercido pelos meios de comunicação
em toda sua complexidade. Tema que tem merecido pouca acomodação na
teoria do direito, a sensação que tenho, nesta primeira pessoa vazada de
susto e convicção, é de que alguns outros autores deveriam acompanhar o
Kelsen dos primeiros anos dos cursos de direito, para fazer com ele o contraponto dialético da realidade viva da dinâmica e da estática jurídicas. Um
deles é o canadense Marshall McLuhan.
É dele a afirmativa de que o meio é a massagem. O termo mensagem
foi cunhado no proposital equívoco da vogal (e para a), para enfatizar que ele
toca o corpo dos humanos, porque se integra nele e porque, mesmo quando
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rejeitada a sua consideração ou importância, ele implica uma reação física
a um ambiente de comunicação que se expande e envolve no paradoxo essencial da dialética do correr dos dias. Assim ele se explica:

Toda mídia nos domina totalmente. Ela é tão poderosa nas suas consequências pessoais, morais, éticas e sociais, que elas não deixam nenhum
espaço de nós intocado, inalterado, inafetado. O meio é a massagem.
Qualquer entendimento da mudança social e cultural é impossível sem
o conhecimento do modo como a mídia atua como ambiente. (McLUHAN; FIORE, 2001, p. 26).

O direito não está infenso a esse domínio, e a atuação dos juízes tampouco está. Quando ele se presume conhecido na integralidade dos processos,
mas não é, isso significa algo sobre a escolha de seus meios de comunicação.
Para medir como o conhecimento do direito efetivamente chega a
seus destinatários nas múltiplas formas de expressão do fenômeno jurídico
(lei, decisão, teoria, preponderantemente), deve considerar-se toda a escala
que vai da comunicação oral, passa por sua transformação escrita (a redação
dos costumes ao longo da Idade Média, por exemplo), alcança a imprensa
(que culmina no direito como um dos vetores do processo de codificação),
percorre, sem grandes influências, a era elétrica (rádio, televisão, cinema) e
cai na tecnologia de informação e em todos os seus instrumentos (a internet
e o meio digital em expansão).
Não será precisa uma densidade textual maior para expor a repercussão do tempo da comunicação geral e da comunicação do direito na
perspectiva de cada uma dessas vivências de expressão humana. Não será
preciso maior aprofundamento para perceber o modo como a mensagem
será comunicada e o nível de adesão e/ou de permanência do registro dela.
Não será preciso muito para entender porque, na versão de McLuhan, o meio
interfere tanto na mensagem, que se transforma nela e em uma extensão do
corpo. Do corpo do direito em especial. Das mazelas do corpo do direito em
especial. Do benfazejo do corpo do direito em especial.
À fluidez e à imediatidade da comunicação oral contrapõem-se o
distanciamento e a marcação alongada da comunicação impressa, em que
os textos permanecem, ainda que o acesso a eles não seja absoluto.
A ambos contrapõem-se os meios da era elétrica, que são apreendidos
na rotina de grande parte dos habitantes do planeta e transformados numa
extensão de seus corpos, mas não interferiram na comunicação do direito e
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de seus principais fenômenos. O ficar à margem dela, porém, é dado relevante do direito como ele é, na medida da sua escolha por manter apenas a
tradição do texto impresso até a entrada em jogo da internet, como processo
de acentuada conversão dos meios e de dispersão deles de forma renovada.
Considerando a perspectiva de McLuhan, pode-se penetrar a profundidade das intervenções midiáticas e da qualidade multiforme delas a partir
da história dos meios de comunicação:

De novo as consequências do letramento ou da televisão são mais ou
menos as mesmas em qualquer sociedade ou variam de acordo com o
contexto social ou cultural? É possível distinguir culturas da visão nas
quais o visto se sobrepõe ao que é ouvido, e culturas da audição, mais
ligadas aos sons? Cronologicamente, há uma “grande divisão” entre
as culturas orais e literárias, ou entre sociedades pré e pós-televisão?
A invenção — assim como a adoção e o desenvolvimento — de locomotivas e navios a vapor fez reduzir o tempo das viagens e ampliou
os mercados. A eletrônica, a palavra que não era usada no século XIX,
propiciou o imediatismo como previam os comentadores da época
(BRIGGS; BURKE, 2006, p. 21).

E como fica o direito em relação a essas variáveis, especialmente do
imediatismo, que impõe uma temporalidade tão diversa da que é tradicionalmente sua? E como fica o tempo do direito na contingencialidade de um
ambiente em que meios vários geram efeitos vários? E como fica o tempo
dos juízes2 e das instituições que os congregam? Como os múltiplos tempos
da informação são disseminados e sentidos pelos meios que espalham o
conhecimento sobre o que fazem? Como dosar o tempo da informação sobre
o direito e da formação para o direito hoje?
Não há porque desesperar diante do sem resposta dessas perguntas
ou diante das respostas antagonicamente corretas. Não há porque desesperar
em relação ao que é da essência histórica do direito. Se a má comunicação
é um dado de sua conformação até aqui, qualquer mudança estratégica há
de partir da consciência disso e da necessidade de se compreender o plano
das relações fundadamente interdisciplinares como sendo elemento seu a
exigir tratamento, cuidado, apreensão.
2

Usa-se o termo aqui genericamente pretendendo abranger todos os que julgam, independentemente do grau de jurisdição.
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Um bom começo de conversa pode ser a percepção de que a comunicação do fenômeno jurídico, como parte dos processos interpretativos que
são de sua natureza, dá-se em escalas temporais que convergem e divergem
e se sobrepõem e se dissipam. François Ost, que bem traça esse circuito de
consonâncias e de dissonâncias, propõe em seu livro — que deve ser lido
e ensinado pela abertura à dinâmica e à crítica — três teses para analisar
a relação entre a temperança como sabedoria do tempo e a justiça como
sabedoria do direito.
A primeira é de que o tempo é uma instituição social, antes de ser
um fenômeno físico e uma experiência científica. Ele depende “da experiência mais íntima da consciência individual, que pode vivenciar o minuto
do relógio, ora como duração interminável, ora como instante fulgurante”
(OST, 2005, p. 12).
A amoldagem do fenômeno físico do tempo esculpe os tempos do
direito e os contrapõe a tempos sociais outros, entre os quais está o instantâneo da notícia, que precisa narrar o fato no momento em que acontece e
extrair dele ilações percucientes, na intenção de estabelecer vínculos para
o futuro. A duração interminável do direito e a da comunicação coincidem
na ingenuidade de imaginarem e/ou pressuporem que o poder da lei ou da
decisão e o clamor da notícia possam atuar por si sós na modificação das
estratégias humanas de burlar limites. A força da sanção e a força da comoção social que enuncia um modo de sentir da opinião pública, generalidade
que se assume quase em licença poética, são vocações ideais que perdem
consistência e, se não tratadas criticamente, transformam-se no lugar comum
do instante fulgurante. Pouco mais do que uma imagem ou uma miragem.
Essa colocação emenda com a segunda tese de Ost (2005, p. 13), para
quem a função principal do direito é

contribuir para a instituição social: mais do que interditos e sanções,
como outrora se pensava, ou cálculo e gestão, como frequentemente se acredita hoje, o direito é um discurso performativo, um tecido
de ficções operatórias que exprimem o sentido e o valor da vida em
sociedade. Instituir quer dizer aqui estreitar o elo social e oferecer
aos indivíduos os pontos de referência necessários à sua identidade
e autonomia.

O estreitamento desse elo e a concreção do sentido da justiça só
são possíveis na vivência do conhecimento mais abrangente de todas as
circunstâncias do processo de formação do direito e nos processos de sua
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internalização e aplicação. O conhecimento é um dado da justiça. Incindível
dela com sua marca que percorre do tempo do passado na memória, aterra
no presente e se joga no futuro. Um conhecimento que não pode rejeitar
mobilidade e mudança nos três tempos que se somam e se separam num
paradoxo. Esse é o estreitamento dos laços sociais que não constitui uma
aritmética compartimentada para a formação da opinião pública, mas exige
a experiência dolorida que caracteriza o processo de conhecer que pode ser
dimensionado, já na metáfora de contenção corporal e de ambiguidade do
saber que vem do mito da caverna platônico. O homem, que sai do escuro
da caverna e percebe que os reflexos-sombras que via não correspondem às
figuras reais, tem dificuldade de enxergar e precisa acostumar-se à claridade
do seu novo saber. Perceber o que não sabia e emergir no assombro de ver
o desconhecido e descobri-lo é percurso que dói nos olhos, que massacra
o corpo. Não pode ser diferente em relação ao direito, porque expor como
ele é, para além das imagens projetadas como sombras, demanda tempo e
desvendamento de fragilidades endógenas que podem balançar certezas e
legitimidades artificialmente assumidas. No entanto, descobri-lo é essencial
para construir e compartilhar sua identidade como elo entre todos os partícipes das relações humanas e para possibilitar a adesão a ele e aos limites
que fixa.
O grande auditório dos destinatários do direito não sabe como a lei
é feita, não sabe como a decisão é feita, não sabe como a sanção é feita. A
opinião pública não domina os procedimentos do direito. O direito é um
lugar de punir apenas. E, por isso, a grande cena da teleologia que justifica o
porquê de cada lei como impulso para a adesão espontânea a ela perde seu
sentido. As blitze da lei seca e os modos de evitá-las são mais importantes do
que o princípio de proteção da vida que a lastreia. A punição dos menores é
mais importante do que toda a rede de proteção que justifica o Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Os juízes encarnam o último estertor na esperança de justiça. A medida da restauração de todos os abusos. A superação de todo mal. No entanto,
quando se pensa apenas na sanção como forma de realização da justiça,
está-se, necessariamente, a um passo da frustração, porque ela não propicia
a volta ao passado e atua em limites temporais muito restritos. Esconder o
condenado atrás de grades, enviar os oficiais de justiça a campo para buscar
dinheiro, usar as ferramentas que permitem acesso à vida dos devedores
são atividades rotineiras do fazer da justiça — mas só se realizam para os
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que têm bens —, a demandar uma intelecção procedimental minuciosa que
é desinteressante para os que não são do meio; interessa apenas aos que se
especializam nos meios de comunicação do direito e que, por isso, correm
o risco de falar para si mesmos, num movimento circular.
Talvez dois aforismos rascantes de Chesterton sobre o jornalismo e
os jornalistas sirvam, na analogia, para acentuar essa dimensão extensa do
tempo e do conhecimento do direito:

Jornalismo: “escrever mal em larga escala; a arte de bobas às pressas;
uma máquina de multiplicação e aumento das coisas pequenas indefinidamente; a arte de fingir saber”
Jornalistas: “aquele que é vastamente ignorante sobre muitas coisas,
mas escreve e fala sobre todas elas; uma pessoa que não entende nada
a não ser como escrever sobre tudo que não entende (AHLQUIST, 2011,
p. 63).

E os juízes? Essas frases servem para nós? Não estamos sempre diante
de um desconhecido na realidade que se instala entre as capas do processo e
que nos enuvia a visibilidade da vida tal como aconteceu? Será que entendemos tudo o que julgamos? Será que sabemos da matéria vital que contamina
cada conflito? E, se não sabemos, como expor nosso desconhecimento?
Fazer perguntas pode não ser uma forma aconselhável de expor
ideias, mas pode ser também aquela que mais claramente registra a extensão do problema. O muito do não saber e do incerto que caracteriza o
direito, como ambiente de interpretação diferida, atua na composição de um
quadro de ambiguidades e de desentendimentos que se alastra nos processos de instituição de elos sociais ao longo do tempo. E que chega à opinião
pública, que os sintetiza na vertente da impunidade, da incompreensão, da
indiferença, da ineficiência.
Quando se soma a isso a intervenção dos meios de sua comunicação, a
questão se agrava. Se, por um lado, os meios próprios do direito não catalisam
a adesão do público e não são bem assimilados, quando ele se transforma
em notícia costuma encontrar o desconhecimento sobre sua face técnica e
a rejeição ao campo problemático circunstancial de sua tradição, o que o
transformam num outro distante dos laços que ele deveria armar.
Nesse sentido, a comunicação pela notícia acaba, ela própria, institucionalizando o tempo na exigência de urgência da solução, sem nenhuma
consideração com parâmetros de segurança dos envolvidos e dos meios de
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aplicação do direito que se dirigem para a busca de certeza. Essa pressão
tem aspectos positivos, que estão em chamar a atenção para um conflito que
está a exigir solução pronta. O açodamento, no entanto, pode comprometer o
processo de conhecimento dos fatos e a garantia do contraditório e da ampla
defesa, como valores históricos da humanidade.
Esse andar na corda banca, que desloca a pessoa para a exposição
ampla, justifica uma oração sempre feita no sentido de que os culpados apontados pela sanha da notícia da hora sejam realmente os autores dos crimes
que se lhes imputam. Porque, se não forem, haverá sempre muito pouco a
ser feito para estabelecer-lhes a higidez da identidade anterior ao achaque3.
Isso deve ser compreendido a partir da constatação de que a notícia
também é um discurso performativo, um tecido de ficções operatórias que
exprimem o sentido e o valor da vida em sociedade. E ela se desloca no tempo
num ritmo que não escapa do perímetro do relógio.
Tome-se apenas superficialmente o tema da morosidade da justiça,
cujas muitas pontas (da tradição de gestão cartorária das secretarias de varas ao excesso de recursos, passando pela trama argumentativa das partes
e pelas intercorrências do processo, como as ausências de testemunha e a
necessidade de perícias) nunca são suficientemente exploradas como matéria
da realidade concreta do direito. Transformado em notícia, a complexidade
dos fatores acaba resumida em seus efeitos, na matemática estreita das estatísticas que escondem a narrativa da vida.
Esse tópico, que se relaciona ao próprio tempo, leva à terceira tese
que Ost (2005, p. 13) desenvolve em seu livro, resultante da “interação dialética” das anteriores e fala do “laço potente” entre o direito e o tempo. O
direito “afeta diretamente a temporização do tempo, ao passo que, em compensação, o tempo determina a instituinte do direito”. Dito de outro modo,
“o direito temporaliza, ao passo que o tempo institui”.
Ao viver a morosidade, o direito é instituído pelo tempo. O tempo
também o institui na medida do não voltar atrás, que caracteriza o juízo
sobre os fatos da lide e a força (instituidora) da coisa julgada, para usar duas
situações como amostra.
3

Vejam-se como amostragem, entre tantos outros exemplos, BEGLEY, 2010, e RIBEIRO, 1995, respectivamente, sobre o Caso Dreyfus e o caso Escola Base, e, numa reminiscência fundamental,
remontando a um período de transmissão oral da mensagem escrita numa imprensa de poucos
leitores no Brasil, PATROCÍNIO, 1977, sobre o caso Motta Coqueiro.
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O direito faz o tempo da justiça a seu modo. O tempo dá suas voltas
quando passa nas múltiplas dimensões, quando se isola num passado a recuperar ou não, quando se projeta num futuro que se quer conter; amolda
o direito. O tempo dá suas voltas quando implanta precedentes e também
quando impõe a sua alteração.
E tudo se faz pela construção textual a usar predominantemente o
meio impresso, o qual caminha nas entrevias dos vários tempos vividos
simultaneamente sob o signo da hermenêutica:

A hermenêutica dos textos — exercício quotidiano do jurista — contribui eficazmente para esta ligação intertemporal: não é o juiz requisitado para decidir casos de hoje com ajuda de textos de ontem, tendo
simultaneamente em mente o precedente que sua decisão poderia
representar amanhã? Reinterpretando doutrinas antigas à luz das
questões da atualidade, ele dá vida a soluções que não tinham esgotado
todas as suas promessas; traçando novos caminhos com a ajuda de
textos que criam autoridade, restitui à tradição seu verdadeiro alcance:
transmitir mundos possíveis que retroativamente podem enriquecer
os princípios herdados (OST, 2005, p. 32).

O direito e os meios de comunicação, que municiam a opinião pública,
atuam na ligação dos vários tempos de modo peculiar, especialmente porque
a notícia constitui sempre um recorte na fundação do presente e acaba por
ser um processo de curta duração.
O imediatismo esbarra na tendência de duração do direito, voltado para a promessa de que os limites se tornem um hábito e componham
tradição na definição dos comportamentos. A mensagem ideal do direito é
de permanência e de estabilização e esse é o grande dilema que ele vive no
empuxo das circunstâncias e da imprevisão do conflito.
Ele esbarra ainda no processo judicial, separado da vida real por ritos
e marcações de prazo para o exercício do caminho até a justiça, que, na sua
apropriação formal, lida com os pontos de conflito, especialmente daqueles
que se apresentam como eixo central da curiosidade do público, sedento
por esta matéria-prima do direito, como acentua Garapon (1999, p. 167):
A justiça não pode ser dirigida senão a partir de faltas, desordens,
homicídios, catástrofes, em suma, dramas que contribuem para dramatizar um pouco mais. Mas enquanto o crime, que sempre existiu,
estava anteriormente localizado nas margens, eis que se encontra propulsionado para o centro de nossas sociedades. Os meios de comuni213
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cação põem-no em cena, suscitando indignação da opinião pública e
uma nova expectativa de justiça. Se esta se encontra na incapacidade
jurídica de punir, não tardamos a emocionar-nos com isso, e até a
suspeitar de uma qualquer influência oculta.

O conflito expõe a vida humana na possibilidade da falta, da desordem, do abuso e do drama, que são potência identificada em cada história
pessoal ou coletiva. Essa substância que nos identifica e une clama a atenção
do público para o outro, que é igual, e conforma uma trama que é vista de
modo diferente pelo direito e pela comunicação de massa. No direito, ela
é digerida como forma e procedimento. No noticiário, ela é expelida como
enredo dos fatos alinhados e seguindo para um desfecho em que se espera
uma justiça que não termine a história “de cabeça para baixo”4. No direito,
ela vira papel. No noticiário, ela vira show.
Garapon ressalta a perspectiva da moral e da justiça quando espetacularizadas:
Contudo uma moral que se anuncia unicamente através dos escândalos
é de um gênero particular. A sua irrupção no debate público — poder-se-ia falar de debate? — tem consequências no seu conteúdo. A moral
já não é uma questão de convicção pessoal, de fé privada, já não inspira
o direito e já não limita o político: é suposta dar forma à emoção coletiva. Entramos no regime da moral espetáculo (GARAPON, 1999, p. 168).

O grande risco dessa superexposição — que sempre foca um imediatismo que não é próprio da vida — é o da transformação em ficção não apenas
do direito (num construto que não sobrevive à densidade problemática das
técnicas de que se compõe), mas também das pessoas. Daquelas que têm o
direito como ofício e daquelas que são partes ou testemunhas.
Não se trata, porém, de algo que se possa regular com a imposição
de amarras e limites. A única solução para a instabilidade da convergência
entre os fazeres do direito e da notícia está na abertura cada vez maior
para a exposição crítica dos procedimentos de um e de outra. Está no conhecimento, na sua máxima dissecação e na sua máxima exposição. Está
na clareza do verbo que conhece o modo de se comunicar por mais de um
meio, simultaneamente, em tempos ligados ou desligados. Está no infinito
das circunstâncias que devem ser vividas com a consciência das dimensões
4

Com Chesterton nos aforismos trazidos em AHLQUIST, 2011, p. 64.
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do ambiente e da potencialidade de imersão naquilo que Lippmann (2008,
p. 30) chama de pseudoambiente permeado por ficções:

Por ficções não quero dizer mentiras. Quero dizer a representação do
ambiente que em menor ou maior medida é feita pelo próprio humano.
A variedade da ficção se estende desde a completa alucinação até o
uso perfeitamente consciente do modelo esquemático dos cientistas,
ou sua decisão de que para seu problema particular a exatidão além
de certo número de casas decimais não é importante.

As ficções que operam no pseudoambiente acabam por atingir as
pessoas e conformá-las a certo padrão ideativo que pode fazer delas personagens fantasiados. Grandes e pequenos sujeitam-se, então, à transfusão na
descrição parcial sobre o que são:

Grandes homens, mesmo durante o período de suas vidas, são usualmente conhecidos pelo público somente através de uma personalidade
fictícia. Eis a parcela de verdade no velho ditado do que nenhum homem é herói para seu criado. Há nele somente uma parcela de verdade
posto que o criado, e o secretário particular, frequentemente estão
imersos na ficção (LIPPMANN, 2008, p. 24).

A questão é que, numa perspectiva estritamente epistemológica, o
direito e a atuação dos órgãos do Poder Judiciário, como elementos dele, não
podem assumir o risco de serem conhecidos como uma ficção, inventada na
imaginação dos que os veem de fora e fazem dele matéria de notícia, cenário
para o escândalo e a insatisfação do público.
Cabe aos juízes e a todos os que têm o direito como ofício assumir
todos esses fatores, que vão da simultaneidade dos vários tempos à convergência dos meios de comunicação, que interferem na transmissão da
mensagem como parte de sua corporeidade para afirmar a dimensão problemática do conhecimento do direito e, com isso, atender às demandas da
democracia de opinião em que isso tudo atua num ritmo que é característico,
como ressalta Garapon (1999, p. 169):
Essa nova democracia de opinião foi menos escolhida por nós do que
imposta por novos instrumentos tecnológicos e por um contexto histórico e geopolítico inédito. Os seus expedientes são por vezes diabólicos,
por vezes benéficos, sempre desconcertantes. Também não temos
escolha: o político deve pactuar com essa nova solicitação moral, com
as suas formas desordenadas e surpreendentes. A indignação moral
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dá ao viver-juntos a sua energia, a sua matéria original, que o político
deverá transformar.

O direito não pode fugir dos paradoxos da democracia de opinião. O
direito não pode fugir do jornal, do rádio, da televisão, do cinema, da internet. E
porque deve demonstrar-se em todos esses meios, que são também extensões
de seu corpo, cada um de seus agentes deve conhecê-los, entendê-los e estar
ciente de que eles são a massagem que carrega a mensagem e toca todos os
destinatários e os atinge mesmo quando a comunicação não se efetiva bem.
Se não há como fugir dos perigos e se é dever usar os meios da melhor
forma possível, é oportuno continuar a fazer perguntas: O que deve ser dito
sobre os vários tempos do direito e do conflito que é por meio dele avaliado?
O que nós temos a comunicar sobre o tempo em que vivemos, sobre a justiça
que fazemos? Sobre o como, onde, porquê, para quê, enquanto, quando do
nosso cotidiano de juízes? Que lugar devemos ter para o relato dos nossos
fazeres? Será que isso é notícia? E, se for, como os meios de comunicação,
cada um deles, com sua peculiaridade, podem ser usados para a composição
de um ambiente que não seja uma ficção sobre uma realidade problemática?
Terminar com perguntas revela a assunção de um não sabido que vai
na contramão de qualquer pretensão de se fazer teoria ou ciência.
Mas este texto é apenas o repositório da angústia de saber que a realidade do mundo, a realidade do direito e a realidade do modo como se dá o
conhecimento não se apreendem facilmente, não se comunicam facilmente.
A única certeza é de que não se pode esconder a vida. Não se pode
esconder da vida.
Os meios de comunicação são criações humanas que permitem o exercício de uma das maiores dádivas que nos foram dadas: a possibilidade de viver
para contar como é a vida... E assim perceber e se inserir nas várias escalas do
tempo. E assim deixar o registro do tempo a congregar a profusão dos relógios
que o marcam, simultaneamente, no trânsito entre passado, presente e futuro.
Retomando a perspectiva de Lippmann, que abriu este texto, o direito
faz parte do ambiente no qual vivemos e o seu conhecimento dá-se indiretamente em relação a muitos que, presume-se, devam conhecê-lo. As notícias
sobre os conflitos e sobre sua apreensão jurídica chegam ora rapidamente,
ora lentamente e isso vai definindo o que seja a verdade que se mistura e/ou
conforma o próprio ambiente. E, simultaneamente, isso acontece na notícia
que proclama o crime do dia e no fluxo dos milhares de processos que se
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avolumam para o julgamento dos crimes do dia anterior. São faces diversas
da mesma realidade que integra o ambiente nos seus saberes e não saberes.
Não se pode temer a opinião pública, porque ela não existe nem como
ente, nem como monstro. Ela é plasmável como comunidade de intérpretes a
demandar constantemente a demonstração da realidade vivida, a demandar
o conhecimento extravasado na integralidade. Olho no olho como remédio
para o olho por olho, dente por dente.
A nós, juízes, cabe a ousadia de contar e de expor o nosso mundo
como é. E assim, apenas assim, alcançar e incorporar a dimensão do tempo
múltiplo e possibilitar o conhecimento sobre como é fazer justiça. A justiça
que não tem espaço para o abstrato ou para véus que escolham o que se quer
ver. A justiça viceja na circunstância. Cotidianamente.
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Reflexões sobre o papel do Poder Judiciário na era dos
princípios: breve análise histórico-evolutiva
Newton Pereira Ramos Neto1

Introdução
Em 1889, no famoso caso “Riggs contra Palmer”, um tribunal de Nova
Iorque foi chamado a deliberar acerca da possibilidade de um herdeiro nomeado no testamento do avô ser parte legítima para a percepção da herança.
Havia de se considerar ter ele assassinado seu ascendente exatamente
com o objetivo de receber sua parte nos bens. No caso, o avô havia feito um
testamento legando para o neto sua propriedade. Porém, ao resolver casar-se novamente e elaborar novo testamento, teve a vida ceifada como forma
de se evitar uma nova sucessão formal dos bens.
Não existia controvérsia quanto ao fato de que o direito das sucessões
não havia expressamente previsto a hipótese, especialmente a possibilidade
de limitar-se o direito à herança quando o óbito fosse decorrente de ato
praticado pelo próprio herdeiro.
O referido tribunal entendeu, ao exame da hipótese concreta, que a
interpretação literal do direito norte-americano, capaz de impedir qualquer
limitação à eficácia do testamento, concederia ao herdeiro a possibilidade
de perceber a herança.
Contudo, a mesma Corte considerou que qualquer lei ou contrato
deveria ser limitado na sua execução e nos seus efeitos por cláusulas gerais
e fundamentais. No caso, havia de se prestigiar uma pretensão do direito
que atribuísse ênfase às condutas imbuídas de boa-fé e que não afrontassem os princípios vigentes, de modo que não seria admissível a percepção
da herança por aquele que praticou fato ilícito do qual resultou a morte da
pessoa sucedida, embora essa fosse a solução sugerida por uma interpretação
literal do direito formal posto.
1

Juiz federal. Mestre em direito, Estado e constituição pela Universidade de Brasília – UnB. Professor
universitário.
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A coerência do sistema jurídico, assim, exigia que a cláusula geral,
segundo a qual não é dado a ninguém prevalecer-se de sua própria torpeza,
deveria limitar a resposta aparentemente simples que derivava da aplicação
isolada do direito das sucessões.
A solução de casos como esse, que não encontram resposta mediante
a simples consulta aos textos legais, é tema que ainda hoje angustia os tribunais e os juristas em geral.
Nesse sentido, indaga-se se o magistrado deve ter uma postura comedida, limitado a uma interpretação mecânica e meramente subsuntiva das
leis, ou se deve buscar a solução que melhor se ajuste aos ideais de justiça da
sociedade, mesmo que, para isso, seja necessário sacrificar-se o sentimento
de segurança jurídica, tão caro aos defensores da visão do direito como um
sistema jungido a uma lógica de vinculação semântica às normas que estão
expressamente previstas no ordenamento.
A solução para essa indagação é simples e difícil ao mesmo tempo.
Simples porque parece ser inquestionável o reconhecimento de que,
diante de um sistema de princípios, cabe ao intérprete da norma buscar a
solução mais afinada com as exigências de justiça do mundo contemporâneo;
difícil porque essa alternativa torna extremamente complexa a tarefa de
aplicação do direito, na medida em que os chamados casos difíceis passam
a ser enfrentados a partir de normas não extraídas de maneira silogística
da ordem jurídico-formal estabelecida.
Para isso, entretanto, impõe-se uma mudança de olhar, uma superação de paradigmas2.
2

Sobre a noção de paradigma, no âmbito da filosofia da ciência, Thomas Kuhn o definiu como um
mecanismo de compreensão das transformações científicas e seus fenômenos, caracterizando-se
como descobertas universalmente reconhecidas que, num determinado marco temporal, fornecem
soluções para os problemas de uma comunidade de cientistas. No âmbito das ciências jurídicas,
Jürgen Habermas considera que os paradigmas do direito definem um modelo de sociedade capaz
de explicar como direitos e princípios devem ser concebidos e implementados para que, num dado
contexto, realizem as funções que, normativamente, lhes dão razão de existir. Sobre o tema, vide
KUHN, Thomas S. The structure of scientific revolutions. 2nd ed. Chicago: University of Chicago
Pr., 1970. Há uma versão em português: A estrutura das revoluções científicas. 7. ed. São Paulo:
Perspectiva, 2003. Vide, ainda: HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. Trad.
Ana Maria Bernardo et al. Lisboa: Dom Quixote, 1990; e Direito e democracia: entre facticidade e
validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. v. 2
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Todavia, não se pode olvidar que qualquer mudança de paradigma
importa, num primeiro momento, em duas consequências elementares. Primeiro, o enfrentamento de resistências, nas mais variadas vezes, acompanhadas de perplexidades e desconfianças, oriundas do compreensível receio
quanto à busca de novos horizontes, quanto ao transitar por caminhos até
então desconhecidos e que não se sabe para onde nos conduzirão. Segundo,
a formulação de questionamentos, de dúvidas, de reflexões que nem sempre
— ou quase nunca — vêm acompanhadas de imediato das soluções para a
problemática que se levanta.
Essa dificuldade, aliás, decorre primordialmente da circunstância de
que os paradigmas são herdeiros de nossa percepção de mundo, de nossas
crenças, valores e experiências, frutificando-se através de regras de vida
e interpretação da sociedade. Mudá-lo — o paradigma — é romper com o
estabelecido, é fugir da posição confortável que nos sugerem as pré-compreensões fenomênicas. Como ressalta Oliveira,
ultrapassá-lo no sentido de sermos capazes de adquirir um novo horizonte de possibilidade de doação de sentidos à nossa autocompreensão
e à sociedade, ao mundo e à vida, mais amplo, rico e complexo do que
o anterior, é saltar para além da linha de Rhodes, que um paradigma
pode representar. Implica reconhecer, por um lado, o caráter finito,
falível e precário da condição humana, algo que exige o aprendizado
crítico e reflexivo em face de tradições sempre carentes de justificação,
e requer o quase sempre doloroso abandono daquilo que mais óbvio,
natural, certo e assentado até então nos parecia3.

Tal constatação, entretanto, não deslegitima o discurso inovador, a
necessidade de questionamento dos conceitos obsoletos, 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. Enfim, não é dado ao observador renunciar à crítica pela
simples ausência prévia de soluções alternativas; antes, cabe a ele refletir
sobre aquilo que lhe é imposto como afirmação científica a fim de romper
com as amarras de uma postura de pretensa neutralidade e indiferença diante do conhecimento preestabelecido.
3

OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. A teoria discursiva no debate constitucional brasileiro
(para além de uma pretensa dicotomia entre um ideal transcendental de Constituição e uma cruel
e intransponível realidade político-social). Disponível em: <http://www.mundojuridico.adv.br>.
Acesso em: 28 set. 2009.
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É preciso, portanto, possuir olhos de poetas, olhos sensíveis capazes
de ver o novo — ou melhor, aquilo que já se apresenta para nós há muito
tempo, mas que insistimos em não enxergar4.
Nesse momento, é importante lembrar que a necessidade de superação da denominada Idade das Trevas — assim conhecido o período da Idade
Média, em que houve sensível redução da atividade intelectual na Europa —
levou os pensadores do período do Renascimento à descoberta de um novo
humanismo, com o questionamento das ideias medievais ortodoxas acerca
do universo e da sociedade.
O desenvolvimento intelectual e social então em curso obteve seu
apogeu no século XVIII, com o Iluminismo, concentrando-se o processo de
conhecimento no uso da razão como forma de reagir-se aos dogmas da filosofia católica então preponderante.
Assim, os resultados obtidos a partir da racionalidade iluminista
criaram uma consciência solipsista do homem, que passa a sentir-se capaz
de tudo conhecer e explicar a partir de dados científicos5. Tudo poderia ser
reduzido à razão humana, gerando-se um sentimento de segurança que,
ao longo dos tempos, ver-se-ia sucumbir diante da complexidade dos fatos naturais e sociais. A razão, pois, substituiu a religião como um dogma,
concentrando-se na ciência a esperança pela busca da verdade, que, naquele
momento, julgava-se apreensível pelo homem.
Por outro lado, com o advento do Estado Liberal, concebido como
reação ao absolutismo até então existente, verdadeira preponderância era
atribuída ao texto da lei, que, em sua condição sublime de manifestação da
vontade popular, era considerado como o instrumento máximo de regência
das condutas sociais e verdadeiro mecanismo de demarcação da esfera de
intervenção estatal. Pregava-se aqui a autossuficiência do direito positivo,
que, em razão de sua completude, deveria ser aplicado sem recurso a juízos
morais ou políticos.
4

5

Em “A complicada arte de ver”, lembra Rubem Alves que a perturbação ocular é comum entre os
poetas, os quais, portanto, estariam aptos a ensinar a ver além da visão óbvia. Assim, há muitas
pessoas de visão perfeita que nada veem, porque “não é bastante não ser cego para ver as árvores e
as flores. Não basta abrir a janela para ver os campos e os rios” (ALVES, Rubem. A complicada arte
de ver. Folha de São Paulo. São Paulo, 26 out. 2004. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/
folha/sinapse/ult1063u947.shtml>. Acesso em: 28 set. 2009).

Sobre o tema, vide SANTOS, Boaventura de Souza. Um discurso sobre as ciências. 7. ed. Porto:
Afrontamento, 1995.
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Sob a perspectiva do liberalismo, assim, entendia-se a lei como 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.
Em tal época, o juiz era visto como la bouche de la loi, um mero ventríloquo a quem cabia enunciar o conteúdo linguístico dos códigos, cuja literalidade supostamente seria capaz de dar solução aos mais variados litígios6 .
Nas palavras do próprio Montesquieu (1982, p. 110), nos Estados despóticos,
não existia lei, sendo esta o próprio enunciado da decisão judicial; nos governos republicanos o magistrado deveria ater-se ao conteúdo estrito da lei.
Desnudava-se, assim, um sentimento de desconfiança em torno da
atividade jurisdicional, em vista da experiência histórica que demonstrava
sua manipulação como instrumento de imposição do poder. A solução, pois,
residia em certo amordaçamento da referida atividade através de sua constrição aos limites extremos de um legalismo acrítico (DWORKIN, 2003, p.
141)7. Evitava-se o eventual abuso com a extirpação de qualquer viés criativo
no exercício da arte de julgar.
Nessa tendência, calha bem a ideia de neutralidade proposta pelo
positivismo jurídico, o qual, a partir de uma visão de completude do ordenamento jurídico, buscava dar solução a todos os problemas a serem enfrentados pelo direito.
O direito, como essa normatividade específica, diferenciada e decorrente de ideias abstratas consideradas verdadeiras por evidência, como
analisa Marcuse, só poderia ser compreendido agora como um ordenamento de leis racionalmente elaboradas e impostas à observação
de todos por um aparato de organização política laicizado.
[...]

6

7

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, n. 3, p.
473-486, maio 1999.

Como ressalta Ronald Dworkin, ao criticar o que ele chama de conservadores em questões de
direito, para estes “o direito é o direito. Não é o que os juízes pensam ser, mas aquilo que realmente
é. Sua tarefa é aplicá-lo, não modificá-lo para adequá-lo à sua própria ética ou política”.
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Assim, o paradigma do Estado de Direito, ao limitar o Estado à legalidade, ou seja, ao requerer que a lei discutida e aprovada pelos representantes da “melhor sociedade” autorize a atuação de um Estado mínimo,
restrito ao policiamento para assegurar a manutenção do respeito às
fronteiras anteriormente referidas e, assim, garantir o livre jogo da
vontade dos atores sociais individualizados, vedada a organização
corporativa-coletiva, configura, aos olhos dos homens de então, um
ordenamento jurídico de regras gerais e abstratas, essencialmente
negativas, que consagram os direitos individuais ou de primeira geração, uma ordem jurídica liberal clássica. É claro que, sob esse primeiro
paradigma constitucional, o do Estado de Direito, a questão da atividade
hermenêutica do juiz só poderia ser vista como uma atividade mecânica,
resultado de uma leitura direta dos textos que deveriam ser claros e
distintos, e a interpretação algo a ser evitado até mesmo pela consulta
ao legislador na hipótese de dúvidas do juiz diante de textos obscuros e
intricados (CARVALHO NETO, 1998, p. 241). (Grifo nosso.)

O direito, nessa perspectiva, passa a ser visto como uma simples questão de fato, de modo que os juízos de valor que circundam diversos debates
decorrem de discussões sobre o que o direito deveria ser — e não sobre o
que efetivamente é —, preocupação que melhor se encaixa no discurso da
política e da moral.
Para o positivismo, portanto, o papel do juiz é eminentemente descritivo8, de modo que cabe a ele, como um observador imparcial, apenas declarar
o que fora decidido pela autoridade legislativa, através do catálogo de regras,
a partir de critérios semânticos9. Norma jurídica, nessa concepção, é apenas
norma válida, para o que se deve abstrair qualquer noção de justiça e eficácia
da norma10.
8

9

������������������������������������������������������������������������������������������������
Daí afirmar Hans Kelsen que “a interpretação científica é pura determinação cognoscitiva do sentido das normas jurídicas” (KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes,
1998. p. 395).
Sobre o tema, vide também HART. Conceito de Direito. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
1994.

10

Essa perspectiva, entretanto, não afasta a indeterminação inerente ao direito positivo, que seria,
pois, em parte determinado pelo texto e em parte aberto para o intérprete. Assim, reduzida a
texto oficial, a tarefa da ciência do direito está limitada à descrição do quadro de suas leituras
possíveis, ao que se segue a escolha discricionária da autoridade competente no momento de sua
aplicação. O papel do direito, portanto, seria o de limitar o poder discricionário da autoridade
que aplica a norma, reduzindo-o ao espectro das interpretações cabíveis a partir de uma moldura
definida pelo texto legal (sobre o tema, vide CARVALHO NETTO, Menelick de Carvalho. A interpre-
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A derrocada do Estado Liberal, de seu turno, impôs uma mudança
de perspectiva no conceito de constituição. Utilizara-se o constituinte do
Estado Social de cláusulas que pretendiam consagrar os compromissos e
as diretrizes do poder público com a implementação de interesses sociais,
enunciando-se, através de cláusulas gerais, direitos sociais relativos ao trabalho, à educação, entre outros.
O papel do Judiciário, pois, altera-se significativamente com o declínio
do paradigma liberal, de modo especial a partir da expansão do constitucionalismo, na segunda metade do século XX11.
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 seara12.
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 confiança13 — se
inverte, passando o magistrado a construir direitos a partir das denomina-

11

12
13

tação das leis: um problema metajurídico ou uma questão essencial do direito: de Hans Kelsen a
Ronald Dworkin. Cadernos da Escola do Legislativo, Brasília, DF, n. 5, p. 27-71, jan./jun. 1997. p. 40).

No caso brasileiro, esse fenômeno tem outro marco inicial: o processo de redemocratização a
partir da Constituição de 1988. Nesse sentido, vide o trabalho de BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Revista de Direito do Estado,   n. 13, p.
71-91, jan./mar. 2009.
Sobre o tema, indica-se a leitura da obra de GARAPON, Antoine. O guardador de promessas: justiça
e democracia. Lisboa: Instituto Piaget, 1996.

Pelo menos na Europa Continental, uma vez que esse fenômeno não se repetiu nos Estados Unidos
da América.
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das cláusulas programáticas, de nítido caráter aberto14, numa tendência de
“normativização” da Teoria da Constituição15.
A atividade interpretativa dos tribunais, nesse contexto, irá incrementar-se a partir da necessidade de proceder-se à leitura das cláusulas abertas
e enfrentar-se a questão relativa à conversão dessas previsões abstratas
em direitos efetivos, com a fuga de uma concepção meramente formal dos
textos normativos.
Nesse contexto, passa-se a engendrar, no plano da filosofia, uma teoria material do direito a partir da constatação da insuficiência do positivismo — notadamente do normativismo kelseniano — como mecanismo de
fundamentação do fenômeno jurídico, fugindo-se, pois, de uma dicotomia
que embalou o pensamento ao longo dos séculos: direito natural e direito
positivo16. O direito moderno, pois, é marcado como um sistema fruto de
decisões contingentes adotadas em um determinado contexto histórico,
apresentando-se como um fenômeno que reproduz a si próprio a partir de
fatos sociais, sempre sujeito a mudanças alheias a qualquer compreensão
metafísica das fontes normativas17.
14

15

16
17

“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 (CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Porto Alegre: S. A. Fabris, 1993. p. 68).
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:
SOUZA NETO, Cláudio Pereira et al. (Org.). Teoria da Constituição: estudos sobre o lugar da política
no direito constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 109).
Nesse sentido é a manifestação de Paulo Bonavides na apresentação da obra de Müller (MÜLLER,
Friedrich. Métodos de trabalho de direito constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005).
Sobre o tema, vide, entre outros, LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. 2. ed. Trad. Javier
Torres Nafarrate. México: Herder e Universidad Iberoamericana, 2005.
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Assim, ressalta Cristiano Paixão Pinto (2003, p. 10):

Surgem, portanto, a partir da segunda metade do século XIX, manifestações de conflito e revolta por parte de setores atingidos pela
crescente desigualdade material na distribuição de poder e riqueza.
Esse processo é acelerado pela Revolução Industrial inglesa, que altera substancialmente o sistema econômico e explicita determinadas
dificuldades de acesso — de enorme parcela da população — a bens
de consumo e participação política. São bastante conhecidos os fatores
de passagem que marcam a ruptura do paradigma liberal: a eclosão de
movimentos revolucionários na Europa (a partir, principalmente, de
1848), o surgimento e crescimento de doutrinas de feição socialista ou
anarquista (que tinham como ponto comum a forte rejeição ao Estado
Liberal então vigente) e a organização de setores da sociedade em novos grupos de pressão (sujeitos coletivos de direito, como associações
ou sindicatos profissionais). É desse período que datam as primeiras
manifestações, já no campo da teoria da constituição, acerca do estrito
formalismo em que vinha incorrendo o Estado Liberal. Recorde-se,
quanto a esse ponto, o discurso de Lassalle em Berlim (1863), em
que qualifica as constituições liberais como meras “folhas de papel”.

Nesse contexto de necessidade de materialização dos direitos, o Estado tem sua seara de atuação extraordinariamente ampliada para abranger
tarefas vinculadas a essas novas finalidades econômicas e sociais, ganhando
o próprio ordenamento maior grau de complexidade. O papel do juiz não
poderia mais ser reduzido à aplicação silogística dos textos normativos,
passando a constituir tarefa mais complexa diante da dinâmica dos programas e tarefas sociais, notadamente a partir de uma releitura do conceito
de separação dos poderes em função das exigências da sociedade moderna
(CARVALHO NETTO, 1998, p. 243-244).
Assim, com o reconhecimento da insuficiência do sistema de regras
como mecanismo de enfrentamento das demandas sociais, passa-se à construção de uma base filosófica que reconhece os princípios enquanto elementos integrantes do ordenamento jurídico e, portanto, ferramentas utilizáveis
no processo interpretativo voltado à resolução das controvérsias jurídicas.
A era dos princípios18, portanto, com a fluidez que é inerente ao exame
de seus elementos, trouxe severas dificuldades no campo da interpretação
18

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.
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constitucional. 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 argumentativa19 e do reconhecimento de que o texto é a mera “ponta do iceberg”,
sendo a posição dos atores decisiva para a exata compreensão do preceito
incidente na realidade social20.
Concebido, pois, como súdito de um constitucionalismo reaproximador do direito e da Justiça21 e refratário de um legalismo acrítico, o sistema
jurídico de princípios trouxe à tona concepções fluidas, como a dignidade da
pessoa humana, que estão a exigir do intérprete maior esforço na definição
dos limites de aplicação da norma.
Aqui se evidencia o problema dos limites da atividade jurisdicional,
já que as constituições contemporâneas irão favorecer um ambiente de protagonismo do trabalho hermenêutico, que se enriquece e se torna mais complexo à medida que se exige um incremento na atividade de justificação do
resultado decorrente da interpretação das normas e fatos a elas subjacentes.
Por outro lado, essa larga aplicabilidade dos princípios na solução das
mais variadas demandas jurídicas leva-nos a reconhecer que vivemos um
momento de “euforia constitucional” 22. É que, atualmente, todas as relações

19

20

21
22

Trotta, 2003; SCHIER, Paulo Ricardo. Filtragem constitucional. Porto Alegre: S. A. Fabris, 1999;
BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil). Revista de Direito Administrativo, v. 240, p. 1-42, abr./jun.
2005; MAIA, Antônio Cavalcanti. Nos vinte anos da Carta Cidadã: do pós-positivismo ao neoconstitucionalismo. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira et al. (Org.). Vinte anos da Constituição Federal
de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 117-168.
Ao longo do trabalho, a racionalidade será compreendida nos termos propostos por Habermas, no
sentido de uma ação comunicativa baseada em uma argumentação consistente que leve em conta
os interesses dos destinatários da decisão. Esse ponto será mais bem esclarecido mais adiante.
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Essa perspectiva orienta uma das principais obras de Müller, como se verá ao longo deste trabalho (MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho de direito constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2005).
No sentido de se reconhecer o vínculo necessário entre direito e concepções de Justiça, mas não
no sentido de se reduzir um ao outro como no jusnaturalismo.

Fenômeno que, circunstancialmente, se identifica com uma espécie de “principiologismo”, na medida em que se busca dar solução a todos os problemas sociais pela invocação não fundamentada
de cláusulas constitucionais abstratas (razoabilidade, dignidade da pessoa humana etc.), perseguindo-se muitas vezes o afastamento indevido de normas infraconstitucionais válidas, inclusive
pela simples discordância do intérprete com as opções políticas adotadas na seara legislativa.
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jurídicas podem ser discutidas sob o prisma da Constituição, na medida em
que se reconhece a sua abertura para o processo interpretativo — que a
transforma em “filtro” para a análise do conteúdo dos direitos previstos no
ordenamento como um todo — e a necessidade de sua constante materialização nas relações sociais.
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, vez por outra vem demonstrando o apequenamento dos demais
poderes diante do “terceiro gigante” (CAPPELLETTI, 1993, p. 47), o que
eventualmente revela uma potencial crise no equilíbrio das funções estatais.
Assim, se houve um passo decisivo na busca de critérios mais precisos para o exercício da interpretação constitucional, é chegado o momento
de refletirmos seriamente sobre os limites do juiz no Estado Democrático
de Direito, a fim de evitar que passemos de um marasmo jurídico 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.
É dizer, no contexto da crise do Estado Social, e notadamente diante
de uma demanda por novos direitos fundamentais23, a jurisdição constitucional é alçada ao patamar de um legislador concorrente ou subsidiário, no
dizer de Habermas24, 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 sociedade25. A complexidade da vida passa a ser
23

24

25

Sobre a demanda por novos direitos fundamentais, a exemplo dos coletivos e difusos, vide PINTO,
Cristiano Paixão Araujo. Arqueologia de uma distinção: o público e o privado na experiência histórica do direito. 2003. p. 7-367.

HABERMAS, Jürgen. Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho em
términos de teoria del discurso. 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 a 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. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993. p. 81 e ss.

229

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

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” (BERCOVICI, 2003, p. 77).
Transitamos, assim, da desconfiança no Judiciário para o descrédito do Legislativo, numa espécie de “demonização” do processo político
deliberativo26. 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 Maus
(2000, p. 185).
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 proporcionalidade27, 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 justa28.
26

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. p. 197-198).

27

28
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Uma tendência de “subjetivação” da interpretação constitucional na prática dos tribunais é patente. No recente julgamento acerca da legislação que proíbe a importação de pneus usados (ADPF
101, rel. min. Cármen Lúcia, julgada em 24/06/2009), o ministro 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 ser submetidos a esta operação. Os princípios são normas, mas quando estão
em conflitos com eles mesmos são valores”, de modo que pode haver grave incerteza jurídica em
razão da técnica da ponderação entre princípios relativos aos conflitos entre direitos fundamentais, pois a opção por um e não por outro é perigosa e ocorre de acordo com o intérprete.

	�����������������������������������������������������������������������������������������������
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 aplicação constitucional. Com efeito, assevera o autor que “a ‘Constituição judicial da razoabilidade’ é,
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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 nesta quadra do desenvolvimento histórico? Teria ele posição privilegiada em relação ao legislador? Deve esse magistrado, no exercício de sua
tarefa interpretativa, 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?
Esses questionamentos demonstram a necessidade de demarcação
dos limites da jurisdição constitucional, especialmente no que tange a uma
atividade com status normativo, já que aqui é maior o ponto de tensão entre
o exercício da função jurisdicional e a atividade parlamentar.
Com esse propósito, busca-se não reduzir a importância que o Poder
Judiciário alcançou no espaço democrático atual, visto que inegável constituir-se como 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.

portanto, uma ‘Constituição ad hoc’ e relativa (SCACCIA, 2000, p. 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, p. 23-50, abr. 2002. p. 31).
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Crise da democracia representativa, orçamento
participativo e resgate da cidadania
Rafael Ianner Silva1

1 Introdução
Os escândalos políticos que — com uma frequência anual, mensal e,
agora, quase semanal — pulularam nestes mais de 20 anos de redemocratização brasileira trazem à lume uma constatação: a democracia representativa, tal como atualmente conhecida e praticada em diversos países do
globo, está em crise.
Uma crise de legitimidade, consubstanciada na incapacidade do citado
modelo político de concretizar os valores democráticos maiores: soberania
popular, cidadania, justiça social, dignidade da pessoa humana e pluralismo
político.
Paulatinamente, ganha força e destaque na ciência política, nacional
e internacional, a corrente político-filosófica que sustenta a necessidade de
resgate da soberania popular e de uma (re)politização da cidadania através
do incremento da participação do cidadão comum nas decisões políticas
substanciais. É a teoria da democracia participativa.
Destarte, tomando como base tal quadro, o presente trabalho pretenderá analisar o instituto do orçamento participativo — processo democrático de deliberação popular sobre a destinação de parte ou da totalidade
dos recursos orçamentários, já implementado em diversos municípios e em
alguns estados do país —, suas potencialidades e limites como instrumento
de efetivação da democracia participativa e, consequentemente, de resgate
da cidadania.

1

Juiz federal substituto.
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2 A crise da democracia representativa e os novos caminhos da
democracia participativa
2.1 A democracia representativa e a concepção hegemônica de democracia
A democracia representativa pode ser definida como modelo democrático pautado na ideia de mandato político, através do qual representantes,
eleitos mediante votação em sufrágio universal, exercem o poder político
em nome do povo e para ele.
Fruto do triunfo de uma concepção elitista e hegemônica de democracia, a qual teve em Joseph Schumpeter um dos seus maiores expoentes e
que, rompendo com a ideia de democracia, enquanto soberania, a enxergava,
exclusivamente, como método procedimental de formação de governos e
construções de decisões políticas2 (SANTOS; AVRITZER, 2003, p. 45), a democracia representativa consolidou-se no século XX como modelo político
adotado pela quase totalidade dos Estados democráticos do mundo.
Como bem salientado por Boaventura de Sousa Santos e Leonardo
Avritzer, o debate democrático, que imperou na primeira metade do século XX, foi marcado pelo embate entre duas concepções de mundo: uma
conhecida por liberal-democrática e outra de cunho marxista. Ambas, à sua
maneira, procuraram responder a três questões fundamentais: “a da relação
entre procedimento e forma, a do papel da burocracia na vida democrática
e a da inevitabilidade da representação nas democracias de grande escala”
(SANTOS; AVRITZER, 2003, p. 44).
Em resposta às críticas feitas pela teoria marxista à ausência de efetiva democracia nos Estados contemporâneos, os defensores da dita concepção hegemônica, capitaneados por Schumpeter, ofereceram o sofisma
da democracia como forma e não como substância.
Adotando integralmente o argumento da manipulação dos indivíduos
nas sociedades de massa, a doutrina schumpeteriana sustentou que esses
indivíduos, ao se imiscuírem nas decisões políticas, cederiam a impulsos
2

Na esteira da concepção elitista de democracia concebida por Schumpeter, pode-se citar as obras
de Berelson, Robert Dahl. Giovanni Sartori e Eckstein, analisadas por Carole Pateman em seu livro
Participação e teoria democrática (PATEMAN apud MELO, 2001, p. 29).
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irracionais e extrarracionais, razão pela qual a sua participação deveria se
restringir à escolha de seus representantes.
Desenvolvendo o raciocínio schumpeteriano, Norberto Bobbio veio
não só a identificar a democracia como um conjunto de regras para formação de governos representativos e de maiorias, ratificando uma concepção
hegemônica de democracia que percorre o caminho do pluralismo valorativo à redução da soberania, como também identificá-la com as regras do
processo eleitoral.
Contudo, diferentemente de Schumpeter, o jurista italiano entendia
que a indesejabilidade da participação dos indivíduos decorreria do aumento da complexidade social nas democracias contemporâneas (SANTOS;
AVRITZER, 2003, p. 45).
No que tange à questão atinente ao papel da burocracia nas democracias contemporâneas, os teóricos da aludida concepção hegemônica — com
destaque, novamente, para Bobbio —, radicalizando o argumento de Max
Weber acerca da inevitabilidade burocrática3 e desprezando, entretanto, a
preocupação weberiana relativa ao aumento do controle da burocracia sobre
o indivíduo moderno, pontificaram que a existência de instituições burocráticas públicas e privadas seria mera consequência da opção do indivíduo-cidadão pela sociedade de consumo de massa e pelo Estado de bem-estar
social.
Abdicar do controle sobre as atividades políticas e econômicas em
favor de tais burocracias seria o preço pago pelo indivíduo-cidadão para
conviver no modelo de sociedade e de Estado por ele escolhidos (SANTOS;
AVRITZER, 2003, p. 47). São as palavras de Bobbio:
3

Segundo Santos, Max Weber inaugurou uma linha de questionamento da teoria clássica da
democracia, destacando, no início do século passado, a inevitabilidade da perda de controle
sobre o processo de decisão política e econômica pelos cidadãos e seu controle crescente por
formas complexas de organização burocrática. Para Weber, a emergência de formas complexas
de administração estatal levou à consolidação de burocracias especializadas na maior parte das
arenas geridas pelo Estado moderno. Todavia, o sociólogo alemão alertou para o fato de que o
fenômeno da aludida complexidade criava problemas para o funcionamento da democracia,
uma vez que instituía uma tensão entre a soberania crescente — controle dos governos pelos
governados — e a soberania decrescente — controle dos governados pela burocracia. Tal alerta
parece não ter sido observado — ou foi desprezado — pelos teóricos da concepção hegemônica de
democracia (SANTOS; AVRITZER, 2003, p. 46).
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[...] à medida que as sociedades passaram de uma economia familiar
para uma economia de mercado, de uma economia de mercado para
uma economia protegida, regulada e planificada, aumentaram os problemas políticos que requerem competências técnicas. Os problemas
técnicos exigem, por sua vez, expertos, especialistas... Tecnocracia e
democracia são antitéticas: se o protagonista da sociedade industrial é
o especialista, impossível que venha a ser o cidadão comum (BOBBIO
apud SANTOS; AVRITZER, 2003, p. 74).

Por fim, os arautos da concepção hegemônica de democracia justificaram a inevitabilidade da representação política nas democracias de larga
escala através de um raciocínio simplista e quase matemático:

[...] quanto menor for uma unidade democrática, maior será o potencial
para a participação cidadã e menor será a necessidade para os cidadãos de delegar as decisões de governo para os seus representantes.
Quanto maior for a unidade, menor será a capacidade para lidar com
problemas relevantes para os cidadãos e maior será a necessidade dos
cidadãos de delegar decisões para os seus representantes (DAHL apud
SANTOS; AVRITZER, 2003, p. 48).

Sob outro prisma, Stuart Mill justifica a representação na capacidade
de as formas representativas expressarem as distribuições das opiniões no
seio da sociedade, sendo a assembleia representativa um verdadeiro espelho
das tendências dominantes do eleitorado (MILL apud SANTOS; AVRITZER,
2003, p. 49).
Todavia, apesar de ter “vencido” o “embate democrático”, perdurando
até os dias atuais como modelo político mais adotado pelos países do globo
e sendo muitas vezes apresentada como única solução para o problema da
governabilidade nas democracias de grande escala, a democracia representativa nunca esteve invulnerável a críticas.
Tais críticas convergem para um ponto central e nevrálgico, qual seja,
a questão da ausência de legitimidade das democracias representativas e da
violação ao princípio-mor da soberania popular, guardando, assim, íntima
relação com as concepções não hegemônicas de democracia, nascidas também no pós-guerra e que serão abordadas mais adiante.
As primeiras críticas ao modelo democrático representativo remontam ao século XVIII, e têm em Jean-Jacques Rousseau o seu principal
expoente.
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Defensor ferrenho do ideal de soberania popular, o filósofo francês
radicalizava em seu discurso, ao conceber a democracia direta como único
modelo político que viabilizaria o exercício do poder soberano. Para o autor de O contrato social, a soberania jamais poderia ser representada, haja
vista consistir essencialmente na vontade geral, a qual não admitiria representação, sob pena de ser distorcida ou desvirtuada. Daí por que Rousseau
vislumbrava nos “deputados do povo” nada mais que meros comissários, os
quais, sozinhos, nada poderiam deliberar em definitivo, tendo de ser seus
atos, necessariamente, ratificados pelo titular do poder soberano (ROUSSEAU
apud MELO, 2001, p. 27).
Com efeito, o repúdio do teórico do iluminismo à representação política pode muito bem ser condensado na seguinte passagem:
O povo inglês pensa que é livre; engana-se profundamente, ele somente o é durante as eleições dos membros do parlamento; logo que
sejam eleitos, torna-se escravo, nada é. Nos curtos momentos de sua
liberdade, o uso que dela faz, bem merece que a perca (ROUSSEAU
apud MELO, 2001, p. 27)4.

A concepção rousseauniana de democracia representativa como
modelo infenso à soberania popular reverbera nos séculos seguintes, em
autores do quilate de Karl Marx (XIX) e Antonio Gramsci (início do século
XX). Este último, com direta influência do marxismo, aponta o “autogoverno
das massas operárias” como única hipótese de uma democracia plenamente
realizável, fundamento de um novo modelo de socialismo (AMARAL, 2001,
p. 32).

4

Todavia, consoante bem observado por Mônica de Melo, não se pode olvidar que o próprio Rousseau não desconhecia as dificuldades de um regime de democracia direta, chegando, assim, a uma
paradoxal conclusão: “Se se [sic] tomar o termo no rigor da acepção, jamais existiu verdadeira
democracia e jamais existirá. É contrário à ordem natural que o grande número governe e que
o pequeno seja governado. Não se pode imaginar que o povo fique continuamente reunido para
cuidar dos negócios públicos [...] Ademais, quantas coisas difíceis de reunir supõe este governo?
Primeiro, um pequeno Estado, em que seja fácil reunir o povo e em que cada cidadão possa facilmente conhecer os demais; em segundo lugar, uma grande simplicidade de costumes, que antecipe
uma infinidade de negócios e as discussões espinhosas; segue-se bastante igualdade nas classes e
nas riquezas [...] Se houvesse um povo de deuses, ele se governaria democraticamente. Não convém
a homens um governo tão perfeito” (ROUSSEAU apud MELO, 2001, p. 27).
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Por outro lado, é imperioso registrar que a tensão existente entre
modelo democrático-representativo e soberania/legitimidade populares
também foi observada por pensadores liberais e conservadores.
Hannah Arendt, por exemplo, reconhece a incapacidade do sistema
representativo de ensejar a participação do cidadão nos assuntos públicos,
concluindo que a democracia representativa se transformara em uma espécie de oligarquia, na qual “a felicidade pública e a liberdade pública se
converteram, de novo, em privilégio de uns poucos” (ARENDT apud AMARAL,
2001, p. 32).
Igualmente, Norberto Bobbio, ilustre defensor da democracia representativa ou parlamentar, reconhece as limitações à participação por
ela trazidas:

Na sociedade capitalista avançada, onde o poder econômico é sempre
mais concentrado, a democracia, apesar do sufrágio universal, da formação de partidos de massa e de um grau bastante alto de mobilização política, não conseguiu manter as próprias promessas, que eram,
sobretudo, de três ordens: participação [...], controle a partir de baixo
[...] e liberdade de dissenso (BOBBIO apud AMARAL, 2001, p. 32).

Ao final, chega o filósofo italiano à expressiva conclusão: “o método
democrático, como é praticado no sistema capitalista, não parece permitir
a transformação do sistema, isto é, a passagem do sistema capitalista ao
socialista” (BOBBIO apud AMARAL, 2001, p. 33).
Por conseguinte, essa peculiar conclusão abre caminho para se especular sobre uma questão mais profunda, qual seja, a exata relação/conexão
entre democracia representativa e capitalismo.
Nesse particular, Santos e Avritzer, magistralmente, expõem que a
concepção hegemônica de democracia (leia-se democracia representativa)
foi a saída encontrada pelos teóricos liberais para estabilizar a tensão entre
democracia e capitalismo. De acordo com tais autores, essa estabilização se
operou da seguinte forma:
[...] pela prioridade conferida à acumulação de capital em relação à
redistribuição social e pela limitação da participação cidadã, tanto individual quanto coletiva, com o objetivo de não “sobrecarregar” demais
o regime democrático com demandas sociais que pudessem colocar em
perigo a prioridade de acumulação sobre a redistribuição (SANTOS;
AVRITZER, 2003, p. 59).
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Ora, de posse desses indispensáveis ensinamentos, não é difícil perceber o porquê da procedência das críticas acima citadas: a democracia representativa, forjada como instrumento de concretização dos ideais liberais — e
no século XX, neoliberais —, exclui do ambiente democrático dois conceitos
bastante caros à noção de soberania popular e cidadania, quais sejam, participação popular e justiça social.
A crise da democracia representativa advém, portanto, de um paradoxo insuperável: a sua facilidade em se impor como pretenso instrumento
democrático e a sua incapacidade de concretizar os valores maiores da democracia substancial: a soberania, a cidadania, a justiça social, a dignidade
da pessoa humana e o pluralismo político.
O caráter instrumental, competitivo, individualista e elitista desse
modelo de democracia instaura um divórcio insuperável entre a vontade
popular soberana e a vontade individual do mandatário político, transformando em mero objeto o povo-ícone de Rousseau, sujeito/titular do poder
soberano, bem como pulverizando a noção de cidadania ativa como indispensável participação nos negócios públicos. Igualmente, a instauração de
práticas patrimonialistas e clientelistas na gestão da coisa pública veio ratificar a incapacidade do modelo democrático representativo de responder
às demandas sociais.
Finalmente, a solução simplista e exclusivamente geográfica encontrada pela concepção hegemônica para o problema das escalas — isto é, o
problema do tamanho do território e da população dos estados — ainda
deixa insolúvel a questão da representação das múltiplas identidades sociais.
Isso porque a sua noção de representatividade, fundada exclusivamente no
método de decisão por maioria, não garante a adequada expressão de identidades minoritárias no parlamento, fechando as vias de acesso ao pluralismo
político (SANTOS; AVRITZER, 2003).
De forma didática, Amaral (2001) faz um inventário daquilo que considera as principais restrições da democracia representativa à democracia
substancial, a saber: a) burocratização do aparelho estatal e aumento do
poder político decisório da burocracia, com predominância do tecnicismo
no processo decisório, em detrimento da soberania popular; b) massificação
da sociedade civil, apatia política e manipulação do consenso; c) ausência de
controle social efetivo sobre o aparelho político e de responsabilização; d)
restrições ao pluripartidarismo e ao pluralismo ideológico; e) baixa participação popular no processo de tomada de decisões políticas; f) perpetuação do
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conservadorismo, diante da impossibilidade de mudança social através dos
mecanismos parlamentares instituídos; g) redução da participação cidadã
nas eleições, reduzidas a um processo de uma escolha entre poucas opções
e convertidas em mero mecanismo administrativo; h) controle da agenda
política pelos grandes partidos políticos e pelos meios de comunicação de
massa5; i) substituição da vontade dos representados pela vontade dos representantes; j) facilidade para a ação dos lobbies e representação direta dos
grupos de interesse; k) representação mediatizada pelo poder econômico,
pelo abuso do poder político e pela manipulação dos meios de comunicação
de massa (AMARAL, 2001, p. 53).
Expostas as fraturas do modelo democrático representativo e detectada a necessidade de correções de rumo, cabe, agora, analisar as teorias que,
a despeito de partirem dos pontos de questionamento supra-abordados,
fornecem uma leitura mais apurada sobre os instrumentos necessários à
efetivação da democracia substancial.
2.2 As concepções não hegemônicas e a busca pela democracia participativa

2.2.1 As concepções não hegemônicas e a participação social
Surgidas também no pós-guerra mundial, ao largo da formação da
concepção hegemônica de democracia, as concepções não hegemônicas possuíram em seu nascedouro a mesma preocupação político-filosófica que
aquela primeira, qual seja, a de fornecer respostas satisfatórias às questões
da relação entre procedimento e forma, do papel da burocracia na vida democrática e da real importância da representação.
Contudo, enquanto o reconhecimento da pluralidade humana, em
Schumpeter, se dá a partir da suspensão da ideia de bem comum, nas concepções não hegemônicas, tal reconhecimento é perseguido pela “ênfase na
criação de uma nova gramática social e cultural, articulado com a ‘procura
de uma nova institucionalidade da democracia’” (SANTOS; AVRITZER, 2003,
5

Aproveita-se a oportunidade para registrar que o presente trabalho, apesar de não desconsiderar
os efeitos perversos dos meios de comunicação de massa sobre a democracia, bem como a necessária
democratização do acesso aos meios midiáticos, não irá tecer maiores considerações acerca do
tema, a fim de não extrapolar os limites estritos da proposta originalmente apresentada. Como
sugestão de leitura, reporta-se ao livro do inigualável Paulo Bonavides e ao texto do professor
Roberto Amaral, constantes da referência bibliográfica deste trabalho.  
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p. 51). Aqui, a democracia é vista como uma gramática de organização da
sociedade e da relação entre esta e o Estado.
Tais concepções, que ganharam força a partir da década de 1960,
surgindo como lema dos movimentos estudantis da Nova Esquerda (COSTA,
2006), podem muito bem ser observadas nas obras de Lefort, Castoriadis,
Lechner, Nun, Boron e Cohen (SANTOS; AVRITZER, 2003, p. 50), mas é em
Jurgen Habermas que encontram o seu maior expoente e difusor.
De fato, Habermas foi o autor que melhor contribuiu para uma mudança de perspectiva, ao pensar no procedimentalismo democrático como
prática social, e não mais como método de constituição de governos.
O filósofo e sociólogo alemão reintroduziu a dimensão social, propondo dois elementos no debate democrático contemporâneo, quais sejam,
a importância da esfera pública e o papel dos movimentos sociais (SANTOS;
AVRITZER, 2003, p. 52).
Para Habermas, a esfera pública seria o “espaço no qual indivíduos
(mulheres, negros, trabalhadores, minorias raciais) poderiam problematizar em público uma condição de desigualdade na esfera privada” (SANTOS;
AVRITZER, 2003, p. 52), permitindo-lhes questionar a sua exclusão dos arranjos políticos tradicionais. Tal esfera, distinta das esferas do mercado e do
Estado, seria regida por um princípio de deliberação amplo, consoante o qual
“apenas são válidas as deliberações que contam com o assentimento de todos
os indivíduos participantes de um discurso racional” (HABERMAS apud SANTOS; AVRITZER, 2003, p. 52). Ou seja, para que contenham legitimidade, as
decisões políticas devem contar com o consenso dos atores sociais; consenso
este firmado em processos racionais de discussão e deliberação (SANTOS;
AVRITZER, 2003, p. 52). Note-se que tal legitimidade, apesar de ser obtida
através da aplicação da regra da maioria (típica do modelo democrático
representativo), advém de um processo deliberativo, no qual importa mais
a forma como a maioria foi construída do que o simples resultado numérico
(COSTA, 2006).
Em outra ponta, ganha destaque na teoria habermasiana o papel dos
movimentos sociais na institucionalização da diversidade cultural. Para o
autor alemão, “os movimentos sociais estariam inseridos em movimentos
pela ampliação do político, pela transformação de práticas dominantes, pelo
aumento da cidadania e pela inserção política de atores sociais excluídos”
(SANTOS; AVRITZER, 2003, p. 53), promovendo, assim, uma transformação
da gramática social.
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Isso pode ser melhor observado nos processos de redemocratização
dos países sul-americanos na década de 1980, que inseriram novos atores no
cenário político. Cada qual foi marcado pela atuação de movimentos sociais
que, à sua maneira, questionaram uma gramática social e estatal de exclusão
e propuseram como alternativa uma mais inclusiva (COSTA, 2006), reivindicando direitos de moradia, de acesso a bens públicos locais, de participação
e de reconhecimento da diferença.
Em resumo, a teoria habermasiana foi importante por retomar as
três questões fundamentais, já referidas anteriormente. Primeiramente, ao
vincular procedimento e participação social, tratando a democracia como
substância. Em segundo lugar, ao questionar, através da noção de participação social, a adequação da solução não participativa e burocrática ao nível
local, recolocando o problema da escala no interior do debate democrático.
Por fim, ao evidenciar o problema da relação entre representação e diversidade cultural e social (SANTOS; AVRITZER, 2003, p. 53).

2.2.2 Democracia participativa: noção e delimitação
Do embate teórico travado entre as concepções hegemônica e não
hegemônica de democracia e, principalmente, em razão do destaque dado
por esta última à importância da participação popular para o resgate da
soberania e da cidadania e para a legitimação das políticas públicas estatais,
surge o modelo político denominado por muitos de democracia participativa.
De acordo com a lógica do modelo democrático participativo, as decisões políticas só se revestem de legitimidade quando advindas de processos
de discussão e deliberação populares, orientados pelos princípios de inclusão,
do pluralismo, da igualdade participativa, da autonomia e da justiça social.
Subverte-se, assim, a lógica do poder político tradicional, recuperando
a dimensão pública da questão social, em contraposição à solução privatista do ideário neoliberal para a solução dos problemas sociais (LUCHMAN,
2006).
Na democracia participativa, a aludida legitimidade é garantida seja
pela participação popular direta nas decisões políticas substanciais (via
referendo ou plebiscito) e na atividade legiferante (via iniciativa popular
de leis), seja pela participação em instâncias públicas intermediárias, de
caráter deliberativo e não estatal6, tais como os orçamentos participativos.
6

O que, de certa forma, remete à noção de esfera pública de Habermas, conforme visto anteriormente.
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Exige-se, portanto, “uma nova formatação institucional, que faça garantir que a definição e a resolução das demandas sociais surjam de discussões efetivamente democráticas” (LUCHMAN, 2006).
É em Luchman (2006), novamente, que se encontra a definição mais
sintética de democracia participativa, que, para a autora

[...] configura-se como um processo público e coletivo de deliberação
política, pautado em um conjunto de pressupostos, tais como: o caráter de publicidade, a articulação entre o pluralismo e a construção do
interesse comum; a participação igualitária de diferentes cidadãos; a
necessidade de formatação de um processo decisório advindo de discussões coletivas e públicas; e, por fim, o estabelecimento de mecanismos que reduzam e/ou subvertam o quadro de dificuldades (exclusão
e desigualdades) à participação, dando oportunidade à ampliação dos
grupos e dos cidadãos envolvidos com a dinâmica deliberativa.

Outrossim, Amaral (2001, p. 57) fornece um conceito extenso, porém
mais abrangente:

A democracia participativa compreende, senão o consenso, a ampla
consulta popular e, dela consequente, o compromisso de todos os atores sociais afetados, a integração de todos os povos, a busca de novas
expressões do coletivo, a descentralização das iniciativas e da gestão,
a desconcentração administrativa e funcional, a desconcentração do
poder, a quebra do monopólio da política pelas classes dominantes.
Ela compreende a emergência, no cenário da política, com poder decisório, das instituições populares e sociais das mais diversas índoles,
cuja organização enseja e estimula, desde agrupamentos espontâneos
e conjunturais aglutinados para resolver um problema concreto, até
amplos movimentos como, por exemplo, pelos direitos da mulher, a
defesa do consumidor, do meio ambiente, a defesa das minorias contra
todas as formas de discriminação, a proteção dos direitos humanos e a
denúncia de sua violação, a defesa de interesses nacionais concretos, a
iniciativa legislativa e constitucional, bem como a utilização, desmistificada, popularizada, à margem do controle estatal, de novos meios
eletrônicos, como as rádios comunitárias, as redes de computadores
e todos os meios e instrumentos tecnológicos disponíveis. Enfim: participação dos governados na vontade governativa.

A democracia participativa já encontra amparo normativo em diversos diplomas internacionais, assim como na Constituição Federal de 1988.
Mônica Melo (2001, p. 60-67) faz um inventário de tais diplomas interna-
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cionais, dando ênfase maior aos seguintes: a) art. 25 do Pacto Internacional
de Direitos Civis e Políticos, de 1966, ratificado pelo Brasil em 19927; b) art.
23 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (“Pacto de San José da
Costa Rica”), de 1969, também ratificado pelo Brasil em 19928, e c) art. XX
da Declaração Americana dos Direitos do Homem, de 19489.
Igualmente, a democracia participativa foi o modelo político adotado
pela Constituição Federal de 1988 (MELO, 2001; BONAVIDES, 2003; BENEVIDES, 2003), a despeito de ainda ser tímida a sua efetivação no ordenamento
jurídico pátrio.
A consagração constitucional do modelo democrático participativo
foi fruto da luta intensa dos movimentos populares, que voltaram a ganhar
espaço no Brasil a partir da campanha eleitoral para o Congresso Nacional,
em 1986, e da discussão sobre a composição da Assembleia Nacional Constituinte, que seria instalada em março de 1987.
Diversos setores sociais e forças políticas com representatividade popular organizaram-se para debater e difundir suas propostas sobre a forma e
o conteúdo da Constituição que estava por vir. Criaram-se plenários, comitês
e movimentos pró-participação popular na Constituinte. Juristas do quilate
de Fábio Konder Comparato, José Afonso da Silva, Pinto Ferreira e Dalmo de
Abreu Dallari apresentaram anteprojetos de Constituição, conferindo grande
destaque à participação popular. Como bem assevera Maria Victoria Benevides, “pela primeira vez em nossa história política, a sociedade se organiza
com tal nível de participação” (BENEVIDES, 2003, p. 123).
Apesar de não contarem com a participação inicialmente almejada,
tais movimentos conseguiram garantir o direito à apresentação de emendas
populares, a serem apreciadas pela Assembleia  Constituinte. E foi através
dessas emendas e da indispensável pressão dos movimentos populares a
elas ligados que se conseguiu incluir no texto constitucional os institutos
7
8

9

Art. 25. Todo cidadão terá o direito e a possibilidade [...]: a) de participar da condução dos assuntos
públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos; [...].

Art. 23. Direitos Políticos: 1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades:
a) de participar na direção dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes
livremente eleitos [...].
Art. XX Toda pessoa, legalmente capacitada, tem o direito de tomar parte no governo de seu
país, quer diretamente, quer através de seus representantes, e de participar das eleições, que se
processarão por voto secreto, de uma maneira genuína, periódica e livre.
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participativos do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular legislativa
(BENEVIDES, 2003, p. 124-125).
Do embate de forças e ideologias instaurado na Assembleia Nacional
Constituinte, exsurge vitorioso o ideal democrático participativo, a despeito
de pouco difundido e praticado no cotidiano político nacional. Com efeito,
a Constituição de 1988 sinaliza, já em seus primeiros dispositivos, o triunfo
da democracia participativa, ao dispor no parágrafo único do seu art. 1°
que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.
No decorrer do texto constitucional, o constituinte originário traça
os contornos dessa participação popular direta, ora de forma implícita, ao
estabelecer como princípios máximos da República Federativa do Brasil
valores tão perseguidos pela democracia participativa10, ora de maneira
explícita e objetiva, ao prever: a) o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular legislativa (art. 14), em nível municipal (art. 29, XIII), estadual (art.
27, § 4°) e federal (art. 61, § 2°); b) o caráter democrático e descentralizado
da administração da seguridade social, mediante gestão quadripartite, com
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do
governo nos órgãos colegiados (art. 194, parágrafo único, VII); c) a participação da comunidade nas ações e nos serviços públicos de saúde (art. 198,
III); d) a participação da população na formulação de políticas e no controle
das ações governamentais relacionadas à assistência social (art. 204, II); e)
a gestão democrática do ensino público (art. 206, VI); f) a cooperação das
associações representativas no planejamento municipal (art. 29, XII); g) a
participação dos produtores e dos trabalhadores rurais no planejamento e
na execução das políticas agrícolas (art. 187).
Para encerrar a sucinta abordagem acerca do tema, vale registrar o
alerta da doutrina, no sentido de que a democracia participativa, além de
não se confundir com a democracia direta — como aquela praticada na Grécia Antiga e ainda em alguns cantões suíços —, não representa a supressão
completa do modelo democrático representativo.
Nesse sentido, Mônica de Melo (2001, p. 30) rejeita a identificação
da democracia participativa com a democracia direta e, simultaneamente,
julga falso o dilema que contrapõe participação e representação, uma vez
10

Nos termos do art. 1° da Constituição Federal, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa
humana e o pluralismo político.
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que crê ser possível e desejável a articulação entre democracia participativa
e democracia representativa.
Outra não é a lição de Amaral (2001, p. 54 e 56), que assim se posiciona:

O ponto de partida da democracia participativa, ou capilar, é a democracia representativa, cujas conquistas — como o sufrágio universal,
voto direto e secreto, mandato com termo certo, liberdade e pluralismo
partidário e ideológico — são aprofundadas, substituindo-se a preeminência da representação pela participação permanente do cidadão,
seja atendendo a mecanismos de consulta, seja principalmente participando do processo deliberativo, administrativo ou parlamentar. [...] A
questão central da democracia participativa, direito de quarta geração,
é tanto minimizar a intermediação — inerente à democracia indireta
— quanto, e paralela e progressivamente, substituir a representação,
assim como a conhecemos, pela manifestação direta da soberania. É
um processo de construção gradual que não compreende o banimento
de todas as formas de representação (v.g. Poder Legislativo), mas sua
compatibilidade com aqueles instrumentos de participação popular
que implicam intervenção do governado na governança e seu controle
sobre os governantes.

Conclui-se, portanto, que o árduo projeto de resgate da soberania
popular, de ressignificação da cidadania — que de passiva passa a ser ativa
e de busca por justiça social passa, necessariamente, pela introdução e concretização gradual e definitiva de mecanismos democráticos participativos,
atrelada a uma ampla reforma política do modelo representativo, de modo
a recuperar a legitimidade nunca antes obtida11.

Sem ignorar a importância das outras formas de participação
popular, bem como a necessidade de reforma das instâncias representativas, este trabalho pretenderá, especificamente, analisar o instituto
11

No que tange à reforma do modelo democrático representativo, encontram-se na pauta do dia
temas como a “ficha limpa”, o financiamento público de campanha, a fidelidade partidária, a imperatividade do mandato político (meios de controle popular sobre a atividade do seu representante parlamentar), a influência negativa das pesquisas eleitorais sobre a formação da opinião
pública, a implementação do sistema distrital misto, a regular prestação de contas do representante perante os representados etc. Para estudo aprofundado destes e de outros temas relativos
à reforma política, vide o livro Reforma política e cidadania, de Maria Victoria Benevides, Fábio
Kerche e Paulo Vannuchi (Orgs.), Ed. Fundação Perseu Abramo, 2003.
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do orçamento participativo, seus limites e potencialidades como instrumento de efetivação da democracia participativa e, por consequência, da cidadania.
3 O orçamento participativo

3.1 Origem, fundamentos e conceito
Projetado e implantado pioneiramente em 1989, no município de
Porto Alegre/RS — embora já se pudesse vislumbrar embriões de gestão
pública de caráter participativo no final da década de 70, como indiciam
as experiências adotadas nos municípios de Lajes/SC, Boa Esperança/ES e
Piracicaba /SP (LUCHMAN, 2006) —, o orçamento participativo conta, hoje,
com significativa repercussão nacional e internacional, sendo adotado em
mais de cem municípios brasileiros, além de inspirar outras experiências
participativas, a exemplo das instituídas em Montevidéu/Uruguai, Córdoba/
Argentina, Saint-Dennis/França (AVRITZER, 2006) e Buenos Aires/Argentina (NAVARRO, 2006), e de ser tema de intenso debate e análise nos meios
acadêmicos.
Apesar do baixo porcentual de municípios brasileiros envolvidos com
o OP, há de se reconhecer, em termos qualitativos, a relevância e influência
de tal experiência no cenário político nacional, haja vista ter sido adotada,
a partir de 2001, em grandes metrópoles regionais, como Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre.
O reconhecimento e prestígio internacional dessa inédita experiência
participativa evidenciam-se a partir de meados da década de 90, quando se
torna frequente a menção ao OP em seminários e conferências internacionais12, gerando tamanha demanda de cidades e províncias de diversos países
por troca de informações e convites de visitas aos técnicos da Prefeitura de
Porto Alegre, a ponto de se implementar um setor próprio no âmbito da administração municipal para atender exclusivamente à gama de interessados.
12

A exemplo da Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos — Habitat
II, realizada no mês de junho de 1996 e que premiou o modelo de gestão de recursos municipais
porto-alegrenses, elegendo a “administração popular” de Porto Alegre como uma das quarenta
inovações urbanas em todo o mundo (NAVARRO, 2006; SANTOS, 2003, p. 460).
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Por conseguinte, o sucesso do OP guindou a cidade de Porto Alegre
ao patamar de referência mundial em gestão participativa, a ponto de levá-la
a liderar, na década de 90, um movimento a favor da introdução de instituições de orçamento participativo nas cidades dos países que integram o
Mercosul13 (NAVARRO, 2006; SANTOS, 2003b, p. 460). No âmbito político-filosófico, o orçamento participativo guarda nítida relação com os ideais de
democracia participativa, ao se configurar como instituto público e coletivo
de deliberação política, pautado pela igualdade de participação entre cidadãos, pela busca do consenso, pela lógica redistributiva e pela legitimação
das políticas públicas.
No âmbito normativo-constitucional, apesar da inexistência de menção expressa ao instituto, há de se reconhecer que o orçamento participativo
encontra substrato em todos os princípios e valores democrático-participativos inseridos pela Assembleia Constituinte na Constituição Federal de 1988,
tanto naqueles elencados como fundamentos e objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil, insertos no art. 1° (soberania, cidadania, democracia participativa) e no art. 2° (redução das desigualdades sociais, construção de uma sociedade solidária), quanto naqueles mais específicos, que
tratam da definição, deliberação e gestão de políticas públicas, ressaltados:
a) o caráter democrático e descentralizado da administração da seguridade
social, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores,
dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados
(art. 194, parágrafo único, VII); b) a participação da comunidade nas ações e
nos serviços públicos de saúde (art. 198, III); c) a participação da população
na formulação de políticas e no controle das ações governamentais relacionadas à assistência social (art. 204, II); d) a gestão democrática do ensino
público (art. 206, VI); e) a cooperação das associações representativas no
planejamento municipal (art. 29, XII); f) a participação dos produtores e dos
trabalhadores rurais no planejamento e na execução das políticas agrícolas
(art. 187).
Outrossim, o orçamento participativo, ao ser proposto como instrumento de fiscalização do processo orçamentário, conferindo maior transparência e eficiência à atividade estatal de elaboração e execução do orçamento
público e, assim, combatendo práticas tradicionais de clientelismo e exclusão
social, impõe-se como mecanismo de concretização dos princípios constitu13

Atualmente, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.

256

I Jornada de Ciências Sociais

cionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e
da eficiência, que pautam a atuação da administração pública (art. 37, caput,
da CF/1988).
Por oportuno, vale apontar que o dispositivo constitucional inserto
na alínea “b” do inciso II do § 1° do art. 61 da Constituição Federal, o qual
reserva ao chefe do Poder Executivo a competência privativa para a iniciativa
de leis que disponham sobre matéria orçamentária, não representa óbice à
instituição do OP, haja vista que deve ser interpretado sistematicamente com
os demais dispositivos e princípios do ordenamento jurídico-constitucional
acima transcritos, entre os quais o princípio da democracia participativa
assume destaque fundamental.
Ademais, “o que é privativo é a iniciativa de apresentação do projeto
de lei e não propriamente a sua elaboração” (VITALE, 2006), o que não impede a utilização do orçamento participativo tanto na fase de elaboração da lei
orçamentária quanto no momento de fiscalização da execução do orçamento
aprovado pelo Poder Legislativo.
Por oportuno, no âmbito infraconstitucional, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) e o Estatuto da Cidade (Lei
10.257/2001) merecem destaque como substratos normativos do OP, uma
vez que aquela, ao tratar da transparência na gestão fiscal, determinou o incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas, durante
os processos de elaboração e de discussão dos planos, da lei de diretrizes
orçamentárias e dos orçamentos (art. 48, parágrafo único).
O aludido Estatuto da Cidade foi cristalino no trato da matéria, ao
definir como diretriz da política urbana a gestão democrática das cidades,
por intermédio da participação popular na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano (art.
2°, II), elencando, como um dos instrumentos dessa participação, a gestão
orçamentária participativa (art. 4°, II, “f”), chegando ao ponto de alçar a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do
plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual ao
patamar de condição obrigatória para aprovação de tais diplomas legislativos
pela Câmara Municipal (art. 44).
Por fim, impende registrar que a participação popular no processo
orçamentário vem garantida nas respectivas leis orgânicas da maioria dos
municípios que praticam o OP.
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No plano conceitual, diversos são os autores que buscam a identificação dos elementos considerados essenciais para a caracterização do
orçamento participativo.
Pires, ao abordar o tema do orçamento participativo no estudo da
aludida experiência no município de Belo Horizonte/MG, sintetiza os seus
aspectos mais elementares ao definir o OP como “a abertura do aparelho do
Estado à possibilidade da população participar diretamente das decisões a
respeito dos objetivos dos investimentos públicos, intervindo na confecção
da peça orçamentária” (PIRES, 2001, p. 17).
Já Avritzer (2006), buscando um conceito mais analítico, que abranja
as diversas formas de OP existentes e, simultaneamente, forneça subsídios
para desmistificar o caráter pretensioso e ilusório de outras experiências que
reivindicam o uso do termo, define o instituto do orçamento participativo
como um novo mecanismo de articulação entre a democracia representativa e a democracia participativa, que estaria baseado em quatro elementos
ou características, quais sejam: a) a cessão da soberania a um conjunto de
assembleias regionais e temáticas, das quais todos os cidadãos podem participar, com igual poder de deliberação; b) a combinação de elementos de
participação a nível local (assembleias regionais e temáticas) com elementos
de delegação a nível municipal, sob a forma de conselhos; c) a autorregulação
soberana, sendo o conjunto de regras de participação e deliberação definido
pelos próprios participantes; e d) a inversão das prioridades de distribuição
de recursos públicos a nível local, privilegiando os setores mais carentes da
população, através da adoção de fórmulas e critérios técnicos.
Nesse mesmo diapasão, porém partindo de uma concepção distributiva de democracia, Santos (2003a, p. 512), conceitua o orçamento participativo como “um processo de tomada de decisão baseado em regras gerais
e critérios de justiça distributiva”, ressaltando os seguintes elementos:

a) todos os cidadãos têm direito de participar, sendo que as organizações comunitárias não detêm, a este respeito, pelo menos formalmente,
status ou prerrogativas especiais; b) a participação é dirigida por uma
combinação de regras de democracia direta e democracia representativa, e realiza-se através de instituições de funcionamento regular cujo
regimento interno é determinado pelos participantes; c) os recursos
de investimento são distribuídos de acordo com um método objetivo
baseado na combinação de “critérios gerais” — critérios substantivos,
estabelecidos pelas instituições participativas com vista a definir prio-
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ridades — e de “critérios técnicos” — critérios de viabilidade técnica
ou econômica, definidos pelo Executivo (SANTOS, 2003a, p. 467).

Indispensável é observar que a noção de poder deliberativo popular,
direcionado à definição e destinação dos investimentos públicos, perpassa
todos os conceitos e análises acima expostos, evidenciando-se como elemento
nuclear do orçamento participativo, sem o qual qualquer pretenso modelo
orçamentário-participativo se revelará mero arremedo democrático, de
caráter populista e demagógico.
Assim, concebe-se aqui o poder deliberativo popular como a bússola a ser
utilizada pelo estudioso do OP, a fim de separar o joio do trigo, o real do ilusório,
as práticas potencialmente democratizantes dos meros “truques de mágica”.
De forma geral, o orçamento participativo pode ser definido e descrito
como uma esfera pública não estatal de âmbito local, por intermédio da qual
os atores sociais — membros de associações de bairro e cidadãos comuns
— negociam e deliberam acerca da destinação de parte ou da totalidade dos
recursos públicos definidos em lei orçamentária anual, selecionando as prioridades e definindo as obras a serem incluídas no Plano de Investimentos14
(SANTOS, 2003a, p. 512).
14

Conforme a lição de Rinaldo Segundo, o orçamento público possui um caráter instrumental, haja
vista que tem por escopo permitir a implementação de políticas públicas e a atualização dos programas e do planejamento governamental, possibilitando tanto a definição e o direcionamento
das prioridades estatais, quanto o controle sobre as finanças públicas. Em uma análise perfunctória, pode-se afirmar que a atividade orçamentária dos entes públicos federais, estaduais e municipais é regulada pelo Plano Plurianual – PPA, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e pela
Lei Orçamentária Anual – LOA. O Plano Plurianual, previsto no § 1° do art. 165 da Constituição
Federal, é uma lei que regula os projetos governamentais de longa duração, ou seja, aqueles programas que tenham existência temporal superior a um exercício financeiro. Como existem obras/
ações/projetos governamentais desenvolvidos em um intervalo de tempo superior a um ano, a
criação do Plano Plurianual pretende responder a essa necessidade, assegurando-se o planejamento e a transparência por meio de uma disciplina legal que regule tais casos. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias encontra previsão no § 2º do art. 165 da CF/1988 e é o diploma legal que
fixará as metas e prioridades da administração pública — inclusive as despesas de capital — para
o exercício financeiro subsequente, orientando, assim, a elaboração da Lei Orçamentária Anual.
A LOA pode ser definida como o instrumento legal que reúne a previsão de receitas e despesas
governamentais para o ano subsequente, além de orientar a ação estatal e permitir a criação de
parâmetros que possibilitem a fiscalização (SEGUNDO, 2006). Acredita-se que o processo orçamentário participativo, pelo dinamismo demonstrado em algumas experiências em curso, mas
que hoje ainda se encontram limitadas à definição de serviços e obras específicos, possa contemplar essas três esferas normativas (PPA, LDO e LOA), ampliando o espectro da participação
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Geralmente, esse processo de negociação e deliberação compreende
duas etapas bem distintas. A primeira, que se opera em assembleias locais
de livre acesso e participação direta de todos os interessados, na qual serão
definidas as áreas de investimento, os empreendimentos e as obras consideradas prioritárias, e uma segunda, marcada pela constituição de um
conselho deliberativo, composto por delegados eleitos pelos participantes
da primeira etapa e perante o qual será elaborado o orçamento municipal
do exercício financeiro subsequente, a partir das prioridades fixadas pelas
assembleias locais.
Pires (2001, p. 17) expõe a dificuldade de se obter uma descrição
precisa do formato do orçamento participativo, por entender que este deve
ser sempre adaptado à realidade sócio-política e cultural de cada município.
Entretanto, em uma tentativa de identificar um padrão mínimo nas diversas metodologias e práticas referentes ao OP, com propósito de incorporar
a participação na própria noção de orçamento público, expõe o seguinte
quadro geral:

Normalmente, as metodologias partem da elaboração de critérios de
participação e atendimento às demandas, da definição das instâncias de
participação e suas competências, e de uma regionalização da administração pública local. A partir de sua instituição, as regiões [...] tornam-se a referência espacial para a realização de plenárias, fornecendo os
limites geográficos para a participação e formulação de demandas. As
plenárias, por sua vez, representam o espaço institucional inicial da
participação popular na dinâmica do orçamento participativo. Usualmente, são realizadas em série e têm como objetivo, primeiramente,
apresentar a prestação de contas do ano anterior assim como a situação
fiscal da prefeitura e o volume de recursos destinado ao orçamento
participativo naquele ano; num segundo momento, realiza-se a captação das demandas, para que, num momento posterior, estas sejam
priorizadas frente às condições de viabilidade. Neste último momento,
são eleitos conselheiros ou delegados, que em alguns casos se organizam em grupos técnicos ou temáticos e passam a compor o conselho
municipal do orçamento, juntamente com representantes da prefeitura, tornando-se responsáveis pela discussão e decisão do orçamento
participativo como um todo. [...] A partir daí, é elaborada a proposta
orçamentária, encaminhada pelo Executivo à Câmara de Vereadores.

popular para a área do planejamento estratégico, definição de metas, prioridades e projetos de
médio e longo prazo.
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Normalmente, esta etapa é sucedida pela fiscalização popular das obras
e empreendimentos eleitos. Essa fiscalização, na maioria dos casos, é
feita por um grupo previamente definido.

4 Orçamento participativo e democracia participativa: limites e
possibilidades
Tido como um instrumento capaz de alterar a lógica tradicional de
elaboração do orçamento público, substituindo-a por um processo no qual
impera a efetiva participação do indivíduo-cidadão, a abertura para discussão
dos problemas, a busca pelo consenso e o estabelecimento de prioridades,
o orçamento participativo vem-se mostrando como um importante mecanismo de efetivação dessa nova concepção democrática. Nesse sentido, as
experiências participativas indiciam uma gama de contribuições do OP no
processo de consolidação da democracia participativa.
Todavia, a despeito do potencial democrático do instituto em tablado,
é importante salientar que o orçamento participativo, como modelo político
praticado por homens e inserido em uma sociedade marcada por elevados
níveis de exclusão econômica, política e social, não está totalmente blindado
contra defeitos ou invulnerável à pressão e à resistência dos setores políticos ligados ao modelo autoritário, clientelístico e ilegítimo de democracia
representativa.
Ao contrário, as análises críticas produzidas pela doutrina especializada no tema já indiciam a necessidade de algumas correções no processo
orçamentário participativo, a fim de que este não perca o seu caráter popular e efetivamente deliberativo, caindo na “vala comum” das experiências
demagógicas e populistas.
4.1 Rearticulação entre representação e participação

Como cediço, o processo tradicional de elaboração da peça orçamentária revela-se democraticamente restrito e impopular. Ao chefe do Poder
Executivo cabe a prerrogativa de iniciar e coordenar todo o processo de
definição do orçamento público. Aos membros do Poder Legislativo toca a
competência para apreciar, apresentar emendas e aprovar a peça orçamentária. A participação popular fica restrita à escolha dos aludidos representantes, via sufrágio, sem possibilidade alguma de controle efetivo sobre o
quanto deliberado.
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Nesse processo ilegítimo, os cidadãos ficam despidos de mecanismos para fazer valer as suas demandas, e o “cheque em branco” conferido
através do sufrágio acaba saindo muito caro. Sem nenhum compromisso
legal com o seu eleitorado, tais mandatários políticos acabam servindo como
representantes de uma “clientela” bastante específica. Assim, proliferam-se
escândalos como os dos “anões do orçamento”, dos deputados “vampiros” e
“sanguessugas” e do mensalão.
É nesse panorama cruel que o orçamento participativo avulta como
instituto capaz de promover uma rearticulação entre a participação e a representação popular. Através dele, o cidadão é instado a participar de forma efetiva na definição dos investimentos considerados prioritários para a
sua comunidade, ora atuando diretamente — nas assembleias regionais ou
temáticas, nas quais seu voto tem peso igual ao dos demais participantes
—, ora indiretamente, mediante a eleição de delegados e dos membros do
conselho do orçamento participativo.
Ademais, essa participação popular ativa confere legitimidade a todo
processo de elaboração da peça orçamentária, a ponto de influir na própria
postura dos mandatários ante o quanto deliberado popularmente. Prefeitos
e vereadores têm consciência do custo político de um possível desrespeito
às diretrizes fixadas pela população no processo participativo e acabam
pautando a sua atuação pelos limites impostos pela soberania popular.
4.2 Combate ao clientelismo

Como já assinalado no tópico anterior, o processo de elaboração tradicional do orçamento público, restrito como fica ao âmbito dos Poderes
Executivo e Legislativo, permite a prática de uma série de desvios de finalidade, redundando na confecção de uma lei orçamentária que pouco ou nada
reflete as demandas reais da população.
A excessiva discricionariedade que permeia o processo, passando pela
livre fixação dos setores e áreas a serem contemplados com investimentos e
indo até a apresentação de emendas parlamentares ao orçamento, favorece
a prática de atendimento a demandas pessoais e privadas, bem como a troca
de favores.
Ao transferir o poder deliberativo aos cidadãos para, em assembleias
populares, identificar as suas carências e mazelas e, assim, definir os setores
de investimento prioritários, o instituto do orçamento participativo pretende
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justamente combater esse ciclo histórico de utilização e apropriação privada
da máquina estatal, contribuindo na busca por um Estado realmente democrático e soberanamente popular.
Por outro lado, apesar da efetiva contribuição no combate ao clientelismo tradicional, parte da doutrina adverte de uma possível vulnerabilidade
dos participantes do orçamento participativo, mormente os delegados dos
fóruns, conselheiros e representantes comunitários, à cooptação por parte
das lideranças políticas (vereadores ou operadores governamentais), o que
poderia conduzir à instituição de uma prática tão cruel quanto a primeira:
o clientelismo de quadros ou partidário15.
Nesse sentido, Baierle (2002, p. 155-156) conjectura sobre os perigos da instituição desse novo tipo de clientelismo, traçando as seguintes
observações:

[...] tendo em conta o enorme sucesso popular e internacional, todas
as correntes partidárias passam a voltar as suas atenções para o OP
como um espaço privilegiado para a seleção de novos quadros. [...]
multiplicam-se as contratações de assessores vindos do campo comunitário, [...] a simples ampliação do campo de possibilidades profissionais
tornava a participação em movimentos comunitários duplamente atrativa: econômica e politicamente [...]. Com o deslocamento massivo de
quadros para compor o governo, o eixo de discussões sobre políticas e
estratégias, tanto partidárias como governamentais, vai se deslocando
para as secretarias de governo. [...] Se é certo que o OP contribuiu para
o desenvolvimento de novas entidades comunitárias e para a ampliação
do número de participantes nestas entidades, também é certo que a
maioria delas encontra-se pautada pelas oportunidades de ação social
proporcionadas pelo governo [...].

Assim, apesar de inexistirem estudos que comprovem, definitivamente, a realização de novas práticas clientelistas nos orçamentos participativos
em curso, não é difícil concluir que o instituto em tablado, uma vez inserido
15

De acordo com a prof.ª Edinara Terezinha de Andrade, o clientelismo de quadros pode ser caracterizado como “um tipo de relação entre quem detém o poder político e os usuários das políticas
públicas com uma mediação mais competitiva do que no clientelismo tradicional, ou seja, a relação se estabelece a partir de intermediários instituídos pelo chefe político como representantes
de uma determinada população ou comunidade”. Ainda segundo a autora, tal prática estaria marcada por uma excessiva vinculação (por meio de troca de favores) de lideranças comunitárias ao
partido do governo, tornando-as dependentes da máquina partidária (ANDRADE, 2005).
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em uma realidade marcada por altos níveis de exclusão econômica, social e
política, encontra-se sujeito a esse tipo de investida.
A fim de evitar situações que facilitem ou propiciem a cooptação,
Vitale sugere alterações pontuais no desenho institucional e no regimento
interno dos OPs, como, por exemplo, a expressa proibição do exercício de
cargo ou de funções de assessoria política, por parte dos conselheiros e
delegados (VITALE, 2006).
4.3 Acesso à informação e aumento da transparência administrativa

O orçamento participativo realiza-se através de um processo aberto
de discussão da matriz orçamentária, resultando em uma deliberação democrática sobre os investimentos públicos prioritários. Essa livre e efetiva
deliberação popular só se revela possível em face do dever inarredável do
Poder Executivo de prestar contas da sua administração, bem como de fornecer todas as informações quanto ao funcionamento da máquina estatal e
de capacitar todos os participantes para o processo, ora realizando palestras
e seminários, ora franqueando cursos (principalmente para os delegados e
membros do conselho do orçamento participativo).
O fluxo de informações permite uma efetiva capacitação de todos
participantes para o exercício da cidadania, mormente para deliberar conscientemente sobre o conteúdo do orçamento público, além de contribuir
para uma maior transparência administrativa. A tradicional falta de publicidade na elaboração da peça orçamentária cede lugar ao compromisso
da administração pública com a divulgação de dados e com a prestação de
contas acerca da execução das obras e ações definidas pelos participantes,
incrementando, assim, as exigências de accountability16 do poder público em
relação à sociedade (PONTUAL apud MOLL, 2002, p. 117).
Em contraponto, em que pese tenha o OP conferido uma maior acessibilidade dos cidadãos às informações e implementado uma maior transparência administrativa em relação ao processo orçamentário tradicional,
parte da doutrina já identifica a existência de algumas interferências nesse
canal de comunicação entre Estado e sociedade.
16

Sem palavra correspondente no vernáculo, o instituto da accountability foi traduzido por Abers
como sendo uma “prestabilidade de contas”, ou seja, a real possibilidade de controle, por parte da
população, das ações estatais, que acaba pressionando o governo a usar os recursos públicos de
forma eficiente e honesta (ABERS, 2002, p. 32).
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Os problemas relativos ao acesso da informação referem-se tanto à deficiência na disponibilização sistemática de dados orçamentários quanto à complexidade da linguagem adotada pela equipe técnica dos governos municipais.
Em resposta a tal deficiência, as prefeituras municipais vêm implementando algumas alterações no processo, como, por exemplo, a intensificação da prestação de contas e da publicação de dados e resultados nas rodadas
iniciais das assembleias regionais e temáticas. Igualmente, a prestação de
contas passou a ser feita através da internet, na página oficial de algumas
prefeituras, onde todas as obras aprovadas passaram a ser discriminadas
ano a ano, região por região, temática por temática, com informações quanto
ao seu atual estágio de execução (VERLE, 2002).
Ao lado da deficiência na disponibilização dos dados orçamentários,
a falta de clareza e a complexidade das informações fornecidas são também
outros aspectos bastante criticados por alguns estudiosos. Abers (2002)
chama a atenção para a complexidade dos documentos produzidos pelos
órgãos do Poder Executivo envolvidos no OP e defende a adoção de uma
linguagem simples que “traduza” o orçamento inteiro e que permita a sua
compreensão por qualquer cidadão.
4.4 Orçamento participativo, inclusão social e justiça redistributiva

Configurando uma esfera pública não estatal de discussão e deliberação acerca de políticas públicas de investimento, com participação franqueada a todos os cidadãos, o OP apresenta-se como um eficaz instrumento
de inclusão social, pois possibilita que segmentos pobres e historicamente
excluídos do debate democrático interfiram ativamente na definição das
ações do Estado.
De fato, analisando dados referentes ao OP do município de Porto
Alegre no período de 1992 a 2000, Marquetti (2002, p. 213-214) verificou
que a grande maioria dos participantes do processo, em suas três instâncias
— assembleias, fóruns e Coordenação de Orçamento e Programação – COP
—, faz parte dos segmentos populares da cidade. Na opinião do autor, a
ampla participação de novos setores sociais na definição das políticas públicas de investimentos, conjugada com o estabelecimento de critérios de
distribuição de recursos que conferem maior peso à carência de serviço ou
infraestrutura em determinada região, seria o fator determinante do caráter
redistributivo do OP.
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De acordo com os Planos de Investimento de Porto Alegre de 1992 a
2000, neste período, dois terços do total das demandas do município foram
destinados aos temas de saneamento básico e pavimentação. Houve também,
no período, uma expansão de serviços públicos nos bairros e regiões mais
pobres, que passaram a contar com coleta de lixo, iluminação pública, sistema
de esgoto e construção de escolas municipais (MARQUETTI, 2002, p. 216).
4.5 Educação para a cidadania

O instituto do orçamento participativo é visto pela doutrina como
importante instrumento de educação para a cidadania, haja vista que — estimulando a plena participação de todos os indivíduos na discussão e deliberação sobre a distribuição dos recursos públicos do orçamento, em uma esfera
pública não estatal, em que imperam o diálogo, o consenso e a contribuição
através do voto — resgata, em todos participantes, a consciência sobre a
importância da mobilização e da organização no âmago da sociedade civil.
Através dessa “escola de participação”, o indivíduo passará, paulatinamente, a se imiscuir em questões coletivas e a se familiarizar com elas,
bem como voltará a se determinar como cidadão, cônscio do valor de sua
contribuição para a definição dos rumos da sua comunidade, do seu bairro,
do seu município, do seu estado, do seu país.
Bem assim, através do OP, os participantes têm contato com diversas
habilidades intrínsecas à prática democrática, tais como
ouvir o outro, exercer a capacidade de argumentação e convencimento,
inscrever-se e aguardar a sua vez de falar, respeitar o tempo coletivamente acordado […], afirmar a parte sem perder de vista o todo da
cidade (ALFONSIN apud MOLL, 2002, p. 121).

5 Conclusão
Se é certo afirmar que o modelo democrático participativo não se
efetiva única e exclusivamente através do instituto sob análise, haja vista
a significativa contribuição dada por outros institutos neste longo, lento e
incerto processo de legitimação do Estado, de resgate da soberania popular e
(re)politização da cidadania, não é irrazoável destacar a extrema importância
do orçamento participativo no aludido projeto político.
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De fato, conformando-se como um processo democrático de deliberação sobre o principal instrumento de gestão do Estado (orçamento público), através do qual todos os cidadãos interessados participam com o
fito de decidir acerca da melhor destinação dos recursos públicos, sempre
tendo como baliza o respeito às prioridades eleitas democraticamente pelos
participantes, combinado com a indispensável observância dos critérios de
justiça distributiva, o orçamento participativo revela-se como o instituto que
melhor vem apresentando alternativas e soluções para o divórcio inconciliável entre representação política e vontade popular, além de consagrar,
na prática, valores atinentes à soberania popular e cidadania (art. 1° da
CF/1988) e contribuir para a constituição de uma sociedade mais justa e
solidária, reduzindo as desigualdades sociais (art. 3°, I e III, da CF/1988).
Passados mais de 20 anos desde a implantação da primeira, mais
duradoura e mais importante experiência orçamentário-participativa do
país e do mundo, já é possível realçar, com segurança, o potencial democratizante do OP.
Ao propiciar uma rearticulação entre representação e participação
popular, permitir maior acesso às informações estatais, conferir maior transparência e eficiência à máquina estatal, fomentar a cidadania, combater o
clientelismo histórico e tradicional, bem como contribuir na busca por uma
maior inclusão e justiça social, tudo através de uma esfera pública não estatal,
autônoma e autorregulável, o orçamento participativo emerge como uma
legítima tentativa de subversão da lógica autoritária, elitista, patrimonialista
e clientelista de gestão dos recursos públicos e de definição dos rumos da
nação, travestida de um modelo democrático de representação popular que
pouco ou nada reflete a vontade do povo soberano, o povo-ícone de Rousseau,
em flagrante e diuturno desrespeito aos máximos fundamentos e objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil.
Todavia, ao mesmo tempo que confirma as potencialidades democráticas do OP, também expõe alguns impasses e imperfeições.
Como visto, passada a euforia da fase inicial, a doutrina mais moderna
vem produzindo análises críticas sobre o instituto em tablado, alertando para
o perigo da difusão de um novo tipo de clientelismo — de quadros ou partidário — no interior do OP, evidenciando a necessidade de intensificação da
transparência administrativa e de adoção de uma linguagem mais acessível
à população participante do processo ou expondo os riscos de desenvolvimento de uma cultura do confronto, marcada por uma espécie de corpora267
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tivismo territorial pautado pela disputa por recursos públicos escassos, em
claro prejuízo aos ideais de conscientização cidadã e solidariedade social.
Com o escopo de aperfeiçoar o processo, bem como de sanar suas
falhas, a doutrina vem apresentando algumas sugestões de alteração do
formato geral do OP, com a adoção das seguintes diretrizes: a) incorporação
de novos grupos sociais atualmente alheios ao processo ou com participação
reduzida; b) estímulo à solidariedade entre os participantes; c) massificação e melhora da qualidade da comunicação; d) simplificação do processo;                 
e) combate à apropriação das informações e das regras do processo por
parte de alguns grupos (VERLE; BRUNET, 2002, p. 233-234).
Em que pese a importância de tais contribuições, ainda fica insolúvel
na doutrina o dilema referente à tensão entre a autonomia institucional
do OP e a sua extrema dependência da vontade política governamental, o
que, na prática, poderia levar à subordinação da participação popular ao
controle político da administração municipal. Assim, a pergunta permanece
incômoda: como garantir a efetiva autonomia do processo orçamentário-participativo e de suas instituições em relação à administração municipal,
mormente em um cenário político-social marcado por conservadorismos,
imobilismo social, apatia política e desigualdades de variados matizes, se a
vontade política governamental é tida como fator determinante na consolidação do orçamento participativo?
Apesar de permanecer insolúvel quanto ao binômio autonomia-dependência, a própria indagação oferece pistas de que a maioria dos problemas detectados no OP podem ser mais conjunturais do que propriamente estruturais.
Marcelo Kunrat Silva aponta para essa mesma direção, ao pontuar
que muitos dos limites atualmente identificados no OP não teriam ligação
com o processo em si, mas sim com “a estrutura social na qual ele se insere,
a qual exacerba as carências e demandas ao mesmo tempo que restringe a
capacidade de atendimento através de políticas públicas estatais” (SILVA,
2002, p. 205).
Nessa senda, Baierle pontifica que o orçamento participativo
sofre as consequências das macropolíticas de ajuste impostas em nível
federal e não pode defender-se integralmente do novo senso comum
neoliberal, sobretudo da lógica individualista, mercadológica e gerencial que o caracteriza (BAIERLE apud SANTOS, 2003a, p. 556).
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Traçando raciocínio semelhante, Andrade registra que a introdução
de mecanismos como o OP, ao aumentar a participação popular na gestão da
coisa pública, contribui para a ampliação da democracia, mas não é capaz de
consolidá-la, per se e plenamente, em sociedades marcadas por altos níveis
de exclusão social, política e econômica (ANDRADE, 2006).
Finalmente, Silva (2002, p. 204), analisando, com lucidez e argúcia
ímpares, os entraves ao triunfo de projetos políticos efetivamente democráticos, vai ao cerne da questão:
[...] é preciso um profundo esforço de reflexão e de ação no sentido de
gerarmos os fundamentos socioeconômicos que sustentem os ideais de
igualdade, liberdade e solidariedade que buscamos viabilizar através
de novos modelos de gestão pública que incorporam a democracia
participativa. É impossível a efetiva democratização e extensão da cidadania em uma sociedade cuja estrutura socioeconômica caracteriza-se
pela exclusão social, concentração de renda, dilapidação da força de
trabalho etc. Ou enfrentamos estes limites estruturais ou nosso projeto de democracia irá se transformar em um castelo construído nas
nuvens, incapaz de se sustentar. Além disso, democracia e cidadania
continuarão sendo, para a grande maioria do povo brasileiro, palavras
vazias que não implicam nenhuma mudança efetiva na sua realidade
cotidiana de privações e violências. Neste sentido, precisamos reatualizar o debate sobre o “socialismo” entre a esquerda brasileira, no
sentido de pensarmos e experienciarmos [sic] novas formas de organização socioeconômicas que viabilizem as relações de igualdade
pressupostas pela cidadania democrática.

Diante de tais conclusões, é imprescindível pontuar que a adoção de
institutos democrático-participativos, como o OP, somente encontra justificação quando englobada em projeto político que, conjugando-os com mecanismos democráticos representativos reformulados e/ou aperfeiçoados, tenha
por escopo o resgate da soberania popular e a (re)politização da cidadania,
apresentando-se como solução para aquilo que Bonavides denominou de
crise constituinte17.
17

Segundo a indispensável lição do professor emérito da Universidade Federal do Ceará, a crise
constituinte seria a própria crise do poder constituinte, a crise de um regime, de um corpo institucional, de um sistema de governo, se manifestando pelo antagonismo de uma Constituição
com as realidades sociais mais profundas. Para o autor, tal crise assolaria com mais frequência
os países subdesenvolvidos, muito mais suscetíveis aos mecanismos econômicos, em virtude da
inadequação do sistema político e da ordem jurídica ao atendimento de necessidades básicas da
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Por fim, é indispensável ressaltar que o triunfo do projeto democrático participativo demanda a adoção de políticas públicas de plena efetivação
do direito público subjetivo à educação, que permitam o real desenvolvimento da pessoa humana e preparem o indivíduo para o exercício da cidadania,
em claro cumprimento ao quanto determinado no art. 205 da Constituição
Federal. Indivíduo sem acesso à educação pública e de qualidade é cidadão passivo e, portanto, vulnerável à manipulação. Não é crível se pensar
em democracia plena quando, a despeito dos altos índices de alfabetização
propalados pelos órgãos oficiais, ainda sobeje uma gigantesca massa de
analfabetos funcionais, os quais, apesar de muitas vezes dominarem, mecanicamente, a escrita e a leitura, estão despidos do instrumental necessário
à sua compreensão, conscientização e determinação na sociedade política
como indivíduos e cidadãos.
Outrossim, o caminho para a conscientização cidadã e o pluralismo político esbarra na alta concentração dos meios de comunicação social.
Apesar de explicitamente garantido pela Constituição Federal (art. 220), o
direito fundamental à comunicação ainda está longe de ter alcançado uma
efetividade satisfatória, dada a ampla valorização de uma de suas facetas
(direito à informação) em detrimento da outra (direito ao acesso aos meios
de comunicação).
Com efeito, a esmagadora maioria dos canais de rádio e televisão,
hoje em funcionamento, encontram-se concentrados nas mãos de tradicionais famílias e clãs representantes do poder político das diversas cidades
e rincões do Brasil18 — em nível regional e estadual — e dos poucos, mas
grandes e poderosos, conglomerados empresariais — em nível nacional.

18

ordem social. Para ser solucionada, demandaria a intervenção do poder constituinte de primeiro
grau, com vistas à recomposição das bases da legitimidade perdida (BONAVIDES, 2003, p. 177179).

A Agência Repórter Social realizou um levantamento inédito sobre a posse de rádios e TVs por
parlamentares, a partir de dados entregues por eles mesmos aos Tribunais Regionais Eleitorais
– TREs, na maior parte disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral – TSE. A reportagem
também aproveitou o trabalho do Instituto de Estudos e Pesquisas em Comunicação – Epcom, do
Rio Grande do Sul, o qual, no ano passado divulgou uma lista que incluía os senadores e respectivos parentes com concessão de rádio e/ou televisão. Conforme pesquisado pela agência, um
terço dos senadores e mais de 10% dos deputados eleitos para o quadriênio 2007-2010 controlam
rádios ou televisões. Entre os senadores identificados, encontram-se dois  ex-presidentes e onze
ex-governadores dos estados: da Bahia (2), de Sergipe (1), do Piauí (1), do Rio Grande do Norte (1),
de Mato Grosso (1), de Santa Catarina (1), da Paraíba (1), do Maranhão (2) e do Ceará (1). Além dos
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A referida concentração impede a manifestação de diversos setores
da sociedade e a formação da opinião pública livre e desembaraçada, haja
vista que a pauta política, econômica, social e cultural acaba sendo imposta
a muitos ao sabor dos interesses de poucos. Urge, portanto, reconhecer o
direito à comunicação como direito de duas vias — informação e acesso aos
meios de produção da informação.
Como bem ressalta o professor Venício de Lima (2006), o cidadão
deve ter não só o direito de ser informado, mas também a garantia de acesso às instituições de mídia, “sobretudo às concessionárias dos serviços de
radiodifusão, que tornam possível a comunicação pública entre os principais atores do campo da comunicação social no Brasil”. O citado estudioso
acrescenta que o direito de grupos políticos ou sociais a cotas de transmissão
para expressar suas ideias no rádio e na televisão, proporcional à dimensão
e à importância que têm na sociedade — mais conhecido como direito de
antena —, já é prática consagrada em vários países, a exemplo da Alemanha,
França, Espanha, Portugal e Holanda.
Sabe-se que as ideias apresentadas ao longo do presente trabalho
— resgate da soberania popular, politização da cidadania, participação popular efetiva, educação pública de qualidade, democratização dos meios de
comunicação social — podem, para alguns, soar utópicas, mormente quando confrontadas com uma concepção hegemônica de democracia de perfil
conservador e elitista e, principalmente, quando contrastadas com a história
de um país como o Brasil, marcado por práticas de exclusão política, social
e econômica desde os primórdios do seu descobrimento até os dias atuais.
Todavia, aí está a democracia participativa e sua plêiade de institutos
viabilizadores de uma cidadania verdadeiramente ativa, a apontar caminhos
novos e concretos, alertando a todos — dos céticos aos coniventes — que, a
senadores, inúmeros deputados com rádio e TV estão entre os mais influentes da Câmara. Entre
os deputados reeleitos, 12 estão na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
justamente a responsável pela aprovação ou renovação de outorgas. Dois senadores detentores
da aludida concessão estão na subcomissão permanente de Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social e dois na subcomissão permanente de Ciência e Tecnologia. Por fim, o quadro fica ainda
mais dramático, caso, também, se acrescente nessa conta o número de candidatos não eleitos.
Partindo desse critério, o número total de políticos detentores diretos e indiretos de concessão
de rádio e televisão ficaria assim: Região Nordeste – 44, Região Norte – 7, Região Centro-Oeste –
3, Região Sudeste – 18 e Região Sul – 8 (CASTILHO, 2006).
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despeito de ter sido alijada do povo brasileiro a oportunidade de moldar o
seu passado, ainda pulsa candente a esperança de determinar o seu futuro.
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O papel do juiz na condução do processo e a homologação
da proposta de acordo: autonomia da vontade
versus hipossuficiência
Rodrigo Pessôa Pereira da Silva1

1 Introdução
O objetivo do presente estudo é provocar a reflexão. Por vezes, serão
formuladas considerações despidas de lastro científico, já que não se pretende estabelecer uma verdade ou mesmo estipular uma regra universalmente
válida.
De forma simplificada, a função do magistrado é a condução do processo judicial, que culmina na prestação jurisdicional consubstanciada na
sentença por ele proferida, solucionando o conflito de interesses que lhe é
posto pelas partes. Assim, podemos dizer que o magistrado é o concretizador
da jurisdição.
No desempenho de sua tarefa, pode o juiz optar por uma condução
conservadora, que se caracteriza por um afastamento do processo e das
partes, ou por uma condução participativa, conforme veremos. Essa escolha, segundo pensamos, influencia diretamente na aceitação social de suas
decisões e, consequentemente, confere maior legitimidade ao ato final do
processo. Sendo assim, buscaremos analisar qual o papel a ser desempenhado pelo magistrado diante das propostas de conciliação, considerando-se
a necessidade da participação ativa do juiz em todos os atos do processo.

2 O papel do juiz na prestação da atividade jurisdicional

Analisando-se historicamente o escopo da jurisdição — e, consequentemente, o papel do juiz nesse contexto —, pode-se verificar considerável
evolução, que influencia diretamente na forma de atuação do magistrado.
1

Juiz federal substituto.
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No período liberal, a função da jurisdição consistia na aplicação do
texto legal, com o mínimo de atividade interpretativa possível. Julgar é aplicar a lei ao caso concreto, uma mera atividade de subsunção do fato à lei.
Atividade, pois, que não demandava grande conhecimento, vivência nem,
principalmente, consciência social ou senso de justiça por parte do magistrado. Este estava a serviço da lei posta, lei esta completa, autossuficiente.
Se a norma está posta, não cabe ao magistrado questionar seu conteúdo,
função ou intenção. Ao aplicar a lei, o magistrado estaria lavando suas mãos.
Como bem dito por Marinoni (2006, p. 414), “O juiz do estado liberal estava proibido de assumir uma postura ativa no processo. Em nome
da liberdade do indivíduo, chegou-se a proibi-lo de interpretar a lei”, ideia
baseada no mito da neutralidade do juiz e na completude da norma.
Com o advento do Estado Social, intensifica-se a interferência do
Estado na sociedade e, por consequência, a participação do magistrado na
condução do processo, “que não deve mais estar apenas preocupado com o
cumprimento das regras do jogo, cabendo-lhe agora zelar por um processo
justo” (MARINONI, 2006, p. 414).
Iniciado o estudo autônomo do processo, temos Chiovenda, fundador
da escola italiana de processo, a definir a jurisdição como a função do Estado
que objetiva a aplicação da lei (apud MARTINS, p. 18). Percebe-se que não
há muita diferença com relação à concepção liberal, pois, na definição acima,
nota-se que não há preocupação com o conteúdo da norma ou sua conformidade com o texto constitucional, ou com os direitos e garantias fundamentais.
Carnelutti, por sua vez, defende que o escopo da jurisdição resume-se na tarefa do Estado de solucionar a lide, obtendo uma justa composição.
Noto aqui certa evolução, pois, mesmo que discretamente, há uma mudança
do foco da análise da função jurisdicional, o que se percebe com o uso do
termo “justa composição”, que difere do termo “solução legal”, extraído da
concepção liberal ou chiovendiana, em que a função jurisdicional é, basicamente, “aplicar a lei”.
Mas a questão do escopo da jurisdição, hodiernamente, supera a dicotomia acima posta, fato já há muito verificado por Liebman, que sustentava
a complementaridade das definições. Na verdade, o escopo da jurisdição
resume-se na justa composição da lide, através da aplicação da lei ao caso
concreto, passando pela verificação de sua conformidade em relação às normas e aos princípios constitucionais, pondo fim ao conflito de interesses.
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Vê-se, pois, que a atividade do magistrado moderno é uma atividade
complexa: na condução do processo, deve verificar a natureza do conflito, ter
conhecimento dos fatos que lhe são postos, avaliar a norma jurídica alegada
na fundamentação jurídica — inclusive sua conformidade com o Texto Maior
— e proferir a solução justa para pôr fim ao litígio. Trago à baila a afirmação
de Dinamarco (1990, p. 212), segundo a qual

o correto enquadramento político do processo conduz à insuficiência
da determinação de um escopo de jurisdição e mostra a inadequação
de todas as posturas só jurídicas, que a todo custo buscam a resposta
ao problema nos quadrantes do Direito, sem descortinar o panorama
sociopolítico em que inserida a própria função deste.

Ouso, no entanto, sustentar que já demos o próximo passo evolutivo,
caracterizado pela necessidade de o juiz, na condução do processo, contribuir
ativamente para a prestação jurisdicional, exercendo um papel mais ativo,
aproximando o processo das partes (não somente dos advogados, intermediários constitucionalmente legitimados), que devem, na medida do possível,
compreender o que representa a prestação jurisdicional. O magistrado deve
se fazer entender pela parte. A prestação jurisdicional deve se apresentar
compreensível não somente aos advogados mas, também e principalmente,
às partes, destinatárias finais de nossa atividade.
Segundo Marinoni (2006, p. 414), “Um processo verdadeiramente
democrático, fundado na isonomia substancial, exige uma postura ativa do
magistrado”.
Como a decisão judicial autoriza o uso da força contra os cidadãos,
espera-se que a legitimidade da decisão proferida ao fim e ao cabo do processo seja compreensível ao destinatário final da prestação jurisdicional.
Como bem dito por Rodrigues (apud MARTINS, 2007, p. 23), não é a força
que legitima o poder do Estado, mas é a legitimidade que permite a utilização da força, de modo que as regras devem ser internalizadas como um
instrumento de justiça, e não de castigo.
A legitimidade acima mencionada, inclusive, é diretamente responsável pela aceitação da decisão judicial pelo corpo social. Uma decisão judicial
clara, compreensível e tomada após o desenrolar de um procedimento em
contraditório certamente será bem absorvida pelo destinatário, mesmo que
não lhe seja favorável.
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Para tanto, vale relembrar que, para o exercício pleno de sua função,
o magistrado necessita de independência, a qual, basicamente, se resume
na conjunção dos fatores “garantias” e “impedimentos”, ambos previstos na
Constituição Federal e na Lei Orgânica da Magistratura. Segundo Martins
(2007, p. 44-45):

O juiz deve se submeter tão somente à lei, ainda assim de maneira crítica e consciente, pois a utilização de leis democráticas por um alienado
é tão ruim ou, talvez, até pior, do que a subserviência de um povo às
rédeas da ditadura.

Passemos às reflexões necessárias, para que se possa efetivar a proposta acima formulada. Como pode o juiz melhor conduzir o processo, considerada a necessidade de participação ativa? Conscientizando-se de que seu
papel vai além da simples solução do litígio, da impulsão desinteressada do
processo. Deve ele internalizar o bem da vida pleiteado, ter sempre em mente
a relevância de seu papel e desejar que suas decisões estejam revestidas da
legitimidade que acima mencionamos. Enfim, um juiz mais “humano”, e não
a máquina de prolação de decisões.
Poder-se-ia argumentar — erroneamente — que a participação ativa
prejudicaria sua necessária imparcialidade, o que carece de sustentação,
pois, nas palavras de Marinoni (2006, p. 415),
o princípio da imparcialidade do juiz não é obstáculo para a participação ativa do julgador na instrução. Ao contrário, supõe-se que parcial
é o juiz que, sabendo que uma prova é fundamental para a elucidação
da matéria fática, se queda inerte.

Nota-se, então, que o juiz deve estar consciente de sua função social
na condução do processo. Hodiernamente muito se estuda sobre a função
social: da propriedade, da posse, dos contratos. Todos institutos jurídicos de
grande relevância na atividade econômica, que, a partir de uma revisitação,
submetem-se a limitações decorrentes do novo paradigma do Estado democrático de direito, que expressamente considera fundamentais os direitos
individuais e sociais.
Concluindo, o termo “função social” do juiz não se reveste da tecnicidade acima empregada, mas considera o papel do juiz no exercício da
atividade jurisdicional, mais precisamente na condução ativa do processo e
prolação de uma decisão legítima.
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3 A proposta de acordo e o poder de ingerência do magistrado
Sob a ótica de uma atuação positiva do magistrado na condução do
processo, passo a refletir sobre a conciliação (que, por óbvio, deságua na
prestação jurisdicional através da solução do conflito que lhe é posto). Qual
seu papel no momento da formulação da proposta e eventual homologação?
Sustento que o magistrado deve interferir como colaborador ativo na conciliação, aproximando as partes, esclarecendo pontos obscuros, informando
os benefícios da transação e, se necessário, equilibrando os interesses. Mas
não deve se imiscuir nos aspectos quantitativos.
Cito como exemplo as propostas de conciliação formuladas pela Autarquia Previdenciária, o INSS, nos Juizados Especiais. Vejo que, por vezes,
há resistência em se homologarem transações cujos valores resultantes
dos atrasados estejam abaixo de um percentual-padrão, por hipótese, 80%
(oitenta por cento) dos valores. Seria tal comportamento legítimo?
Nos termos do art. 840 do Código Civil, temos que “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”.
Considerado o objetivo da transação judicial, relevante se faz que o
juiz tenha em mente que a transação, segundo Orlando Gomes, é um negócio
jurídico bilateral, ou seja, um ato originado do consenso entre autor e réu.
Transacionar significa celebrar um acordo de vontades, que objetiva
pôr fim a um conflito, por meio de concessões recíprocas. Abre-se mão de
parcela do objeto da pretensão (no caso, de ordem pecuniária) para oportunizar uma solução mais rápida ao litígio.
Como dito por Tepedino et al. (2006, p. 657), são condições necessárias para a existência da transação: a) o acordo de vontade entre os transatores; b) o escopo de se evitar uma controvérsia acerca de uma situação
jurídica ou se encerrar um processo em curso. Inclusive, como bem dito
pelo autor, na homologação da transação a sentença não aprecia o mérito do
negócio jurídico de direito material; c) a reciprocidade das concessões — segundo ele, o mais importante requisito da transação — e d) a dúvida quanto
ao direito, ou seja, o desfecho da questão deve ser incerto.
Poder-se-ia argumentar que, considerada a natureza do direito envolvido, estaríamos diante da vedação do art. 841 do Código Civil, que proíbe a
transação quando o direito não for patrimonial de caráter privado.
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Entendo que não é o caso. No exemplo aqui trabalhado, eventual
acordo não implica em renúncia ao direito ao benefício previdenciário (este,
sim, de caráter indisponível), mas dirige-se ao quantum decorrente do pagamento das parcelas pretéritas.
Portanto, não me parece adequado deixar de homologar eventual
transação em razão de o percentual oferecido ser inferior ao considerado
razoável pelo juiz. Em primeiro lugar, por não vislumbrar subsídio teórico
para a fixação “judicial” desse percentual, seja qual for. Em segundo lugar,
porque tal comportamento desconsidera a autonomia da vontade das partes.
A lide pode perfeitamente se encerrar em virtude de um negócio jurídico
decorrente do acordo de vontade das partes — a transação —, cabendo ao
magistrado somente verificar a presença de todos os seus elementos essenciais, basicamente aqueles previstos no art. 104 do CC e a livre manifestação
de vontade.
Qual a razão para não fazê-lo? Considerar que, ao oferecer um valor
baixo (segundo entendimento individual do juiz, e não das partes), a Autarquia estaria se locupletando é, a meu ver, desconsiderar um princípio
basilar do direito privado, inerente a todas as relações negociais (lembrando
que a transação é espécie do gênero), e, talvez, realizar um pré-julgamento
(principalmente se, além disso, antecipar a tutela em audiência), em clara
afronta à imparcialidade do juiz.
Como dito por Theodoro Júnior (2008), “A conduta ética, dominada
pela lealdade, confiança, transparência, cooperação, é, enfim, exigível em
qualquer contrato, como regra ou princípio geral do direito moderno das
obrigações”. Sendo assim, uma vez que o magistrado analise a presença
dos elementos essenciais, que ele não identifique vício na declaração de
vontade do destinatário da proposta e que seja verificada a conduta ética
do procurador ao justificar os termos da proposta, não vejo como deixar de
homologá-la por razões despidas de justificativa técnica, com base exclusivamente no pequeno valor proposto.
Inclusive, o art. 849 é claro ao dispor que “a transação só se anula
por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa”.
Mas como ficaria a hipossuficiência do segurado? Creio que deva ser
considerada durante toda a condução do processo — e exige do magistrado
a consciência de que, por muitas vezes, é grande a dificuldade de se produzirem as provas exigidas pela Autarquia, de que o segurado muitas vezes
é levado a erro ao pleitear um benefício previdenciário, etc. E, também, no
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esclarecimento pelo juiz de que, se (no tempo condicional) o segurado vier a
vencer a demanda, ele terá direito a um determinado valor aproximado, mas
que o procurador autárquico está lhe propondo um valor menor para pôr fim
imediato à demanda e, inclusive, concedendo a aposentadoria de imediato.
Assim, o juiz, presente à audiência onde é formulada a proposta de
acordo, garantiria a inexistência das hipóteses de anulação do art. 849 do
Código Civil, ao esclarecer a parte do que é a transação, do que sua aceitação
representaria, e evitando propostas vis.
Como dito por Anelise Becker (apud TEPEDINO et al. 2006, p. 657),
se a transação consubstancia uma equivalência relativa de concessões,
quando sua desigualdade ultrapassar certos limites dados pela boa-fé
e pela preservação do equilíbrio contratual transmutando-a em ato
negocial gratuito, onde só uma das partes obtém proveito, tendo como
parâmetro o critério da razoabilidade e as circunstâncias do caso, das
pessoas, do lugar e da época, impõe-se sua invalidação.

Pietro Perlingieri (apud TEPEDINO et al. 2006, p. 660) sustenta que

o que é fundamental, portanto, é reconhecer na transação um ato de
autonomia privada, que não é objeto de tutela em si, mas apenas pode
sê-lo, e em certos limites, se e enquanto responder a um interesse digno
de proteção por parte do ordenamento.

4 Conclusão
Conclui-se, então, que o magistrado deve pautar sua atuação pela
consciência de seu relevante papel na condução do processo judicial, não
só o conduzindo formalmente, mas aproximando seu conteúdo das partes,
para que sua decisão final esteja revestida de legitimidade e aceitação social,
mesmo quando contrária ao interesse da parte. Enfim, uma participação
ativa e humana do magistrado.
E, considerando-se seu papel, também deve o magistrado participar
ativamente na análise e homologação da transação judicial, tornando-a clara
para o destinatário, verificando a regularidade formal do negócio jurídico
e a existência de uma declaração de vontade livre de vícios e, em regra,
abstendo-se de interferir no mérito.
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A desconstrução do mito da neutralidade e o conteúdo
do pressuposto da imparcialidade do magistrado no
exercício ético da atividade jurisdicional
Rosana Noya Alves Weibel Kaufmann1

Existe ética porque existe sujeito. Sujeito é aquele que toma posição,
que faz, que atua, que age sobre o mundo das coisas, sobre si mesmo,
sobre os outros, sobre o mundo dos outros. Existe ética porque existe
outro. Porque nossas ações e nossas escolhas, por mais particulares,
individuais e solitárias que nos pareçam, sempre tocam e repercutem
sobre outro.
(BATISTA, William, 1995, p. 42)

1 Considerações preliminares

O exercício da jurisdição constitui um desafio crescente aos magistrados brasileiros na resolução das lides envolvidas em cada processo, especialmente em face da crescente complexidade das relações sociais, bem como
da forma de intervenção do Estado na atividade econômica, assim como na
esfera individual, considerando, de outro lado, as expectativas da sociedade.
Assim, embora a Constituição Federal estabeleça, no parágrafo único
do art. 95, a garantia funcional da imparcialidade, que, de acordo com Bulos
(2007, p. 1051), se refere às garantias funcionais da magistratura, que “Não
equivalem a privilégios, nem constituem afronta ao princípio da igualdade,
porque existem a favor do próprio jurisdicionado” e, ainda segundo o autor,
se desdobram em duas espécies, quais sejam, garantias funcionais de liberdade e “garantias funcionais de imparcialidade — equivalem às vedações
constitucionais a que estão submetidos os membros do Poder Judiciário”
(CF/1988, art. 95, parágrafo único), tal afirmativa não se confunde com a
ideia de neutralidade do juiz.
Ou seja, cada vez mais, o exercício da atividade jurisdicional exige
um juiz afastado da ideia de uma neutralidade que paralisa e impede uma
1

Juíza federal.
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atuação proativa, consciente e apta a assegurar os valores condutores da
dinâmica social, preservando, assim, sua legitimidade como órgão de Poder
do Estado, o que não significa o abandono do pressuposto da imparcialidade,
antes o fortalecendo, pelo seu reconhecimento como indivíduo relacionado
a um determinado contexto histórico, político, social, familiar, econômico,
podendo mencionar, ainda, em certos casos, a possibilidade de sua inserção
em um contexto acadêmico.
Nesse ponto, podem ser utilizados os argumentos de Kant (2010, p.
62-63), ao afirmar que “uma investigação acerca do comportamento dos homens encontra um aspecto que lhe garante uma coerência na diversidade das
condutas no tempo e no espaço: esses homens são passíveis de se civilizar”.
Ademais, na resolução das lides e na condução de eventuais composições amigáveis entre as partes, crescem as oportunidades de intervenção
judicial direta na condução do processo, que deixa de ser palco exclusivo das
partes. Ao contrário, a legislação processual já autoriza que o magistrado
determine a realização de provas diretamente, mesmo quando as partes nada
requerem, assim como autoriza a promoção da conciliação, estabelecendo
previsão no sentido de incentivar as partes para o caminho da transação,
em prestígio ao princípio da pacificação social.  
No entanto, as novas demandas e expectativas da sociedade brasileira, na atualidade, em face do desempenho dos magistrados, suscitam
paradoxos e dilemas de difícil solução, tanto que apenas mais recentemente
os processos seletivos para o ingresso na magistratura passaram a exigir
uma formação filosófica2.
Nesse sentido, o Judiciário brasileiro vive um momento de crise quanto a sua capacidade de atender aos novos anseios da sociedade por uma
prestação jurisdicional célere e que reflita seus valores, referindo um Poder
reconhecido como instrumento eficaz de garantia da efetividade dos direitos
abrigados no ordenamento jurídico vigente e, portanto, incompatível com
um conceito de neutralidade que ignore a realidade social.
Dessa forma, o tema proposto demonstra crescente importância ao
referir a necessidade de desconstrução do mito da neutralidade do magistrado, enquanto indivíduo situado em um determinado momento histórico,
e, ao mesmo tempo, ao valorizar sua atuação ética e imparcial, sob o reco2

Conforme Resolução 75, de 12 de maio de 2009, do CNJ. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/
atos-administrativos/12190:resolucao-n-75-de-12-de-maio-de-2009>. Acesso em: 3 ago. 2012.
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nhecimento de que, embora não seja possível despir-se de uma vontade
inconsciente, conforme afirma Marinoni (2003, p. 58), o juiz, “para  bem
exercer  a jurisdição, deve possuir os instrumentos e os poderes para tanto”.

2 Reflexão sobre pressuposto da imparcialidade do magistrado no
processo civil brasileiro e a questão da neutralidade e da inércia
A imparcialidade do magistrado traduz uma das garantias funcionais
do Judiciário, estando disciplinada na Constituição Federal. Silva (2004, p.
577-578) chega a destacar que

As garantias, que a Constituição estabelece em favor dos juízes, para
que possam manter sua independência e exercer a função jurisdicional
com dignidade, desassombro e imparcialidade, podem ser agrupadas
em duas categorias: (a) garantias de independência dos órgãos judiciários; (b) garantias de imparcialidade dos órgãos judiciários.

Também a legislação processual preocupa-se com o pressuposto
da imparcialidade, vinculando-o ao desenvolvimento válido e regular do
processo judicial, estabelecendo, expressamente, hipóteses de impedimento
e suspeição do juiz, assim como firma a possibilidade de afirmação da circunstância pelo próprio juiz, assim como pelas partes, através das medidas
próprias3.
3

Art. 134. É defeso ao juiz exercer as suas funções no processo contencioso ou voluntário:
I – de que for parte;
II – em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como órgão do
Ministério Público, ou prestou depoimento como testemunha;
III – que conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo-lhe proferido sentença ou decisão;
IV – quando nele estiver postulando, como advogado da parte, o seu cônjuge ou qualquer parente
seu, consanguíneo ou afim, em linha reta; ou na linha colateral até o segundo grau;
V – quando cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, de alguma das partes, em linha reta ou, na
colateral, até o terceiro grau;
VI – quando for órgão de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte na causa.
Parágrafo único. No caso do n. IV, o impedimento só se verifica quando o advogado já estava exercendo o patrocínio da causa; é, porém, vedado ao advogado pleitear no processo, a fim de criar o
impedimento do juiz.
Art. 135. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz, quando:
I – amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes;
II – alguma das partes for credora ou devedora do juiz, de seu cônjuge ou de parentes destes, em
linha reta ou na colateral até o terceiro grau;
III – herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de alguma das partes;
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No entanto, a ideia de que o pressuposto da imparcialidade do juiz
corresponderia a um ser inerte, sem nenhuma aptidão para uma interferência proativa na dinâmica do processo, passa a ser revista pela doutrina
sob o reconhecimento de que a sua neutralidade não se confirma nem se
confunde com a isenção na condução do processo judicial, que deve contar
com sua participação ativa, inclusive na busca da verdade dos fatos sob os
quais deverá formar a convicção necessária ao julgamento do feito.
Nesse tema, torna-se adequado referir Marinoni (2003, p. 58-59)
quando estabelece que:

O direito liberal clássico, que evidentemente não concebia a intervenção do Estado na esfera dos particulares, refletiu-se na jurisdição,
espelhando a figura de um juiz inerte, que deixava a sorte do processo unicamente às partes, sem nele poder interferir nem mesmo para
determinar de ofício uma prova, quando tinha consciência de que a
“verdade” dos fatos estava sendo “construída” pela astúcia ou em virtude de maior habilidade de uma das partes.
Em nome da liberdade dos cidadãos foi sustentada a neutralidade do
juiz — que hoje sabidamente é mito —, supondo-se: I) ser possível
um juiz despido de vontade inconsciente; II) ser a lei, como pretendeu
Montesquieu, uma relação necessária fundada na natureza das coisas;
III) predominar no processo o interesse das partes, e não o interesse público, na realização da “justiça”; e IV) que o julgador não deve
importar-se com o resultado da instrução, como se a busca do material

IV – receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo; aconselhar alguma das partes acerca
do objeto da causa, ou subministrar meios para atender às despesas do litígio;
V – interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes.
Parágrafo único. Poderá ainda o juiz declarar-se suspeito por motivo íntimo.
Art. 136. Quando dois ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta e no
segundo grau na linha colateral, o primeiro, que conhecer da causa no tribunal, impede que o outro
participe do julgamento; caso em que o segundo se escusará, remetendo o processo ao seu substituto legal.
Art. 137. Aplicam-se os motivos de impedimento e suspeição aos juízes de todos os tribunais. O juiz
que violar o dever de abstenção, ou não se declarar suspeito, poderá ser recusado por qualquer das
partes (art. 304).
[...]
Art. 304. É lícito a qualquer das partes arguir, por meio de exceção, a incompetência (art. 112), o
impedimento (art. 134) ou a suspeição (art. 135).
Art. 305. Este direito pode ser exercido em qualquer tempo, ou grau de jurisdição, cabendo à parte
oferecer exceção, no prazo de 15 (quinze) dias, contado do fato que ocasionou a incompetência, o
impedimento ou a suspeição.
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adequado para sua decisão fosse problema exclusivo das partes, na
qual o juiz não devesse interferir.

Com o Estado Social intensifica-se a participação do Estado na vida das
pessoas e, consequentemente, a participação do juiz no processo, que
não deve mais apenas estar preocupado com o cumprimento das “regras do jogo”, cabendo-lhe agora zelar por um “processo justo”, capaz
de permitir: I) a justa aplicação das normas de direito material; II) a
adequada verificação dos fatos e participação das partes em um contraditório real e não somente formal; e III) a efetividade da tutela dos
direitos, com um maior zelo pela ordem no processo, com a repressão
do litigante de má-fé, e com a determinação, a requerimento da parte,
da tutela antecipatória, e da concessão, de ofício, da tutela cautelar.

A questão do mito da neutralidade é filosoficamente complexa e está
presente no cotidiano das mais diversas relações sociais, ainda que, quanto
ao juiz, assuma uma posição ostensiva que se relaciona ao próprio alicerce
do Estado de Direito. Afinal, ao Estado-Juiz é conferido o poder de dizer o
direito, solucionando as lides, pacificando conflitos, conformando o conceito de humanidade em confronto à selvageria, à prevalência da força física,
circunstâncias próprias do momento anterior ao nascimento do próprio
Estado soberano.
No entanto, deve ser destacada, no particular, a proposta de uma
breve análise da desconstrução do mito da neutralidade do juiz no exercício ético da jurisdição, uma vez que a amplitude das questões e dos temas
relacionados à proposição reclama um corte metodológico que permita o
estabelecimento de limites próprios à construção de um artigo, ainda quando
subsista o objetivo de promover reflexões benéficas ao aprimoramento do
exercício profissional.
A questão da inércia do órgão jurisdicional e sua dependência direta da provocação das partes não constitui interferência no conteúdo da
neutralidade judicial como mito, pois, uma vez desencadeado o exercício
da jurisdição, o órgão julgador passará a atuar na condução do processo,
conforme sua formação ética e filosófica, mesmo observando o pressuposto
da imparcialidade.
Afinal, a imparcialidade envolve uma atuação que observe e assegure
a isonomia das partes no processo e afaste qualquer forma de envolvimento
do órgão julgador quanto à prevalência de qualquer das partes e seus obje289
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tivos, ou mesmo, quanto à existência de um interesse específico enquanto
circunstância a ser combatida.
Essas circunstâncias que afastam a imparcialidade do órgão julgador corrompem a função jurisdicional em sua missão de promover justiça e
devem ser combatidas de todas as formas e sob os maiores esforços como
alicerce da segurança jurídica e da preservação da Norma Fundamental.

3 Crise e paradoxos no Judiciário brasileiro: desconstrução do
mito da neutralidade e a premissa ética no exercício da função
jurisdicional. Normativos
Ao enfrentar os temas dispostos neste tópico, poder-se-ia mesmo absorver, na atualidade, uma ideia de crise da modernidade atingindo os mais
diversos segmentos da sociedade e o próprio direito, na hipótese específica
da presente análise da atuação do magistrado no processo, com a admissão
da crise no modo de exercer a magistratura, e da neutralidade como mito4,
na medida em que a aplicação do direito na resolução das lides envolve
diretamente a conduta humana disciplinada em ordenamento de normas
pactuadas pelo Estado como poder.
Nesse sentido, Baratta (1995) chega a afirmar que

se a crise é tão profunda porque sua causa foi congênita no surgimento
da modernidade, talvez, para sair dela, devamos rever a própria linguagem e o aparato conceitual com os quais foram fundados o Estado
e o direito modernos.

Ao enfrentar a reflexão proposta sobre os novos caminhos da filosofia,
torna-se essencial relacionar a submissão das lides a uma resolução judicial
através do Estado-Juiz à existência da vida civilizada, que constitui o próprio
conceito de humanidade.
Submetendo-se a vida civilizada a uma reflexão vinculada à proposição construída neste artigo, afigura-se pertinente transcrever alguns
argumentos de Kant (2010, p. 50-51), que assim afirma:
4

De acordo com o Dicionário Aurélio, para a antropologia, o tema MITO equivale a: “Narrativa de
significação simbólica, transmitida de geração em geração e considerada verdadeira ou autêntica
dentro de um grupo, tendo ger. a forma de um relato sobre a origem de determinado fenômeno,
instituição, etc., e pelo qual se formula uma explicação da ordem natural e social e de aspectos da
condição humana”.
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Pensar a vida civilizada é pensar as suas regras. Desde a Renascença,
encontramos os grandes tratados cujo objetivo era ditar as regras que
deveriam ser seguidas pelos homens para se fazerem representativos
e queridos na vida em comum. Com efeito, a disciplina e o refinamento
não são elementos trazidos geneticamente pelas pessoas sequiosas da
convivência na corte ou na sociedade bem posta. Esses elementos são
fruto de uma longa e bem cuidada aprendizagem: se bem aplicadas, as
regras podem disciplinar qualquer aspecto da vida. Justamente após o
Renascimento, a compreensão da vida e da relação do indivíduo com
esta se modifica, e uma consequência imediata se instala, a saber, o
todo, que engloba vida e mundo, faz desviar os olhos da perfeição das
normas divinas para as leis que governam a realidade da natureza e do
homem que é por ela envolvido e dela faz parte. E, para que a vida possa
ter continuidade após uma revolução propriamente dita comporta necessariamente todos esses fatores. É indispensável que se encontrem
outras regras que lhe proporcionem uma nova ordem assente.

4 Conclusão
A complexidade do tema proposto deve ser admitida como premissa, bem assim como o fato de apresentar uma multiplicidade inegável de
aspectos  filosóficos e jurídicos  com intersecção em outras áreas do conhecimento, o  que leva a reconhecer que as limitações metodológicas impostas
à construção argumentativa nesta oportunidade impedem qualquer pretensão de encontrar uma solução apta a indicar o caminho seguro ao exercício
da magistratura, ainda que fique afastado o mito da neutralidade do juiz,
destacando-se, contudo, a garantia da imparcialidade como instrumento ao
exercício ético da função jurisdicional.
No entanto, o caminho trilhado no exame das questões propostas
conduz à necessidade de uma maior reflexão sobre o real conteúdo da neutralidade como premissa de um Poder Judiciário distante, afastado dos valores
e dos anseios da sociedade que o abriga e o acolhe como seu maior defensor
e que, muitas vezes, o desaprova, justamente pela sua inércia, defendida
no pretexto da necessidade de distanciamento como requisito da função
jurisdicional.
Afinal, a riqueza de uma civilização rejeita a neutralidade e nasce
sob o alicerce da ética que não prescinde do outro, como limitação e condicionante.
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Batista (1995, p. 41), examinando a ética e a contemporaneidade,
estabelece que:

A esfera da liberdade é tensa, ambígua, aberta, provisória. A da natureza é fechada, fixa, rígida, definitiva. O triunfo do sujeito livre sobre
a objetividade do estabelecido do dado da natureza inaugura desde
então o domínio do sujeito, a esfera própria da liberdade. A esfera da
possibilidade, da historicidade, da ruptura. A “theoria” ética resulta
assim da esfera da liberdade, das escolhas de modos cada vez atualizados de pôr-se-em-relação com o outro no aberto da total possibilidade
do humano.

Nesse ponto, uma conclusão não poderia se privar das palavras de
Baratta (1995. p. 125), que, com precisão, afirma:

O Estado que resulta da nova fundação mantém as conquistas e as
potencialidades emancipatórias do Estado de direito, mas vai além do
“Estado de direitos”. No curso das lutas pelo Estado de direito abriram-se sempre novos espaços para os direitos das vítimas e dos excluídos,
para outras etnias que não a branca, para as mulheres, as crianças, os
pobres e os marginalizados sociais. Contudo, o Estado de direito somente reconheceu, desta maneira, a presença de “cidadanias” distintas
da cidadania. Aceitou uma autonomia limitada abstrata e formalmente
igual para todos: a dos “cidadãos do Estado”. Aceitou uma autonomia
limitada de todas estas pátrias distintas, das quais os indivíduos participam em sua existência concreta enquanto membros duma etnia,
dum gênero, duma faixa etária, duma camada social, duma comunidade
local, etc. Entretanto, estas pátrias, às quais se reconhecem direitos,
não são constitutivas do Estado e de sua constituição jurídica.

É também esse mesmo autor que bem arremata a postura que deve
ser observada por aqueles que se debruçam na reflexão proposta, ao estabelecer:

Este Estado da diversidade também é construído através de operações
intelectuais que vão além do “horizonte dos direitos” das diversas
cidadanias e que permitem valorizar as expectativas correspondentes a cada uma delas para uma nova maneira de ler e administrar os
conflitos. (BARATTA, 1995, p. 125).

Portanto, a busca da reflexão quanto ao tema proposto revela objetivo de ressaltada importância, na medida em que, na maioria das vezes,
o exercício de resolução dos conflitos judiciais exige do magistrado mais
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humanidade que técnica, de forma a encontrar legitimidade e aptidão em
atender às aspirações sociais em sua dinâmica, situando o papel do Estado
brasileiro na garantia da dignidade da pessoa humana, através da condução
ética dos processos judiciais, o que, por certo, exigirá dos magistrados —
mais do que conteúdos doutrinários — estruturas legislativas e diretrizes
jurisprudenciais e demandará investimento em sua formação filosófica.
Nessas circunstâncias, sob a proteção da neutralidade como um valor equivocado para o poder jurisdicional, injustiças são caladas e direitos
fundamentais deixam de ser bradados, o que enfraquece a justiça e a humanidade, que busca seu reconhecimento como civilização, a partir de uma
atuação consciente e ética, o que confirma a neutralidade como uma narrativa de conteúdo simbólico e não como um ideal a ser perseguido, mas, ao
contrário, enfrentado, de forma a situar o exercício da função jurisdicional
na contingência humana, dela se redime e fortalece.

Referências

BARATTA, Alessandro. Ética e pós-modernidade. In: BARATTA, Alessandro
et al. Ética na comunicação. Rio de Janeiro: Mauad, 1995. p. 113-131.

BATISTA, William. Ética na contemporaneidade: sujeito e destruição do destino. In: BARATTA, Alessandro et al. Ética na comunicação. Rio de Janeiro:
Mauad, 1995. p. 39-48.
BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva,
2007.

KANT, Immanuel. Começo conjectural da história humana. São Paulo: UNESP,
2010.
MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. 2. ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 23. ed. rev. e
atual. São Paulo: Malheiros, 2004.

293

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

Referência consultada
BRASIL. Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Gabinete da Revista
(Org.). A Constituição no atual entendimento dos Tribunais Federais. Brasília,
TRF 1ª Região, 2009.

294

A democracia como elemento propulsor do
desenvolvimento econômico
Silvio Coimbra Mourthé1

1 Introdução
Em conferência proferida no Seminário da Esmaf, realizado na cidade
de Teresina/PI, foi relevada a atuação do poder econômico como elemento
transformador da nação em economia de mercado.    
No campo jurídico, quando há referência à democracia, vem sempre
à lembrança o princípio da segurança jurídica e a necessidade de se dotar o
sistema de mecanismos para fins de que este não venha a ser violado.     
Em nosso ordenamento jurídico, o princípio da segurança jurídica
está presente na Constituição Federal de forma implícita, através da extração
de algumas passagens constitucionais como o ato jurídico perfeito, a coisa
julgada e o direito adquirido.
Houve nítida preocupação da nossa Carta Magna com a estabilidade das relações jurídicas, pois o Estado democrático de direito não almeja
somente a legalidade de suas ações, mas também o princípio da confiança
jurídica, a boa-fé nas ações do Estado e o preenchimento das expectativas
geradas não só pelas leis como também pelas decisões judiciais.
Este trabalho visa, ainda que de forma breve, analisar quanto é verdadeiro o entendimento de que, em alguns países, a não aplicação do princípio
da segurança jurídica, por si só, ensejaria maior desenvolvimento econômico.

2 Ditadura versus democracia no aspecto do crescimento econômico
A professora de economia do Instituto de Ensino e Pesquisa – Insper, Luciana Yeung (2010), traz importante contribuição ao tema quando
salienta que
1
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De tempos em tempos, ouve-se gente defendendo os regimes ditatoriais, pois eles seriam mais propícios a um país que quer sair de
um estado de subdesenvovimento para o de desenvolvimento. Estas
pessoas argumentam que a ordem, a disciplina e o planejamento estratégico de políticas econômicas — cruciais para se ter o “empurrão
para a frente” — seriam mais garantidos, senão somente garantidos,
através de regimes “fortes” e centralizadores.

Constantemente, de um lado, é feita apologia ao regime ditatorial enfrentado pelo Brasil, fazendo-se menção ao fato de que o milagre econômico
de 70 se deu em decorrência da ditadura militar; de outro, alega-se que a
democracia limita ou restringe o crescimento.
Diante dos fatos históricos, haveria correspondência entre ausência
de democracia e progresso econômico? A citada economista salienta que
toda essa estória é furada. Pode-se dizer que os países mencionados
acima, e principalmente a China, conseguiram crescer a despeito de
suas ditaduras. Vale lembrar que Japão, Coreia do Sul e Taiwan apressaram-se a democratizar seus regimes políticos tão logo alcançaram um
certo grau de desenvolvimento econômico (o terceiro “tigre asiático”,
Cingapura, é um caso à parte porque é uma cidade-estado). A sabedoria
política talvez tenha sussurrado àqueles governantes asiáticos um fato:
a falta de democracia não convive bem com a opulência econômica.
Nos casos em que a opulência veio primeiro, a democracia teve logo
que ser perseguida. Mas os verdadeiros casos de desenvolvimento
industrial foram alcançados em nações que já haviam garantido a democracia, quando já se tinha alcançado um avançado grau de civilidade
social, cultural e política: a Grã-Bretanha, a França, os Estados Unidos
e até mesmo nosso vizinho Chile, entre outros. Somente em regimes
democráticos o crescimento econômico se traduz em melhoria no nível
de bem-estar de toda a população.

3 O exemplo da República Popular da China, constantemente utilizado como paradigma da tese de que o autoritarismo traria um
maior desenvolvimento econômico
A tese de que a ausência de democracia seria um mal necessário
para o pleno desenvolvimento econômico sempre vem acompanhada da
menção do exemplo da China como modelo de país autoritário que facilitou
o crescimento econômico.   
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Semelhantemente à impropriedade de se atribuir a insubsistência no
campo econômico ao regime socialista, utilizando como parâmetro a antiga
União Soviética, diante das enormes diferenças daquele país com relação
aos demais países europeus, entendo que o progresso econômico da China
e sua origem devam ser objeto de melhor análise.
Quando há comparação dos dados econômicos da China com os da
Índia, tem-se defendido que a China, Estado autoritário, tem crescido muito
mais do que a Índia, nos últimos 30 anos.
O economista chinês Yasheng Huang (2011), em seu artigo “A democracia sufoca o crescimento econômico?”, ressalta que, apesar de a China ter
crescido duas vezes mais do que a Índia nos últimos 30 anos, nos últimos
5, tem-se notado certa convergência em termos de crescimento econômico.
Os defensores da tese favorável à adoção do autoritarismo como
meio de melhor planejamento e, consequentemente, maior crescimento
econômico costumam ressaltar que o governo chinês, podendo agir acima
da lei, facilita sobremodo o planejamento das políticas de governo. Não há
menção quanto às consequências nefastas desse “planejamento” no aspecto
humanitário, como o despejo de milhares de pessoas de uma determinada
região que antes era uma favela, sendo que a Índia não poderia fazer esse
tipo de “planejamento”.
O economista chinês rebate essa tese sob o argumento de que, ao
se defender que a democracia seria um impedimento para o crescimento,
necessariamente deveria ser aceita, de forma simultânea, a conclusão de
que a infraestrutura enseja crescimento econômico, conclusão esta em descompasso com as evidências apresentadas em nosso mundo, no sentido de
que a infraestrutura seria, na verdade, o próprio resultado do crescimento
econômico, ou seja, a economia cresce, o governo acumula mais riqueza e,
com isso, pode investir em infraestrutura, passando esta a ser uma consequência do crescimento chinês, e não a causa.
O economista ressalta também que, na comparação da Índia com o
Paquistão, países geograficamente parecidos e de colonização inglesa, que
inclusive fizeram parte de um mesmo país, após a independência de 1948, é
visível que a democracia adotada na Índia trouxe muito melhores resultados,
em termos de crescimento econômico, do que o apresentado pelo vizinho
Paquistão, que passou grande parte do tempo sob um regime não democrático. As evidências estatísticas pelo mundo inviabilizariam a conclusão
de que governos autoritários seriam melhores do que os democráticos, em
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termos de crescimento econômico. Não pode ser esquecido que a Índia teve
um enorme crescimento econômico com o acesso a políticas mais democráticas, que também, em certa medida, estão sendo adotadas na China, como
uma maior abertura do mercado, embora esta nação dependa de enormes
reformas políticas.  

4 Crescimento econômico e sua repercussão no aspecto humanitário
De acordo com a economista Luciana Yeung (2010),

Regimes autoritários, quando conseguem crescer, necessariamente acabam privilegiando poucos — normalmente aqueles ligados ao
poder, político e/ou econômico. Isso foi exatamente o que aconteceu
durante o “milagre econômico”: maior crescimento, porém, maior concentração e desigualdade de renda (sem contar na “bomba” econômica
que explodiu nos anos 1980 como consequência daquele falso milagre).

A economista destaca que, se os regimes autoritários fossem realmente positivos para o desenvolvimento econômico, Cuba, Coreia do Norte
e Venezuela deveriam ser países com altíssimas taxas de crescimento e que
a contradição entre ditadura e crescimento é, atualmente, a grande dor de
cabeça dos governantes da China, uma vez que esta não sabe se conseguirá reprimir para sempre os anseios democráticos da população, e, com o
crescimento da economia atingindo parcelas significativas da população,
“mais fortes e incontroláveis vão se tornando as demandas populares por
democracia. É uma questão de tempo”.
Já o economista chinês Yasheng Huang defende a tese de que a vantagem da China para o crescimento econômico foi, principalmente, o capital
humano, e não a infraestrutura, uma vez que a comparação, na década de 70,
entre o índice de alfabetização dos chineses e o dos indianos ensejou posição
francamente favorável à China, sem deixar de ser relevada a questão de que,
na China, uma pessoa alfabetizada precisa entender 1500 caracteres, sendo
que, na Índia, bastava saber escrever o nome, ou seja, o critério de conceituação chinês do que seria uma pessoa alfabetizada é muito mais exigente
e restritivo do que o indiano.
A jornalista e empresária Yang Lan (2011), que tem sido chamada de
a Oprah da China, traz, em seu artigo “A geração que está reconstruindo a
China”, importantes dados que facilitam uma melhor compreensão quanto
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à questão de o avanço econômico nem sempre trazer, de forma automática,
uma melhor distribuição de riqueza, em que pese o enorme avanço ocorrido
na China.
A jornalista ressalta que, entre os chineses na faixa de idade dos
30 anos, a taxa de analfabetismo está abaixo de 1% e os casais de jovens,
seguindo a tradição, costumam amparar até quatro pais, com expectativa
de vida de 73 anos. Um chinês recém-formado em um curso superior ganha
aproximadamente U$ 400,00, enquanto o aluguel médio é de U$ 500,00, exigindo, assim, o compartilhamento de espaço com outros casais, sem contar
que, ao contrário do casal norte-americano, que obtém a casa própria com
bastante facilidade, os casais chineses chegam a poupar durante 30 a 40
anos para comprar a casa própria.
A jornalista destaca que o isolamento físico e mental dos migrantes é
tão grande que houve um incidente em um complexo fabril, no sul da China,
que ensejou o suicídio de 13 jovens entre 18 e 20 anos, ocorrências que se
deram uma após a outra, provocando um enorme clamor na sociedade.

5 A relação entre o Estado e a sociedade, existente na China, comparada com a presente no mundo ocidental desenvolvido

Também não se deve utilizar a China como exemplo de que o autoritarismo traz maiores ganhos econômicos, uma vez que é diferente a forma
como os chineses encaram o Estado.
O economista inglês Martin Jacques (2012), em seu artigo “Compreendendo o crescimento na China”, destaca a enorme diferença entre como o
Estado é visto pela população chinesa e como é visto pela população europeia
e norte-americana. Para o autor, nos dias de hoje, no Ocidente, há um pensamento muito mais enraizado no sentido de que a autoridade e a legitimidade do Estado sejam uma fixação da democracia. Já em relação ao governo
chinês, há muito mais legitimidade e mais autoridade entre os chineses do
que em qualquer Estado ocidental, e a razão disso é que o Estado, na China,
valoriza de maneira especial e se agrada do significado muito especial por ser
representativo da incorporação e por ser o guardião da civilização chinesa.   
Conforme o economista, na China, o governo seria como um estado
de civilização, aproximando-se de um tipo de papel espiritual, ao contrário
do que tem acontecido na Europa e na América do Norte, onde o poder do
Estado, de forma histórica, está sendo constantemente desafiado pela Igreja,
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pelos setores da aristocracia, pelos mercadores e assim por diante, em vários
séculos, mais precisamente nos últimos 1000 anos. Ao final, o autor diferencia a forma de o cidadão ocidental europeu e o norte-americano encararem
o Estado — que seria como um intruso, um estranho, um organismo cujos
poderes precisam ser limitados, definidos e restringidos — da dos chineses
— que encaram o Estado como um tipo de membro da família, ou melhor,
como o cabeça da família, o patriarca da família. Não é outra a razão pela
qual, na China, o Estado está por toda a parte, dirigindo empresas e fixando
metas que interferem até mesmo no planejamento familiar, como a política
de uma só criança.    

6 Conclusão

Se ainda pairam dúvidas sobre qual regime traria maiores avanços
econômicos, o autoritário ou o democrático, é lugar comum o fato de que
o pressuposto do crescimento econômico sustentável é uma boa educação,
que, necessariamente, ensejará atitudes por parte da população, exigindo
de seus políticos a adoção de regras claras e compromissos de longo prazo
para a execução de políticas que visem aumentar o bem-estar social, independentemente de quem esteja no poder.
Hoje, em todo o mundo, há crescente preocupação com a justiça social
e a responsabilidade do governo, fazendo com que as demolições forçadas
de propriedades privadas, que ocorrem com bastante celeridade nos países
autoritários, como é o caso da China, sejam cada vez mais rejeitadas e motivo
de protestos visando à aplicação do princípio da segurança jurídica, mesmo
em países autoritários.
Aliás, a ausência de democracia não significa necessariamente ausência de adoção de práticas democráticas ou, ainda que se possa conceituar
como tal, uma maior restrição ou controle de medidas que venham a violar a
segurança jurídica das pessoas. Destaco o pequeno avanço obtido na China,
representado pela promulgação, no princípio deste ano de 2011, por parte
do Conselho Estatal, de uma nova regulamentação visando transferir dos
governos locais para a Corte o direito de ordenar a demolição forçada de
casas, do que os moradores tomavam ciência através de um simples bilhete
afixado na porta de entrada da residência, que iria ser demolida em horas,
sem prévio pagamento de indenização.
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Excluindo a China, as nações que obtiveram o maior crescimento nas
últimas décadas foram nações com valorização do ambiente democrático,
fazendo com que não se possa ter uma visão de que a democracia restringe
ou emperra a riqueza das nações, sob pena de distorcer os fatos históricos,
que não autorizam conclusão a favor dos regimes autoritários.         
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O direito em tempos modernos e pós-modernos
Tales Krauss Queiroz1

1 Um filme de Woody Allen para introduzir o assunto
No filme “Tudo pode dar certo”, de Woody Allen, Boris é um velho
neurótico, físico de mecânica quântica, ex-professor de teoria das cordas
da Universidade de Colúmbia. Seu nome foi cogitado para o Nobel de física,
mas não ganhou. Aposentado, passa o tempo ensinando xadrez a crianças.
Em um dia, voltando para casa, é abordado por Melodie, uma jovem ingênua
que, saída do interior, tentava a sorte em Nova York. Ela pede para passar a
noite em sua casa ou para ficar até conseguir emprego. Boris, contrariado,
aceita. Mas a estada de Melodie se prolonga e depois de alguns meses, apesar da diferença de idade e de personalidade, eles se casam, não sem antes
Boris ensinar à imatura Melodie teorias sobre o mundo e a vida, sobre a
miséria humana e o amor, sempre em tom cético e pessimista: o amor não
vence tudo e nem costuma durar e as aspirações românticas da juventude
são reduzidas ao que “pode dar certo”.
O filme segue, a mãe de Melodie se separa do pai, sai do interior e vai
ao encontro da filha. Desaprova o casamento com Boris e tenta lhe arranjar
um bom partido. Em Nova York a mãe de Melodie se revela. De religiosa
fanática vira fotógrafa de arte. Tem um caso com o diretor da galeria de arte
e com um amigo de Boris. Por sua vez, o pai de Melodie sai em procura da
esposa e, na cidade grande, igualmente, se descobre, assumindo seu lado gay.
Melodie acaba se entregando a um jovem ator que mora em um barco. Com ele conversa sobre amenidades, fala de Boris, pergunta ao rapaz se
já ouviu falar do princípio da incerteza, do físico Heisenberg, o observador
influenciando o experimento.
Ao final da comédia, Boris, separado de Melodie, tenta se matar,
jogando-se da janela. Mas cai em cima de uma vidente, que se torna sua
próxima companheira. A última cena do filme mostra todos os personagens
1
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juntos, na casa de Boris, comemorando a noite de Ano-Novo, cada um com
seu novo consorte. Boris aproxima-se da tela e diz para os espectadores que
o “universo é um acaso sem sentido”.
Em linhas gerais, o filme de Woody Allen mostra que, no mundo das
relações humanas, predominam as incertezas. “Tudo pode dar certo”, diz
o nome do filme. Não há garantia de que tudo dará certo. O que existe é o
aleatório, o possível, o provável, a sorte, ou o seu revés, o azar.
O paralelo que o filme faz entre o mundo humano e a física quântica,
a teoria das cordas, o princípio da incerteza, de Heisenberg, no entanto,
não é casual ou fortuito. Diz com um novo paradigma científico que se tem
propalado nesse nosso mundo pós-moderno.

2 Tempos modernos: a visão cartesiana e racionalista

Embora, na Grécia antiga, de Heráclito a Parmênides, passando depois por Sócrates, Platão e Aristóteles, tenha havido um ensaio ou esboço
do que hoje se denomina racionalismo, foi a partir dos séculos XVI e XVII,
com Copérnico, Kepler, Galileu e Newton, na chamada era do pensamento
científico, que ele se estabelece. Com Descartes, o modelo racionalista e lógico
se consolida e o método científico e matemático ganha corpo. “Penso, logo
existo”, sua famosa frase, simboliza o racionalismo cartesiano.
O pensamento racionalista e cartesiano parte da ideia de que tudo
pode ser explicado a partir da redução de suas partes. O todo é a soma dessas
partes. O sujeito se separa de seu objeto de estudo para, então, fragmentá-lo
em partes menores, facilitando a análise, a classificação e a observação. As
partes menores, por sua vez, não apenas são analisadas à distância, como são
vistas de maneira estática, sem interação ou integração com o todo. Ganham
força os denominados dualismos estáticos, como sujeito e objeto, matéria e
energia, mente e corpo2.
2

Por esse motivo, o “Penso, logo existo”, de Descartes, retrata o racionalismo da época. Essa frase
surge, pela primeira vez, no Discurso do método (1637), em francês: Je pense, donc je suis. Foi depois
mencionada por Descartes, no livro Princípios de filosofia (1644), em latim: Cogito ergo sum. A frase
pode ser compreendida de duas maneiras. Na primeira, o ato de pensar simboliza a razão, a racionalidade do homem. Na segunda, exprime a separação absoluta entre mente (alma) e corpo (incluindo o
cérebro). Nesse segundo sentido, de mente desencarnada, é que se fala em dualismo estático cartesiano (DAMÁSIO, Antônio R. O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano. Trad. portuguesa
Dora Vicente e Georgina Segurado. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 279-280 e 282).
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O racionalismo prega que para todo efeito natural existe uma causa
que o explica. Essa relação linear entre o efeito e a causa é determinada por
leis universais. Na abordagem racionalista e científica, tudo é experimentado,
testado, observado. Enquanto na religião a verdade é revelada, no racionalismo científico as verdades são demonstradas. Marcelo Gleiser diz que, na
ciência, em “bom português, é o ‘ver para crer’, o oposto do ‘crer para ver’,
premissa da religião”3. Por fim, as análises racionalistas e científicas são
quantitativas (objetivamente mensuradas), e não qualitativas (subjetivamente avaliadas). Investiga-se “como” e, não, “por que” os fenômenos ocorrem.
A metáfora empregada para expressar o pensamento racionalista é a
do mundo funcionando como um relógio, máquina de mecânica perfeita em
que cada peça encaixada tem uma função específica. Retoma-se a ideia grega
da matéria formada por átomos, partículas eternas e indivisíveis, dos blocos
de construção fundamental, dos edifícios construídos em bases sólidas. Toda
a complexidade das coisas, incluindo a sociedade, pode ser explicada a partir
da decomposição de suas partículas elementares.
Na filosofia, essas ideias racionalistas e científicas ganham nomes:
reducionismo, filosofia do sujeito, dicotomia sujeito/objeto, causalismo,
determinismo, mecanicismo, empirismo, atomismo.
A sociedade moderna que se apresenta nessa era científica é a síntese
desses fenômenos, com a razão superando a intuição, o objetivo se sobrepondo ao subjetivo. A verdade é única e absoluta e deriva da realidade física (e
não mais metafísica) do mundo e das leis racionais universais. O momento
é de segurança, previsibilidade, certeza.
Na política, esse conjunto de conceitos se manifesta no iluminismo (a
luz simbolizando a verdade), no humanismo (o homem como o centro das
coisas), na teoria da separação de poderes de Montesquieu, nos ideais da
revolução francesa (liberdade, igualdade e fraternidade), no contrato social
de Hobbes, Locke e Rousseau, no estado constitucional secular.
Nos séculos que se seguem, do XVII ao XIX, a abordagem racionalista,
cartesiana e newtoniana se difunde. Como afirma Carneiro Neto, baseados “no método de raciocínio cartesiano, os padrões de pesquisa da Física newtoniana foram empregados em diversos outros campos científicos,
tendo se tornado a ‘ciência padrão’ em relação a todas as demais formas de
3

GLEISER, Marcelo. Micro macro, vol. 2: reflexões sobre o homem, o tempo e o espaço. São Paulo: Publifolha, 2007, p. 86.
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conhecimento”4. O cientificismo faz com que os demais ramos do conhecimento ganhem autonomia e independência, passando a seguir o modelo
mecanicista da física de Newton.
Na biologia, o criacionismo, a crença religiosa que segue a interpretação
literal do livro dos Gênesis, da Bíblia, de que o homem e as demais espécies
foram criados por Deus em seis dias, de forma separada e completa, é rebatido
pelo evolucionismo de Darwin. A teoria da evolução demonstra, a partir de
métodos científicos (observação, registros fósseis), que o homem possui um
ancestral comum e que as espécies obedecem a uma ordem evolutiva e determinista, a partir de uma seleção natural gradativa, entremeada por mutações.
Nessa época, o filósofo Augusto Comte emprega o termo positivismo
para mostrar que, nas ciências humanas, assim como nas ciências naturais,
deve-se estudar o que é real, positivo, segundo normas lógicas e racionais.
Na sociologia, surge Émile Durkheim com o pensamento estatístico e
Max Weber com o historicismo dos tipos ideais. A sociologia clássica, nesse
período, passa a ser chamada por Comte de física social5. Herbert Spencer,
ainda na sociologia, porém sob um viés antropológico, adota o que se convencionou chamar de darwinismo ou evolucionismo social: as sociedades
são classificadas segundo o grau de seu desenvolvimento e evolução, das
primitivas às mais civilizadas, de um estágio inferior para um superior, do
simples para o complexo6.
Na economia, Adam Smith lança as bases científicas da disciplina. O
homo economicus retrata a racionalidade econômica: em um ambiente de
competição, em que os recursos são finitos e as necessidades humanas infinitas, o homem deve pensar de maneira racional. O mercado se orienta pelas
leis universais da oferta e da procura e é regulado por uma mão invisível,
na premissa do laissez-faire, laissez passer, le monde va de lui-même (deixa
fazer, deixa passar, o mundo vai por si mesmo). Em uma espécie de éthos
individualista, fala-se que “se cada um cuidar de seu jardim o mundo será
mais florido”. Como diz Gustavo Franco, a mais importante revelação desse
período era a de que “a soma de comportamentos egoístas pode ser o melhor
4

5
6

CARNEIRO NETO, Durval. Um novo direito para uma sociedade complexa. Justiç@ Revista Eletrônica
da Seção Judiciária do Distrito Federal. Disponível em: <http://www.jfdf.jus.br/revista_eletronica_justica/Junho/artigo_Durval1.html>, p. 4.
COSTA, C., Sociologia, 2004, apud CARNEIRO NETO, idem. p. 4.
COSTA, C., Sociologia, 2004, apud CARNEIRO NETO, idem. p. 4.
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caminho para o bem-estar comum”7. Nesse ambiente econômico-racional, o
modo de produção capitalista avança para atingir o paroxismo na revolução
industrial, nos chamados Tempos modernos, do filme de Chaplin.
Na historiografia, a história da história, a influência positivista e racionalista se repete. Fernando A. Novais e Rogério F. da Silva lembram que o século
XIX “ficou chamado o ‘século da história’ e nele, a partir do diálogo da história
com as demais ciências sociais que nasciam, “a disciplina começou a ver-se como
‘científica’, deixando de ser apenas “um gênero literário”8.. A história é vista como
uma narrativa, como uma descrição objetiva dos fatos e acontecimentos, mas
também como discurso. Não é suficiente narrar. É preciso explicar e interpretar,
ainda que de maneira objetiva e neutra, as reconstituições dos eventos. A historiografia moderna, por fim, especializa-se (história econômica, social, política,
cultural), outra marca da cientificidade e do racionalismo.
Mas o modelo racionalista e positivista se estende para áreas diversas,
como medicina9, psicologia10, administração11. Nesse período, Marx e Engels
7

FRANCO, Gustavo H. B. Cartas a um jovem economista. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 8.

9

A medicina no estilo cartesiano dá ênfase ao aspecto fisiológico, patológico e orgânico da doença. A
medicina é especializada e não se atenta para a questão social e psicológica do paciente. Para Capra,
a “influência do paradigma cartesiano sobre o pensamento médico resultou no chamado modelo biomédico”, onde o “corpo humano é considerado uma máquina que pode ser analisada em termos de
suas peças”, com a doença sendo vista “como um mau funcionamento dos mecanismos biológicos,
que são estudados do ponto de vista da biologia celular e molecular”, cabendo aos médicos “intervir, física ou quimicamente, para consertar o defeito no funcionamento de um específico mecanismo
enguiçado”. (CAPRA, O ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura emergente. Trad. Álvaro
Cabral. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 116)

8

NOVAIS, Fernando A., SILVA, Rogério F. da. Nova História em perspectiva. vol. 1. Organização e introdução
Fernando A. Novais e Rogerio Forastieri da Silva. São Paulo: Cosac Naify, 2011, vários autores, p. 9 e 11.

10

11

Na psicologia, o método cartesiano, do “Penso, logo existo”, impõe a separação absoluta entre a mente
e o corpo. De um lado, o behaviorismo, escola científica que explica a psicologia humana pelo comportamento, que é externo e observável. Na escola estruturalista, a atenção se volta para a mente e os problemas da consciência. Em nenhuma dessas escolas, como se percebe, a mente é avaliada em conjunto
com o corpo. Surge, na sequência, a psicanálise de Freud, aproximando a psiquiatria da psicologia, ao
propor o estudo não apenas das doenças cerebrais como das neuroses (distúrbios mentais não patológicos, antes vistos como um problema esotérico). Mas a psicanálise de Freud pretende-se científica
ao estilo cartesiano, pois incorpora as ideias deterministas e mecânicas do pensamento racional: o ser
humano é dominado pelo seu inconsciente (superego, ego e id), pelos traumas da infância. Ao enfatizar
a influência cartesiana e determinista no pensamento de Freud, Capra lembra a imagem do paciente no
divã, falando sozinho com o terapeuta, o objeto sendo estudado pelo sujeito, à distância (idem, p. 175).
No campo das relações de trabalho, aparece a teoria da Administração Científica, de Taylor (tayloris-
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concebem o método do materialismo histórico, a teoria da mais-valia e a dialética da infraestrutura: o socialismo recebe sua versão científica, deixando
de ser utópico e romântico12. A influência cartesiana e positivista foi além e
ganha a cultura, a literatura, as artes13. Na prosa, o romantismo cede lugar
ao realismo e sua vertente extrema e radical, o naturalismo14. Até poesia
científica se fez à época, com o parnasianismo e suas métricas e versificações
perfeitas e objetivas. O positivismo foi lembrado inclusive na música15.
Era natural esperar que o racionalismo e o método científico fossem
influenciar o direito. Representando essa tendência, surgem, no direito, o
positivismo e o formalismo jurídico.
João Batista G. Moreira diz que os
princípios da lógica físico-matemática, à semelhança do que ocorrera
nas demais ciências, resultaram na pretensão de universalidade, certeza e objetividade do Direito e nas ideias de especialização, classificação,
hierarquia, previsibilidade e segurança.

Afirma que “o reducionismo atomicista da Física significou, no Direito,
reducionismo à lei”, e que “o culto positivista traduziu-se na pretensão de

12
13
14

15

mo), baseada na organização e na racionalização das funções. Há uma “decomposição dos postos de
trabalho em tarefas e destas em gestos simples, que seriam executados por um número reduzido de
pessoas especializadas, conforme uma cadência predefinida”, em um ambiente em que se reforçam
“os sistemas piramidais hierárquicos de autoridade”(MOREIRA, João Batista Gomes. Direito administrativo: da rigidez autoritária à flexibilidade democrática. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 49).
Cf. o livro Do socialismo utópico ao socialismo científico (1880), de Friedrich Engels.

Na arte, o racionalismo está presente na escultura O pensador, de Rodin; no quadro naturista Os
comedores de batata, de Van Gogh; nas obras de Manet e Coubert, entre outros.

A obra de referência do naturalismo é o Germinal, de Émile Zola (1840-1902), que enfoca a realidade
dos “operários das minas de carvão no Norte da França”, com denúncias das “péssimas condições
de trabalho” e o “início da luta de classes entre proletariado e burguesia” (ZOLA, Émile. Germinal.
Tradução, adaptação e apêndice Silvana Salermo. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 9 e 11).
Para Silvana Salermo, as leituras de Zola que “o levaram a definir o caráter de sua obra foram as de
cunho científico, como a teoria da evolução de Charles Darwin”. Diz que o livro Introdução ao estudo
da medicina experimental, de Claude Bernard, de 1865, fez com que Zola decidisse “que seus romances deveriam ter rigor científico, ultrapassando o realismo, como se a ficção tivesse que funcionar tal e
qual o resultado de experiências de laboratório para melhor representar a realidade” (idem, p. 240).
Na música, inspirados pelo lema positivista da Bandeira Nacional, Noel Rosa e Orestes Barbosa
compuseram a letra Positivismo (1933), que diz: “O amor vem por princípio, a ordem por base. O
progresso é que deve vir por fim. Desprezastes esta lei de Augusto Comte. E fostes ser feliz longe de
mim”.
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total independência da função legislativa e de subordinação do juiz à intenção do legislador; no rigor formal dos textos normativos; na interpretação
como arte filológica”16.
Hans Kelsen é o maior expoente do positivismo jurídico. Em sua obra
Teoria pura do direito, defende que o objeto da ciência jurídica é a norma
jurídica. O direito, para se fazer científico e puro, deve se separar da moral
e da política. A valoração (axiologia) é antes um problema do legislador. No
prefácio do seu livro, Kelsen expõe que procurou “desenvolver uma teoria
jurídica pura, isto é, purificada de toda a ideologia política e de todos os
elementos de ciência natural, uma teoria jurídica consciente da sua especificidade porque consciente da legalidade específica do seu objeto’’. Sua intenção
era a de aproximar a ciência do direito, “tanto quanto possível”, “do ideal de
toda a ciência: objetividade e exatidão”17. Para Moreira, o
parentesco racionalista (reducionista) da teoria de Kelsen está na razão
de ter pretendido a pureza científica do Direito e de ter circunscrito
o sistema jurídico à norma, negando a existência do direito natural e
de valores que não tenham sido objetivados nessa mesma norma18.

Em breve resumo, esse era o cenário do paradigma científico até
então, o cenário dos tempos modernos.
Mas o pensamento racionalista, cartesiano e newtoniano, contudo,
não iria durar indefinidamente. No século XX, ele sofre um duro revés.

3 Tempos pós-modernos: a visão sistêmica e relativista

Einstein, no início do século XX, com sua teoria da relatividade especial e geral, põe fim às verdades da teoria clássica de Newton. Para Newton, a
velocidade varia segundo o espaço e o tempo. O espaço e o tempo, na teoria
newtoniana, são absolutos e invariáveis, para qualquer observador. Einstein,
com a relatividade especial, inverte essa lógica, afirmando que constante é
a velocidade da luz no vácuo e que relativos são os referenciais de espaço
e tempo19. No mundo das coisas muito grandes, das galáxias e planetas, em
16

MOREIRA, op. cit., p. 88.

18

MOREIRA, idem, p. 93.

17

19

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. João Baptista Machado. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes,
1987, prefácio à primeira edição.
“com a relatividade especial, não se pode pensar no espaço e no tempo como conceitos universais e
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que os corpos se movem a velocidades próximas às da luz, as verdades inabaláveis de Newton são colocadas de lado.
Na sequência, Einstein demonstra, com sua famosa fórmula E=m.c²,
que a energia se transforma em matéria e vice-versa20. A energia e a massa não são conceitos estanques, mas realidades entrelaçadas. A massa de
Newton era conservável. A de Einstein, conversível em energia21. A dicotomia
estática entre matéria e energia dos tempos da filosofia e da física clássica
já não faz mais tanto sentido.
A relatividade especial de Einstein, e a concepção de que nada pode
se movimentar acima da velocidade da luz, implicava desconsiderar a teoria
da gravitação de Newton, de que dois corpos se atraem na proporção direta
do produto de suas massas e na proporção inversa do quadrado da distância
entre eles. Einstein, então, desenvolve a teoria da relatividade geral, revolucionando “novamente a nossa noção de espaço e tempo, mostrando que eles
sofrem curvas e distorções para comunicar a força da gravidade”22. O espaço,

20

21
22

imutáveis, experimentados de maneira idêntica por todos. Ao contrário, o espaço e o tempo aparecem nos trabalhos de Einstein como elementos maleáveis, cuja forma e aparência dependem da situação do observador.” (GREENE, Brian. O universo elegante: supercordas, dimensões ocultas e a busca
da teoria definitiva. Trad. José Viegas Filho; revisor técnico Rogério Rosenfeld. São Paulo: Companhia
das Letras, 2001, p. 19-20). Greene diz que “sempre que discutimos a velocidade e a direção do
movimento de um objeto, temos de especificar com precisão quem está fazendo a medição” (idem, p.
44). Como consequência da teoria da relatividade especial, para um observador em velocidade muito
alta, o tempo passa mais devagar (fenômeno da dilação do tempo), ao passo que um objeto, em alta
velocidade, fica menor no sentido do seu movimento (o que se conhece como contração de Lorentz).

�������������������������������������������������������������������������������������������������
A quantidade de energia é igual à da massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. A velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 300 mil km/s. Para quem gosta de curiosidades
matemáticas, Robert P. Crease, no livro As grandes equações: a história das fórmulas matemáticas
mais importantes e os cientistas que as criaram, cita algumas. Crease relata que a equação já apareceu na capa da revista Time, foi objeto de uma biografia como se fosse uma pessoa, é titulo de peça
de teatro, foi mencionada por Dalai Lama como a única equação científica que conhecia, foi citada
em poemas e canções como Einstein a Go-Go, da banda Landscape, entre outros. Outra curiosidade
mencionada por Crease é a de que o físico Stephen Hawking teria sido avisado para não incluir nenhuma equação em seus livros porque cada citação dividiria o número de leitores por dois. Hawking,
porém, menciona a equação E=m.c² no livro Uma breve história do tempo, o que, como se sabe, não
afetou as vendas: o livro é hoje considerado um best-seller (CREASE, Robert P. As grandes equações: a
história das fórmulas matemáticas mais importantes e os cientistas que as criaram. Trad. Alexandre
Cherman. Rio e Janeiro: Zahar, 2011, p. 138-139).
KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. Trad. Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira.
10. ed. São Paulo: Perspectiva, 2011, p. 136.
GREENE, op. cit., p. 71.
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assim, não é plano, mas curvo, distorcido. A geometria passa a contar com
uma quarta dimensão espacial dinâmica, a do espaço-tempo curvo.
A teoria da relatividade de Einstein, pondo fim às premissas absolutas
de Newton, é o primeiro abalo às estruturas da física clássica.
Porém, o que mais provocou impacto nas teorias tradicionais cartesianas e newtonianas não foi a teoria da relatividade de Einstein, mas a
teoria quântica.
Para o mundo muito grande, o mundo do telescópio, ou seja, para o
macrocosmo do universo, das galáxias, dos planetas e das estrelas, devemos
adotar as leis da teoria da relatividade de Einstein. Para o mundo muito
pequeno, do microscópio, ou seja, para o microcosmo dos átomos, elétrons,
prótons, nêutrons, quarks e demais partículas subatômicas, o que vale é a
teoria quântica. Para a escala humana, a escala do nosso mundo real e sensorial, do olho humano, as leis de Newton, sob aproximações, ainda são úteis.
O problema é que a teoria quântica possui excentricidades que subvertem toda a lógica cartesiana e mecanicista do racionalismo e da física
clássica. Como esclarece Brian Greene, a “mecânica quântica é um esquema
conceitual que possibilita a compreensão das propriedades microscópicas
do universo” e, assim como “a relatividade especial e a relatividade geral
demandaram mudanças radicais na nossa visão do mundo quanto às coisas
que se movem muito depressa ou têm massas muito grandes, a mecânica
quântica revela que na escala das distâncias atômicas e subatômicas o universo tem propriedades ainda mais espantosas”23.
O princípio da incerteza, por exemplo, de Heisenberg, criado em 1927,
que constitui a base da teoria quântica, diz que a posição e velocidade de
uma partícula atômica não podem ser conhecidas ao mesmo tempo, com
precisão total. No mundo das coisas muito pequenas, o que existem são
probabilidades, incertezas, tendências. Pelo princípio da incerteza, o observador influencia e interage com o objeto observado. Marcelo Gleiser, de
maneira didática, sobre essas características estranhas do mundo quântico
e do princípio da incerteza, ensina:

23

De certa forma, antes de sua posição ser medida, o elétron não está em
lugar nenhum e está em todos os lugares. Não devemos visualizá-lo
como uma bolinha de bilhar girando em torno do núcleo, como se o
átomo fosse um minissistema solar. O elétron pode também ser visto

GREENE, idem, p. 105.
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como uma onda que está em muitos lugares ao mesmo tempo. Porém,
e aqui algo de muito estranho ocorre, quando uma medida é feita, o
elétron “escolhe” uma órbita específica. Uma visualização imperfeita
é imaginar o átomo como um anfiteatro cujas escadas circundam o
centro. Cada degrau é uma órbita. Antes da medida, o elétron pode
estar em qualquer uma das órbitas. Até mesmo em muitas delas ao
mesmo tempo. Quando a medida é feita, as coisas mudam radicalmente: o ato de medir interfere com a liberdade do elétron, forçando-o a
escolher uma das órbitas. Qual órbita é a escolhida? A teoria quântica
nos fornece apenas probabilidades do elétron se encontrar nessa ou
naquela órbita após a medida. Se repetirmos o mesmo experimento
muitas vezes, o elétron aparecerá em órbitas diferentes com probabilidades dadas pela teoria. Portanto, mesmo que o mundo quântico seja
probabilístico, a teoria descreve precisamente esse comportamento24.

Karl Popper, na mesma linha, esclarece o princípio da incerteza:

24

Toda medida física envolve troca de energia entre o objeto medido e
o aparelho de mensuração (que será, talvez, o próprio observador).
Assim, um raio de luz pode ser dirigido sobre o objeto, e uma porção
da luz refletida pelo objeto pode vir a sofrer absorção por parte do
aparelho de medida. Qualquer troca de energia desse tipo alterará
o estado do objeto que, após ter sido medido, se encontrará em condição diversa da anterior. Nesses termos, a medida, por assim dizer,
proporciona conhecimento de um estado que acabou de ser destruído pelo processo de mensuração. Essa interferência do processo de
mensuração no objeto medido pode ser desprezada quando se trata
de objetos macroscópicos, mas não no caso de objetos atômicos, pois
estes são fortemente afetados, por exemplo, pela irradiação luminosa.
É impossível, pois, a partir do resultado da medida, fazer inferência
acerca do preciso estado de um objeto atômico, imediatamente após
ele ter sido medido. Consequentemente, a medida não pode servir de
base para previsões. Segundo a opinião geral, sempre existe a possibilidade de determinar, por meio de novas medições, o estado do objeto
após a medição anterior, mas o sistema volta a sofrer interferência,
de um modo que escapa à avaliação. E, também segundo a opinião
geral, é sempre viável fazer as medidas de maneira tal que certas características do estado a ser avaliado — por exemplo, o momento da
partícula — não sejam perturbadas. Contudo, isso só pode ser feito
ao preço de interferir fortemente em outras magnitudes caracterís-

GLEISER, op. cit., p. 173.
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ticas do estado a ser medido (em nosso caso particular, a posição da
partícula). Se duas grandezas estiverem mutuamente correlacionadas
dessa maneira, então o teorema segundo o qual elas não podem ser
simultaneamente medidas com precisão aplica-se a elas, embora cada
qual, separadamente, possa sofrer medição precisa25.

É a definição do princípio da incerteza dada por Melodie no filme de
Woody Allen, citado no início do artigo, o observador influenciando o experimento. É como dizem os físicos Stephen Hawking e Leonard Mlodinow:
na física quântica, a “observação de um sistema deve alterar o seu curso”,
de modo que “não podemos ‘apenas’ observar algo”. Para “fazermos uma
observação devemos interagir com o objeto que estamos observando”26.
O princípio da incerteza retira a certeza do mundo cartesiano. A probabilidade é o novo substituto da verdade27.
Outra característica curiosa do chamado mundo quântico é a dualidade onda-partícula. Um elétron é, ao mesmo tempo, uma onda e uma
partícula, dependendo do experimento utilizado. É como se um cão fosse
ao mesmo tempo um cão e um gato, comportando-se ora como um cão, ora
como um gato. É como se uma cadeira fosse ao mesmo tempo uma cadeira
e uma mesa, apresentando-se ora como uma cadeira, ora como uma mesa28.
Essa dualidade quântica subverte os princípios clássicos da lógica ocidental, como o da identidade, não contradição e terceiro excluído29.
Expressando esses princípios clássicos, em linguagem popular, se diz que
25

26

27

28

29

POPPER, Karl Raimund. A lógica da pesquisa científica. Trad. Leonidas Hegenberg e Octanny Silveira
da Mota. São Paulo: Cultrix, Ed. da Universidade de São Paulo, 1975, p. 240-241. Na sequência, Popper deduz a equação de Heisenberg: “Nesses termos, se aumentarmos a precisão de uma das medidas — digamos, a do momento px, reduzindo, assim, a extensão do intervalo de erro ∆px — seremos
levados a reduzir a precisão da medida da coordenada da posição, x, isto é, seremos levados a expandir o intervalo ∆x. Dessa maneira, segundo Heisenberg, a maior precisão atingível está limitada pela
relação de incerteza: ∆x.∆px≥h/4.π”.

HAWKING, Stephen, MLODINOW, Leonard. O grande projeto: novas respostas para as questões
definitivas da vida. Trad. Mônica Gagliotti Fortunato Friaça; revisão técnica Amâncio César Santos
Friaça. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011, p. 60.
POPPER, op. cit., p. 305.

������������������������������������������������������������������������������������������������
Os exemplos são apenas para facilitar a compreensão. Na realidade, assim como a constante da velocidade da luz é muito alta e isso nos impede de ver os efeitos da relatividade de Einstein na escala
humana, a constante de Plank (h) é muito baixa e nos impede de ver os efeitos quânticos em nossa
vida cotidiana (GREENE. op. cit., p. 125).
MOREIRA, op. cit., p. 53 e 55.
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“uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa”. Na física quântica, esse
postulado lógico não se revela, pois, nela, paradoxalmente, “uma coisa é uma
coisa e outra coisa ao mesmo tempo”. Não há identidade, mas contradição
(é onda e partícula). E uma terceira hipótese não é excluída (exatamente a
da dualidade onda-partícula).
Mas há muitos outros absurdos na teoria quântica, todos a avançar o
sinal da racionalidade clássica. Do princípio da incerteza decorre o fenômeno
da flutuação quântica, fazendo com que, na escala microscópica, os corpos se
movimentem de maneira turbulenta e frenética, como se agitassem, como se
sofressem de claustrofobia, indicando que a natureza não permite que seus
elementos sejam encurralados30. A soma sobre as trajetórias, por sua vez, é
uma formulação da mecânica quântica “segundo a qual as partículas viajam
de um ponto a outro através de todos os caminhos possíveis que existem
entre eles”31. O tunelamento quântico “é um aspecto da mecânica quântica
que demonstra que os objetos podem passar através de barreiras aparentemente impenetráveis de acordo com as leis clássicas da física newtoniana”32.
Se fosse possível a aplicação das leis quânticas em nossa escala humana, é
como se gelos pudessem passar através do vidro de um copo; se alguém, ao
sair de um bar, pudesse fazê-lo saindo pela parede33; se animais de um zoológico passassem como ondas por entre as barras de suas jaulas34. Por fim,
a liberdade assintótica, da cromodinâmica quântica, “implica que as forças
fortes entre quarks são pequenas quando eles estão próximos, mas crescem
se eles se afastam, como se estivessem ligados por elásticos”35.
O impacto da teoria quântica na visão de mundo da época era esperado. Greene sintetiza essa agitação provocada pela incerteza quântica:

30
31

32

33

34
35

Em 1927, a física já havia perdido a inocência clássica. Estavam terminados os dias do universo mecânico, cujos componentes, uma vez
postos em marcha, funcionavam como um relógio, para cumprir obedientemente o seu destino inexorável e predeterminado. Segundo a
mecânica quântica, o universo evolui de acordo com uma formaliza-

GREENE, op. cit., p. 135.

Idem, p. 457 (Glossário).
Idem, p. 459 (Glossário).

Os exemplos são de Greene (idem, p. 105).

O exemplo é de Hawking e Mlodinow (op. cit., p. 51).
HAWKING, op. cit., p. 83.
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ção matemática rigorosa e precisa, mas que se limita a determinar a
probabilidade de que um futuro em particular venha a acontecer — e
não qual o futuro que acontecerá. Muitas pessoas ficam confusas com
essa conclusão e a consideram totalmente inaceitável. Einstein foi uma
delas. Em uma das expressões mais citadas da história da física, ele
alertou os partidários da mecânica quântica para o fato de que “Deus
não joga dados com o universo”. Ele achava que o aparecimento da
probabilidade na física fundamental devia-se, ainda que de forma mais
sutil, à mesma razão pela qual ela aparece no jogo da roleta: por causa
do caráter basicamente incompleto do nosso conhecimento. Na visão
de Einstein, a forma precisa do futuro do universo não poderia ser uma
questão de sorte. A física teria de prever como o universo evolui, e não
simplesmente a probabilidade da ocorrência de cada evolução possível.
Mas experiência após experiência — feitas em sua maioria depois de
sua morte —, foi se confirmando o fato de que Einstein estava errado.
Como disse o cientista britânico Stephen Hawking, “A confusão era de
Einstein, e não da mecânica quântica”36.

Mesmo para Einstein, um dos precursores do que atualmente se designa relativismo, a física quântica era rebelde demais para ser verdade.
Contudo, no mundo da física quântica, o que realmente se via era Deus jogando dados.
O racionalismo já havia sido provocado por teorias utópicas e românticas, por movimentos hedonistas, pela Igreja, pela filosofia metafísica,
por misticismos, por movimentos anticiência e, mais recentemente, por movimentos de contracultura. Com a teoria quântica, é como se pela primeira
vez a própria racionalidade desafiasse a racionalidade. Era a física, ciência
exata, desafiando a exatidão da física.
O físico Heisenberg, que formulou o princípio da incerteza, à época,
prenunciava: “a reação violenta em torno do desenvolvimento recente da
Física moderna só pode ser entendida à medida que compreendamos que
os alicerces da Física começaram a se deslocar e que esse movimento gerou
o sentimento de que a ciência perderia terreno”37.
O relativismo de Einstein e, sobretudo, a irracionalidade da teoria
quântica, haveriam de provocar alterações na filosofia e na epistemologia,
36
37

GREENE, op. cit., p. 128.

HEISENBERG, W., 1958, apud. CAPRA, Fritjof. O tao da física: uma análise dos paralelos entre a física
moderna e o misticismo oriental. Trad. José Fernandes Dias. São Paulo: Cultrix, 2011, p. 66.
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desviando o rumo, antes certo e seguro, da história das ciências. Os tempos
pós-modernos eram de mudança: as verdades eternas deixavam de existir.

As teorias da relatividade de Einstein e as ilógicas premissas da teoria
quântica fizeram com que o autoritarismo e a rigidez do mundo racional-científico fossem suavizados. Gradativamente, o pensamento cartesiano
dava lugar a um pensamento mais sistêmico e aberto. Passa-se a falar no
nascimento de um novo paradigma, de viés mais relativista.
João Batista resume essa virada do pensamento cartesiano para o
sistêmico:

Na origem da filosofia grega, a realidade era interpretada de forma
estática, a partir de oposições (dicotomias), evoluindo o pensamento,
com Heráclito, para uma visão complementar e dinâmica dos opostos
(equilíbrio dinâmico), coincidente, neste aspecto, com a filosofia (ou
religião) oriental [...] dessa percepção complementar e dinâmica dos
opostos distanciou-se o racionalismo parmenidiano e pós-socrático,
que, muitos séculos à frente, culminou em Descartes e seus prosélitos,
instaurando o pensamento linear, baseado na separação entre sujeito
e objeto, no mecanicismo (explicação do mundo pela relação de causalidade), na especialização e nas técnicas de análise, classificação e
hierarquização, com profundas repercussões, entre outras ciências, no
Direito. A partir das descobertas da física contemporânea (princípios
da incerteza, da relatividade e da complementaridade) chega-se à teoria sistêmica, em que a realidade volta a ser considerada de forma
integrada e dinâmica, como na concepção heraclítica38.

No pensamento sistêmico e mais relativista, parte-se da premissa de
que o todo é maior do que as suas partes. O sistema é um todo que não pode
ser reduzido em partes menores. É como se o conceito econômico de escala
e o conceito químico de sinergia se generalizassem para disciplinar todos
os fenômenos. Na abordagem sistêmica, há uma interação entre o sujeito e
o objeto, e os dualismos e as dicotomias (matéria e energia, sujeito e objeto,
38

MOREIRA, op. cit., p. 22.
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mente e corpo) deixam de ser estáticos para se tornarem dinâmicos39. O mundo é visto como sistema, como um processo. As avaliações são mais flexíveis,
maleáveis, plásticas. Conceitos como cooperação, conexão, comunicação e interdisciplinaridade ganham destaque. O causalismo do pensamento cartesiano
é, no pensamento sistêmico, substituído pela noção de finalismo, e o “porquê”
e a análise qualitativa substituem o “como” e a análise quantitativa. A metáfora
não é mais a do mundo funcionando como um relógio, mas do mundo como
uma teia, sem hierarquias rígidas40. A incerteza e o aleatório são vistos como
características inerentes aos sistemas complexos. É como no filme de Woody
Allen, em que as coisas não são certas: elas apenas podem dar certo.
Essa nova visão de mundo, sistêmica, aberta e relativista, é utilizada em círculos
diversos, não apenas na física quântica, como na biologia41, na ecologia42,na química43,
39

40
41

42

43

O “Penso, logo existo”, de Descartes, é substituído pelo “Penso e sinto, logo existo”, do mundo pós-moderno (MOREIRA, op. cit., p. 50). O verbo sentir (penso e sinto) tem o propósito de aproximar conceitos,
introduzindo a emoção, o sentimento na compreensão de mundo. A partir de estudos no âmbito da neurociência, autores como Antônio R. Damásio veem a emoção em relação dinâmica com o cérebro, sem
aquele dualismo estático cartesiano, sem uma separação absoluta entre cérebro e mente, entre razão
e cognição, entre sentimento e racionalidade. Sustenta que “pode existir um elo de ligação, em termos
anatômicos e funcionais, entre razão e sentimentos e entre esses e o corpo” (op. cit., p. 276).
Nesse sentido, o próprio nome do livro de Capra, A teia da vida.

Na biologia, surge a teoria geral dos sistemas, do biólogo Ludwig Von Bertalanffy (CAPRA, A teia da
vida, p. 51-55). Também a autopoiese (autocriação) na organização dos seres vivos, tirada da Teoria
da cognição de Santiago, de Humberto Maturana e Francisco Varela, que identifica a cognição com o
processo da vida (idem, p. 87-90). A própria evolução é vista de maneira sistêmica, por intermédio da
simbiogênese, desenvolvida pela bióloga Lynn Margulis (idem, p. 181-186).

Na ecologia, sistêmica é a chamada hipótese de Gaia (Mãe-terra grega), desenvolvida por James
Lovelock e Lynn Margulis. Segundo a hipótese de Gaia, a Terra é vista como um organismo vivo, e a
autopoiese é aplicada aos ecossistemas (idem, p. 90-91).

Na química, aparece a teoria das estruturas dissipativas, do químico e físico Ilya Prigogine, que lhe valeu
um prêmio Nobel, dando origem a uma nova concepção na termodinâmica, de característica não linear.
Prigogine defende que, nos sistemas abertos, pode haver a ordem/simetria que não existe nos sistemas
fechados, que seguem a segunda lei da termodinâmica, da desordem/entropia (CAPRA, idem, p. 80-81).
Prigogine é igualmente adepto das denominadas teorias sobre o caos, tendo escrito os livros O fim das
certezas — tempo, caos e leis da natureza e As leis do caos, entre outros (HORGAN, idem, p. 239-241 e
267-279).
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na medicina44, na psicologia45, na sociologia46, entre outros. Se, mesmo nas
ciências duras, de que é exemplo a física, a verdade estava sendo relativizada,
não haveria sentido em se manter o padrão e a objetividade do racionalismo
nas demais ciências, sobretudo nas ciências humanas, fluentemente mais
brandas47.
44

45

46

47

Nessa
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
visão sistêmica, a saúde é vista de maneira holística (totalidade). Na medicina, critica-se o exagero das especializações, que estiolam a noção do todo. Realçando a interdisciplinaridade, o médico
deixa de ser o protagonista da área de saúde para compartilhar o palco com os demais profissionais,
que passam a ser mais valorizados (enfermeiros, psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas, sanitaristas). A preocupação não é mais apenas com o aspecto fisiológico, patológico e orgânico das doenças,
mas com a saúde e a cura do paciente, o seu bem-estar físico, mental e social. Seguindo os passos da
medicina oriental, admitem-se técnicas terapêuticas, a homeopatia, a acupuntura, respeita-se mais
a autocura e a atenção se volta para as doenças psicossomáticas (CAPRA, op. cit., p. 116-155). Mais
recentemente, os tratamentos ortomoleculares parecem seguir essa tendência. A atual discussão a
respeito do denominado “ato médico” se insere também nesse contexto.

A psicologia da gestalt (termo alemão traduzido por Capra como forma orgânica) parte da ideia de que
o todo é maior que suas partes. A gestalt compreende a mente em interação dinâmica com o cérebro
e, nesse ponto, difere do behaviorismo, que se apega apenas ao comportamento e ao corpo, e do estruturalismo, que se ocupa apenas da mente (CAPRA, idem, p. 42-43). No mesmo sentido, a Teoria da
cognição de Santiago, citada acima, que identifica a cognição com o processo da vida. Na psicanálise,
Jung, abandonando o cartesianismo e o determinismo de Freud, adota uma teoria psicanalítica mais
dinâmica e sistêmica (CAPRA, O ponto de mutação, op. cit., p. 351-379). Por fim, nessa nova psicologia,
as terapias individuais são substituídas por terapias de grupo e de família (idem, p. 360).

	�����������������������������������������������������������������������������������������������
A teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann, que se apoia no conceito de autopoiese de Maturana e Varela e em conceitos da cibernética para descrever a atual e complexa sociedade moderna,
funcionalmente diferenciada (CAPRA, A teia da vida, op. cit., p. 171-172).

A mudança de paradigma não foi instantânea, mas gradual. Por outro lado, seria exagero concluir
que foi apenas em função da teoria da relatividade de Einstein e da física quântica que a visão de
mundo mudou. Na linha deste artigo, a relação de causa e efeito não foi assim tão linear e simples.
Essa transformação, ou, para utilizar uma expressão da moda, essa inflexão ou giro de pensamento,
foi causada por um conjunto de fatores, de ordem filosófica, histórica, econômica, social. As mazelas deixadas pela Revolução Industrial e os horrores provocados pelas duas guerras mundiais,
por exemplo, contribuíram para essa mudança de visão de mundo. A ascensão do Estado social e
democrático, em substituição ao Estado liberal, também. As modificações de paradigma ocorreram
também de forma independente e diferenciada no âmbito de cada campo do conhecimento. Para
ficar em um exemplo, na história, a “crise dos paradigmas” se resolveu nem tanto pela alteração
metodológica e conceitual, mas pela mudança de assunto, pela descoberta de novos objetos. A escola
dos annales afasta-se do positivismo, e sua terceira fase, denominada nova história, caracteriza-se
pela “ampla abertura temática” (NOVAIS, Fernando A.; SILVA, Rogerio F. da, op. cit., p. 32-33). Lembro que, nas sociedades primitivas, a história se resumia à narração dos mitos. Na Grécia, com Heródoto (o pai da história), aparece a história como narração de fatos. Depois da fase teológica, ligada
ao cristianismo da Idade Média, surge, no século XIX, a história positivista e científica. Com a escola
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Nesse período, Thomas Kuhn e Karl Popper, na filosofia, iniciam o
debate sobre os limites da ciência. Kuhn, físico teórico de formação, escreve
o livro a Estrutura das revoluções científicas, sobre filosofia da ciência, e,
por alguns, é taxado de o “pai intelectual” dos relativistas e construtivistas
sociais48. Thomas Kuhn fica famoso por gerar a expressão paradigma49, que,
em linhas gerais e no contexto de seu livro, quer dizer que a ciência não
poderia apresentar verdades eternas. O paradigma seria a verdade de sua
época50, a verdade de seu tempo51.
Da mesma forma como o cartesianismo e o racionalismo produziram
no direito o positivismo jurídico, essas tendências relativistas e sistêmicas, no chamado mundo pós-moderno, foram ganhando fôlego e espaço no
mundo jurídico. Nascem, então, as correntes pós-positivistas e o chamado
neoconstitucionalismo.

48

49
50
51

francesa, a escola dos annales, em 1929 (Marc Bloch e Lucien Febvre), rompe com o positivismo. Em
tempos mais recentes (década de 70), tem-se a denominada nova história, a terceira fase dos annales
(Jacques Le Goff e Pierre Nora e o Faire de l’histoire). É mais nessa nova história que se dá a ampliação
temática, a plena consolidação do diálogo e da interdisciplinaridade, a tendência à desconceitualização, o abandono dos grandes temas pelas migalhas do cotidiano (idem, p. 33-35-37-50). Como explicam Novaes e Rogério Silva, a “chamada ‘crise dos paradigmas’, que nas ciências sociais provocou
um intenso debate metodológico e conceitual, na história resolveu-se pela mudança dos assuntos,
pela descoberta de novos objetos” (idem, p. 32). De todo o modo, pode-se dizer que, nas ciências
humanas, cada campo de conhecimento (sociologia, economia, antropologia, história, direito, entre
outros) passou a perceber que a rigidez positivista precisava ser suavizada. O relativismo provocado
pela física moderna deve ser entendido nesse contexto mais amplo, significando, na epistemologia,
que as ciências deveriam deixar de lado aquela postura mais arbitrária, prepotente e dogmática.
HORGAN, John. O fim da ciência: uma discussão sobre os limites do conhecimento científico. Trad.
Rosaura Eichemberg. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 157. Por esse motivo, Kuhn e Popper foram retratados pelos físicos mais reducionistas e extremos como os inimigos da ciência ou
traidores da verdade (HORGAN, idem, p 48). Para Horgan, contudo, essas são leituras equivocadas de
suas posições. Kuhn e Popper jamais foram anticiência.  Kuhn não disse que a ciência era irracional,
apenas talvez que fosse a-racional (HORGAN, idem, p. 60). Popper era contra o dogmatismo da ciência. Não era um adepto da anticiência. Popper achava que a ciência podia produzir alguma verdade
(HORGAN, idem, p. 50-51).
HORGAN, idem, p. 59.

MOREIRA, op. cit., p. 443.

Conceito de Kuhn: “Considero ‘paradigmas’ as realizações científicas universalmente reconhecidas
que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de
praticantes de uma ciência”. “É um modelo ou padrão aceito” (KUHN, op. cit., p. 13 e 43).
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Moreira diz que, no

Direito, acompanhando os demais campos do conhecimento e da cultura, a mudança consiste na superação do modelo cartesiano, centrado
no pensamento reducionista (positivista), causal e mecânico, para fazer
predominar o sentido de totalidade, os fins e a vida52.

Luís Roberto Barroso, no direito constitucional, cita trabalho de Laurence Tribe sobre os paralelos entre a física e aquela disciplina:

Em instigante trabalho no qual procurou traçar um paralelo entre a
Física e o direito constitucional, Laurence Tribe dissertou sobre os três
grandes estágios da Física moderna, e como cada um deles influenciou
a percepção do universo em geral. Newton trabalhou sobre a ideia de
que os objetos eram isolados e interagiam a distância e utilizou-se
conceitos metafísicos como espaço e tempo absolutos. A Física pós-newtoniana, marcada pela teoria da relatividade de Einstein, superou
a fase do absoluto, divulgou a ideia da curvatura do espaço e de que
todos os corpos interagem entre si. Por fim, com a Física quântica
percebeu-se que a própria atividade de observação e investigação
interfere com os fatos pesquisados. Vale dizer: nem mesmo a mera
observação é neutra53.

Surge assim um direito mais sistêmico e flexível. Para anunciar essas
tendências, até mesmo a expressão “direito quântico” é empregada54. Com en52

MOREIRA, op. cit., p. 61.

54

TELLES JÚNIOR, Goffredo. O direito quântico: ensaio sobre o fundamento da ordem jurídica. 7. ed.
São Paulo: Juarez Freitas, 2003. Na nota preliminar do livro, diz Goffredo: “O advento do ser humano se prende à evolução da matéria cósmica. E seu comportamento é o requinte a que chegou o
movimento que anima, desde sempre, todas as cousas do Universo. O Mundo Ético, dentro do qual
o Direito se situa, não é um mundo de natureza especial, mas um estágio da natureza única. Nas
propriedades ondulatórias das partículas elementares da matéria, encontram-se as raízes do movimento universal, as primeiras manifestações de extraordinárias potências, cuja plena atualização se
observa no comportamento dos seres muito evoluídos, dos seres extremamente complexos, entre
os quais avulta o ser humano. A revelação científica de como se comportam as partículas no âmago
da matéria e as moléculas dentro da célula invalida conceitos clássicos, que pareciam definitivos,
sobre a divisão do Universo em Mundo Físico e Mundo Ético [...] A Teoria Quântica do Direito, o
Quantismo Jurídico, é a tese de que o Direito se insere na Harmonia do Universo — do ‘Unum versus

53

BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática
constitucional transformadora. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 1-2. O trabalho de Tribe é intitulado The curvature of constitucional space: what lawyers can learn from modern physics (Harvard Law
Review, 103: 1, 1989).
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foques distintos, mas na mesma direção, fala-se em um direito como um sistema
aberto de princípios e regras, mais valorativo e axiológico55. Nesse novo direito sistêmico e interdisciplinar, o direito constitucional é a fonte interpretativa
dos demais ramos do direito, como direito civil56, penal57, administrativo58,

55
56

57

58

alia’: do Uno feito do diverso — e, ao mesmo tempo, dela emerge, como requintada elaboração do
mais evoluído dos seres. [...] Ao final do livro, Goffredo T. Júnior conclui: [...] O termo DIREITO QUÂNTICO é um nome. É o nome criado pelo autor deste livro, com a intenção deliberada de assinalar que
as LEIS — criações da inteligência, para a ordenação do comportamento humano em sociedade —
são tempestivas expressões culturais de subjacentes, silenciosas e perenes disposições genéticas da
Mãe-Natureza. Esse nome foi inventado para lembrar que a DISCIPLINA JURÍDICA DA CONVIVÊNCIA
é a ordenação do UniVerso no setor humano”. (idem, p. 330).
Cf. as obras de Dworkin, O Império do direito e Levando os direitos a sério, e a obra de Robert Alexy,
Teoria dos direitos fundamentais.

A constitucionalização do direito civil implicou uma releitura dos institutos clássicos civilistas. A
propriedade passa a ter função social, a boa-fé nos contratos é objetiva, protege-se o consumidor.
O direito civil é “despatrimonializado”, deixa de ser formalista e individualista, adota princípios e
valores (cláusulas gerais), com destaque para a dignidade da pessoa humana. Como decorrência, admite-se a eficácia horizontal dos direitos fundamentais: os princípios constitucionais não se aplicam
apenas à relação entre o cidadão e Estado, mas igualmente à relação privada cidadão-cidadão. Nessa
linha civil-constitucionalista estão autores como Gustavo Tepedino, Paulo Luiz Netto Lôbo, Luíz Edson Fachin, entre outros (cf. CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL, 1,
2006, Rio de Janeiro. Anais...Direito civil contemporâneo: novos problemas à luz da legislação constitucional. São Paulo: Atlas, 2008).
Penso
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
que a teoria funcionalista do delito, de Claus Roxin, encarta-se nessa tendência. A teoria funcionalista, distanciando-se das escolas causais-naturalistas, parte da premissa de que para haver
crime não é suficiente a análise formal do tipo, sendo exigida uma análise material, de conteúdo, que
leve em consideração o diálogo do direito penal com a política criminal (logo, aceitando a valoração):
haverá delito quando a norma penal for objetivamente infringida (análise formal) e quando a conduta implicar lesão substancial a bem jurídico penalmente relevante (análise material). Nessa ótica,
ganham proeminência o principio da insignificância e da intervenção mínima. O funcionalismo adota
também a teoria da imputação objetiva, para a qual a causalidade do tipo penal é normativa, aberta
à valoração. A imputação objetiva, assim, sobretudo nos crimes culposos, suaviza o rigor do causalismo tradicional, exclusivamente naturalista. A teoria constitucionalista do delito, de Luiz Flávio
Gomes, segue esse mesmo sentido (GOMES, Luiz Flávio. Direito penal: parte geral: teoria constitucionalista do delito. vol. 3. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais: LFG – Rede de Ensino Luiz Flávio
Gomes, 2006, p. 21-39).

Para MOREIRA, “O direito administrativo evolui de uma posição de rigidez autoritária para a de
flexibilidade democrática. Essa tendência é observada no plano abstrato, como efeito da transição, na Ciência, do racionalismo cartesiano para a teoria sistêmica ou quântica, e na experiência
histórica, em que acompanha, apesar de descompassos, a marcha do Estado liberal para o Estado
democrático-social”. No novo direito administrativo, o puissance publique, dos tempos do regime
das prerrogativas administrativas de poder, dá lugar à finalidade pública. Nas palavras do autor, há
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processual civil59 e outros, que se articulam com mais desenvoltura. O direito, nessa nova via, é tridimensional: a norma não é mais o único objeto do
direito; o direito é a interação dinâmica e dialética entre o fato, o valor e a
norma60. Nesse novo paradigma, a dignidade da pessoa humana e os direitos

59

60

um esmaecimento nas dicotomias internas da administração pública, como “entidades públicas e
privadas, regime estatutário e contratual, bens essencialmente públicos e do patrimônio fiscal, contrato administrativo e contrato privado da administração, serviço público e atividades econômicas”.
No lugar do ato administrativo unilateral vem a noção de horizontalidade, pelo devido processo
legal, onde “atos decisórios sujeitam-se a controle judicial também de mérito, pelo critério de razoabilidade”. Por sua vez, o “princípio da legalidade da administração pública torna-se princípio da
juridicidade, da legitimidade ou da constitucionalidade, no intuito de fazer prevalecer a finalidade
da norma, os princípios e valores constitucionais e, em síntese, a justiça (MOREIRA, op. cit., p. 17, 21,
153, 445-446).

Nessa vertente sistêmica e interdisciplinar, destaco a obra A instrumentalidade do processo, de Cândido Rangel Dinamarco, que, em linhas gerais, diz que o processo não é um fim em si mesmo. Para
Dinamarco, o “processualista sensível aos grandes problemas jurídicos sociais e políticos do seu
tempo e interessado em obter soluções adequadas sabe que agora os conceitos inerentes à sua ciência já chegaram a níveis mais do que satisfatórios e não se justifica mais a clássica postura metafísica
consistente nas investigações conceituais destituídas de endereçamento teleológico”. Diz que insistir “na autonomia do direito processual constitui, hoje, como que preocupar-se o físico com a
demonstração da divisibilidade do átomo” (DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do
processo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 22). Em seu livro, Dinamarco propõe uma teoria
geral do processo, e, para tanto, seguindo Elio Fazzalari, processualista italiano, conceitua o processo
como todo procedimento realizado em contraditório, permitindo assim, com esse conceito, que o
sistema processual aglutinasse o processo civil, o processo administrativo, o processo penal, entre
outros (idem, p. 67-89). Nessa linha, ressalta a necessidade de um maior diálogo entre o processo e
a ciência política e diz que o processo possui escopos sociais, políticos e jurídicos, sendo a justiça o
escopo-síntese da jurisdição (idem, p. 374). Conclui lembrando que o “método conhecido como direito processual constitucional tem sido de grande significado instrumentalista e de muita utilidade
para a tomada de consciência da natureza instrumental do processo” (idem, p. 368).

MOREIRA, op. cit., p. 63. Miguel Reale, no prefácio à 2ª edição de Teoria tridimensional do direito,
averba: “Nesse contexto, parece-me lícito afirmar que o tridimensionalismo jurídico tem o mérito
de evitar a redução da Ciência do Direito a uma vaga Axiologia Jurídica, pelo reconhecimento de
que não são menos relevantes os aspectos inerentes ao plano dos fatos ou à ordenação das normas,
o que implica, penso eu, uma compreensão dialética e complementar dos três fatores operantes na
unidade dinâmica da experiência jurídica” (REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito: preliminares históricas e sistemáticas. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1980, prefácio à segunda edição, IX). Em sua
obra Lições preliminares do direito, sintetiza o tridimensionalismo jurídico: “onde quer que haja um
fenômeno jurídico, há, sempre e necessariamente, um fato subjacente (fato econômico, geográfico,
demográfico, de ordem técnica etc.); um valor, que confere determinada significação a esse fato,
inclinando ou determinando a ação dos homens no sentido de atingir ou preservar certa finalidade
ou objetivo; e, finalmente, uma regra ou norma, que representa a relação ou medida que integra
um daqueles elementos ao outro, o fato ao valor; [...] tais elementos ou fatores (fato, valor e norma)
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fundamentais passam a ser o centro da hermenêutica constitucional61. Como
será abordado adiante, passa-se a difundir a ideia de um direito em que a
razoabilidade se transforma na diretriz metodológica da ciência jurídica: a
lógica do direito é a lógica do razoável, na expressão de Recasens Siches62.  
Em breve resumo, esse é o atual cenário do paradigma científico, o
cenário dos tempos pós-modernos.

4 Considerações finais

Descrito o pensamento racional-cartesiano e sintetizado o pensamento sistêmico-relativista, ficam algumas provocações críticas a título de
conclusão: a visão de mundo deve ser racional e reducionista ou sistêmica e
relativista? Com a física quântica, a ciência deixou de ser ciência, em seu sentido estrito? As ciências naturais devem ser sistêmicas? As ciências humanas
podem ser racionais e lógicas? No direito, há verdade ou verdades? O direito,
ou a decisão judicial, é arte, técnica ou ciência? É intuição ou razão? É subjetivo ou objetivo? A decisão judicial é um mistério ou deve ser algo previsível?
O judiciário, ao decidir, na perspectiva do jurisdicionado, joga dados? Deve
prevalecer a justiça ou a segurança jurídica? O direito deve ser cartesiano
ou sistêmico? Na atual sociedade complexa, os casos judiciais difíceis (hard
cases) e controversos devem ser resolvidos pela lógica linear cartesiana ou
pela sistêmica-relativista? No direito, predominam as incertezas e acasos do
filme de Woody Allen? No direito, as coisas apenas podem dar certo?
De um modo geral, penso que tem havido exageros tanto na abordagem cartesiana quanto na sistêmica. De um lado, há os reducionistas extremos e, de outro, os sistêmicos radicais. Por outro lado, por vezes se esquece
que a lógica racional-cartesiana está mais próxima das ciências naturais e
que a sistêmica, no fundo, diz mais com as ciências humanas.
A vertente reducionista extrema é equivocada por desconsiderar por
completo a ideia do todo e por pretender explicar até mesmo a alegria e a
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62

não existem separados um dos outros, mas coexistem numa unidade concreta; [...] mais ainda, esses
elementos ou fatores não só se exigem reciprocamente, mas atuam como elos de um processo (já
vimos que o Direito é uma realidade histórico-cultural) de tal modo que a vida do Direito resulta da
interação dinâmica e dialética dos três elementos que a integram” (REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 65).
MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2008, p. 10-15.

SICHES, Luis Recasens. Tratado general de filosofia del derecho. 6. ed. México: Porrua, 1978.
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tristeza do homem por determinismos da fisiologia do cérebro. A sistêmica
radical, por querer abraçar o mundo e, no fundo, por pretender unificar
todas as ciências, naturais e humanas, em uma concepção holística63. Nesse
prumo, o reducionista extremo acaba por se confinar no casulo de sua autorreferência e o sistêmico radical, por se perder no vazio de sua totalidade,
transformando-se em um verdadeiro especialista em generalidades.
A teoria excessivamente sistêmica tem a ingênua pretensão de ser
uma teoria geral de tudo e de querer impor a unidade de conceitos inconciliáveis. Mas aí reside o principal problema da teoria sistêmica extrema: uma
visão totalizante nunca ocorrerá porque o homem nunca será um observador
onisciente e universal. Por mais interdisciplinar e sistêmico que se tente ser,
a visão será sempre parcial: ela não atingirá o objetivo de circular o objeto,
de ver o que tem por trás64. Mesmo se o juiz Hércules de Dworkin pudesse
ler todos os livros imaginários e infinitos da biblioteca de Babel de Jorge
Luís Borges, não conseguiria ter uma visão universal e completa da vida65.
63

64

65

Capra, nesse ponto, em seu livro a Teia da vida, parece exagerar ao defender o conceito de ecologia
profunda como a síntese ideal de uma visão de mundo. Exagera também quando, no livro O ponto de
mutação, a partir de uma visão excessivamente generalista, insinua que todos os problemas do mundo
(inflação, desemprego, poluição, violência, crime) são fruto da racionalidade, da cultura industrial ocidental e da arrogância da ciência. Embora não o declare, no fundo tem uma visão anticiência. Mas a
ciência não é a vilã do mundo. O que não pode haver, na ciência ou em qualquer campo, é o dogmatismo, o argumento de autoridade. Por fim, nesse mesmo norte exasperado parecem caminhar, na biologia, na química, na ecologia, as teorias gerais de sistemas, as teorias emergentes e vitalistas e outras.
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O ser humano não possui uma visão capaz de circular o objeto observado. Para usar uma metáfora de João Paulo Bachur, embora em outro contexto (no contexto da teoria social dos sistemas,
de Luhmann), a visão de mundo do homem será sempre a visão de dentro, e não a visão de cima
do labirinto: “uma vez dentro do labirinto, não é possível obter uma visão de conjunto do próprio
labirinto” (BACHUR, João Paulo. Às portas do labirinto: para uma recepção crítica da teoria social
de Niklas Luhmann. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2010, p. 29). Ainda tomando de empréstimo
expressões de Bachur, a figura do observador externo, de um macrossujeito, de um sujeito universal,
não é possível. Haverá sempre os pontos cegos da visão, de modo que a totalidade observada será
sempre uma totalidade parcial e contingente (idem, p. 37-38 e 266-267).

Hércules é o juiz imaginário e ideal que Dworkin utiliza em seus livros para justificar sua teoria do
direito como integridade e para concluir que, mesmo nos casos mais difíceis, há apenas uma solução
jurídica correta. Esse juiz, segundo Dworkin, teria “capacidade e paciência sobre-humanas, que aceita
o direito como integridade” (DWORKIN, O império do direito, op. cit., p. 287). Diz que inventou “um jurista de capacidade, sabedoria, paciência e sagacidade sobre-humanas, a quem chamarei de Hércules”
(DWORKIN, Levando os direitos a sério, op. cit., p. 165). “Biblioteca de Babel” é o nome de um conto do
escritor argentino Jorge L. Borges, tirado do livro Ficções (1944). No estilo realismo fantástico, Borges
imagina uma biblioteca enorme, total e infinita (um vade mecum ab aeterno), cujos livros conteriam
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Uma visão reduzida do mundo (o que não se confunde com reducionismo)
talvez seja a única visão possível do mundo.
Retomo o raciocínio na parte em que afirmei que a lógica racional-cartesiana está mais próxima das ciências naturais, e a sistêmica, das ciências humanas.
A física, a matemática, a biologia e a química são ciências exatas,
ciências da natureza. Na concepção estrita, são ciências puras e, por conseguinte, ciências duras. Na matemática, por exemplo, dois mais dois são
e serão quatro e não há paradigma que mude essa certeza66. Na ciência
dura, igualmente, a objetividade, o experimento, a análise quantitativa e o
reducionismo são características e critérios que, no fundo, se confundem
com o seu próprio conceito, com seu método de investigação, com sua razão
de ser. Nessa ótica, é evidente que, nelas, nas ciências naturais, a síntese
cartesiana e racional faz todo o sentido.
O aparecimento da teoria da relatividade e da mecânica quântica,
embora revolucionário, não significou que as ciências exatas deixaram de
ser lógicas e racionais ou que, em última análise, deixaram de ser ciência. A
física quântica, apesar de probabilística, é empírica. O princípio da incerteza
de Heisenberg, por sua vez, é descrito por uma equação matemática67. A
tentativa de se unificar a teoria da relatividade geral com a física quântica
(teoria das cordas) é uma empreitada racionalista. A utilização cada vez
maior de aceleradores de partículas, como, por exemplo, para a busca do
bóson de Higgs, a partícula de Deus, é a prova de que o empirismo na ciência
física não está superado e de que dificilmente deixará a vida do cientista
autêntico. Além disso, há a possibilidade de Einstein estar certo ao dizer

66
67

todas as respostas do mundo, na certeza de que tudo estaria neles escrito. O homem seria o bibliotecário imperfeito debruçado sobre os livros impenetráveis, intermináveis e vastos da biblioteca de
Babel (“a Biblioteca é tão enorme que toda redução de origem humana acaba sendo infinitesimal”).
A biblioteca de babel seria uma metáfora do universo, do mundo, da linguagem (BORGES, Jorge Luis.
Ficções (1944). Trad. Davi Arrigucci. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 75).
Essa certeza do tipo 2+2=4 é, na filosofia, denominada de certeza apodítica.

A equação, de forma simplificada, é representada por ∆x∆p≥ħ/2, em que ħ é a constante de Plank.
“Estabelece que a posição de uma partícula numa região pequena do espaço torna seu momento
incerto e vice-versa; a incerteza é maior que ou igual a uma certa quantidade” (CREASE, op. cit., p.
207). A equação mencionada é igual àquela descrita por Popper, ∆x.∆px≥h/4.π, uma vez que ħ é igual
a h/2π.
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que Deus não joga dados e que a incerteza da teoria quântica talvez seja um
impasse momentâneo68.
Assim, embora seja possível uma abordagem sistêmica e mais relativista para a ciência exata, não se pode esquecer que ela é essencialmente
uma ciência natural empírica e racional e que, para ser aceita, precisa de
evidências. Por esse motivo, me parecem exageradas, nas ciências naturais,
as correntes excessivamente sistêmicas, como as teorias do caos e das complexidades69 e o pensamento da denominada Nova Era70.
Por sua vez, a filosofia, a sociologia, a antropologia, a psicologia, a
história, a política, a economia e o direito fazem parte de outro mundo. São
ciências humanas ou do espírito, ciências sociais e morais, ciências moles,
mais brandas e macias. Do ponto de vista restrito, nem são ciência. A ci68

69

70

Embora deva reconhecer que, segundo dizem os físicos, a chance é remota, na medida em que a
teoria quântica foi testada por vários anos e vem sendo comprovada matematicamente com grande
precisão.
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Caos e complexidade são conceitos que se aproximam, a ponto de serem denominados de “caoplexidade”. Para a “caoplexidade” as imprevisões e incertezas seriam características não apenas dos fenômenos microquânticos, mas de todos os sistemas complexos. Segundo essa teoria, “muitos fenômenos
são não lineares e, portanto, por definição imprevisíveis, pois influências arbitrariamente diminutas
podem ter consequências enormes e imprevistas” (HORGAN, idem, p. 239). Um dos pioneiros da teoria
do caos foi Edward Lorenz, meteorologista do MIT, que deu a esse fenômeno o nome de “efeito borboleta” porque “ele significava que uma borboleta adejando em Iowa podia, em princípio, desencadear
uma avalanche de efeitos que culminariam numa monção na Indonésia” (idem, p. 239). Benoit Mandelbrot, que inventou os fractais, é outro cientista expoente da teoria da complexidade. Conceitos como
emergência, vitalismo e holismo estão igualmente ligados a essa teoria, que, para Horgan, teria sido
avistada antes por Henri Poincaré, na virada do século passado. O químico Ilya Prigogine, citado em
outra passagem desse artigo, é considerado adepto das teorias sobre o caos (HORGAN, idem, p. 239241 e 267-279). Porém, para demonstrar a subjetividade dessas teorias na física (do caos e da complexidade), os cientistas lembram que há pelo menos 31 conceitos diferentes sobre complexidade, o
que causa mais perplexidade do que harmonia (HORGAN, op. cit., p. 292).
Nova Era é a corrente de pensamento que busca apresentar paralelos entre a física moderna e o
misticismo oriental, afirmando o fim das certezas e a necessidade de uma visão holística para tudo.
O físico Fritjof Capra, por exemplo, no livro O tao da física, é um expoente desse pensamento, que,
porém, é muito criticado pelos físicos tradicionais. Realmente, apesar de Capra expor de maneira
coerente muitos conceitos da física, exagera ao aproximar a física moderna de questões metafísicas
e de traçar paralelos entre a física e o hinduísmo, o budismo, o confucionismo, o taoísmo e a filosofia
zen. Na filosofia esse paralelo pode ser admitido porque há semelhanças entre a filosofia oriental
e o pensamento ocidental de Heráclito ou Hegel, todos sistêmicos e dialéticos. Na física, contudo,
que trabalha com o mundo material e com evidências, o paralelo não faz sentido ou, quando menos,
mostra-se exagerado. A física, para usar expressões de Nietzsche, está mais para o apolíneo (o lado
racional e objetivo das coisas) do que para o dionisíaco (o lado intuitivo e subjetivo das coisas).
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ência humana é ciência em uma definição mais ampla, quando vista como
conhecimento organizado e sistematizado. Assim, uma visão sistêmica e mais
relativista, na ciência humana, faz todo o sentido. Muito do que diz o filme
de Woody Allen acontece no mundo da vida humana, em que as coisas, no
máximo, tendem a dar certo71.
71

Fazendo um breve excurso (“uma fuga ao tema”), observo que há campos do conhecimento que
ficam em uma espécie de zona cinzenta e intermediária. A psicologia e a psiquiatria, por exemplo.
Enquanto na biologia molecular se diz que, após a descoberta da estrutura básica do DNA, faltaria
apenas preencher detalhes, naquelas áreas, psicologia e psiquiatria, há ainda muito que se descobrir
e nem mesmo há consenso quanto à cientificidade das disciplinas. O corpo e o cérebro se sujeitam a
leis químicas, físicas e naturais. Mas e quanto aos problemas da consciência, da cognição, da mente
e da alma? A consciência pode ser explicada fisiologicamente? A consciência (ou o inconsciente, na
psicanálise de Freud) é um problema físico ou metafísico? É um problema da ciência, ou, mais modernamente, da neurociência? O cérebro e a mente são estruturas estanques e estáticas ou dinâmicas
e complementares? O estudo da mente/cérebro deveria ser quântico ou racionalista/determinista?
A mente humana, pelo que se verifica, é ainda um mistério. O cérebro, com seus bilhões de neurônios
e sinapses, é extremamente complexo. Essa a dificuldade. O conto O alienista, de Machado de Assis,
bem expressa esse dilema da cientificidade aplicada à cognição.
A economia, por sua vez, sobretudo a macroeconomia, é outra ciência que vive essa pugna existencial. Parece haver consenso quanto ao fato de que se trata de uma ciência humana. Porém, como a
economia talvez seja a mais formal e analítica das ciências humanas (não é casual que a chamem
de dismal science — ciência sinistra, triste e lúgubre), é comum que se lhe atribua uma cientificidade próxima à das ciências naturais. Nesse tema, cito dois economistas brasileiros. Gustavo Franco,
por exemplo, parece seguir a linha mais racional-científica, apostando nos princípios neoclássicos e
monetaristas da oferta e da procura e da autorregulação do mercado (“mão invisível do mercado”). A
economia seria uma ciência humana aplicada com considerável grau de segurança (previsibilidade)
e objetividade. Franco coloca como objeto de estudo da economia as escolhas difíceis: “o sujeito
precisa decidir se quer o almoço ou o dinheiro”, o que não é fácil, pois “não é possível escolher ambos, ou seja, não existe almoço grátis” (a famosa frase, there is no free lunch, é de Milton Friedmam,
o “papa” do monetarismo, prêmio Nobel de economia em 1976). Gustavo Franco, aliás, diz que nem
seria preciso recorrer a Friedman para se chegar a essa mesma conclusão: Machado de Assis, bem
antes, já dizia: “Não se pode ir à Glória sem pagar o bonde”. (FRANCO, op. cit., p. 9-10). De outra
vertente é Delfim Netto, que, em artigos para o jornal Valor Econômico, sempre que pode, ironiza a
cientificidade da economia. No texto “O pensamento mágico”, por exemplo, edição de 19/04/2011, é
enfático: “Tenho recebido algumas observações de economistas que respeito. Advertem-me que na
minha vida profissional sempre utilizei a matemática e que agora, na inatividade acadêmica, passei
a ‘demonizá-la’. Nada mais longe da verdade. Tenho procurado chamar a atenção para o uso abusivo
dessa joia do pensamento humano. Como é belo, esteticamente, um teorema bem demonstrado! O
que condeno, e me incomoda, é a economia bastarda que se esconde na matemática para passar a
ideia de que é ‘científica’. O que abomino é assistir à falta de cerimônia com que alguns economistas
extraem conclusões de seus elegantes e irrelevantes modelos e as transformam em ‘recomendações’
normativas (supostamente científicas!) para o exercício da política econômica no mundo real”. No artigo “Ciência ou aumento da incerteza”, de 13/09/2011, diz que vê na economia de hoje um “enorme
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Assim, embora a abordagem racional e lógica nas ciências humanas
seja desejável, ela não é suficiente. O homem possui livre-arbítrio, possui
vontade, possui liberdade de escolha, de dizer sim ou não, de cumprir ou
não o dever-ser da norma. Para complicar, comunica-se pela linguagem, cuja
abertura é infinita, e se interage em sociedade, que é impregnada de valores.
O homem, embora condicionado por fatores como hereditariedade e meio
ambiente, não é determinado. As contingências da vida diminuem consideravelmente sua previsibilidade. Nas ciências humanas, que são culturais,
não faz muito sentido a separação sujeito e objeto, porque esses conceitos
se confundem. Nas ciências humanas, o sujeito se assemelha ao objeto. Não
existe neutralidade: há, no máximo, uma tentativa racional de imparcialidade.
Toda essa complexidade humana revela a impossibilidade de se reduzir o
homem em partes elementares.
O mundo da vida humana, das ciências humanas, portanto, nunca será
só lógico e racional. Nunca será neutro e científico em um sentido estrito. A

avanço de modelagem matemática” e “um tremendo acúmulo de pesquisas empíricas”, para depois
criticar: “O problema é que, no fundo, o ‘progresso’ teórico e empírico foi apenas a perda contínua
da nossa ingenuidade: jogamos fora nossas certezas, construindo novas que foram cada vez mais
rapidamente destruídas. Esse movimento, que tem a aparência de um avanço ‘científico’, esconde o
que ele realmente foi: apenas um processo de substituir incertezas menores por incertezas maiores”.
Conclui afirmando que a “ciência monetária ainda não o é”, sendo apenas “um festival de magnífica
imaginação expressa em linguagem matemática”. No artigo “Caiu a ficha!”, de 29/03/2011, por sua
vez, destaca que os economistas “quiseram criar uma ‘ciência’ e criaram uma ‘religião’”, ironizando
as brilhantes mentes econômicas do mainstream que acreditam nas “leis naturais que governam o
funcionamento do sistema econômico e que são, portanto, independentes da história, da geografia,
da psicologia, da antropologia etc.”. Delfim rebate os economistas que dispensam a “mão visível do
governo” (expressão utilizada no artigo “Depois de um trilhão de dólares”, de 01/11/2011), afirma
que a complexidade humana é mais complexa que os modelos econômicos e se opõe aos exageros
das teorias das expectativas racionais, como a teoria do equilíbrio geral (GE) e a teoria dinâmica
estocástica (DSGE), altamente abstratas (cf. artigo “Vício ricardiano”, do dia 14/09/2010). A recente
crise econômica de 2008 fez reacender o debate sobre o cientificismo na economia (principalmente
na macroeconomia). Se a ciência econômica é assim tão segura, objetiva e determinista, por que não
foi possível prever a crise? Paul Krugman, prêmio Nobel de economia (2008), talvez mais na linha
cética de Delfim Neto, sobre essa indagação, conclui: “A quinta-essência da economia é representada
pela frase: ‘Não há almoço de graça’. Ela significa que os recursos são limitados; que, para ter mais de
alguma coisa, é preciso aceitar menos de outra coisa; que não há ganho sem dor nem lucro sem custo.
A economia da depressão, contudo, é o estudo de situações em que há almoço de graça, bastando
descobrir como encontrá-lo, pois há muitos recursos subutilizados a serem explorados. A verdadeira
escassez no mundo de Keynes — e no nosso — era e é, portanto, não de recursos, nem de virtudes,
mas de compreensão” (KRUGMAN, Paul. A crise de 2008 e a economia da depressão. Trad. Afonso
Celso da Cunha Serra. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 201).
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física nunca poderá ser subjetiva. Pode até ter suas excentricidades, como
na física quântica, mas essencialmente será dura. As ciências humanas são
o contrário. Podem até ter lógica, mas não se reduzem a ela, pois são valorativas. O positivismo na ciência humana, assim, no fundo, constitui uma
contradição, um paradoxo, a negação de sua natureza72.
Fernando Henrique Cardoso, ao tratar da cientificidade e da influência
do positivismo na sociologia, disse, ironicamente, que, na Universidade de
São Paulo, Florestan Fernandes dava aulas de sociologia “de bata branca e
depois, quando nós todos fomos seus assistentes e, mais tarde, professores,
também dávamos aula de avental branco, pois éramos ‘cientistas’”73. Evidente que esse exagero cientificista não se aplica às ciências humanas nem,
logo, ao direito.
O direito, por não ser uma ciência exata, não funciona bem com a
premissa exclusivamente lógica, na linha racional cartesiana. O direito lida
com o ser humano, que, como sublinhado, na sua complexidade, nem sempre
72

73
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No direito, em particular, a experiência do nazismo revelou claramente a insuficiência do positivismo jurídico enquanto método científico. Hitler assumiu o poder pelo voto. As normas do Reich
alemão eram normas jurídicas editadas por Hitler. Como esclarece Marmelstein, as “chamadas ‘Leis
de Nuremberg’, aprovadas em 1935, no auge do regime nazista, oficializaram o antissemitismo, proibindo, por exemplo, a união matrimonial, a coabitação e as relações sexuais entre judeus e alemães,
além de estabelecer uma divisão social que relegava os judeus a cidadãos de segunda categoria”. Do
ponto de vista formal, essas leis, mesmo sem nenhum conteúdo ético e moral, eram válidas porque,
para o positivismo, o objeto do direito se resume à norma jurídica. No famoso julgamento de Nuremberg, se percebeu a fragilidade do positivismo jurídico. Muitos juízes alemães da época, cumprindo
as leis do Reich, condenaram opositores políticos à morte, enviaram judeus aos campos de concentração e assinaram ordens para esterilização de cidadãos socialmente indesejáveis (judeus, comunistas, deficientes físicos). Esses juízes foram levados à Nuremberg para serem julgados e responsabilizados por cumprirem a lei... Mas foram acertadamente condenados exatamente porque o direito não
pode prescindir de valores, de um senso de justiça. Como diz Marmelstein, a “sentença condenatória,
proferida pelo Tribunal de Nuremberg, apesar de todas as críticas que lhe podem ser imputadas por
ter violado princípios básicos do direito penal, simbolizou, no âmbito jurídico, o surgimento de uma
nova ordem mundial, onde a dignidade da pessoa humana foi reconhecida como um valor suprapositivo, que está, portanto, acima da própria lei e do próprio Estado” (MARMELSTEIN, op. cit., p.
6-9). Em seu livro, Marmelstein cita o filme Julgamento de Nuremberg, de Stanley Krammer, lançado
em 1961. Trata-se de um excelente filme para se compreenderem as limitações do positivismo e do
formalismo jurídico e se entender o porquê do surgimento do pós-positivismo.
BASTOS, Elide Rugai; FERNANDO, Abrucio; MARIA, Rita Loureiro; REGO, José Marcio. Conversas com
sociólogos brasileiros [entrevistas por Elide Rugai Bastos, Fernando Abrucio, Maria Rita Loureiro e
José Marcio]. São Paulo: Editora 34, 2006, p. 69.
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é lógico. O mundo do direito não trabalha na base do tudo ou nada74. O mundo
jurídico trabalha com leis, que, por sua vez, não são algoritmos matemáticos,
“receitas de bolo”. As normas não funcionam na base da lógica linear “se A
é, é B” e o motivo disso é simples: a subsunção do fato à norma (dedução)
não é automática a ponto de retirar do intérprete considerações de fundo
valorativo (bom senso, equilíbrio, proporção, finalidade).
Nessa linha, Recasens Siches deu uma importante contribuição ao
direito ao introduzir o conceito da lógica do razoável. Florivaldo Dutra de
Araújo, sobre essa lógica de Siches, afirma:

A aplicação ao Direito da lógica do razoável foi bastante desenvolvida
pelas obras de Luís Recaséns Siches, a partir de meados do atual século. Partindo da constatação de que a lógica formal, ou seja, a lógica
do racional, não esgota a totalidade do logos, da razão, e que ela não
se constitui em instrumento apto à solução dos problemas humanos
práticos, como os políticos e os jurídicos, propõe Siches o estudo e
a compreensão do Direito por meio da lógica do razoável. (1973, p.
277-287). A razoabilidade tem como características fundamentais, em
contraposição à mera racionalidade, as que a configuram como a lógica
impregnada de valorações, de critérios axiológicos, que constituem a
base ou apoio para a formulação de propósitos, para se estabelecerem
finalidades, condicionadas pelas possibilidades circunscritas à realidade concreta do mundo em que se opera (SICHES, 1973, p. 287-289).
A lógica do razoável, ou lógica do humano, conforme expressão de
Siches, rege tanto a obra do legislador quanto a do juiz ou do funcionário administrativo75.

Há um exemplo singelo, tirado do livro de Siches, que explicita o
que é a lógica do razoável e que esclarece por que no direito a lógica pura e
linear não funciona76.
74

75
76

Para usar uma expressão de Dworkin, que, ao diferenciar os princípios das regras, diz que os
princípios, diferentemente das regras, não funcionam na base do tudo ou nada (DWORKIN, Levando
os direitos a sério, op. cit., p. 39). No mundo das ciências humanas, as coisas acontecem (e se resolvem) mais no nível dos princípios.
ARAÚJO, Florivaldo Dutra de. A motivação e controle do ato administrativo. 2. ed. Belo Horizonte: Del
Rey, 2005, p. 100-101.

SICHES, op. cit., p. 645-646. Siches diz que o exemplo é de Radbruch, que, por sua vez, crê tomado de
Petrasyski.
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Em uma estação ferroviária, na Polônia, há um letreiro que transcreve
um artigo de um regulamento das ferrovias: “é proibido passar pela plataforma com cães”. Mas um sujeito, um dia, chega à estação com um urso. O
empregado que vigiava a porta impediu o acesso e a pessoa objetou dizendo
que a norma apenas proibia a entrada de cães.
Se fôssemos utilizar a lógica tradicional, a lógica da ciência exata,
da matemática e da física, a entrada seria permitida. Essa interpretação,
contudo, como explica Siches, não é correta, não apenas para o jurista e
para o direito, mas mesmo para uma pessoa comum. Do ponto de vista da
lógica tradicional, é verdade, há apenas uma solução para o caso: a entrada
do sujeito na estação com o urso. Mas a lógica do razoável, que diz com fins
e valores, aponta para outra solução. Essa é a solução própria do direito. Se
é proibida a entrada do cão e a finalidade da norma é garantir a segurança
dos passageiros, com mais razão se deve proibir a entrada do urso.
Por isso, diz Siches que a razoabilidade é diferente da racionalidade.
A razoabilidade é a lógica do humano, a lógica do razoável. Ainda se está no
campo lógico, mas não no campo da lógica racional e matemática: o campo é
o da lógica do humano, do razoável, do mundo em que a interpretação deve
se dar no contexto do caso.
Em sentido semelhante, criticando a redução do direito à análise
lógica, Alexy esclarece:

Na medida em que se critica, com tais posições, uma redução da Ciência do Direito à dimensão analítica, é de se concordar com elas. A
Ciência do Direito somente pode cumprir sua tarefa prática sendo uma
disciplina multidimensional. A conhecida frase de Windscheid — “A
decisão é o resultado de uma conta na qual os fatores são os conceitos jurídicos” — expressa uma superestimação das possibilidades da
Lógica. A análise lógica demonstra exatamente que, nos casos minimamente problemáticos, a decisão não tem como ser tomada com base
apenas nos meios da Lógica, a partir de normas e conceitos jurídicos
pressupostos. Para tanto, são necessários valores adicionais e, como
fundamento desses valores, conhecimentos empíricos. Um tratamento
lógico que, prescindindo dessas premissas adicionais, alcance resultados e, nesse sentido, pretenda ser produtivo só pode ser um método
pseudológico, que encobre as premissas normativas necessárias para
uma fundamentação lógica realmente concludente. Isso era o que Jhering (em sua segunda fase) tinha em mente quando rechaçava o “culto
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ao lógico, que imagina elevar a jurisprudência a uma matemática do
direito”77.

Porém (e seguindo para o final do artigo), ao se afirmar que as ciências humanas e o direito não se resumem à lógica e à racionalidade pura,
deve-se concluir, na linha das provocações anteriores, que o direito é apenas
intuição e arte? Que é subjetivo e completamente imprevisível? Que o direito
não existe, ou, como provoca Dworkin, que o direito “resulta apenas daquilo
que o juiz tomou em seu café da manhã”78?
Esse é outro tipo de exagero que não se deve ter. Também no direito
não se pode pretender uma abordagem sistêmica radical (uma espécie de
“teoria do caos jurídico”) que desconsidere algum grau mínimo de racionalidade. O jurista não precisa vestir uma bata branca e posar de cientista. Mas
o jurista, na mesma medida, não pode achar que o direito não necessita de
segurança jurídica, que não careça de um mínimo de previsibilidade.
No campo do direito, por exemplo, os exageros acontecem quando
o jurista se apega ao fato e ao valor e se esquece da norma. O direito, sem
o referencial da norma, é subjetivismo, é voluntarismo, é um mero jogo de
roletas e de dados. O direito não é positivismo jurídico, mas igualmente não
é direito livre79.
Se é verdade que o direito nunca será apenas lógico, é igualmente verdadeiro que não é suficiente apostar somente na razoabilidade e no equilíbrio
do jurista, permitindo que solucione os problemas jurídicos exclusivamente
a partir da axiologia. João Batista G. Moreira, com propriedade, lembra que
o “senso de justiça, a sensibilidade moral e a intuição não são distribuídos a
todas as pessoas na mesma medida e variam até na mesma pessoa ao longo
de seus períodos de vida”80.
77
78
79

80

ALEXY, op. cit., p. 48-49.

DWORKIN, Levando os direitos a sério, op. cit., p. 45.

No ponto, portanto, concordo com aqueles que criticam a corrente do direito alternativo, no fundo
uma redesignação moderna de uma escola antiga, a do direito livre, de Gény, do final do século XIX
(REALE, Miguel, Lições preliminares de direito, op. cit., p. 284-289). Como enuncia Reale, segundo “os
adeptos do Direito Livre, o juiz é como que legislador num pequenino domínio, o domínio do caso
concreto”. Prossegue afirmando que de maneira semelhante atuam os adeptos do direito alternativo,
que, exageradamente, “pretendem transformar a lei em meras balizas na marcha da liberdade do
intérprete” (idem, p. 289).
MOREIRA, op. cit., p. 108.
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O direito é um pouco de intuição, mas também de razão81. O direito é
um pouco de arte, mas igualmente de objetividade. É indução, mas também
dedução. No direito, há muita incerteza, o que, contudo, não se confunde com
irracionalidade, com imprevisibilidade. Em um caso singelo e não controverso, por exemplo, o razoável é admitir que in claris cessat interpretatio. Para
os casos difíceis (que, na atual sociedade complexa, global e plural, tendem
a aumentar), em que não há uma solução predefinida na lei, há espaços hermenêuticos para uma solução mais heterodoxa, voltada para a concretização
dos valores constitucionais.
A racionalidade mínima no direito se expressa pela necessidade de
argumentação, pelo respeito à intenção da lei, pela consideração aos precedentes jurisprudenciais consolidados, pela lealdade aos fatos. Há um mínimo
de racionalidade que deve ser preservado, mesmo porque é exatamente
essa racionalidade que confere previsibilidade ao direito. O direito não quer
certeza, mas deseja um mínimo de segurança jurídica. A razoabilidade, ou a
lógica do razoável, deve conviver com um mínimo de análise formal e conceitual, com um pouco de abstração, de lógica racional.
Robert Alexy, nessa ótica, adverte:

81

Assim como são procedentes as objeções contra uma redução da Ciência
do Direito à dimensão analítica e contra toda tentativa de fundamentar
as decisões jurídicas apenas com os meios da Lógica, é improcedente
a clara subestimação do analítico presente nas opiniões expostas. Sem
uma compreensão sistemático-conceitual a Ciência do Direito não é viável como uma disciplina racional. A medida de racionalidade do direito
depende em grande parte do nível alcançado pela dimensão analítica.
Sem clareza analítica nem mesmo seriam possíveis enunciados precisos
e fundamentados sobre a interação das três dimensões. Seria impossível
falar de um controle racional das valorações indispensáveis à Ciência
do Direito e de uma aplicação metodologicamente controlada do saber
empírico. Se há algo que pode livrar ao menos um pouco a ciência dos
direitos fundamentais da retórica política e das idas e vindas das lutas

A
����������������������������������������������������������������������������������������������������
intuição é uma espécie de atalho que a mente utiliza para chegar a uma solução. É uma cognição rápida, um processo de decisão que não percorre os demorados caminhos lógicos da razão (Damásio,
op. cit., p. 8). O juiz, para decidir, às vezes se utiliza da intuição, a ponto de Alf Ross dizer, com um
pouco de exagero, que os juízes primeiro decidem aquilo que consideram devido, segundo as suas
convicções pessoais, construindo em seguida uma “fachada de justificação” que faça parecer que seu
julgamento se deu em estrito cumprimento da lei (Ross, apud. Durval Carneiro Neto, Um novo direito
para uma sociedade complexa, p. 1).
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ideológicas é o trabalho da dimensão analítica. Se acrescentarmos que
na dimensão analítica da Ciência do Direito são possíveis conhecimentos
que, em primeiro lugar, não podem ser substituídos por conhecimentos de nenhuma outra ciência e que, em segundo lugar, estão entre os
conhecimentos mais seguros da Ciência do Direito, há, então, motivos
suficientes para se designar e praticar a análise sistemático-conceitual
do direito como opus proprium da Ciência do Direito. Portanto, a despeito
das falhas do “tratamento lógico”, não há como ignorar o que nele há
de correto e imprescindível para o direito. E há ainda menos motivos
para tanto quando se tem em mente que a moderna Lógica, a Teoria da
Ciência e a Filosofia Prática fornecem instrumentos que prometem um
desenvolvimento frutífero da pesquisa jurídico-conceitual já existente,
bem como sua incorporação a um modelo abrangente de uma teoria
integrativa82.

Para Luís Roberto Barroso, o pós-positivismo representa exatamente
essa tendência conciliatória de que se tratou acima:

A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do positivismo abriram caminho para um conjunto amplo e ainda inacabado
de reflexões acerca do direito, sua função social e sua interpretação. O
pós-positivismo busca ir além da legalidade estrita, mas não despreza
o direito posto; procura empreender uma leitura moral do direito, mas
sem recorrer a categorias metafísicas. A interpretação e aplicação do
ordenamento jurídico hão de ser inspiradas por uma teoria de justiça,
mas não podem comportar voluntarismos ou personalismos, sobretudo
os judiciais. No conjunto das ideias ricas e heterogêneas que procuram abrigo neste paradigma em construção incluem-se a atribuição
de normatividade aos princípios e a definição de suas relações com
valores e regras; a reabilitação da razão prática e da argumentação
jurídica; a formação de uma nova hermenêutica constitucional; e o
desenvolvimento de uma teoria dos direitos fundamentais edificada
sobre o fundamento da dignidade humana83.

Concluo, assim, o artigo, tentando responder à complicada e perene
pergunta: o que, portanto, é o direito? O direito é essa solução de compro82

83

ALEXY, op. cit., p. 49.

TEPEDINO, Gustavo, organizador. Direito civil contemporâneo: novos problemas à luz da legislação
constitucional: anais do Congresso Internacional de Direito Civil-Constitucional da Cidade do Rio de
Janeiro/Gustavo Tepedino, organizador. São Paulo: Atlas, 2008, p. 240, palestra “A Constitucionalização do direito e o direito civil”.
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misso, esse suave acordo, esse meio-termo, essa complementaridade que
se destacou na parte final deste artigo. O direito é a abordagem sistêmica
comedida, é a lógica do razoável, é a racionalidade mínima, é a segurança
jurídica possível, é a certeza relativa, é o pluralismo metodológico, é a flexibilidade necessária e, como diz João Batista G. Moreira, democrática. É a síntese
dialética de todos esses predicados, em que tudo pode ou tende a dar certo.
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Direito das mulheres e visão patriarcal da sociedade:
constatações e perspectivas
Tânia Zucchi de Moraes1

A palestra proferida pelo juiz de direito e professor de direito penal
da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, José Henrique Rodrigues
Torres, com o tema Ideologia patriarcal e direitos humanos das mulheres,
discriminação e estereótipos, fez-nos trazer à memória diversas canções
populares cuja carga ideológica patriarcal que trazem consigo, talvez, poucas
vezes tenhamos considerado — ou mesmo notado.
Não é novidade que o machismo está presente na sociedade brasileira,
como de resto na de vários outros países. É fato recente e visto como algo
notável que mulheres saiam da sombra do lar e dos maridos e ocupem, por
si mesmas, um lugar de destaque nas corporações empresariais, governamentais ou de Estado.  
No entanto, a palestra abordou a forte presença da ideologia patriarcal na cultura popular, notadamente na música brasileira.
Com efeito, ouvem-se em letras musicais, ao longo dos anos, cantadas, desde exaltações à violência física contra a mulher até o estereótipo da
“mulher ideal”, passando por comparações entre as mulheres e outros seres.
Assim, alegres sambas de roda foram e, quiçá, continuam sendo entoados com letras como “mulher gosta é de levar uns tapas”, “a minha nega
[...] quebro-lhe o rosto antes que pergunte o porquê” e “toda mulher gosta é
de malandro [...] apanha e apaixona”. Em muitas rodas de samba, tais músicas e diversas outras não menos grotescas foram cantadas e dançadas por
mulheres animadamente, refletindo e transmitindo uma cultura de violência
de gênero, sem que estas se apercebessem disto.
O repertório musical brasileiro também contém a ideia da “mulher de
verdade”, na clássica interpretação de Ai que saudades da Amélia. Nela, um
homem saudoso afirma que tal mulher “às vezes passava fome ao meu lado
1

Juíza federal substituta.
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e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia:
meu filho, que se há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade [...] Amélia
é que era mulher de verdade”.
Portanto, vemos que parte de um homem a descrição do que se tem
por “mulher de verdade”. Na ideologia machista patriarcal, são os homens
que estabelecem o standard de como devem ser as mulheres. A estas cabe
adequar-se ou contentar-se com a indiferença masculina.
Ainda no acervo musical nacional, mais recentemente, a cantora Rita
Lee nos brindou com música que diz: “mulher é bicho esquisito. Todo mês
sangra”. Neste caso, a comparação negativa procede de uma mulher, o que
mostra que o estereótipo feminino está presente também entre o gênero.
Talvez essa mentalidade existente na sociedade e banalmente inserida na cultura popular brasileira, ao longo de décadas, ajude-nos a explicar
o inacreditável número de mulheres que ainda sofrem agressões físicas por
parte de maridos, namorados e até mesmo pais, além das humilhações verbais e do tratamento a que diuturnamente são expostas.
Inevitável, também, foi constatar atitudes cotidianas que trazem subjacente a ideia estereotipada da mulher, do seu papel “natural” e de como a
mentalidade patriarcal segue arraigada ainda hoje.
Assim, propagado defensor dos direitos da mulher, em conversa informal com a subscritora destas linhas, manifesta espanto pela atitude da
esposa de um amigo que, quando recebe visitas em casa, deixa para este a
incumbência de preparar a comida que será servida. Ainda, a atitude presente nas famílias de, após o familiar almoço dominical, relegar às mulheres
a retirada das louças da mesa, com a subsequente lavagem, cabendo aos
homens o aconchego da sala para conversar e “descansar”.
Há, ademais, frases que não deixam dúvida quanto à cultura de desvalorização da mulher, tais como “não é porque é mulher que se pode bater”,
assim como a dita pelo pai de uma magistrada de São Paulo que, espantado
pelo fato de sua filha desejar a magistratura, indagou: “desde quando mulher
tem cabeça para julgar? Se eu fosse julgado por uma mulher, recorreria para
anular a sentença”.
Portanto, os documentos internacionais e internos de afirmação dos
direitos das mulheres, conferindo-lhes proteção, de que é exemplo a famosa “Lei Maria da Penha”, embora constituam inegável avanço na busca da
isonomia e do reconhecimento de sua dignidade, ainda não se mostraram
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suficientes para erradicar das mentalidades uma cultura secular de subvalorização e discriminação feminina. A evolução no âmbito formal foi um
passo importantíssimo. Resta-nos seguir buscando uma evolução material,
basicamente de cultura e mentalidade, no sentido de reforçar a igual dignidade entre mulheres e homens, que será traduzida em novas condutas,
certamente mais adequadas à nossa ordem constitucional.
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