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A p r e s e n t a ç ã o

Sempre temos afirmado
que não se faz nada

sozinho. A ideia de uma
revista periódica para a

Justiça Federal no Maranhão
vem amadurecendo ao

longo dos anos, inclusive
com publicações poéticas
e sobre a nossa história.

ASeção Judiciária da Justiça Federal no
Maranhão publica a sua revista. Essa fra-
se poderia ser matéria de capa de um

jornal de grande circulação. Não porque é a
Justiça Federal quem publica, mais sim pela dis-
posição ao público de um órgão de difusão de
ideias. Um veículo no qual se tem a liberdade
para a discussão académica dos grandes temas
nacionais.

Nos dias hodiernos, quando proliferam as
faculdades de Direito e em consequência no-
vos profissionais são lançados no mercado de
trabalho, urge a existência de espaços para a
produção académica, para a consulta técnica e
de referência para pesquisas. A Justiça Federal
cumpre o seu papel, ao lado de outras institui-
ções, deixando, momentaneamente, o seu tra-
balho burocrático para lançar-se no fértil campo
cultural.

Sempre temos afirmado que não se faz nada
sozinho. A ideia de uma revista periódica para a
Justiça Federal no Maranhão vem amadurecen-
do ao longo dos anos, inclusive com publicações
poéticas e sobre a nossa história.

A título de exemplo "Antologia poética", na
gestão do Juiz Federal José Carlos do Vale Ma-
deira, "Tempus Fugit", na gestão do Juiz Fede-
ral Flávio Dino, "Cinco Anos de Instalação da
Justiça Federal em Imperatriz", a cargo do Juiz
Federal Wellington Cláudio Pinho de Castro.

Desse trabalho precursor, nasce o primeiro
número de nossa revista com a promessa de
uma nova edição a cada ano. Neste número
estão contidas as monografias vencedoras do
Prémio "Alberto Tavares Vieira da Silva", artigos
doutrinários, informações sobre a nossa estru-
tura administrativa e as nossas principais ativi-
dades. Um dado extremamente alvissareiro é a
participação de servidores e Juizes, comprovan-
do o acerto desta iniciativa.

Queremos, finalmente, agradecer a todos
aqueles que contribuíram para o êxito desta pu-
blicação, em particular aos Juizes Federais, res-
ponsáveis pela grandeza e respeitabilidade da
Justiça Federal no Maranhão, os quais se empe-
nham dia a dia para prestar a jurisdição a uma
comunidade ávida pela garantia de seus direi-
tos. Não podemos também esquecer os servido-
res, abnegados trabalhadores, cuja colaboração
é essencial para o êxito de qualquer empreendi-
mento, seja judicial ou administrativo.

Roberto Carvalho Ve/oso
Direfor do Foro
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Retrospectiva histórica

...no dia 04 de setembro
de 1988 foi inaugurada
a nova sede da Justiça
Federal no Maranhão,

um edifício de seis
pavimentos, com uma
área total de 6.498,79

metros quadrados
e com capacidade para

a instalação de seis varas

Desde que a Justiça Federal no Maranhão
nasceu, nos idos de 1968 ( já se vão 37
anos) vem crescendo e amadurecendo: "

Como árvore que floresce em solo bom, seguiu
adiante como barco cuja trilha rompe as ondas
tormentosas..." escreveu o Juiz Federal Ney de
Barros Bello Filho na introdução do livro Estudos
em Homenagem a Dionísio Rodrigues Nunes,
um dos pilares da Justiça Federal maranhense.
Antes do Dr. Dionísio, dois outros nomes fizeram
história no Poder Judiciário Federal, o Ministro
do Supremo Tribunal Federal, Carlos Alberto
Madeira, que iniciou sua carreira na Justiça Fe-
deral em abril de 1967 e encerrou-a em março
de 1990 e o Desembargador Federal Alberto
Tavares Vieira da Silva, o primeiro Presidente do
Tribunal Regional Federal da 1a Região.

A Seção Judiciária do Maranhão, instalada
provisoriamente no segundo pavimento do pré-
dio n° 43 da rua Nina Rodrigues, mais conhe-
cida como rua do Sol, no centro de são Luís,
mudou-se, no final do ano de 1968 para o n°
223 da rua das Hortas, um prédio de estilo co-
lonial, onde permaneceu por 20 anos. E gra-
ças à dedicação do Juiz Federal Alberto Tavares
Vieira da Silva, à época Diretor do Foro, no dia
04 de setembro de 1988 foi inaugurada a nova
sede da Justiça Federal no Maranhão, um edi-
fício de seis pavimentos, com uma área total de
6.498,79 metros quadrados e com capacidade
para a instalação de seis varas.

Atualmente, a Seção Judiciária do Maranhão
conta com sete varas federais, sendo duas varas
criminais, três varas cíveis e agrária, uma vara
de execução fiscal e o Juizado Especial Federal
(ver matéria especial). Além disso, a Justiça Fe-
deral no Maranhão conta com duas Subseções
Judiciárias, em Imperatriz e Caxias (ver maté-
rias especiais) seguindo a trilha de interioriza-
ção traçada pelo Tribunal Regional Federal da
1a Região.

São quinze juizes e mais de 250 servidores
trabalhando com o propósito de levar ao cida-
dão maranhense uma prestação jurisdicional
segura e eficaz.
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Especial

Interiorizacão da Justiça Federal
já é realidade no Maranhão

A lém das sete varas existentes na capital,
a Justiça Federal no Maranhão conta ain-
da com mais duas Subseções Judiciárias:

Em Imperatriz, a 600 quilómetros, aproximada-
mente, de São Luís e em Caxias, localizada a
cerca de 400 quilómetros da capital do Estado.

A Subseção de Imperatriz completou, em 7
de dezembro deste ano, dez anos de instalação.
O Juiz Federal Roberto Carvalho Veloso, foi o
primeiro a comandar a vara. Hoje eia abrange
também os municípios de Açailândia, Alto Par-
naíba, Arnarante, Balsas, Buritírana, Campestre
do Maranhão, Carolina, Cidelândia, Davinópo-
lis, Estreito, Feira Nova, Fortaleza dos Noguei-
ras, Governador Edison Lobão, Itinga do Ma-
ranhão, Lajeado Novo, Riachão, João Lisboa,
Montes Altos, Porto Franco, Ribamar Fiquene,
São Francisco do Brejão, São João do Paraíso,
São Pedro da Agua Branca, São Pedro dos Cren-
tes Sítio Novo, Senador La Roque, Tasso Frago-
so e Vila Nova dos Martírios. Conta atualmente
com 25 servidores e um Juiz Titular e estão em
tramitação, na subseção cerca de 12 mil pro-
cessos.

No dia 24 de outubro, a Subseção Judiciá-
ria de Imperatriz passou a contar com o Juizado
Especial Federal Adjunto, para atender às
causas com valores até 60 sala
rios mínimos, agilizando
e dando mais celeridade
ao atendimento daquela
população.

O espaço físico ocu-
pado pela Subseção,
uma casa alugada, já
está insuficiente para
atender às necessidades
e dentro em breve, ela
estará em novo ende-
reço. O prédio da nova
sede (foto) está em fase
final de construção e
deverá ser inaugurado
no primeiro semestre
do ano que vem, dando

mais conforto aos servidores e aos usuários.

A Subseção Judiciária de Caxias é mais jo-
vem. Foi inaugurada no dia 8 de abril deste ano
e já conta com mais de 3 mil processos em tra-
mitação. Atende ainda aos municípios de Afon-
so Cunha, Codó, Governador Eugênio Barros,
Passagem Franca, São João dos Patos, Timon;

Aldeias Altas, Coelho Neto, Lagoa do Mato,
Pastos Bons, Senador Alexandre Costa, Barão
do Grajaú, Duque Bacelar, Matões, São Domin-
gos do Azeitão, Sucupira do Norte, Buriti Bravo,
Gonçalves Dias, Nova Iorque, São Francisco do
Maranhão, Sucupira do Riachão, Governador
Archer, Paranarama, São João do Sóter e Tim-
biras.

A sede da Subsecão de Caxias está instalada
provisoriamente em uma casa alugada no cen-
tro da cidade. Em breve, a Subsecão deverá mu-
dar-se para a Cidade do Judiciário, que abriga-
rá todos os órgãos do Poder Judiciário Estadual
e Federal, de acordo com projeto do Superior
Tribunal de Justiça.

asisrai» «i mr? r'
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Especial

Juizados Especiais Federais
A Justiça de Todos

No dia 18 de Abril de 2002, foram insta-
lados pela Seção Judiciária do Maranhão
os Juizados Especiais Federais. Criados

pela Leí 10.259, de julho de 2001, os Juizados
Especiais Federais têm por finalidade oferecer
uma prestação jurisdicional ágil e eficaz e, por
consequência desafogar a Justiça Federal de
ações impetradas contra a União.

Logo nas primeiras semanas de trabalho os
Juizados já se mostraram rápidos e eficazes no
julgamento de pequenas causas, com pouco
mais de três meses de funcionamento o Juiza-
do Cível já havia recebido quase 900 ações, a
maioria contra o INSS e a Caixa Económica Fe-
deral.

Com a finalidade de aproximar a Justiça Fe-
deral dos menos favorecidos, os Juizados Espe-
ciais Federais sempre buscaram novas alterna-
tivas para chegar às localidades mais distantes,
possibilitando a um número cada vez maior de
pessoas o acesso ao Judiciário.

Uma das grandes vantagens dos Juizados
Especiais sempre foi a agilidade. Eles buscam
simplificar e diminuir as etapas processuais e
reduzir o número de recursos encaminhados
aos tribunais, a fim de que seja possível ofere-
cer uma justiça mais rápida. Ao juizado especial
federal compete processar, conciliar e julgar as
causas de competência da Justiça Federal até o
valor de sessenta salários mínimos, bem como
executar as suas sentenças.

As partes podem chegar a um acordo já na
primeira audiência, a de conciliação, que ante-
cede a fase de instrução e julgamento. Se não
houver acordo, partes e testemunhas serão ou-
vidas pelo juiz num prazo de aproximadamente
35 dias após o pedido inicial, quando será pro-
ferida uma sentença com o valor a ser recebido.
Depois do trânsito em julgado, o pagamento
deve ser efetuado no prazo máximo de sessenta
dias e, se for descumprido, o juiz poderá deter-

Sede do JEF CM do Maranhão

minar o sequestro do numerário suficiente ao
cumprimento da decisão. Caso haja insatisfa-
ção por uma das partes, ela poderá fazer ape-
nas um recurso à turma recursal, que proferirá
a decisão numa única sessão.

Hoje, com cerca de três anos de efetivo tra-
balho, estima-se que tramitam mais de 40 mil
ações. Para tentar alcançar ainda um número
maior de pessoas, foram criados os Juizados
Itinerantes que já realizaram atendimentos em
vários municípios, corno o de Santa Inês, em
2003. Em agosto de 2004, o município escolhi-
do foi Presidente Dutra. Lá, o Juizado teve uma
grande procura: foram mais de 1.700 ações
ajuizadas, a maioria eram pedidos de concessão
de benefícios negados pelo INSS. Em novembro
de 2004 o município de Pinheiro, na Baixada
Maranhense, recebeu o Juizado Itinerante, que
bateu o recorde de atendimentos com mais de
l .800 ações. Em Fevereiro deste ano, o recorde
foi quebrado em Açailãndia, com mais de qua-
tro mil atendimentos, o maior número de ações
de itinerantes em toda a 1a Região.

O ano de 2005 também foi um momento de
grandes inovações para o histórico dos Juizados
Especiais Federais. Em Abril, foi criado o Juiza-
do Virtual, mais um projeto do Tribunal Regional
Federal da 1° Região. Inicialmente implantado
em Brasília, o Maranhão é a décima primeira
Seção Judiciária a inserir o projeto que consiste
em criar condições para o aperfeiçoamento e
agilidade dos processos, no âmbito do Juizado
Especial Federal, sendo um sistema de informá-
tica adaptado ao campo processual que propor-
ciona a redução do serviço nesta área, e traz
maior celeridade no trâmite processual.

Através do Juizado Virtual a marcação de
perícias e audiências é automática, peças pro-
cessuais, documentos anexos, intimações e cita-
ções podem ser enviados via Internet. Com uma
assinatura eletrónica o juiz pode assinar até
400 ações simultaneamente. Outra vantagem é
a consulta ao processo que pode ser feita pelo
advogado ou pela parte através do número do
CPF cadastrado no processo. A proposta é dar
maior rapidez e eficiência aos serviços ofereci-
dos pelos Juizados.

Hoje os JEFs do Maranhão propiciam aos
litigantes uma justiça eficaz e célere, demons-
trando que é possível proporcionar uma justiça
razoavelmente rápida sem a perda da seguran-
ça jurídica.
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Arf/gos Jurídicos

Políticas Públicas e atuação
jurisdicional

Newíon Pereira Ramos Neto
Juiz Federa! Substituto em Caxràs/MA. Professor do UNJCEL/MA fíícenciocío).

Especialista em Direito do Estado pelo CEPEJUR/Esfódo de Sá.

1. INTRODUÇÃO

Já se tornou corriqueira, no meio
académico, a discussão afeta aos li-
rnites e possibilidades do controle
jurisdicional sobre os atos adminis-
trativos, muito embora tal assertiva
não prejudique a constatação de
que a análise da matéria encontra-
se em franco processo evolutivo, na
medida em que se vem reconhe-
cendo uma ampliação da tutela do
Judiciário sobre tais atos como me-
canismo de efetiva implantação do
Estado Democrático de Direito.

Todavia, no momento atual,
tema que se tem tornado candente
nestas mesmas searas de debate é
aquele relativo à atuação do Poder Judiciário frente
às políticas públicas a serem levadas a cabo pela
Administração Pública.

Basicamente, a problemática em tela é decorrên-
cia da onda revolucionária do Estado Social, gera-
dora da adoção do chamado Constitucionalismo Di-
rigente pelas Democracias Modernas, com o lógico
alargamento das competências do Poder Executivo a
partir da reconstrução do Estado sob a perspectiva
de um modelo prestacional de conduta.

No caso do Brasil, a discussão encontra terreno
propício notadamente a partir do advento da Cons-
tituição da República de 1988, que consagrou ex-
tenso rol de direitos individuais e sociais, além de
prever diversos instrumentos processuais voltados
à tutela dos direitos individuais e coletivos. Nessas
condições, no afã de tornar realidade as garantias
previstas na novel Constituição, cuja responsabi-
lidade, em último plano, cabe ao Poder Judiciário,
diante da omissão dos demais poderes, passa aque-
le Poder, de quando em vez, a necessitar imiscuir-se
na esfera de implementação de políticas públicas a
fim de aquilatar a efetiva observância das promes-
sas constitucionais.

Por outro lado, como já tivemos oportunidade de
ressaltar em trabalho anterior', um paralelo traçado
entre o caráter compromissório da Constituição Fe-
deral e o perfil de atuação política do Poder Público a
partir principalmente da década passada revela quão
paradoxal passou a ser a atuação do Estado nas re-
lações sociais. É que, enquanto a Constituição Bra-
sileira institui normas de conduta positiva ao Poder

Público, a diretriz governamental
tende a um desmantelamento des-
se perfil coletivista constitucional-
mente estabelecido. As atividades
antes consideradas essencialmente
públicas são agora transplantadas
para a iniciativa privada. A atuação
estatal, em síntese, impõe uma su-
bordinação do social ao económi-
co, priorizando algumas áreas de
atuação em detrimento de outras
diretamente ligadas a problemas
atrelados a nossa realidade, o que
evidentemente gera um déficit no
cumprimento da prestação social a
cargo do Poder Público.

Assim, se maior é hoje o leque
de competências interventivas do Estado Administra-
ção - há quem fale na substituição do "governo de
leis" pelo "governo de políticas públicas" -, maior é
evidentemente a necessidade de exame dos limites
de atuação do Poder Judiciário em relação a políti-
cas públicas não realizadas ou realizadas de modo
divorciado das cláusulas compromissórias inseridas
na Carta Magna.

Daí a importância do desenvolvimento do pre-
sente tema, lembrando-se apenas que, com estas
breves linhas, não se tem a pretensão de esgotar a
matéria, mas somente lançar luzes sobre temática
tão atual e fascinante, de forma a levar o leitor a
uma reflexão madura sobre a importância do Poder
Judiciário na proteção e concretização dos interesses
maiores da sociedade.

2. A CONSTITUIÇÃO ENQUANTO
LEI FUNDAMENTAL

Nos tempos atuais, o Direito Constitucional vem
ampliando sua importância como elemento de coe-
são do ordenamento, na medida em que, num Es-
tado de caráter intervencionista e de sociedade plu-
ralista, apresenta-se imprescindível a estruturação
de um plexo normativo que assegure a organização
desse próprio Estado e dos interesses maiores da co-
letividade.

Contudo, toda essa evolução requer uma bre-
ve análise de cada momento histórico vivido pelas
Constituições, cada função exercida por estas em
face da conjuntura sócio-política em que inseridas,
para que possamos compreender qual o papel da

1 RAMOS NETO, Newíon Pereira. Aponfamenfos sobre o prob/emáírca da ínconsfituciona/ídade por omissão no Brasil. In: Revista do Ministério
Público do £sfado do Maranhão - Júris tíinera. São Luís, n. 09, p. 189-210. 2002.
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Artigos Jurídicos

norma constitucional na sociedade moderna, noía-
damente seu valor enquanto meio jurídico de ga-
rantia dos interesses coletivos. Isto porque, parafra-
seando KONRAD HESSE, o significado da ordenação
jurídica na realidade e em face dela somente pode
ser apreciado se ambas - ordenação e realidade -
forem consideradas em sua relação, em seu insepa-
rável contexto, e no seu condicionamento recípro-
co.2

Situando-nos a partir dos movimentos liberais
do século XVIII, podemos dizer que as Constituições,
nessa fase, adquirem um matiz de instrumento volta-
do essencialmente para a atividade do Estado, como
técnica de organização do poder, engendradas por
outro lado, também, como garantia da liberdade de
atuação individual.

Por sua vez, os direitos individuais garantidos nes-
tas primeiras Constituições Liberais não passaram
de meras declarações de princípios anexos ao texto
constitucional propriamente dito e de acentuada ge-
neralização3 , donde surgir também a impossibilida-
de da norma de status constitucional, neste período,
ser invocada como fundamento de uma pretensão
do indivíduo, razão pela qual era reduzida a impor-
tância que se lhe atribuía no contexto social.

O problema maior era que, no momento em que
se vislumbrava na norma constitucional elemento
apenas de organização do poder, perdendo a mes-
rna em relevância no meio social, uma vez que não
vivenciada no cotidiano das relações humanas, pas-
sava-se a atribuir também ínfima juridicidade a seus
preceitos. Neste passo, ressalta PAULO BONAVIDES
que

"A corrente de publicistas presos a esse entendimen-
to reduziu consequentemenfe sua visão inferpretativa das
Declarações à identificação nelas de um mero conjunto de
princípios gerais e afasfrafos, desprovidos de natureza ju-
rídica, sem eficácia vinculanfe, de aplicabilidade duvidosa
ou impossível; princípios meramente éticos, aptos quando
muifo a inspirar o legislador segundo diretrizes ideológi-
cas, mas de modo algum idóneos a obrigar os cidadãos
ou órgãos esfafaís."4

Sob a ótica acima vista, observa-se que, no pe-
ríodo de surgimento do Estado Liberal, pouca ou
nenhuma força normativa se reconhecia aos textos
constitucionais, situação essa que só vem a modifi-
car-se no momento de consolidação dos ideais li-
berais, em que, transplantando-se para o texto da
Constituição na forma de artigos as declarações de
direitos, atribui-se maior normatividade ao conteú-
do das Constituições como um todo5.

Contudo, a derrocada do Estado Liberal impôs
nova crise ao conceito jurídico de Constituição. Isto
porque se utiliza o constituinte do Estado Social de
cláusulas que pretendem consagrar os compromis-
sos e as diretrizes do Poder Público com a implemen-
tação de interesses sociais, enunciando-se, através
de fórmulas programáticas, direitos sociais relativos
ao trabalho, à educação, entre outros, cujo grau de
absíração dificultava sobremaneira sua redução a
direitos públicos subjetivos.

Assim, é exatamente a característica de progra-
maticidade das Constituições que mais uma vez traz
à baila as dissensões acerca da juridicidade das nor-
mas constitucionais, levando a uma nova crise,.Tio
sentimento de obrigatoriedade da norma constitu-
cional.

Como lembra BONAViDES, os constitucionalistas
do positivismo prevalecente até o início do século XX
intentavam criar urna verdadeira separação entre o
jurídico e o programático, atribuindo a este último
expressões de juízo negativo como "admoestações
morais", "boas intenções" etc., tudo como forma de
negar valor normativo aos preceitos enunciadores
de objetivos do Estado.6 Utilizava-se dessa tese, em
verdade, para afastar do campo da obrigatorieda-
de qualquer norma considerada incómoda, uma vez
que, para não aplicá-la, era necessário somente ta-
chá-la de programática.7

Todavia, a abertura feita aos direitos sociais a
partir do estabelecimento de normas programáticas
não pode ter o condão de retirar do conteúdo do
Pacto Fundamental seu valor vinculante. Isto porque
a Constituição espelha hodiernamente o momento
de reestruturação das relações políticas e sociais
de um dado povo, tarefa essa que pressupõe urna
atribuição à norma constitucional de elevado valor
normativo, sob pena de impossibilitar-se a organiza-
ção do Estado e a harmonização dos interesses dos
grupos sociais.8

Desse modo, a Constituição representa, hoje,
norma dirigida ao Estado e à sociedade, posto que
regula o exercício do poder, mas também impõe um
vetor de atuação positiva do Estado na ordem social.
Opera, assim, força normativa em caráter absolu-
to e, independentemente do grau de sua aplicabi-
lidade no plano material, sempre vincula o Estado,
permitindo, ainda, aos cidadãos, via de regra, um
acesso direto à norma constitucional como meio de
tutela contra o arbítrio ou a omissão dos poderes
públicos.

Lúcidas, neste passo, as palavras de BONAVI-

2HE$S£r, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução por Gilmar Ferreira Mendes. Porto Aíegre: Sérgio António Fabris ed., 1991, p. 13. Tradu-
ção de: Die normafive Krafl der Verfassung.
3Cf. ENTERRÍA, Eduardo Garcia de. La Consfifución como norma y et Tribuna/ Consliíucionaí. Madrid: Civflas S.A ed., 1991, p. 56. Apud-, CLÈVE, C/è-
merson Merlín. A fiscalização abstraía de consfifucionalidode no Direito Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, Í995, p. 18.
JBONAWD£S, Paulo. Curso de Direito Constifucionaí. ó. ed. São PauJo, Molheiras, 1996, p. 202.
sCf. Id. íbid., p. 205.
£BONAV(DE$, Paulo. Op. cif. p. 2T8.
7Cf SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 9. ed. São Paulo: Maíbeiros, 199ó, p. 13ó.
aComo já prelecionovo RUÍ BARBOSA no inicio do século passado, "não bá, numa Constituição, cláusulas o que se deva atribuir meramente o valor mo-
ral de conselhos, avisos ou lições. Todas têm o força imperativo de regras, ditados pela soberania nacionaí ou pop ular aos seus órgãos.". Comentários
à Constituição Federal Brasileira, v. /(. São Paulo: 1933, p. 439. Apud: BONAWDES, Paulo. Op. cit., p. 211.
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DÊS: "Reconstruir o conceito jurídico de Constitui-
ção, inculcar a compreensão da Constituição como
lei ou como conjunto de leis, de sorte que tudo no
texto constitucional tenha valor normativo, é a difícil
tarefa que se depara à boa doutrina constitucional
de nosso tempo."9

A seu turno, vejamos as ricas ponderações de
VITAL MOREIRA e CANOTILHO, para quem, atual-
mente

"(...) encontra-se superada a ideia da Constituição
como um símp/es concentrado de princípios políticos,
cu/a eficácia era a de simples directivas que o legislador
ia concretizando de forma mais ou menos discricionária.
Não se questiona, pois, a juridicidade, vinculatividade e
actualidade das normas constitucionais. Isso não impede
naturalmente que se deva clarificar a tipologia das normas
constitucionais e pontualizar sua função e eficácia no con-
texto global da Constituição, pois é claro que nem todas
as normas constitucionais têm a mesma natureza, estru-
tura e função, sendo variável a intensidade de sua força
conformadora imediata. Todas elas, porém, possuem uma
eficácia normativa, seja como direito actual directamente
regulador de relações jurídicas (exemplo: normas consa-
gradoras de direitos fundamentais), se/a como elementos
essenciais de interpretação e de integração de outras nor-
mas (exemplo: normas consagradoras de princípios po-
líticos). A Constituição é, pois, um complexo normativo
ao qual deve ser assinalada a função verdadeira de lei
superior do Estado, que todos os órgãos vincula."™

Por outro lado, no que tange à supremacia
constitucional, como lembra CLÈMERSON MERLIN
CLÈVE, esta não possui força de isoladamente ga-
rantir o respeito às Constituições enquanto norma
fundamental. Deveras, mister se faz haja no seio so-
cial uma "conscíentização constitucional", de modo
a estabelecer-se um sentimento de respeito à norma
suprema como alicerce do Estado de Direito.11

Fala HESSE, assim, numa "vontade de Constitui-
ção", como elemento garantidor da supremacia da
norma constitucional. Para ele, "a Constituição con-
verter-se-á em força ativa se fizerem-se presentes,
na consciência geral - particularmente, na consciên-
cia dos principais responsáveis pela ordem constitu-
cional -, não só a vontade de poder, mas também a
vontade de Constituição".12 Essa vontade de Cons-
tituição originar-se-ia, em suma, da compreensão
da necessidade e do valor de uma ordem normativa
inquebrantável, bem como de que sua eficácia de-
pende do concurso da vontade humana, ou seja, do
interesse social prioritário no cumprimento da nor-
ma constitucional.13

Conclui-se, portanto, que todas as normas cons-
titucionais, inclusive as programáticas - veiculado-
ras das políticas públicas a serem implementadas

-, possuem um carga jurídica vincuiante e estão no
patamar máximo de estruturação do plexo norma-
tivo, razão pela qual jungem o Estado a seu efetivo
cumprimento, devendo o ordenamento jurídico pos-
suir mecanismos de exigibilidade dessa obrigação,
com a previsão de órgãos dotados de prerrogativas
de tutela do efetivo cumprimento do texto constitu-
cional.

3. O PERFIL ATUAL DO PODER JUDICIÁRIO
ENQUANTO GARANTIDOR DA SUPREMACIA

CONSTITUCIONAL E DA EFETIVACAO
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Analisada a questão da supremacia constitucio-
nal e da necessidade de efetiva implementação das
promessas inseridas na Lei Maior, impende tecer-se
breves comentários acerca do papel do Poder Judi-
ciário moderno como partícipe do processo de reali-
zação da Constituição.

A partir do exame da estrutura das Constituições
modernas, observa-se que o sistema de controle ju-
dicial de constitucionalidade engendrado busca es-
sencialmente atribuir ao Poder Judiciário a função
de órgão assegurador do cumprimento da vontade
constitucional14, tanto na perspectiva da estrita ob-
servância dos direitos fundamentais, quanto da im-
plementação dos programas sociais normativamen-
te previstos.

E é exaíamente em virtude da função atribuída
ao Poder Judiciário, como desaguadouro final das
angústias sociais e última instância de guarda da
Constituição, que se tem evoluído, em doutrina, a
fim de admitir-se um papel mais ativo ao julgador
no controle das ações do Poder Público.

Nesse contexto, fala-se, modernamente, na ju-
risdição examinada sob uma perspectiva instrumen-
talista, de modo que o princípio constitucional da
inafastabilidade do controle jurisdicional não pode
mais ser entendido como mera garantia da "ação",
mas como tutela do próprio direito vindicado, como
meio de condução a uma ordem jurídica justa e efe-
tiva. É dizer, o papel do Judiciário se expande a fim
de permitir-se a efetiva vivência das garantias cons-
titucionais no seio social, não se concebendo mais o
mero asseguramento do direito sob a ótica eminen-
temente formal.

Tal aspecto, outrossim, importa em verdadeira
universalização da jurisdição, sendo que a minimi-
zação dos resíduos conflituosos "não jurisdicionali-
záveis" possibilita hoje, por exemplo, no que tange
às atividades concretas do Poder Público, uma maior
extensão do controle dos atos administrativos, com
exame de aspectos antes considerados "mérito" do

9fd. Ibid.,p. 210.
'"MOREIRA, Vital. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Fundameníos da Consfifuição. Coimbra: Coimbra ed., 199 T, p. 43. Apud; CLEVE, Clèmerson
Merlin. A fiscalização abstraía de consfifuciona/idade no Direito Brasileiro, p. 22.
"CLÈVE, Clèmerson Merlin. Op. cif., p. 26.
>2HESSE, Konrad. A força normativa da Consfifuição. p. 19-20.
I3ld. Ibid.
'"No caso do Brasil, como é cediço, o sisfema de confrofe de consfifuciona/idade pode ser considerado um dos mais evoluídos do mundo, vez que se
odofa entre nós um meconismo onde se fundem os modelos co n cê rtf rã do-p ri n c/p o/, de origem europeia, e difuso -incidenfa l, de origem nor/e-ameri-
cona, evidentemente ampliando as possibilidades de efeíivação do Constituição.
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ato e, portanto, insindicáveis.
A isto se soma, a partir de inspiração da doutrina

alemã, a constante aplicação do princípio da pro-
porcionalidade no exame da legitimidade dos atos
do Poder Público, de forma a verificar-se a compa-
tibilidade entre os meios empregados pelo adminis-
trador e os fins visados, o que, no direito norte-ame-
ricano, encontrou aplicação através da clausula do
substantive due process of law.

Todas essas observações levam a uma constata-
ção: o papel do julgador moderno deve ser o de pre-
servar os direitos do cidadão de modo intransigente,
sempre que a tutela desse direito possa ser realiza-
da dentro do seu campo de atribuições. Não se con-
cebe, hodiernamente, um magistrado estático, qual
Pilotos. É dizer, um magistrado alheio às injustiças
sociais e com uma visão meramente formalista da
prestação jurisdicional.

A ótica acima vista do perfil atual do magistra-
do, de outro giro, leva a uma outra conclusão: afi-
gura-se incabível exigir-se neutralidade dos juizes
na guarda e implementação de valores e princípios
tão abstratos e carentes de significação como são a
dignidade da pessoa humana, a construção de uma
sociedade justa e solidária, bem como a erradicação
da pobreza e a redução das desigualdades sociais
(art. 1°, III, e 3°, l e III, da CF).15

Com propriedade, assevera COUTURE:

"Podremos decrr que el /uez es so/amenfe 'Ia voz que
pronuncia ias palabras de Ia tey'? Podremos decír que es
'un ser inanimado'? Me parece que no. En fodo caso, esa
concepc/ón represento un exceso de iógica formal, a ex-
pensas de Ia lógica viva. El /uez no puede ser un signo
mafemáfico, porque es um hombre; el /uez no puede ser
Ia boca que pronuncia ias pa/abreas de Ia ley, porque Ia
ley no fiene Ia posibilídad material de pronunciar todas
ias palabras dei derecho; Ia ley procede sobre Ia base de
cierías simplificaciones esquemáticas y ia vida presenta
diariamente problemas que no han podido entrar em Ia
imaginac/ón dei legislador... (...) El dia que Ias /ueces fie-
nen miedo, níngún ciudadano puede dormir tranquilo. El
sentido profundo y entranable dei derecho no puede ser
desatendido ni desobedecido y Ias sentencias valdrán Io
que valgan íos fiombres que Ias dicten." 1A

Partindo dessa premissa, conclui o juiz argenti-
no RODOLFO CAPON FILAS que "todo esto importa
porque Ia intención dei sistema judicial es hallar um
equilíbrio entre libertad y autoridad, entre calidad
profesional y poder. No se puede olvidar que Ia jus-
ticia se relaciona com Ia política, poreja de compleja
convivência el Ia dignidad."17 '

Portanto, a era do pós-positivismo, porque súdita

de um Constitucionalismo reaproximador do Direito
e da Justiça e refratária de um legalismo acrítico,
traz à tona valores como a razoabilidade, a dignida-
de da pessoa humana, a solidariedade, a normativi-
dade dos princípios, enfim, a efetivação dos direitos
fundamentais, sempre. E é dentro dessa perspectiva
que se deve conduzir o "novo" julgador.

4. O CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
COMO FORMA DE REALIZAÇÃO

DA CONSTITUIÇÃO
Via de regra, objeta-se a possibilidade de inter-

ferência do Judiciário nas políticas públicas estatais
em virtude da potencial violação do dogma da sepa-
ração de poderes.

Entrementes, deve-se acentuar que o princípio
da separação dos poderes, tal como concebido tra-
dicionalmente, sustentava-se como sistema de ba-
lanceamento entre as funções estatais, de modo a
garantir a liberdade individual, nos termos concebi-
do pelo ideal liberal. Partia-se de premissas distintas
daquelas que acalentaram a formação do Welfa-
re State, que concebe o Estado como prestador de
serviços e exige, em consequência, um controle do
adimplemento da obrigação estatal.

o sistema de controle
judicial busca essencialmente
atribuir ao Poder Judiciário

a função de órgão assegurador
do cumprimento da vontade

constitucional 1̂̂ 1

É óbvio que, na moldura tradicional do esque-
ma de separação de poderes, não há sustentação
para a tese da judicialização da política, isto é, a
interferência do Judiciário nas questões a cargo do
Executivo, até porque ao Estado não cabia o papel
de veicular amplas mutações sociais, de modo a tor-
nar despiciendo qualquer controle desse papel, se o
mesmo era, em verdade, inexistente.

Todavia, a partir da concepção contemporânea
de um Estado prestacional, em que se atribui ao
Executivo uma séria de obrigações de conteúdo po-
sitivo, nas áreas educacional, assistencial etc., exi-
ge-se um remodelamento do princípio da separação
de poderes18, de modo a permitir a existência de um
instrumental efetivo de controle da inação do Poder
Público. E é aí que entra o Poder Judiciário.

1SCAMBI, Eduardo. Critério da transcedência para a admissibilidade do recurso extraordinário [art. 102, § 3°, da CF): entre a autocontenção e o
ativismo do STF no contexto da legitimação democrática da jurisdição constitucional. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et ai (coord.). Reforma do
Judiciário: primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 155.
16lntroducdón ai estúdio dei proceso civil. Depalma, Bs. As., 1949, p 69. Apud: FILAS, Rodolfo Capón. Desde donde, em donde y para quê juzga el
juez. In: Cidadania e Justiça - Revista da Associação dos Magistrados Brasileiros. São Paulo. Ano 05, n. 12, p. 48-57, 2° semestre/2002.
17JusticÍa y política, en Critério, julio 2001, p. 337. Apud: idem.
IBKarl Loewenstein, em obra publicada no ano de 1957 (Political Power and the Governmental Process), propôs a releilura do critério de separação
de poderes, a fim de que a nova tripartição fosse baseada nas atividades de policy determination, policy executation e policy control. Vê-se, pois,
que, a partir dessa classificação, o ponto de partida para a distribuição de funções estatais seria não mais a lei e o papel do Estado diante da mesma
(elaboração, cumprimento e fiscalização), mas sim as políticas públicas, cabendo ao Judiciário, evidentemente, a função de controle destas últimas.
Cf. COMPARATO, Fábio Konder. Ensaio sobre o Juízo de Constitucionalidade das Políticas Públicas. In: Interesse Público, n. 16, 2002, p. 56.
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Assim, tal princípio requer hodierna interpreta-
ção condizente com a hipertrofia do Executivo, ou
seja, a ampliação da zona de atuação deste Poder,
decorrente, aliás, tanto da gama de atividades a ele
incumbidas pelas Constituições modernas, como
acima visto, quanto da inoperância do Legislativo no
exercício de sua competência típica, acarretadora da
contínua atividade legiferante exercida pelo Execu-
tivo, a qual, segundo a sistemática do Constituinte,
deveria ocorrer apenas de modo excepcional.

Por seu turno, voltando à questão do ativismo
judicial - o qual está umbilicalmente ligado ao con-
trole jurisdicional de políticas públicas -, verifica-se
que, no direito norte-americano, os adeptos do Ori-
ginalismo combatem com veemência esse modelo
de condução da atividade judicante. Argumenta-
se que as construções jurídicas desenvolvidas pelo
Poder Judiciário encontram óbice intransponível na
estrutura inerente aos países democráticos, em que
deve prevalecer a vontade da maioria, no caso re-
presentada pelas ações do Legislativo e Executivo.
Desse modo, o controle jurisdicional teria feição
contramajoritária (countermajoritarian difficulty), le-
gitimando-se apenas nos lindes expressos do texto
constitucional.19

Recorde-se, todavia, que a Constituição moder-
na, como já dito alhures, é essencialmente compro-
missória, atribuindo prioritariamente ao Executivo e
ao Legislativo, através de ações concretas e normati-
vas, respectivamente, o dever de realizar as políticas
voltadas ao bem-esíar social. E, evidentemente, ao
Poder Judiciário deve ser reservado algum papel, no
caso exatamente o de garantir ao cidadão, em cará-
ter secundário, que o dever do Estado a ser exercido
através dos agentes com representatividade política
seja efetivamente cumprido.

Necessário, outrossím, ter-se a percepção clara
de que o exercente de função tem não apenas um
poder, mas, acima de tudo, um dever de alcançar
a finalidade das leis e prioritariamente da Consti-
tuição. Assim, nas competéncías públicas, a quanti-
dade de poder outorgado é pura e simplesmente a
contraface do dever a ser cumprido, isto é, uma vi-
cissitude deste dever. Logo, coincide ontologicamen-
te com o suficiente e indispensável para dar cumpri-
mento ao dever de bem suprir o interesse em vista
do qual foi conferida a competência. A omissão ou
o excesso configuram um extravasamento dos limi-
tes da atividade, ensejando pronta fulminação peio
órgão legitimado constitucionalmeníe a exercer este
mister de controle.20

Nesse contexto, o Poder Judiciário constitui o ter-
mómetro na análise do equilíbrio e tensões entre os
Poderes no cumprimento de seus misteres e obvia-
mente tal missão não pode ser exercida sem certa
carga axiológica. Daí resultar a necessidade do ati-
vismo judicial, vez que cabe ao Judiciário controlar

a condução das atividades do Executivo e do Legis-
lativo tanto sob o prisma positivo quanto negativo,
isto é, coibindo ora os abusos quando do extrapo-
lamento de suas competências, ora as omissões na
efetivação das políticas públicas expressas na Carta
Magna Pátria, de modo a assegurar efetivamente as
promessas constitucionais relativas à saúde, empre-
go, bem-estar social etc.

Conclui-se, pois, que o princípio da separação
dos poderes e o princípio majoritário não são óbices
ao reconhecimento da função positiva do Judiciário
no controle das políticas públicas. A uma, porque
a separação de poderes tem apenas conotação de
garantia do indivíduo, no sentido de permitir-se" a
desconcentração de poder e evitar-se o abuso no
exercício do mesmo. A duas, porque o princípio ma-
joritário é tão-somente instrumento de participação
política do cidadão na vida do país, o que não impe-
de a legitimidade do Judiciário para atuar em ques-
tões de tal natureza, porque tal legitimidade provém
da própria Constituição.21

Quanto as limites impostos pela reserva do pos-
sível, que para alguns seria também obstáculo à fun-
ção do Judiciário no controle das políticas públicas,
há que se ressaltar o fato de, como agente político,
também se exigir do julgador cautela e razoabilida-
de na condução de seu mister.

Não se pode negar, também, o risco que existe
do uso do arbítrio em situações isoladas, porém tal
risco não é privilégio decorrente da atividade dos
juizes, vez que ele também existe na atividade dos
outros Poderes, como comumente tem a história de-
monstrado. Porém, em favor do Judiciário, pesa pri-
macialmente a necessidade de adoção de um juízo
técnico relativo à conformação da atividade judican-
te aos princípios e normas constitucionais e o sistema
de controle recursal, o que minora o grau de subjeti-
vismo dos julgamentos e o risco de decisões divorcia-
das da realidade económica do país. Por outro lado,
entre o engessamento da atividade jurisdicional sob
o pálio do risco da arbitrariedade e a libertação do
espaço político de atuação do julgador como forma
de permitir a realização dos mandamentos constitu-
cionais, é preferível fícar-se com a segunda opção
no sopeso dos valores em confronto.

Tal entendimento, outrossim, não superlativa as
atribuições do Judiciário, tornando-o um poder aci-
ma de outros poderes, mas sim assegura a supre-
macia da Constituição, a qual estão adstritas todas
as vertentes funcionais do Estado.

Já em juízo conclusivo do trabalho, podemos di-
zer que a definição moderna da Constituição como
instrumento promotor de uma justiça substancial
exige do Judiciário o exercício do controle do cum-
primento dos dispositivos ali inseridos. Nessa senda,
a visão do Judiciário como dotado da prerrogativa
de controle das políticas públicas, antes de constituir

"Cf. BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 5. ed. São
Paulo: Saraiva, 2003, p. 114-115.
30Cf MELLO, Celso António Bandeira de.'Problemas do Direito Administrativo. In: JurisSíntese - legislação e jurisprudência. Porto Alegre: Síntese
ed., 2001, n° 29, mai/jun, 2001. CD ROM.
31Cf. CAMBf, Eduardo. Op. Cit. p. 153-165.
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qualquer sinal de invasão na reserva de atribuições
de outros Poderes, significa estrita observância do
seu papel de guardião da Constituição e mecanismo
de garantia da força normativa deste diploma fun-
damental.

5. CONCLUSÃO
A norma constitucional não mais significa espaço

de aspirações políticas como em tempos imemoriais,
quando era utilizada como instrumento de retórica
ou de justificação das diretrizes de diversos governos
ilegítimos. Ao revés, a norma constitucional deve ser
atualmente alçada à categoria de regra de confor-
mação da atividade do Poder Público, como forma
de garantia da implementação dos interesses so-
ciais, dotada, assim, de plena imperatividade.

Em suma, como magistralmente averba CLEVE,
"a compreensão da Constituição como norma, aliás
norma dotada de superior hierarquia; a aceitação
de que tudo que nela reside constitui norma jurídi-
ca, não havendo lugar para lembretes, avisos, con-
selhos ou regras morais; por fim, a compreensão
de que o cidadão tem acesso à Constituição, razão
pela qual o Legislativo não é o seu único intérprete,
são indispensáveis para a satisfação da supremacia
constitucional."22

E na tarefa de efetivação do texto constitucional,
o Poder Judiciário exerce papel ímpar, constituindo a
última via de aspiração do povo, podendo e devendo
intervir nas políticas públicas, com a dose adequada
de razoabilidade, a fim de permitir a materializa-
ção de todas as promessas eleitas pelo legislador
constituinte como fatores necessários a uma efetiva
estabilidade social.

Conclui-se, destarte, que todas as potencialida-
des da Carta Magna, com seu evidente avanço em
busca da solução das desigualdades sociais, impõe
ao julgador o esgotamento de todo o espectro inter-
pretativo do texto constitucional, de modo a coibir o
desvirtuamento do Poder Público diante das diretri-
zes de sua atividade, tornando viva a função jurisdi-
cional no implemento das garantias do cidadão.
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Regime jurídico dos tratados
e convenções internacionais

após a promulgação da Emenda
Constitucional n° 45/2004.

We///ngfon Cláudio Pinho de Castro
Juiz Federa/ Substituto da 3a Vara da Seção Judiciária do Maranhão

1. INTRODUÇÃO
Sem qualquer pretensão de es-

gotar o assunto, o presente artigo
tem por objetívo fazer algumas con-
siderações sobre a natureza jurídica
dos tratados e convenções interna-
cionais em função das significativas
modificações implementadas pela
recente promulgação da emenda
Constitucional 45/2004.

Não existe a intenção de se re-
alizar estudo aprofundado sobre os
tratados e convenções internacio-
nais, examinando a legitimidade,
requisitos, procedimento, ratificação
e denúncia. O foco da abordagem
está direcionado especificamente para a natureza,
eficácia e efeitos das normas emanadas dos refe-
ridos tratados e convenções, após a sua incorpora-
ção ao ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo
em função das alterações promovidas pela referida
emenda.

2. REDACAO ORIGINAL DO ART. 5° DA CF
E A INTERPRETAÇÃO DO STF

No exercício do poder constituinte originário, o
legislador constitucional consagrou, no § 2°, do art
5° da Constituição Federal de l 988, inserido no títu-
lo destinado aos direitos e garantias fundamentais,
que "os direitos e garantias expressos nesta Consti-
tuição não excluem outros decorrentes do regime e
dos princípios por ela adoíados, ou dos tratados in-
ternacionais em que a República Federativa do Brasil
seja parte".

Indiscutivelmente o preceito constitucional revela
o caráter meramente exemplificativo dos direitos e
garantias estabelecidos no art. 5° da CF, veículando
verdadeira cláusula aberta a ser colmatada por ou-
tros princípios constitucionais expressos e implícitos
ou por tratados e convenções internacionais.

Embora manifesto o objetivo da Constituição de

conferir status de norma constitu-
cional aos tratados e convenções
internacionais sobre direitos hu-
manos incorporados ao ordena-
mento jurídico, prevaleceu no STF
a interpretação de que os tratados
e convenções internacionais, após
devidamente aprovados pelo Con-
gresso Nacional e ratificados pelo
Presidente da República, integram
o ordenamento jurídico pátrio na
condição de norma infraconstitu-
cional, submetendo-se, inclusive,
ao controle de constitucionalidade
dos atos normativos.

Assim, diante de eventual anti-
nomia com as normas constitucionais, o conflito re-
solve-se em favor da supremacia da Carta da Repú-
blica (compatibilidade vertical).

No julgamento do RHC 79.785, DJ 22/11/02,
ressaltou o Rei. Ministro Sepúlveda Pertence a "pre-
valência da Constituição, no Direito brasileiro, so-
bre quaisquer convenções internacionais, incluídas
as de proíeção aos direitos humanos", consignando,
outrossim, que "assim como não o afirma em re-
lação às leis, a Constituição não precisou dizer-se
sobreposta aos tratados: a hierarquia está ínsita em
preceitos inequívocos seus, como os que submetem
a aprovação e a promulgação das convenções ao
processo legislativo ditado pela Constituição e me-
nos exigente que o das emendas a ela e aquele que,
em consequência, explicitamente admite o controle
da constitucionalidade dos tratados (CF, art, 102, III,
b)-.

Por ocasião da apreciação de medida cautelar na
ADI 1480 MC/DF, DJ 18/05/2001, o Ministro Celso
de Mello assentou que "o exame da vigente Cons-
tituição Federal permite constatar que a execução
dos tratados internacionais e a sua incorporação à
ordem jurídica interna decorrem, no sistema adota-
do pelo Brasil, de um ato subjetivamente comple-
xo, resultante da conjugação de duas vontades ho-
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...o Congresso Nacional
poderá (e, querendo atribuir

natureza constitucional,
deverá) confirmar os tratados

sobre direitos humanos
pelo quorum qualificado

das emendas e, somente se
observada esta formalidade,
e desde que respeitados os
limites do poder de reforma

das emendas, é que se
poderá falar em tratado

internacional de 'natureza
constitucional'...

mogêneas: a do Congresso Nacional, que resolve,
definitivamente, mediante decreto legislativo, sobre
tratados, acordos ou atos internacionais {CF, art. 49,
I) e a do Presidente da República, que, além de po-
der celebrar esses atos de direito internacional (CF,
art. 84, VIM), também dispõe - enquanto Chefe de
Estado que é - da competência para promulgá-los
mediante decreto", acrescentando que "no sistema
jurídico brasileiro, os tratados ou convenções inter-
nacionais estão hierarquicamente subordinados à
autoridade normativa da Constituição da República.
Em consequência, nenhum valor jurídico terão os
tratados internacionais, que, incorporados ao siste-
ma de direito positivo interno, transgredirem, formal
ou materialmente, o texto da Carta Política".

Em outra passagem de sua didática explanação,
enfatizou o relator que "o Poder Judiciário - fundado
na supremacia da Constituição da República - dis-
põe de competência, para, quer em sede de fiscali-
zação abstrata, quer no âmbito do controle difuso,
efetuar o exame de constitucionalidade dos tratados
ou convenções internacionais já incorporados ao sis-
tema de direito positivo interno".

Ponderou ademais que "os tratados ou conven-
ções internacionais, uma vez regularmente incor-
porados ao direito interno, situam-se, no sistema
jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade,
de eficácia e de autoridade em que se posicionam
as leis ordinárias, havendo, em consequência, entre

estas e os atos de direito internacional público, mera
relação de paridade normativa... No sistema jurídi-
co brasileiro, os atos internacionais não dispõem de
primazia hierárquica sobre as normas de direito in-
terno. A eventual precedência dos tratados ou con-
venções internacionais sobre as regras infracons-
titucionais de direito interno somente se justificará
quando a situação de antinomia com o ordenamen-
to doméstico impuser, para a solução do conflito, a
aplicação alternativa do critério cronológico ("lex
posterior derogat priori") ou, quando cabível, do cri-
tério da especialidade"

Chegando à conclusão de que "o primado da
Constituição, no sistema jurídico brasileiro, é oponí-
vel ao princípio pacta sunt servanda, inexistindo, por
isso mesmo, no direito positivo nacional, o proble-
ma da concorrência entre tratados internacionais e a
Lei Fundamental da República, cuja suprema autori-
dade normativa deverá sempre prevalecer sobre os
atos de direito internacional público...".

Desse modo, ainda que envolvessem conteúdo
de direitos fundamentais, os tratados e convenções
internacionais ocupariam posição hierárquica abai-
xo das normas constitucionais dentro do ornamen-
to jurídico, sendo passíveis de controle de constitu-
cionalidade em caso de eventual incompatibilidade
com a Constituição.

3 - O § 3 ° DO ART. 5° DA CF/88

Por força desse entendimento fixado pelo STF, a
novel emenda 45/2004, intitulada reforma do ju-
diciário, acrescentou o § 3° ao art. 5° da CF, com a
seguinte redação:

§ 3° - Os tratados e convenções internacionais
sobre direitos humanos que forem aprovados, em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos,
por três quintos dos votos dos respectivos membros,
serão equivalentes às emendas constitucionais.

Embora desprovida de relevância prática, é per-
ceptível a inclusão no § 3° da expressão "conven-
ções" ao lado dos tratados internacionais, omitida
no § 2°, que exigia o emprego da interpretação ex-
tensiva para ser alcançada.

A modificação mais importante foi no sentido
de que somente os tratados e convenções interna-
cionais sobre direitos humanos poderão ostentar a
condição de norma constitucional, desde que sejam
aprovados por procedimento idêntico às emendas
constitucionais, consistindo, nessa circunstância, em
emanação do poder constituinte derivado.

Não é condição indispensável a aprovação pelo
quorum qualificado, mas requisito para que esses
tratados ou convenções possam ingressar no orde-
namento jurídico em posição hierárquica semelhan-
te à das emendas constitucionais. Assim, caso não
seja obtida a votação em dois turnos, em cada casa,
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por três quintos de seus membros, o tratado poderá
ser aprovado, porém, sem a prerrogativa da nature-
za constitucional de suas disposições.

Já os demais tratados que não versarem sobre
direitos humanos sempre serão incorporados como
norma infraconstítucionaí, ainda que eventualmen-
te aprovados pelo procedimento das emendas. Ali-
ás, não existindo a possibilidade de serem elevados
ao patamar da Constituição sob o aspecto material,
não há necessidade de subsunção ao procedimento
legislativo especial, devendo ser submetidos à apre-
ciação em sessão conjunta do Congresso com apro-
vação por maioria simples.

Portanto, após a vigência da emenda 45, é possí-
vel a coexistência de tratados e convenções interna-
cionais sobre direitos humanos com força de norma
constitucional, tratados e convenções internacionais
sobre direitos humanos hierarquicamente equipara-
dos à legislação ordinária e os demais tratados e
convenções internacionais sempre com natureza in-
fraconstitucional.

4. TRATADOS E CONVENÇÕES QUE
JÁ ESTAVAM EM VIGOR ANTES DO ADVENTO

DA EMENDA 45

Questão que nos parece extremamente impor-
tante é a que diz respeito à situação dos tratados
e convenções incorporados ao ordenamento an-
tes da promulgação da emenda constitucional n°
45/2004.

Autores de renome vêm sustentando que somen-
te poderão ser alçados ao nível constitucional os tra-
tados e convenções precedentes que vierem a ser
submetidos e aprovados pelo procedimento legisla-
tivo especial das emendas.

Nesse sentido, a opinião de Pedro Lenza:

"D/ferentemenfe da Constituição Argenfina, que é expres-
so em afirmar que os tratados anteriores sobre direitos hu-
manos passam a ter, com a reforma de 1994, hierarquia
constitucional, a regra brasileira foi omissa.
Assim, entendemos que o Congresso Nacional poderá (e,
querendo atribuir natureza constitucional, deverá) con-
firmar os fraíados sobre direitos humanos pelo quorum
qualificado das emendas e, somente se observada esfa
formalidade, e desde que respeitados os limites do poder
de reforma das emendas, é que se poderá falar em trata-
do internacional de 'natureza constitucional', ampliando
os direitos e garantias individuais do art. 5° da Constitui-
ção."1

O autor finaliza o seu raciocínio encampando a
classificação elaborada por Flávia Piovesan, no sen-
tido de que tratados sobre direitos humanos podem
ser material e formalmente constitucionais (aqueles
equivalem às emendas constitucionais em razão do

procedimento de incorporação mais solene) e ma-
terialmente constitucionais que, apesar de tratarem
sobre direitos humanos, não passaram pelo proce-
dimento mais solene.

Pretendendo contribuir para o debate, ousamos,
modestamente, discordar dos eminentes doutrina-
dores.

No capitulo reservado aos direitos e garantias in-
dividuais, o constituinte originário fez consignar nor-
ma expressa preconizando que a lei não prejudicará
o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada (art. 5°, XXXVI). Por meio desse dispositivo,
restou consagrado o princípio da irretroatividade
das leis, como decorrência natural da segurança ju-
rídica.

A despeito da referência ao teor literal da ex-
pressão "lei", tanto no texto constitucional, como na
própria terminologia do princípio consagrada pela
doutrina, é inquestionável que as emendas consti-
tucionais, manifestação do poder constituinte deri-
vado, também se submetem à vedação da aplicação
reíroatíva. Tanto que podem ser objeto de controle
de constitucionalidade, seja na via direita ou difusa,
a teor da jurisprudência do STF:

"O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento
de que é admissível a Ação Dfrefa de Inconstitucionalidade
de Emenda Constitucional, quando se alega, na inicial,
que esta contraria princípios imutáveis ou as chamadas
cláusulas pétreas da Constituição originária (art. 60, §
4°, da CF). Precedente: ADI n° 939 (RTJ 151/755)" (ADI
1.946-MC, Rei. Min. Sydney Sanches, DJ, 14/09/01).

Portanto, a exemplo das demais normas, a emenda
constitucional é vocacionada para reger relações fu-
turas e, eventualmente, os efeitos futuros de relações
jurídicas constituídas antes da sua promulgação (re-
troatividade mínima). O STF consolidou esse entendi-
mento, no julga mento do RE 242 740/GO-GOIÁS (DJ
1 8/05/2 001), cujo relator foi o Ministro Moreira Alves:

"Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de
que as dispositivos constitucionais têm vigência imediata,
alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroativi-
dade mínima). Salvo disposição expressa em confrário - e
a Constituição pode fazê-lo -, e/es não alcançam os fatos
consumados no passado nem as presfações anteriormente
vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média)".

A regra, portanto, segundo a interpretação da
Suprema Corte, é a impossibilidade de retroação,
cuja exceção deve constar expressamente no texto
constitucional.

Nesse caso, na ausência de disposição transitó-
ria relacionada aos tratados e convenções interna-
cionais que já se encontravam em vigor, não se pode

'LENIA, Pedro, Direito Constitucional Esquematizado, 8a ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Método, 2005. pp. 280-281.
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interpretar que a omissão da norma constitucional
imponha a aplicação retroativa de modo a exi-
gir nova aprovação, agora pelo procedimento das
emendas. Ao contrário, diante da omissão legislati-
va, deve prevalecer a regra da irretroatividade dos
atos normativos, pois os tratados precedentes foram
incorporados ao ordenamento jurídico com a obser-
vância do devido processo legal exigido na época,
constituindo ato legislativo perfeito.

Por outro lado, é pacífico o entendimento doutriná-
rio e jurisprudencial de que não existe inconstitucio-
nalidade formal superveniente.

Nas precisas palavras do consagrado doutrinador
português, Jorge Miranda:

"A separação enfre ínconsfituciona/idade originária e su-
perveniente concerne, como sabemos, o diverso momento
de edição das normas constitucionais. Se na vigência de
cerfo norma constitucional se eniife um acto (ou um com-
portamento omissivo) que a viola, dá-se inconstítuciona/i-
dade originária. Se uma nova norma constitucional surge
e dispõe em contrário de uma lei ou de outro acto pre-
cedente, dá-se ínconstituciona/idade superveniente (que
é só inconstitucionafidade material, pelos motivos acima
indicados)".3

Na doutrina nacional, é igualme te elucidativa a
lição de Luís Roberto Barroso:

Diferentemente se passa quando a incompatibi/idade se
dá enfre a Constituição vigente e norma a e/a anterior.
Aí, sendo a incompatibilidade de natureza matéria/, não
poderá a norma subsistir... Não assim, porém, quando a
incompatibilidade superveniente tenha natureza forma/.
Nessa última hipótese, tem-se admitido, sem maior con-
trovérsia, a subsistência da norma que ha/a sido produ-
zida em adequação com o processo vigente no momento
de sua elaboração. Incidirá, assim, a regra tempus regif
actum.3

A Suprema Corte Brasileira também já se mani-
festou sobre a questão:

Ementa: Ação direta de inconstí/ucionalidade: descabi-
mento, segundo o entendimento do STF, se a norma ques-
tionada é anterior a da Constituição padrão. 1. Não há
inconsfitucionaíidade formai superveniente. 2. Quanto a
inconsíitucionaíidade matéria/, firmou-se a maioria do Tri-
buna/ fAD/n 2, Brossard, 6.2.92) - contra três votos, entre
eíes do reíator desta -, em que a antinomia da norma an-
tiga com a Constituição superveniente se resolve na mera
revogação da primeira, a cu/a declaração não se presta a
oção direta. 3. Fundamentos da opinião vencido do relator
(anexo), que, não obsfante, com ressalva de sua posição
pessoa/, se rende a orientação da Corte (ADÍ 438 QO/DF,
Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, TRIBUNAL PLE-

NO, DJ 27-03-1992 PP-03800).

Não existe, desse modo, a necessidade de se

submeter à nova votação qualquer ato normativo
editado precedentemente à Constituição, quando
esta passou a exigir, em relação a determinada ma-
téria, já regulamentada anteriormente, a veiculação
por meio instrumento normativo que exija quorum
qualificado.

O exemplo clássico, comumente citado pela dou-
trina, é o Código Tributário Nacional, editado em
1965 como lei ordinária, mas recepcionado pela
atual ordem constitucional como lei complementar
em sentido material. E que na oportunidade, não
existia a figura da lei complementar, mas o art. 146,
III, Constituição de 1988 passou a exigir essa espé-
cie de lei para regular normas gerais em matéria
de legislação tributária. Por não haver inconstitucio-
nalidade formal superveniente, o CTN continua em
vigor, mas somente pode ser alterado por lei com-
plementar, em função da reserva estabelecida para
essa matéria na Constituição.

Situação semelhante ocorreu com os dispositivos
da Lei de Benefícios da Previdência Social que esta-
belecem os requisitos para a percepção de aposen-
tadoria especial. Isso porque, em sua redação origi-
nária, o art. 201, § l ° da Constituição não exigia lei
complementar para disciplinar os casos de ativida-
des exercidas sob condições especiais prejudiciais à
saúde ou à integridade física. Nesse contexto cons-
titucional, foi editada a lei ordinária n° 8.213/91,
cujos artigos 57 e 58 regulamentaram o referido
dispositivo da Carta Magna.

Com a emenda 20/98, o § l ° do art 201 foi mo-
dificado, passando a exigir lei complementar para
regulamentar a matéria. Por evidente, não houve a
necessidade de se submetera Lei 8.213/91 a nova
votação para obterá aprovação por maioria absoluta
prevista no art. 69 da Constituição, inerente àquela
espécie normativa. Ao contrário, sedimentado o en-
tendimento de que não existe inconstitucionalidade
formal superveniente, a consequência jurídica foi a
recepção dos artigos da lei ordinária como lei com-
plementar em sentido material.

Em nosso entendimento, o mesmo raciocínio vale
para os tratados e convenções internacionais so-
bre direitos fundamentais, em vigor por ocasião da
promulgação da Emenda 45, os quais foram intei-
ramente recepcionados como norma constitucional
em sentido material, não sendo necessária a sub-
missão a nova aprovação na forma estabelecida no
§ 3° do art. 5° da Constituição para serem alçados
ao patamar constitucional.

Por intuitivo, a expressão "que forem aprovados",
contida no §3° do art. 5° da Constituição, tem apli-
cação apenas para o futuro, ou seja, para os no-

^MIRANDA, Jorge, Manual de Direito Consfifucionai, Tomo II, 3° ed., Editora Coimbra, 1996.
3BARROSO, Luís Roberto, Interpretação e Aplicação da Constituição, Saraiva, 3° ed., p. 83
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vos tratados e convenções que venham a ser cele-
brados pelo Brasil, a partir da vigência da Emenda
45/2004.

Nem mesmo a cláusula aberta inserida no art.
49, l da CF poderia autorizar eventual deliberação
do Congresso Nacional em sentido contrário, pois,
sendo a incorporação do tratado um ato comple-
xo, a atuação do parlamento circunscreve-se à sua
aprovação, reservando-se ao chefe do executivo a
ratificação mediante decreto.

A aíuação de cada uma das instituições envolvi-
das no procedimento restou didaticamente delinea-
da no seguinte julgamento do STF:

"O exame da vigente Constituição Federal per-
mite constatar que a execução dos tratados inter-
nacionais e a sua incorporação à ordem jurídica
interna decorrem, no sistema adotado pelo Brasil,
de um ato subjetivamente complexo, resultante da
conjugação de duas vontades homogéneas: a do
Congresso Nacional, que resolve, definitivamente,
mediante decreto legislativo, sobre tratados, acor-
dos ou atos internacionais (CF, art. 49, I) e a do Pre-
sidente da República, que, além de poder celebrar
esses atos de direito internacional (CF, art. 84, VIII},
também dispõe —- enquanto Chefe de Estado que
é — da competência para promulgá-los mediante
decreto. O iter procedimental de incorporação dos
tratados internacionais — superadas as fases prévias
da celebração da convenção internacional (...)." (ADI
l .480-MC, Rei. Min.Celso de Mello, DJ 1 8/05/01}.

Isso significa que o Congresso Nacional não
pode, unilateralmente, submeter os tratados e con-
venções sobre direitos fundamentais, celebrados no
passado, a nova aprovação pelo rtto das emendas,
a pretexto de lhes conferir natureza constitucional,
porque já exaurido o devido processo legal, restan-
do consumados a preclusão procedimental e o ato
jurídico perfeito, válido e eficaz.

Diante dessas premissas, entendemos que os
tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos que ingressaram em nosso ordenamento
jurídico antes de 31/12/2004 foram recepciona-
dos pela Emenda 45 como norma constitucional em
sentido material e somente podem ser revogados ou
alterados pelo procedimento especial das emendas
constitucionais, aplicando-se, a partir de então, a to-
das as relações jurídicas constituídas anteriormente,
cujos efeitos venham a ocorrer após a sua elevação
ao patamar constitucional. É perfeitamente possível,
portanto, pela aplicação das regras de direito inter-
temporal, que o mesmo tratado sobre direitos hu-
manos possua a natureza de norma ordinária (antes
da Emenda 45) e de norma constitucional (após a
Emenda 45) ao longo de sua vigência.

5. CONCLUSÕES
1 - Na vigência da redação originária do art. 5°

da Constituição, o STF fixou o entendimento de que
os tratados e convenções internacionais ingressam
em nosso ordenamento jurídico como norma de na-
tureza infraconstitucional, ainda que versem sobre
direitos fundamentais;

2 - A emenda 45/2004 introduziu o § 3° no art.
5° da CF, equiparando os tratados sobre direitos
humanos a norma constitucional, desde que apro-
vados pelo procedimento idêntico ao das emendas
constitucionais;

3 - Mesmo após a emenda 45, é possível a exis-
tência de tratados e convenções internacionais sobre
direitos fundamentais sem a prerrogativa da natu-
reza constitucional de suas disposições, caso não
sejam aprovados pelo procedimento especial das
emendas;

4 - Tratados que não veiculem normas sobre di-
reitos humanos continuam a ser integrados ao orde-
namento como norma infraconstitucional;

5 - Assim como as demais normas, a Emenda
Constitucional 45/2004 tem aplicabilidade imediata
e vigência para o futuro, podendo eventualmente al-
cançar os efeitos futuros de relações jurídicas cons-
tituídas no passado, respeitados o direito adquirido,
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

ó - Na ausência de dispositivo transitório expres-
so a respeito dos tratados e convenções sobre direi-
tos humanos já em vigor, deve prevalecer a inter-
pretação de que foram recepcionados como norma
constitucional em sentido material, já que não se
admite a existência de inconstitucionalidade formal
superveniente;

7 - A dicotomia entre tratados materiais e for-
malmente constitucionais e tratados materialmen-
te constitucionais só tem lugar após a vigência da
emenda 45, por não haver em relação aos tratados
e convenções precedentes a possibilidade inconsti-
tucionalidade formal superveniente, não admitida
sequer em relação ao poder constituinte originário,
muito menos quando o padrão de confronto estaria
corporificado em norma proveniente do constituinte
derivado.

BARROSO, Luís Roberto, Interpretação e Aplicação
da Constituição. 3a ed. São Paulo: Saraiva, 1998.
LENZA, Pedro, Direito Constitucional Esquematiza-
do, 8a ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora
Método, 2005.
MIRANDA, Jorge, Manual de Direito Constitucional.
Tomo II. 3a ed. Coimbra: Editora Coimbra, 1996.
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Os desafios éticos
à realização da justiça

INTRODUÇÃO
Ética e Justiça. Todos têm algo a

dizer sobre o assunto. Fala em éti-
ca o jurista que fundou o partido e
se imortalizou na defesa de direitos
humanos e agora acusa que o pre-
sidente da República tem mesmo o
"costume de esconder a sujeita de-
baixo do tapete". Também clamam
por ética o contraventor, o fraudador
e o sonegador que negociam a redu-
ção do castigo em troca de informa-
ções duvidosas ou documentos cuja
existência só agora vem à luz do dia.

Páginas e páginas de jornais e
revistas têm repercutido como nun-
ca dantes essa palavrinha tão conhecida quanto
enigmática. Afinal, o que é ética?

Tem razão um autor de primeiras leituras na fa-
culdade quando escreveu que "a ética é daquelas
coisas que todo mundo sabe o que são, mas que
não são fáceis de explicar, quando alguém pergun-
ta"1 . Este é ponto de partida.

O QUE É MESMO ÉTICA?
Numa definição simples, ética pode ser a refle-

xão cientifica, filosófica ou científica, e às vezes até
teológica, sobre os costumes ou sobre as ações hu-
manas.

Os gregos tinham na expressão ethos a dimensão
da vida em que deveriam incidir as normas (nomoi).
Eram dessas normas que provinham os parâmetros,
os modelos, para que se decidisse sobre as opções
de conduta. Desde então as correntes dos rios do
conhecimento continuaram a fluir, muitos homens
se banharam naquelas águas e assim o conceito de
ética se foi modificando. Parafraseando Norberto
Bobbio, talvez seja impróprio perguntar o que é éti-
ca; melhor indagar qual ética. As definições se mul-
tiplicaram até nós na mesma proporção do número
de autores e escolas de pensamento. O certo é que
hoje todos concordamos que a aplicabilidade práti-
ca desse vocábulo continua fiel ao sentido original

Marcelo Do/zony do Cosfa
Juiz Federa/ Titular da 6a Vara da Seçõo Judiciária do Maranhão

de hábito, uso, costume, direito. É
pela ética que o ser humano decide
o seu agir. É pela ética que reflete
seus valores e dá sentido às suas
relações com o mundo.

Para os dicionários de filosofia,
ética é, em geral, ciência da condu-
ta. Essa ciência se funda em duas
visões: uma primeira que a consi-
dera como ciência do fim para o
qual a conduta dos homens deve
ser orientada e dos meios para
atingir tal fim; e uma segunda que
a considera como ciência do mó-
vel da conduta humana e procura
determinar tal móvel com vistas a

dirigir ou disciplinar essa conduta2. A primeira visão
expressa a linguagem do ideal porque considera a
"natureza" do homem ("essência", "substância"); a
segunda invoca os "motivos" (ou "causas") da con-
duta humana.

Platão expõe em A República uma "ética das vir-
tudes", e as virtudes são funções determinadas pela
natureza da alma e pela divisão das suas partes.
Para ele, há um paralelo entre as partes do Esta-
do e as partes da alma. A justiça é, nessa doutrina
ética, a virtude que compreende todas as virtudes
particulares e públicas. Em sua Ética a Nicõmano,
Aristóteles aponta a felicidade como o propósito da
conduta humana. E a natureza racional do homem
quem determina as virtudes que são condição da fe-
licidade. Os estóicos, por sua vez, proclamavam que
"todos deviam viver segundo a razão", pensamento
que traduz muito bem as normas de conduta da na-
tureza racional e perfeita da realidade.

É na filosofia medieval que Tomás de Aquino vi-
sita o pensamento de Aristóteles para formular que
"Deus é o último fim do homem". A felicidade aris-
totélica atravessara toda a Idade Média substituída
pela divindade como único sentido da existência hu-
mana.

Séculos mais tarde, o idealismo de Hegel muda
o foco do caminhar do homem. Para ele, o objetivo

'Refiro-me ao professor Álvaro L M. Valts, em seu O que é ética, da Co/eçõo Primeiros Passos (Ed.). Brasiliense, 177 p., de onde extraí parte dos
conceitos nesta palestra.
2ASAGNANO, Nicoia. Dicionário de Filosofia. Martins Fontes : São Paulo : 1999, p. 380,
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da conduta humana é o Estado. E no Estado que
a conduta humana se realiza e encontra a perfei-
ção. Ética, para Hegel, é o mesmo que a filosofia
do Direito. O Estado é, assim, a "totalidade ética",
ou "Deus que se realizou no mundo". É no Estado
que se realiza a eticidade (Sittlichkeit); é nele que a
moralidade ganha corpo e substância. Moralidade,
na filosofia hegeliana, é simplesmente "intenção ou
vontade subjetiva do bem".

A filosofia contemporânea começou a substituir
a noção de bem pela noção de valor. Já não mais se
falava em ética do fim ou ética da motivação, mas a
ética axiológica. Só o valor pode ser objetivamente
sentido e apreendido, independentemente do dese-
jo. Toda escolha de conduta pressupõe uma esca-
la de valores absolutos. Nietzsche vê a hierarquia
desses valores como relativa, por isso sua crítica à
moral então corrente, que, para ele, contém "for-
mas camufladas de egoísmo e hipocrisia". Era sua
a pregação de substituir as virtudes da moral tra-
dicional pelas novas virtudes em que se exprime a
vontade de potência. Dizia: "E virtude toda paixão
que diz sim à vida e ao mundo: a altivez, a alegria
e a saúde; o amor sexual, a inimizade e a guerra; a
veneração, as belas aptidões, as boas maneiras, a
vontade forte, a disciplina da intelectualidade supe-
rior, a vontade de potência, o reconhecimento para
com a terra e para com a vida: tudo o que é rico e
quer dar, quer recompensar a vida, dourá-la, eterni-
zá-la e divinizá-la" (Wille zur Macht: III, 503, § 79).

O racionalismo de Kant julga que "o conceito do
bem e do mal não deve ser determinado antes da
lei moral, mas depois dela e através dela. A razão
é, para ele, a exigência de agir segundo princípios
que os outros podem adotar. É o chamado "impera-
tivo categórico": devo proceder sempre de maneira
que eu possa querer também que a minha máxima
se torne uma lei universal". Segundo o pensamento
kantiano, os conteúdos éticos jamais provêm do ex-
terior. Chama-se assim "imperativo" porque é como
se cada um de nós tivesse dentro de si a máxima:
"age de tal maneira que possas ao mesmo tempo
querer que a máxima da tua vontade se torne lei
universal".3

O positivismo inspira-se na doutrina do liberalis-
mo político do século 19. Para Comte, a realização
da moral do altruísmo ("viver para os outros") é um
dos "instintos simpáticos" do homem que precisa ser
gradualmente desenvolvido pela educação até que
dominem sobre os "instintos egoístas".

Estas aligeiradas linhas merecem uma sistema-
tização para que fixemos três vertentes ideológicas
mais conhecidas: a ética de finalidade, a ética de
princípio e a ética de consequência.

A étíca da finalidade, fundada em Aristóteles,
elege a finalidade da conduta para avaliar se é cer-
ta a ação. Por isso é dita teleológica (de telos = fim).
O fim - ou o propósito apropriado - é o critério para
justificar o meio. Toda ação será considerada ética
em vista de seu propósito. Em sua Ética a Nicômano,
prega Aristóteles que "toda arte e toda investigação,
bem como toda busca ou empreendimento, parece
almejar algum bem - daí ter sido dito que o bem é
aquilo que todos almejam".

A ética de princípio finca raízes no pensamento
de Kant. A razão humana antecede toda e qualquer
experiência no mundo dos sentidos. É a razão, e não
os sentidos, que frutifica em nós os princípios mo-
rais. O "imperativo categórico" é uma regra moral
universal que nos comanda a obedecê-la. Legalida-
de e moralidade são extremos que se opõem. Cada
homem, diante de cada lei, de cada ordem, de cada
costume, deve perguntar a si mesmo qual é o seu
dever, e agir exclusivamente porque este é o seu de-
ver. É bom repetir: "aja somente com base naquela
máxima que você pode, ao mesmo tempo, desejar
que se torne uma lei universal".

A ética de consequência é também conhecida
como utilitarismo. A utilidade aqui é sinónimo de fe-
licidade. Funda-se no pensamento liberal de Jeremy
Bentham e John Stuart Mill, para quem as ações são
éticas ou não segundo promovam ou não a felicida-
de ou utilidade. A ação é correia se traz felicidade;
se promove infelicidade, é errada. A crítica a esse
paradigma estava na grande dificuldade em men-
surar o grau de felicidade na diversidade cultural.
Por isso, Mill amplia o conceito de utilitarismo para
considerar dor e prazer como medidas de felicidade.
E é assim, ainda no século 19, que se fala em qua-
lidade de vida como medida de felicidade. A ação
seria correta se prazerosa. A dignidade do indivíduo
e o desenvolvimento do caráter eram aspectos da
vida que ampliavam o princípio utílitarista. A ética
de consequência considera as consequências de um
ato como positivas ou negativas segundo causem
maior ou menor bem, e prejudiquem menos os en-
volvidos.

Um rápido registro ao princípio da reciprocida-
de positiva e ao princípio da reciprocidade negativa.
Pelo primeiro, "todo indivíduo humano deve fazer
pelo outro (a favor do outro) tudo aquilo que ele
gostaria que o outro fizesse por ele (a favor dele)".
Pelo segundo, vale a máxima de Confúcio: "Ne-
nhum indivíduo deve fazer ao outro aquilo que ele
não gostaria que o outro fizesse a ele".

Talvez encontremos nesses dois princípios de re-
ciprocidade um dos mais palpáveis conceitos con-
temporâneos de ética. Aí então se explica o que

3/dem, ibidem, p. 383.

Revista Jurídica



Artigos Jurídicos

Jellinek chamava de "mínimo ético" - a ideia de que
o Direito representa o mínimo de preceitos morais
necessários ao bem-estar da coletividade.

Como se vê, povos e civilizações sempre tiveram
noção de bem e mal, de certo e errado, por isso a
onipresença do conceito de ética sempre presente
em todas as sociedades.

ÉTICA NOS NEGÓCIOS

Até bem pouco tempo atrás se enfatizava nos
currículos académicos a ética das profissões, o que
explica a existência da cadeira de deontologia pro-
fissional. Hoje já se fala em ética do mercado, ética
empresarial, ética das organizações, ética organiza-
cional.

Uma organização tem seu chamado capital éti-
co segundo a adoção de comportamento em suas
relações com a sociedade e a postura de seus inte-
grantes com valores e convicções (ou crenças) que se
tornam parte de sua cultura.

Agredir o meio-ambiente, desrespeitar empre-
gados, frustrar o pagamento de direitos trabalhis-
tas, empregar mão-de-obra escrava, valer-se de
meios escusos para vencer licitações a todo custo,
formação de cartéis, são exemplos que melhor tra-
duzem o que chamaríamos de condutas aéticas.

As organizações modernas assimilaram que
seus recursos humanos são hoje seu grande capi-
tal, especialmente quando articulados com o ca-
pital financeiro e a tecnologia. Hoje já não basta
produzir muito; é preciso produzir com qualidade,
O consumidor moderno preferirá produtos melhor
atendam a suas exigências de qualidades. Os pro-
dutos devem trazer mais que qualidade. Exigem-se
produtos e serviços que guardem um conteúdo éti-
co. Alguns teóricos da qualidade se atrevem a afir-
mar que não se vende mais produto nem serviço,
mas uma ideia, que necessariamente atende a uma
expectativa de ética. Por isto se explica que empre-
sas de cosméticos e fabricantes de móveis realcem
que a matéria-prima utilizada provenha de comu-
nidades nativas e seja extraída segundo técnicas de
manejo de baixo impacto ambiental. Por outro lado,
ainda se desconhece o impacto financeiro sofrido
por certa companhia de cervejaria nacional pela
denúncia de que iludia o recolhimento de tributos.

Entre nós é louvável a iniciativa de empresários
nacionais ao instituir um "selo de qualidade" para
produtos cujo fabrico não emprega o trabalho infantil.

O recrutamento dos profissionais nas organiza-
ções já não prioriza tanto o conhecimento e a es-
pecialização. Honestidade e criatividade passaram
a pesar muito nas contratações porque as empresas
concluíram que os custos relativos à segurança cres-
ceram admiravelmente - estima-se que os gastos já
passaram de 5% do orçamento das grandes corpo-

rações. Sai muito caro produzir com mão-de-obra
desonesta.

Um estudo da Fundação Abrinq mostra que a
sustentabilidade dos negócios está nas relações que
estabelecem com a sociedade, e não propriamente
em seus produtos e serviços. Os chamados "negó-
cios sustentáveis" são aqueles que contribuem para
o desenvolvimento sustentável e não apenas aque-
les que se auto-sustentam apenas do ponto de vista
económico. Equidade social, prudência ecológica,
eficiência económica, ética e transparência são as
bases de um negócio sustentável. Ele deve adicionar
valor ao longo do tempo, não apenas no curto prazo
e não apenas aos acionistas, mas a todos os pú-
blicos de interesse da empresa, agindo sempre em
sintonia com os interesses legítimos da sociedade.-

Os negócios têm assim relação direta com o
chamado capital social - a capacidade de pessoas
e grupos cooperarem, de interagirem em volta de
propósitos comuns, consequência e alimento de um
clima de confiança. A produção desse capital social
inclui virtudes como a reciprocidade, e, principal-
mente, a honestidade.

A Universidade de Michigan (USA) realizou há al-
guns anos curiosa pesquisa sobre valores no mundo.
Para apurar um índice de confiança nos negócios,
perguntava-se ao entrevistado: "De uma forma ge-
ral, o senhor(a) diria que se pode confiar nas pes-
soas ou que se deve ficar com um pé atrás ao lidar
com elas?". A maior concentração de respostas de
que se pode confiar nas pessoas foi obtida nos paí-
ses escandinavos - mais de 60% responderam sim ã
pergunta. Países do Leste Europeu, África e América
Latina mostraram respostas positivas abaixo de 30%.
O Brasil ficou nas últimas colocações, com 4% de
respostas positivas, abaixo até da Colômbia (10,7%)
envolta em guerrilha há mais de uma década.

Muitas organizações empresariais já criaram seus
códigos de ética ou de conduta. Grande parte das
diretrizes das corporações internacionais, especial-
mente as americanas, deriva da Lei sobre Práticas
de Corrupção no Exterior, de 1977, que pune como
delito o suborno de funcionários estrangeiros para
obtenção de negócios. Essa lei impõe a qualquer
companhia, americana ou não, que tenha ações ne-
gociáveis em bolsa nos Estados Unidos, a escritu-
ração transparente, clara e exata das transações e
alienações de bens da companhia e a existência de
um sistema rígido de controle contábil interno.

A declaração dos países-membros da Organiza-
ção de Cooperação para o Desenvolvimento Econó-
mico - OECD, de novembro de 1976, também traz
diretrizes às empresas multinacionais cujo destaque
tenho por bem fazer a duas delas: (l) a proibição de
dar qualquer suborno ou outro benefício irregular,
direto ou indireto, a qualquer funcionário público ou
pessoa em cargo público; e (2) salvo permitido por
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lei, abster-se de efetuar contribuições a candidatos
a cargos públicos ou partidos políticos ou outras or-
ganizações políticas.

Conhecidas empresas multinacionais normatiza-
ram condutas a respeito de situações muito corri-
queiras no mundo corporativo. Destaco rapidamen-
te algumas:

CONFLITO DE INTERESSES
A Xerox vê conflito de interesses em qualquer si-

tuação na qual um empregado use seus contatos,
sua posição na empresa ou dados e informações
confidenciais para ampliar seus negócios ou investi-
mentos particulares. A Dow Chemical aponta nessa
situação de conflito quando o empregado participa
de alguma atividade que afete, de uma forma ad-
versa, seu desempenho na empresa.

INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS
("INSIDER INFORMATION")

A IBM não admite o uso de informação privile
giada sobre o lançamento de produto ou decisão de
compra que vá afetar o preço das ações até que essa
informação seja tornada pública.

PRESENTES
Ofertas de presente ou dinheiro, entregues ao

empregado em casa ou no escritório, devem ser in-
formados diretamente ao respectivo gerente para
que sejam tomadas medidas apropriadas para de-
volver ou dar destino ao que tiver sido recebido. O
fornecedor ou cliente receberá um lembrete a respei-
to da política da empresa quanto a brindes. Também
não se admite dar dinheiro ou presentes a executivo,
funcionário ou empregado de qualquer fornecedor,
cliente, repartição pública ou outra organização que
possam ser interpretados como decorrentes de rela-
ção comercial com a IBM. Em países em que admi-
tidos presentes aos clientes e a terceiros em ocasi-
ões especiais, admite-se que tenham apenas valor
simbólico, desde que o gesto não seja interpretado
como tentativa de obtenção de favores especiais.

BENS E DÍVIDAS PESSOAIS
A centenária casa bancária Thomas de La Rue

exige de seus funcionários em postos-chave a en-
trega anual de cópia de suas declarações de ren-
dimentos fornecidas ao Fisco. Também lhes impõe
comunicar qualquer compromisso financeiro assu-
mido como titular ou fiador de importância igual ou
superior a três meses de salário.

BIOETICA
O avanço das biociências com os prodígios tec-

nológicos, especialmente após a 2a Guerra Mundial,
trouxe novas questões éticas. A bioética tem por ob-
jeto tanto a prática da medicina e da pesquisa quan-
to o direito à saúde, o acesso à assistência médica,
esta última muito identificada com a questão da jus-
tiça distributiva.

A cada dia novas tecnologias de intervenção te-
rapêutica carregam novos dilemas éticos. Assim, são
também temas da bioética: o controle da população,
a saúde pública, a saúde ocupacional, a saúde da
mulher, a universalização do atendimento médico.

Trago à lembrança de todos dois grandes assun-
tos de saúde pública mundial: o controle à epidemia
da AIDS e a pesquisa com células-tronco.

O primeiro envolve a propriedade intelectual.
Laboratórios que investem anualmente milhões de
dólares em pesquisa reclamam o desrespeito a seu
direito de patente em países cujos governos têm fa-
bricado e distribuído a suas populações medicamen-
tos sem o correspondente pagamento de royalties.
As forças políticas e económicas do planeta se em-
batem na busca do limite entre o respeito aos privi-
légios de invenção e a sobrevivência de povos.

O segundo ganha especial relevo em nosso País
quando a Suprema Corte foi instada a pronunciar-se
sobre a constitucionalidade do art. 5° e parágrafos
da Lei de Biossegurança (lei 11.1 05, de 24/3/2005).
É por esses dispositivos que se permite a utilização
de células-tronco embrionárias para fins de pesqui-
sa e terapia. Na opinião do procurador-geral da Re-
pública, a permissão legal viola o direito à vida e
o princípio da dignidade da pessoa humana consa-
grados na Constituição. Nem bem o STF tinha emiti-
do provisoriamente um juízo sobre a viabilidade da
gestação de feto anencéfalo, vê-se agora com tema
correlato que divide juristas, cientistas e outros for-
madores de opinião.

Sem demérito das publicações jurídicas especiali-
zadas, penso que a imprensa tem oferecido excelente
e rica oportunidade para que os diversos segmentos
da sociedade brasileira se manifestem e reflitam so-
bre o assunto. Pelo menos um dia em cada semana
vejo em grandes diários de circulação nacional opi-
niões respeitáveis, embora antagónicas e coerentes
em seu discurso. O uso de embriões congelados
há mais de três anos, segundo previu a lei, suscita
pelo menos três indagações: Há, no direito brasi-
leiro, uma definição do início da vida humana? A
proteção jurídica conferida à vida em potencialidade
(embrião) deve ser equiparada à proteção jurídica
de vidas já existentes? È, havendo conflito, o que
deve prevalecer - a potencialidade da vida de um
embrião ou o investimento em vidas existentes?.4

JNesfe sentído recomendo o /e/fura do arf/go O d/reifo ò vida digno, de F/avia Piovesan e Adriana Esfeves Guimarães
(Folha de S. Paulo, 8/8/05, p. A3J.
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Um ou dois dias depois de aceitar o convite para
esta palestra, recebi material de divulgação de uma
certa Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas
para um encontro nacional a realizar-se em Goiâ-
nia no mês que vem. Surpreendi-me que existisse
tal instituição cuja comunhão de interesses de seus
associados guarde cunho religioso, o que parece
afrontar a laicidade do Estado brasileiro que confia
a estes o poder-dever de julgar segundo regras de
conduta dos códigos e consolidações.

A correspondência veio acompanhada de um
ensaio do presidente daquela associação sob o tí-
tulo "O Direito no Ordenamento Jurídico Brasileiro
- A Questão do Aborto". O articulista, fundando-se
na doutrina do direito natural e em dispositivos da
Constituição brasileira e do Código Penal de 1940,
afirma categoricamente como "indevida e ilegal (...)
qualquer ação do Estado que vise permitir ou facili-
tar a morte de quem quer que seja, antes ou depois
de nascimento."5 Também há ali forte censura aos
juizes que pensam divergentemente e até mesmo ao
legislador e às políticas governamentais que esta-
riam facilitando e incentivando o abortamento que
a lei penal criminaliza.

Tive a impressão de que a confusa linguagem do
psicanalista francês Jacques Lacan ainda assim ex-
plicaria o debate que se alimenta agora de ânimos
de religiosidade. Coincidência ou não, dois livrinhos
com aulas, conferências e entrevistas de Lacan che-
garam ao Brasil na mesma semana. Um deles traz o
título "O Triunfo da Religião, Precedido de Discurso
aos Católicos", O triunfo se refere à incapacidade
da ciência, inclusive da psicanálise para explicar o
mundo e o homem. Para Lacan, a ciência só revela
o real por indícios mínimos, enquanto a religião, ao
contrário, "(...) vai dar um sentido às experiências
mais curiosas, àquelas pelas quais os próprios cien-
tistas começam a sentir uma ponta de angústia."6

Li recentemente uma notícia que promete en-
riquecer a discussão. Uma equipe de cientistas da
Universidade de Harvard anunciou um avanço na
pesquisa com células-tronco. Eles conseguiram criar
uma nova célula-tronco embrionária humana a
partir de uma célula adulta de pele comum, o que
poderia eliminar a necessidade de clonar embriões
humanos para obter esse tipo de célula para futu-
ros tratamentos. Um dos pesquisadores já ressalvou,
entretanto, que a nova técnica "não está pronta para
uso habitual, e também não substitui as técnicas que
já tivemos para a obtenção de células-tronco de em-
briões."7

ÉTICA NA POLÍTICA
Logo na introdução do tema resumi o pensamen-

to de Aristóteles sobre a ética. E o mesmo Aristóteles
quem afirmava que a investigação em torno do que
deve o bem e o bem supremo parece pertencer à
ciência mais importante e mais arquitetônica: "Essa
ciência parece ser a política. Com efeito, ela deter-
mina quais são as ciências necessárias nas cidades,
quais as que cada cidadão deve aprender, e até que
ponto" (Ética a Nicômano, l, 2, 1094 a 26)8. Fique-
mos, entretanto, com o conceito de Hobbes séculos
mais tarde, para quem "a política e a ética, ou seja,
a ciência do justo e do injusto, do equânime e do iní-
quo, podem ser demonstradas a priori, visto que nós
mesmos fizemos os princípios pelos quais se pode
julgar o que é justo e equânime, ou seus contrários,
vale dizer, as causas da justiça, que são as leis ou a
convenções."9

O conceito de Hobbes parece tão distante das
práticas a que já nos acostumamos na vida brasilei-
ra. Sem nos atermos aos fatos que todos os dias vêm
à luz e quase já não nos assombram, a degeneração
da ética na política no Brasil não tem data certa. Um
ex-ministro da Fazenda, que nos anos 90 se notabi-
lizou em seus dias de evidência por um deslize ético
seu captado acidentalmente nas antenas parabóli-
cas, escreveu recentemente para estabelecer uma
suposta relação entre a literatura de Eça de Queirós
e o pensamento de Joaquim Nabuco para sugerir
que os livros do primeiro "não estavam muito longe
da realidade da vida pública brasileira". Para o ex-
ministro, "o Brasil do passado não seria talvez me-
nos corrupto, mas certamente era mais pobre; não
havia cheta [grana, numa gíria atual -] para ali-
mentar muita corrupção. E assim cita um jornalista
e senador do Império os hábitos da época: "Distri-
buiam-se africanos, e eu estava conversando com
o ministro que os distribuía, e Sua Exa. me disse:
'Então, seu Rocha, não quer algum africano"?' Um
africano me fazia conta. Respondi-lhe (...) 'Se V. Exa

quer, dê-me um para mim e um para cada um de
meus colegas'"10.

Esquecendo um pouco os personagens e com os
olhos voltados para o enredo da tragédia que todos
os dias se desenrola neste País, meditemos sobre um
singelo ponto a dividir opinião pública e juristas: a
renúncia de parlamentar que está sob ameaça da
instauração de um processo para decretação da per-

5Separata de Zolmino Zimrnemonn, íó p.
4Apud CARVALHO, Bernardo. O íriunfo da religião. Folha de S. Paulo, 16/8/05, p. Eó,
'Cienfisfas criam método para ofafer cê l u Ias-f ronco sem embriões. Poria/ Terra, 22/8/04, às 14h40 (http://noticias.1erra.com.br/denda/interna/
0,,Ol638Q55-EI238,QO.ntml)
8Cf. ABAGNANO, Nico/a. Dicionário de filosofia. Martins Fontes : p. 773.

*ld., ifaid.
loApud RICUPÉRO, Rubens. Temos cheia/ : Folha de S. Paulo, 7/8/05, p. B5.
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da do cargo. Não se discute mais a impossibilidade
da renúncia após a instauração, tamanha a clareza
do art. 55, § 4°, da Constituição. A discussão vai
além: indaga-se se também é possível impor ao re-
nunciante a perda dos direitos políticos. Há quem
defenda uma interpretação severa do texto constitu-
cional e da Lei de Inelegibilidades (lei complemen-
tar 64/90) para impor a suspensão temporária dos
direitos políticos em razão da quebra de uma das
regras éticas basilares de uma instituição pétrea da
República - a representação popular.11

Está na ordem do dia a reformulação do proces-
so eleitoral dentro do projeto da tão adiada refor-
ma política. Adiantando que sou favorável ao voto
distrital, à redução de cadeiras no parlamento, à
cláusula de barreira de partidos e à fidelidade parti-
dária, tocaria rapidamente no ponto tormentoso do
financiamento das campanhas eleitorais.

Os juizes brasileiros,
segundo a pesquisa

da Transparência Internacional,
também aparecem dentre
os agentes públicos que,

para os respondentes,
estão na probabilidade
de cobrarem propinas

Uma pesquisa da ONG Transparência Interna-
cional Brasil em conjunto com a empresa america-
na de investigação privada Kroll, realizada no iní-
cio de 2002 e disponível na Internet,12 revela que
uma grande parte das empresas (70%) declara que
já se sentiu compelida a contribuir para campanhas
eleitorais. Destas, 58% declararam ter havido men-
ção a vantagens a serem auferidas em troca do fi-
nanciamento. As restantes 42% não responderam
à pergunta. Assim, nenhuma das empresas que se
sentiram compelidas a fazer contribuições eleitorais
declarou não ter havido menção a vantagens. A rela-
tório apresenta os resultados de uma pesquisa sobre
percepções e experiências com fraude e corrupção
no setor privado brasileiro. Dentre as hipóteses de
corrupção é citada a contribuição para campanhas
eleitorais.

Defende-se, em oposição, o financiamento pú-
blico das campanhas. Os detratares da ideia apon-
tam que o orçamento do País já não comporta mais

essa despesa. Ora, sabemos todos que o chamado
"horário gratuito no rádio e televisão" é pago com
grandes renúncias fiscais do Governo Federal junto
às emissoras. O financiamento público, como se vê,
já está entre nós.

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO
O servidor público brasileiro tem representado

muito bem o papel de vilão nos últimos anos. Seu
desprestígio está aí nos cortes de salários, anacro-
nismo dos modelos de gestão e supressão de direi-
tos tão necessários ao exercício da função com dig-
nidade e imparcialidade.

Talvez alguns, até mesmo servidores públicos,
ainda não o tenham lido, mas há mais de dez arios
o Poder Executivo Federal promulgou um Código de
Ética (decreto 1.171, de 22/6/94). Extraio dali re-
gras que dispensam comentários:

• A moralidade da Administração Pública não se
limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser
acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem co-
mum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade,
na conduta do servidor público, é que poderá conso-
lidar a moralidade do ato administrativo.

• Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor
não pode omííi-la ou falseá-la, ainda que contrária
aos interesses da própria pessoa interessada ou da
Administração Pública. Nenhum Estado pode crescer
ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábi-
to do erro da opressão ou da mentira, que sempre
aniquilam até mesmo a dignidade humana quanto
mais a de uma Nação.

• A cortesia, a boa vontade, o cuidado e tempo
dedicados ao serviço público caracterizam o esforço
pela disciplina.

• Tratar mal uma pessoa que paga seus tribu-
tos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano
moral.

• Deixar o servidor público qualquer pessoa à
espera de solução que compete ao setor em que
exerça suas funções, permitindo a formação de lon-
gas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na
prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude
contra a ética ou ato de desumanidade, mas princi-
palmente grave dano moral aos usuários dos servi-
ços públicos.

A pesquisa da Transparência Internacional Brasil
também tabulou a corrupção por classe de agen-
te público. Segundo o relatório, existem diferenças
significativas na avaliação dos respondentes quanto
à probabilidade de certas classes de agentes públi-
cos cobrarem propinas. Fiscais tributários e policiais
receberam as piores médias, enquanto funcionários

"G/ACO/A JR., Oswaido. Estratagema político. Folha de S. Paulo, 6/8/05, p. A3.
nCf. http://www.iransparencia.org.br/docs/Kroll-final.pdf
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de bancos oficiais e juizes receberam as melhores
avaliações. Quanto à iniciativa de corrupção, segun-
do as empresas consultadas, na grande maioria dos
casos (87%) a corrupção é introduzida no negócio
por iniciativa do administrador público.

Um item da pesquisa sobre experiência com cor-
rupção aponta onde se concentram majoritariamen-
te esses episódios. Em licitações, apenas 28% das
empresas que responderam a esta questão partici-
pam ou já participaram de licitações públicas. Deste
total, 48% declaram ter sido sujeitas a pedidos de
propinas relacionados com o processo. Quando in-
dagadas sobre quais as esferas administrativas em
que o problema de corrupção em licitações é mais
grave, a maioria das empresas consultadas apontou
a estadual. Quase metade das empresas responden-
tes declarou já ter sido sujeita a pedidos de propi-
nas relacionadas à cobrança de impostos e taxas. De
acordo com as empresas consultadas, a prática de
corrupção difere conforme o tipo de tributo analisa-
do. Para 64% dos respondentes, a cobrança de ICMS
é a mais vulnerável à corrupção, enquanto apenas
23% dos pesquisados apontam vulnerabilidade na
cobrança de IPTU. Entre os potenciais favores ilíci-
tos relacionados à cobrança de impostos que podem
ser obtidos por meio do pagamento de propina, as
empresas consultadas indicam com maior frequên-
cia o relaxamento de inspeção, seguido por "deixar
de ameaçar", "não ver fraudes" e "não ver valores
não declarados".

ÉTICA NO JUDICIÁRIO

Os juizes brasileiros, segundo a pesquisa da
Transparência Internacional, também aparecem
dentre os agentes públicos que, para os responden-
tes, estão na probabilidade de cobrarem propinas.
Ainda que o relatório os tenha nas melhores médias,
preocupa a todos nós saber que os magistrados es-
tão encarregados da distribuição da virtude que
Aristóteles tinha como "integral e perfeita". Integral
porque compreende todas as outras, perfeita porque
quem a possui pode utilizá-la não só em relação a si
mesmo, mas também em relação aos outros13.

A Lei Orgânica da Magistratura Nacional (lei
complementar 35, de l 4/3/79) aponta alguns deve-
res éticos do juiz. Destaco dentre eles:

• Tratar com urbanidade as partes, os mem-
bros do Ministério Público, os advogados, as teste-
munhas, os funcionários e auxiliares da Justiça, e
atender aos que o procurarem a qualquer momento,
quando se trate de providência que reclame e possi-
bilite solução de urgência.

• Comparecer pontualmente à hora de iniciar-
se o expediente ou a sessão; e não se ausentar in-

justifícadamente antes de seu término.

• Não exceder injustificadamente os prazos para
sentenciar ou despachar.

• Não exercer o comércio ou participar de socie-
dade comercial, inclusive de economia mista, exceto
como acionista ou cotista.

• Manifestar, por qualquer meio de comunica-
ção, opinião sobre processo pendente de julgamen-
to, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre
despachos, votos ou sentenças, de órgãos judiciais,
ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas do
magistério.

• Responder por perdas e danos quando, no
exercício de suas funções, proceder com dolo ou
fraude, ou recusar, omitir ou retardar, sem justo mo-
tivo, providência que deva ordenar de ofício, ou a
requerimento das partes.

O justice Anthony Kennedy, da Suprema Corte
americana, apontado para o cargo no final do gover-
no republicano de 1988, resume os cânones escri-
tos de ética no judiciário federal dos Estados Unidos.
O código de ética americano, segundo ele, "parece
pecar pelo exagero da simplicidade, como um cha-
vão", por isso esses preceitos são princípios dos quais
ninguém poderia discordar. São sete os preceitos:

•Um juiz deve defender a integridade e a inde-
pendência do judiciário.

•Um juiz deve evitar a impropriedade ou a apa-
rência de impropriedade em todas as suas ativida-
des.

•Um juiz deve exercer as funções pertinentes ao
seu cargo de maneira imparcial e diligente.

•Um juiz pode se envolver em atividades extra-
judiciais para aperfeiçoar as leis, o sistema legal e a
administração da justiça.

•Um juiz deve estabelecer limites para as ativi-
dades extrajudiciais para minimizar o risco de confli-
to com as suas funções jurídicas.

•Um juiz deve apresentar, regularmente, relató-
rios referentes à remuneração recebida por ativida-
des relacionadas às atividades advocatícias e extra-
judiciais; e

•Um juiz deve se abster de exercer atividades
políticas.

A lei americana exige que todos os juizes apre-
sentem uma declaração pública, relacionando todas
as suas propriedades, todos os seus ativos, todas as
suas rendas. A lei administrativa brasileira impõe o
mesmo para os servidores públicos federais, dentre
eles os juizes federais. Sobre a possibilidade de con-
flito de interesses, Kennedy dá um exemplo: "Se um
juiz possui, ainda que seja uma única ação, ou se
a esposa ou um membro da família do juiz possuir

I3ABAGNANO, Nico/a. Dicionário filosófico. Martins Foníes : p. 594.
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uma única ação de uma empresa, esse juiz, obriga-
toriamente, fica impossibilitado de participar de um
caso que tenha alguma relação com essa compa-
nhia... Ou se o juiz achar que ele ou ela tem tanto
interesse no caso que a sua neutralidade não pos-
sa ser assegurada, o juiz não deve presidir o caso,
ainda que os advogados peçam que ele o faça."14

A ministra Fátima Nancy Andrighi, do Supe-
rior Tribunal de Justiça, expressou numa entrevis-
ta que a discussão da ética na magistratura reme-
te aos bancos universitários e obriga uma reflexão
sobre o esfacelamento do ensino jurídico no País.
Para ela, "professores com duvidosa capacidade
técnica, dotados de pouco idealismo e pouco pre-
ocupados com os princípios éticos estão formando
profissionais com limites muito ténues de moral e
ética"'5. Ouvi outro dia de um servidor da Justiça
Federal, também estudante do curso de Direito, o
comentário de um professor seu na aula de direito
processual civil. Dizia-me o servidor que o mestre,
também advogado militante, se gabava da pro-
eza de conseguir eternizar suas demandas com o
máximo de incidentes, impugnações e recursos.

A experiência nos foros brasileiros infeliz-
mente mostra que "quem pode aguardar a decisão
por mais tempo, vence". Ainda assim, fiquei assom-
brado que um advogado procrastinador travestído
de educador estivesse ensinando (e, com isso, incen-
tivando) a seus pupilos todo o comportamento odio-
so que a sociedade muitas vezes costuma debitar a
seus juizes. A regra constitucional de que o "advoga-
do é essencial á Justiça" não é reserva de mercado;
é mandamento ético.

Convido os leitores do curso de graduação? a
discutir com seu professor de Deontologia Jurídica
sobre o código de ética do advogado. Se aceitam
uma provocação de minha parte, sugiro que con-
videm o mestre a comentar o art. 34, n°. XIV, da lei
8.906, de 4/7/94 (Estatuto da OAB) que tem como
infração disciplinar "deturpar o teor de dispositivo de
lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como
de depoimentos, documentos e alegações da parte
contrária, para confundir o adversário ou iludir o juiz
da causa".

CONCLUSÃO

Os desafios éticos na difícil arte de julgar estão
postos. O lugar da ética do juiz é um espaço incerto
onde a regra, para se cumprir, deve recorrer a um

subjetivismo. A qualidade da justiça dependerá da
virtude do juiz. As nossas liberdades públicas repou-
sam sobre uma distinção clara entre a vida privada,
de um lado, e a vida profissional ou publica de outro.
Essa separação não deveria ser problemática para o
juiz? Um bom cirurgião que não pagasse seus im-
postos não deixaria de ser um bom profissional. Mas
o mesmo pode ser aplicado ao juiz?10

O sistema legislativo brasileiro talvez seja dos
mais atuais no mundo em instrumentos de defesa
de valores éticos. Nossas primeiras leis de defesa
contra abusos na administração pública datam dos
anos 50. Em pleno período de restrições às liberda-
des individuais promulgou-se a Lei da Ação Popular.
Aí estão as leis sobre inelegibilidades, responsabili-
dade fiscal, improbidade administrativa, defesa do
consumidor, licitações e contratos administrativos.

A lei, por si só, contudo, não basta. Creio quo os
juizes brasileiros se aperceberam já há algum tem-
po de que vã é a nossa cultura e sofisticação jurídi-
cas se nos falta comprometimento com a causa da
Justiça. Outro dia ouvi um revoltado comentário do
presidente do Tribunal Superior Elei toral a bradar
contra os "caras-de-pau" que confessam a prática
de crimes eleitorais porque sabem que as penas são
brandas e que tudo caminhará inevitavelmente para
a prescrição. Descobria S. Exa. que o rei estava nu.

Sou daqueles que vêem na jurisdição criminal a
rara oportunidade de exercício da função pedagógi-
ca do Direito como o "mínimo ético" de que falava
Jellinek. Enquanto nós outros juizes nos ocupáva-
mos com os crimes de bagatela e os meandros de
sua tramitação, rios de dinheiro corriam para os su-
midouros da corrupção na política e no serviço pú-
blico- Enquanto discutíamos firulas procedimentais,
campeavam a sonegação, a elisão fiscal, a evasão
de divisas, a lavagem de dinheiro.

A indignação do ministro é a mesma que cada
um de nós juizes receava exprimir com todos os sons
e letras porque temos sobre a cabeça a espada da
censura quando somos convidados a expressar o
que pensamos do mundo além-processos. Já é um
alívio.

Tenho ainda crença de que o avanço das ciências
se reproduz nas esferas moral e política.17 É preciso
resgatar o ideal ético de Hegel. A vida num Estado
livre, num Estado de direito, em que todos sejam co-
brados em seus deveres, onde a consciência moral e
as leis do direito não estejam nem separadas e nem
em contradição.

"Cf. A ética jurídica e o império da lei, resumo de t e lê conferência disponível em português na página usinfo.state.gov/journals/itdhr/0999/ijdp/
kennedy.htm [acesso em 22/8/05, às 9hl3min],
!5Cf. a matéria Ética é o direito do cidadão à justiça independente e imparcial na página http://www.revistafale.com.br/corpo _B.php3?cod= l&ano =
200 T&codb = J [acesso em 24/8/05, às 7h50min]
:£O exemplo é literalmente extraído do verbete Éthique du juge na edição de 2004 do Dictionnoire de Ia Justice (org. Loíc Cadiet: Paris : Presses
Universitaires de France, p. 474.
l7Refiro-me à visão pessimista de John Gray, professor do pensamento europeu do London School of Economics, para quem "a fé no progresso é filha
de um casamento celebrado na Europa, no inicio do século 19, entre a influência dec/inanfe do cristianismo e o poder da ciência. Das esperanças
escafo/ógicas do crísfionísmo herdamos a crença de que a história pode oferecer não apenas sentido, mas a própria saívação. E uma versão laica da
escatologia cristã". Ele se recusa a crer nas chamados "redenções ilusórias" (seja Deus, seja o conhecimento). Cf a enfrevisfa compfefa na Folha de
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Dignidade da pessoa
humana e o direito fundamental

ao ambiente
Ney cie Barros 8e//o Filho

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A constatação de que o direito

ao ambiente sadio e ecologicamente
equilibrado configura-se como um
direito fundamental na ordem cons-
titucional positiva brasileira parte da
convicção de que o artigo 225 da
CRF/88 é um enunciado normativo
de direito fundamental que expres-
sa uma norma de direito fundamen-
tal atributiva de um direito subjeti-
vo, e que esta norma se fundamenta
formal e materialmente como uma
norma de direito fundamental.1

A fundamentalidade formal do
direito ao ambiente sadio e ecologi- •
comente equilibrado pode ser suge-
rida desde a simples leitura da cláusula de abertura
do catálogo de direitos fundamentais prevista no
artigo 5° § 2°, da Constituição Federal. Já o funda-
mento material deste direito pressupõe uma gama
de princípios sobre os quais se justifica material-
mente o direito fundamental ao ambiente dentro da
quadratura do sistema constitucional.

Neste sentido, forçoso reconhecer que o direito
subjetivo ao ambiente, de matriz constitucional, não
se fundamenta exclusivamente na dignidade da pes-
soa humana, mas em toda uma gama de princípios
fundamentais, implícitos ou explícitos, expressos ou
decorrentes.

Por outro lado, embora não seja o único fun-
damento material de direitos fundamentais a DPH
- dignidade da pessoa humana - representa o seu
mais forte arrimo, na medida em que traz consigo a

Mesíre em Direito pela UFPE, doutorando em Direito pela UFSC, Juiz Federai, professor
da UFMA e do UNDB, Coordenador do NEA - Núcleo de Estudos Ambieníois do UFMA,

Coordenador tio NERISK - Núcleo de Estudos de Direito e Sociedade do Risco
do (JNDS, Membro do Comissão de Direifo Ambienfa) do IUCN, Vice- Presidente do Instituto

"O Direifo por um Planeta Verde".

consubstanciação de todos os con-
teúdos que tornaram possíveis os
discursos de direitos fundamentais
consolidados através dos tempos.

O objetivo deste artigo não é
o de esquadrinhar o direito fun-
damental ao ambiente, nem tão,•
pouco o de analisar o princípio da
dignidade da pessoa humana dan-
do-lhe conteúdo claro, mas tão
somente o de levantar questões e
estabelecer conexões entre o direi-
to subjeíivo ao ambiente sadio e
ecologicamente equilibrado e o seu
mais forte fundamento material, a
DPH.

2. A COMPREENSÃO DOGMÁTICO
CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE

DA PESSOA HUMANA
A dignidade da pessoa humana, no sistema cons-

titucional brasileiro, é um princípio fundamental e se
constitui em uma das bases da República Federativa
do Brasil.2 Pode-se dizer que é fundamento do Es-
tado brasileiro conforme se depreende do artigo 1°
da CF/88. O Estado e todo o sistema constitucional
apóiam-se em uma teia de princípios e em uma ca-
deia de valores acerca dos quais houve opção do
constituinte. Um destes valores - convertidos em
princípios - é o da dignidade da pessoa humana.3

Originariamente a dignidade da pessoa humana
é um valor moral que ao ser positivado transforma-
se em norma de direito positivo. Ao ser incorpora-
do à ordem positiva, deixa de se tratar de uma de-

A compreensão da relação enunciado normativo/norma parte do conceito semântico de norma de direito fundamental que concebe diferenço
entre enunciados normativos, normas e direitos subjefívos. ALEXY, Roberf. Teoria de ios Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estúdios
Constitucionales. 1997, pp. 48/81.
2 COSTA, José Manoel M. Cardoso. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana na Constituição e na Jurisprudência Constitucional Portuguesas,
(n Estudos em Homenagem a Manoel Gonça/ves Ferreira Fiího. São Pou/o: Dia/ética, 2001, p. 191. Para José Manoel Cardoso da Cosia, a
consfifucionafizoção da dignidade da pessoa humano representa mais que isso. Representa a consfifucionolizoção de um (imite aã Estado, e um
espaço de valor anferior à existência do próprio Estado e que funciona como limite a qualquer campo de afuaçáo estatal. No mesmo sentido SENDA,
Ernest. Dignidad Humana y Derechos de Ia Personalidad. In Konrad Hesse, Manual de Derecho Constitucional, Madrid: Marcial Pons. 1996, p. 118,
e SARÍ.ET; Jngo Wo/fgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988.Porto Alegre: Livraria do Advogado, p.
09.
3 Neste sentido, trotando do sistema alemão cf BENDA, Ernest. Dignidad Humana y Derechos de Ia Personalidad. In Konrad Hesse, Manual de
Derecho Constitucional, Madrid; Marcial Pons. J99ó,p.ll7- 144.
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claração ética ou moral, passando a configurar-se
em norma jurídica que gera efeitos como quaisquer
outras normas do ordenamento jurídico-constitucio-
nal4. A sua positividade transforma o seu conteúdo
fazendo-o estender-se do campo da moral para o
terreno do direito.

A opção do constituinte de alçar a dignidade da
pessoa humana à condição de princípio fundamen-
tal traduz-se - dentre outras formas - na busca de
uma linha média entre o liberalismo extremado, e
um coletivismo que minudencia a liberdade.

Esta linha média buscada pelo constituinte sig-
nifica a criação de uma esfera individual que não
se supera pelo coletivismo atentatório, mas também
significa a fixação de patamares - ditados pelo con-
teúdo do princípio - que não podem ser negados,
e nem submetidos ao individualismo. Neste senti-
do, entronizar a dignidade da pessoa humana como
princípio fundamental significa uma tentativa de
construir um elo entre o individualismo e o coleti-
vismo, e um ponto de equilíbrio entre os direitos e a
democracia.5

Muíto embora a dignidade possa ser tomada
como algo intrínseco à noção de humanidade e,
portanto, não dependente de uma qualquer positi-
vação jurídica, é forçoso reconhecer que a positiva-
ção constitucional, na qualidade de princípio, tem a
função de salvaguardar uma característica imanen-
te a todo ser humano, transformando em mandado
jurídíco-positivo a determinação de proteção deste
valor. Em um sistema de direito positivo é exatamen-
te esta positivaçáo que dota a dignidade da pessoa
humana de normatividade, podendo então se esta-
belecer como norma válida, vigente e eficaz.

Esta constitucionalizaçáo da dignidade da pes-
soa humana na categoria de princípio constitucional
permite seja a norma configurada como uma nor-
ma-princípio que se traduz em um mandado de oti-
mização, determinando que algo seja realizado na
maior medida possível.6

Isto significa permitir que todas as normas jurídi-
cas sejam tomadas como condutoras da dignidade
humana, e, por via inversa, permite negar consti-
tucionalidade a normas e atos jurídicos que a ne-
guem.

Desta maneira, o papel de concretizar a dignida-
de da pessoa humana passa a ser de todo aplicador
do direito que deve realizá-la ao aplicar normas ju-
rídicas que com ela guardem fundamento.

Como princípio7 que é tem o efeito de condicio-
nar as normas e atos jurídicos à sua observância e
cumprimento, servindo de base a outras regras e in-
teragindo normativamente com outros princípios.

Na constituição brasileira, uma das maiores ca-
racterísticas da dignidade da pessoa humana reside
no fato de ela gozar da função de princípio político-
constítucional que define e caracteriza a coletividade
política e o Estado.8 A consequência díreta da sua
posição jurídico-constitucional é jogar o papel de ve-
tor interpretativo,9 ou ainda o papel de valor-guia10

de diversas normas expressas por outros enunciados
normativos constitucionais.

A constitucionalização da dignidade da pessoa
humana como um valor alçado à condição de prin-
cípio constitucional tem a consequência político-nor-
mativa de marcar uma opção constituinte pelos va-
lores humanistas, tornando o homem centro de uma
ordem político-constitucional.11

Intrincada questão é saber se, na qualidade de
norma princípio, a dignidade da pessoa humana
também é um direito, e se assim um for, se é um
direito fundamental.

A dignidade da pessoa humana não é propria-
mente um direito fundamental,12 já que inexiste um
direito fundamental à dignidade.13 O princípio ex-
presso pelo enunciado normativo do artigo 1° da
CF/88 é fundamento de outros direitos que realizam
o princípio quando são aplicados em relações jurí-
dicas intersubjetivas ou quando dão azo a atuações
estatais fundadas em tais direitos.

4 SENDA, Ernest. Dignidad Humana y Derechos de Ia Personalidad. In Kanrad Hesse, Manual de Derecho Constitucional, Madrid: Marcial Pons.
1996, p- 120.
5 BENDA, Ernest. Dignidad Humana y Derechos de Ia Personalidad. In Konrad Hesse, Manual de Derecho Constitucional, Madrid: Marcial Pons.
1996, p. 119.
6Acerca dos princípios como mandados de ofímização cf ALEXY, Roberf. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estúdios
Constifucíona/es, í 995.
7 PÉREZ, Jesus Gonzá/ez. La Dignidad de ia Persona. Madrid: Crvífas, 1986.
8 CANGTILHO, J.J. Gomes, MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada- Io vol, Lisboa: Coimbra, 1984, p 66.

^BARCELLOS, Ana Paula. A Eficácia dos Princípios Constitucionais - O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana. Rio de Janeiro:
Renovar, 2002, p. 146.
10 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988.Porto Alegre: Livraria do Advogado, p.
72.
1' COSTA, José Manoel M. Cardoso. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana na Constituição e na Jurisprudência Constitucional Portuguesas.
In Estudos em Homenagem a Manoel Gonçalves Ferreira Filho. São Pauto: Dietética, 200 l, p. 191; no mesmo sentido BENDA, Ernesf- Dignidad
Humana y Derechos de Ia Personalidad. In Konrad Hesse, Manual de Derecho Constitucional, Madrid: Marcial Pons. 1996, p.119.
13 SARÍ.ET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988.Porfo Alegre: Livraria do Advogado, p.
68.
13 Nesfe sentido, COSTA, José Manoeí M. Cardoso. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana na Constituição e na Jurisprudência
Constitucional Portuguesas. In Estudos em Homenagem a Manoel Gonçalves Ferreira Filho. São Paulo: Dietética, 2001, p. J92; e tomando as
posições que conferem à dignidade da pessoa humana uma posição de direito ou uma posição de princípio que fundamenta outros direitos que o
concretizo, e denominando ambas concepções de "direito autónomo" e "direito relativo", cf DELPÉRÉE, Francis. O Direito ò Dignidade Humana, In
Estudos em Homenagem a Manoel Gonçalves Ferreira Filho. São Paulo: Dietética, 2001, p. 151-162.
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A dignidade enquanto pessoa é algo intrínseco
a existência humana, e não tem, propriamente, a
estrutura de um direito, já que essencial ao conceito
de humanidade. Mas o fato de não ser exatamente
um direito tem a consequência, apenas, de não ser
possível uma demanda com fundamento exclusivo
no princípio da dignidade da pessoa humana, já que
não parece lógico pleitear algo que é inerente ao
próprio conceito de Homem.14 A ausência de justi-
ciabilídade e seu perfil tão somente vinculativo para
as atuações administrativas, legislativas e judiciárias
dá o tom de norma jurídica de eficácia meramente
objetiva à dignidade da pessoa humana, conferin-
do-lhe feição distinta das normas atributivas de di-
reitos subjetivos.

Parece, à partida, equivocado sustentar que um
princípio fundamental irradiante para toda ordem
jurídica como o princípio da dignidade da pessoa
humana não seja protegido positivamente por uma
estrutura de direitos.

A dignidade da pessoa humana, como princípio
expresso demonstra ser algo mais que um direito
fundamental. É um valor irradiante para toda a or-
dem jurídica, e dele decorrem posições jurídico-fun-
damentaís, já que fundamenta direitos subjetivos,
mas, em si, não é um direito.15

Como anota Ingo Sarlet16, não há mesmo senti-
do na dignidade da pessoa humana constituir-se em
um direito, uma vez que não há razão para pleitear
o que é intrínseco ao Homem.17 Por outro lado, o
fato de se constituir em um princípio significa que
todas as demais normas jurídicas positivas guar-
dam-lhe deferência, o que implica na possibilidade
de a dignidade agredida ser corrigida pela natural
vinculatividade das normas que se fundamentam no
princípio da dignidade da pessoa humana.1819

Estar constitucionalizado como princípio e não
como um direito não implica em uma ausência de
relação direta entre a dignidade da pessoa huma-
na e os direitos fundamentais. Muito ao contrário,
os direitos fundamentais - diretamente ou mediata-
mente - fundamentam-se no princípio da dignidade
da pessoa humana.

Esta constitucionalização na qualidade de princí-
pio tem o efeito de servir de base (exclusiva) direta20,
ou (concorrente) mediata21, para a fundamentação
material dos direitos fundamentais, vez que, o catá-
logo constitucional de direitos passa a ser consequ-
ência da humanização das bases constitucionais do
Estado.22 O princípio fundamenta e confere unidade
aos direitos fundamentais23, muito embora não seja
o único princípio a servir de base material a tais nor-
mas, razão pela qual, a sua fundamentação não é
exclusiva, mas concorrente com outros princípios e,
nem sempre, direta. Podem existir direitos apenas
indiretamente arrimados na dignidade da pessoa
humana.

Os direitos fundamentais existentes no tempo
presente, dada a hiper-complexidade da sociedade,
não se apoiam exclusivamente na dignidade da pes-
soa humana, e nem é possível encontrar diretamen-
te fundamento exclusivo em tal princípio para todos
os direitos fundamentais.

Todas as normas de direitos fundamentais guar-
dam uma relação com os princípios da Carta Consti-
tucional, e desta forma, os direitos à vida, à liberdade
e à igualdade correspondem direta ou indiretamente
às exigências elementares de realização dos ideais
de dignidade da pessoa humana24, que é um princí-
pio constitucional expresso pelo enunciado normati-
vo do artigo l°da CF/88.25

14 Neste sentido, SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 3a. Ed. 2003, p. 109. Sobre
a possibilidade de litigar - no sistema constitucional português, utilizando-se por base somente o princípio da dignidade da pessoa humana expresso
no artigo l do CRP, cf o Acórdão do Tribunal Constitucional Português de n° 105/90. Naquela decisão, o TC admitiu o fundamento exclusivo de uma
arguição de constitucionalidade com base no principio, mas reiterou a dificuldade de concretização de seu conteúdo.
15 SARLE7] Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 3". Ed. 2003, p, 103, e também SARLET; íngo
Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988.Porto Afegre: Livraria do Advogado, p. 70-71
16 SARLET; Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988.Porto Alegre: Livraria do Advogado,
p. 71.
17 Esta posição merece reparos, na medida em que algo ser intrínseco ao homem não serve de elemento caracterizador do conceito de direito.
A vida, por exemplo, é intrínseca ao ser humano, e se constituí em um direito na medida em que pode ser agredida ou mitigada por atividades
exógenas. Assim também a dignidade poderia - a principio - ser um direito que pudesse ser negado ou agredido por outrem, necessitando, pois,
de uma afirmação pública para que fosse garantido pelo Estado. A não ser que se tomasse a dignidade como algo de impossível retirada, intrínseco
de tal forma que o homem sempre a terá, independentemente de sua agressão por outrem, a ideia não parece ser firmemente posta.
ie BENDA, Ernest. Dignidad Humana y Derechos de Ia Personalidad. In Konrad Hesse, Manual de Derecho Consfitucrona/, Madrid: Mareia/ Pons.
1996, p. 121.
19 Este sim parece ser o argumento mais forte a justificar o posição da dignidade da pessoa humana como princípio gerador de direitos e não
um direito em si mesmo.
70 ANDRADE, José Carlos Vieira. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa_de l 976. Coimbra: A/medina, 2°. 2001; SILVA, José Afonso,
Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 3a. ed. São Paulo: Molheiras, 1998; DELPÉRÉE, Francis. O Direito à Dignidade Humana, tn Estudos
em Homenagem a Manoel Gonçalves Ferreira Filho. São Paulo: Dia/ética, 200T, p. I5T-ÍÓ2; BARCELLOS, Ana Paula. A Eficácia dos Princípios
Constitucionais - O Principio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

^SARLET, Ingo Wo/fgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, Parto Alegre: Livraria do Advogado, 3°. Ed. 2003; SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade
da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988.Porto Afegre: Livraria do Advogado;
22 COSTA, José Manoel M. Cardoso. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana na Constituição e na Jurisprudência Constitucional Portuguesas.
ín Estudos em Homenagem a Manoel Gonçalves Ferreira Filho. São Paulo: Dia/ética, 200 T, p. J 92.
23 CANOT/LHO, JJ. Gomes, MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. T° voí, Lisboa: Coimbra, 1984, p.70.
34 SARLET; Ingo Wo/fgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 3a. Ed. 2003, p. 102.
25 SARLET; Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, Porto Alegre: livraria do Advogado, 3a. Ed. 2003, p. 102.
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No entanto, os direitos fundamentais estão em-
basados em diversos princípios constitucionais, den-
tre eles na dignidade da pessoa humana, e já não é
possível dizer que todos os direitos fundamentais se-
jam realizadores do princípio da dignidade da pes-
soa humana. Se mediatamente todos eles guardam
uma vinculação, ainda que ténue, com tal princípio,
já não se pode dizer que toda e qualquer norma
de direito fundamental guarde com ele consonância
d i reta.

Os direitos fundamentais terminam por serem a
concretização de princípios que não possuem a es-
trutura de direitos de natureza subjetiva. A concreti-
zação de tais princípios dar-se-á por intermédio de
direitos fundamentais.

M| M|O direito fundamental
ao ambiente sadio e

ecologicamente equilibrado
ao se apoiar no princípio

da dignidade da pessoa humana
para se configurar como

direito fundamental na ordem
constitucional brasileira carece

da fixação do conteúdo

Como uma das bases do sistema aberto de direi-
tos fundamentais da carta constitucional, o princípio
da dignidade da pessoa humana serve de vetor para
interpretação e alcance de toda a gama de normas
de direitos fundamentais constitucíonalmente pre-
vistas, configurando-se, assim, como um princípio
de maior hierarquia axiológico-valorativa.26

Desta forma, no ordenamento jurídico brasilei-
ro, a dignidade da pessoa humana possui um duplo
papel: fundamenta materialmente os direitos funda-
mentais27, alguns diretamente e outros indireíamen-
te, e serve de conteúdo interpretativo para diversas
normas jurídicas em si embasadas.

3. O CONTEÚDO DO PRINCÍPIO
DA DIGNIDADE

DA PESSOA HUMANA
Há uma íntima ligação entre o princípio da dig-

nidade da pessoa humana e o arrimo jusnaturalista

de uma teoria dos direitos fundamentais, principal-
mente em sua base religiosa. A utilização do prin-
cípio começa na inspiração cristã, fazendo todo um
arco histórico passando pelo humanismo, chegando
à uma sustentação racional, esta sim, laica.28

A princípio tomado desde a concepção cristã de
homem29, a dignidade da pessoa humana terminou
por consolidar uma compreensão racional de ser
humano, fazendo retirar todo - ou parte - do conte-
údo metafísico do princípio.

Esta explicação-justificação do princípio da dig-
nidade da pessoa humana a partir da concepção
racional de homem permitiu uma relaíivização do
conteúdo que fez, do princípio, algo relativo, e con-
cretizáveí desde a utilização da argumentação his-
tórica ou racional, mas jamais demonstrável empi-
ricamente.

Por considerações de natureza histórica, o prin-
cípio é extremamente aberto, o que não permite
qualquer conceiíuação ou fixação de conteúdo di-
vorciado do processo histórico ou do embate racio-
nal. Considerando a diversidade de valores de uma
sociedade hiper-complexa, é difícil encontrar um
conteúdo unívoco para o princípio da dignidade da
pessoa humana.

História e razão são dinâmicas e não produz
ecos uníssonos. O processo de densificação do prin-
cípio permite uma pluralidade de conteúdos que
não projeta uma base sólida, quer para os direitos
que fundamenta quer para os princípios aplicados
diretamente.

A concretização da dignidade da pessoa humana
não é diferente da densificação de qualquer outro
princípio. Tomado este como categoria dogmática,
a resolução de questões que envolvam a fixação de
um conteúdo passa pelas três dimensões da dogmá-
tica: a empírica, a analítica e a normativa.

Desta maneira, o que vai lhe definir o conteúdo,
é sempre uma argumentação principiológica - to-
mando-se por base a estrutura conceituai da dog-
mática analítica, e as constatações empíricas, como
a redação do enunciado normativo e as decisões do
Supremo Tribunal Federal.

A dimensão normativa da dogmática vai permitir
a utilização de pré-compreensões, de entendimen-
tos culturais diversos todos eles utilizáveis como to-
poi no processo de concretização do princípio.

Assim, o processo de atribuição de conteúdo ao
princípio vai se submeter às três dimensões da dog-
mática permitindo-se quer as considerações empíri-
cas, quer as analíticas quer as normativas.

26 SARLET, Ingá Wolfgartg. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988.Porto Alegre: Livraria do Ac/vogado, p.
72.
27 SARLEi; íngo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988,Porto Alegre: Livraria do Advogado,
p, 70.
28 SARÍ.E7; Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 3°. Ed. 2003, p. í 06-107.
29 BENDA, Ernesf. Dignidad Humana y Derechos de Ia Personalídad. In Kortrad Hesse, Manual de Derecho Constitucional, Madrid: Marcial Pons.
1996, p. 117-118.
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4. CONTEÚDO DO DIREITO FUNDAMENTAL
AO AMBIENTE APOIADO NO PRINCÍPIO

DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

O direito fundamental ao ambiente sadio e eco-
logicamente equilibrado ao se apoiar no princípio
da dignidade da pessoa humana para se configurar
como direito fundamental na ordem constitucional
brasileira carece da fixação do conteúdo, carece,
previamente, de um acordo semântico e normativo
acerca do que significa observar a dignidade da pes-
soa humana.

Isto implica em dizer que a definição constitu-
cional de que todos temos um direito fundamental
ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado
é também tributário da afirmação segundo a qual
este direito corresponde a uma mediata realização
do princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana. Em outras palavras, só haverá direito fun-
damental ao ambiente se a dignidade da pessoa hu-
mana estiver sendo observada.

A partir da máxima kantiana segundo a qual o
homem deve ser tratado como um fim em si mes-
mo e não como um meio para a aquisição de ou-
tro valor, pode se pensar em pressupostos para a
configuração de um conteúdo mínimo, ou conteúdo
essencial para este princípio .

Somente haverá direito fundamental ao ambien-
te se o homem estiver sendo tratado com respeito à
sua dignidade, e tal se dá quando o homem é tra-
tado como razão de ser de determinada atividade,
e não como meio para a consecução de uma outra
finalidade. Jamais haverá realização do direito fun-
damental ao ambiente se o homem estiver sendo
tratado como um objeto. Desta forma, compreen-
sões puramente económicas do direito ao ambiente
parecem gerar não apenas aposições teórico-analí-
ticas, mas antinomias no campo da dogmática, uma
vez que a dignidade da pessoa humana é funda-
mento de materialidade do direito ao ambiente.

Por outro lado, forçoso concluir que o conteú-
do prima facie do direito fundamental ao ambiente
pode ser buscado desde o apoio de uma compre-
ensão também prima facie do princípio que lhe dá
apoio, mas tal se dá, a posteriori, apenas após a
ponderação de outros princípios em processo de co-
lisão de normas e direitos que deverão ser resolvidos
através da proporcionalidade.

Questão intrigante é saber se a compreensão de
que o direito ao ambiente sadio e ecologicamen-
te equilibrado sustenta-se na dignidade da pessoa
humana não significa um retorno a compreensões
antropocêntricas do direito ambiental, afastando
uma certa visão biocéntrica em voga após os anos
noventa.

Importa frisar que a dicotomia antropocentrismo
e biocentrísmo nada mais representa que um falso
dilema. Ao tratar-se da categoria teórica chamada
"direito", seja ela através de um discurso dogmá-
tico ou zetético, revela-se impossível desconsiderar

a centralização do discurso na ideia de homem, e,
portanto, na compreensão humanista do fenómeno
jurídico. Direito como produto da sociedade, como
fruto das relações estabelecidas socialmente, e como
técnica de resolução de conflitos não poderá, jamais,
abandonar o discurso humanista e a compreensão
de homem como finalidade do discurso jurídico. Por
outro lado, qualquer discurso ambiental, seja atra-
vés da ciência do direito seja através da sociologia
ou da biologia deverá buscar observar a natureza e
toma-la como razão de ser das normas de conduta
humana que disciplinam as relações construídas em
derredor deste valor.

Neste sentido, a superação da dicotomia faz-se
mister para se compreender que fundamentar o di-
reito ambiental em um discurso ético, e em um prin-
cípio como o da dignidade da pessoa humana não
significa um retorno ao antropocentrismo, mas em
uma superação do falso dilema rumo a um ecocen-
trismo.

De outra feita, parece cristalino que, embora
construído com base material em princípios, dentre
eles o da dignidade da pessoa humana, o direito
fundamental ao ambiente justifica-se como tal sem-
pre através da argumentação jus-fundamentai, apta
a consolidar o mais possível os discursos aprioristi-
camente construídos, dotando-os de eficácia.

5. CONCLUSÃO
A guisa de conclusão pode-se sustentar, na qua-

dratura dogmático-constitucional brasileira, que o
direito ao ambiente sadio e ecologicamente equi-
librado é direito subjetivo fundamental e, portanto,
de eficácia objetiva e subjeíiva. Por assim ser, tal di-
reito se apoia materialmente em uma teia de prin-
cípios constitucionalmente válidos, entre eles o da
dignidade da pessoa humana.

Como normas-princípio que são, tanto a digni-
dade da pessoa humana quanto o direito ao am-
biente jogam a função de mandados de otimização
que são conhecidos prima facie, mas que se reali-
zam a posteriori.

Apoiar o direito fundamental ao ambiente sadio
e ecologicamente equilibrado na dignidade da pes-
soa humana representa uma superação da dicoto-
mia antropocentrismo/biocentrismo, construindo-se
uma visão do fenómeno jurídico ambiental baseada
no ecocentrísmo.

A dignidade da pessoa humana e o direito funda-
mental ao ambiente são objetos de uma argumen-
tação jusfundamental, dentro da dogmática tridi-
mensional, e, como tais têm seus conteúdos fixados
apenas após as atividades de ponderação, guiadas
pela proporcionalidade.

Desta forma, para a fixação do direito fundamen-
tal ao ambiente faz-se mister o conhecimento prévio
do princípio da dignidade da pessoa humana, que
lhe dá fundamento e materialidade, embora não de
forma exclusiva.
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A composição civil dos danos
nos Juizados Especiais Criminais

Roberto Carvalho Ve/oso
Juiz Federal no Maranhão Professor Universitário

Membro da Academia Maranhense de Letras Jurídicas

l A LEI 9.099/95

A Lei 9.099/95 significou uma
verdadeira revolução no sistema
processual-penal brasileiro. Com
efeito, seu surgimento implicou a
possibilidade de se pôr fim aos pro-
cessos judiciais, sem a necessida-
de de um procedimento moroso e
penoso, com a dispensa da oitiva
desmesurada de testemunhas e da
reiteração da prática de atos repe-
titivos. Sobre esta Lei, diz Grinover
(2000, 41) que:

"O modelo político-criminai brasi-
leiro, particularmente desde 1990,
quer dizer, desde que foi editada a Lei dos Crimes He-
diondos, caracteriza-se inequivocamente pela tendência
paleorrepressiva. Suas notas marcantes são: aumento
das penas, corte de direitos e garantias fundamentais,
tipificações novas, sanções desproporcionais e endureci-
mento da execução penal."

Na verdade, a Lei 9.099/95 não descriminalizou,
isto é, não retirou o caráter ilícito de nenhuma infra-
ção penal. Ela trouxe, porém, quatro novas medidas
despenalizadoras, que evitam a aplicação da pena
privativa da liberdade: a) nas infrações de menor po-
tencial ofensivo, cuja ação requer iniciativa privada
ou pública condicionada à representação, havendo
composição civil, resulta extinta a punibilidade (art.
74, parágrafo único); b) não havendo composição
civil ou tratando-se de ação pública incondicionada,
pode ocorrer a aplicação imediata de pena alternati-
va restritiva de direitos ou de multa (transação penal,
art. 76); c) as lesões corporais culposas ou leves pas-
saram a exigir representação da vítima (art. 88); d)
os crimes cuja pena mínima não seja superior a um
ano permitem a suspensão condicional do processo
(art. 89). Isto segundo Krell (2002, 72), coincide com
a exigência de alterações nas funções clássicas dos
juizes, que se tornaram co-responsáveis pelas políti-
cas dos outros poderes estatais.

As medidas despenalizadoras da Lei 9.099/95
significam a adoção do consenso como solução para
os conflitos penais. Em última análise, é a aplicação
da linguagem em toda a sua plenitude em contra-
posição à força. Hassemer (1998, 13) diz que a lei,

sua concretização na dogmática
jurídica, sua interpretação e aplica-
ção pelos tribunais e a crítica a es-
tas decisões, tudo isso é linguagem.
Para ele onde termina a linguagem
começa a força.

A ídéia da pena privativa de li-
berdade, como panaceia, perdeu
força no Brasil e no mundo, tendo
sido muito feliz o constituinte bra-
sileiro de 1988, ao estabelecer no
art. 98, l, da CF, a criação dos Jui-
zados Especiais. Ademais, que o le-
gislador ordinário, ao editar a Lei
9.099/95, substituiu o já ultrapas-
sado modelo prisional pelo modelo

consensual de justiça penal, pelo menos em relação
ao que conceituou de infrações de menor potencial
ofensivo. Assim, com a introdução, na Justiça Penal
brasileira, dos institutos da Transação Penal, Com-
posição Civil dos Danos e Suspensão Condicional do
Processo oportuniza-se uma solução aos problemas
da superpopulação carcerária e da morosidade do
processo tradicional, tão cheio de incidentes e que,
em última análise, constitui-se, ele mesmo, em ver-
dadeira pena.

2 A COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS
Diz o art. 72 da Lei 9 .099/95 que, na audiência

preliminar, presentes o representante do Ministério
Público, o autor do fato, a vitima e, se possível, o
responsável civil, acompanhados por seus advo-
gados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da
Composição Civil dos Danos e, em não se dando
esta, da aceitação ou não da proposta de aplicação
imediata de pena não privativa de liberdade. Dessa
forma, elegeu o legislador a conciliação como meio
para a autocomposição, na qual as partes resolvem
o conflito de uma maneira consensual, surgindo daí
a possibilidade da solução da lide pela Composição
Civil dos Danos.

Conforme Grinover (2000, 117}, a conciliação
pode conduzir a três formas de autocomposição: a
renúncia, a submissão e a transação. Na renúncia,
o titular da pretensão é o autor do fato, que cede,
enquanto na submissão é o autuado que se curva à
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pretensão do autor. Na transação, há conversações
bilaterais, na qual cada um cede parle de suas pre-
tensões.

A Composição Civil dos Danos deve ser reduzida
a termo e devidamente homologada pelo juiz, cons-
tituindo-se em título executivo judicial, conforme o
art 584, III, do CPC. Esse titulo é executável nos Jui-
zados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3°, § 1°,
II, da Lei 9.099/95, quando dentro dos limites dos
40 salários mínimos, na Justiça Estadual, e de 60
salários mínimos, na Federal.

3. A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA AÇÃO
PENAL PRIVADA E NA AÇÃO PENAL PÚBLICA

CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO
Segundo dispõe a Lei 9.099/95, no parágrafo

único do art. 74, tratando-se de ação penal de ini-
ciativa privada ou de ação penal pública condi-
cionada, o acordo homologado acarreta a renúncia
ao direito de queixa ou representação. No entanto,
as ações penais privadas e as condicionadas são ex-
ceções à regra da ação penal pública incondiciona-
da, de modo que sempre que o legislador desejar
que determinado tipo penal seja processado por
aquelas fá-lo-á expressamente.

LC^P^P No Direito brasileiro,
a ação penal pública apresenta-se
incondicionada ou condicionada,
ambas com o Ministério Público

como autor privativo

Tanto é assim que o Código Penal e as leis penais
extravagantes definem os casos de ação penal de
iniciativa do ofendido e ações penais públicas condi-
cionadas à representação. Daí que a prática da in-
fração penal implica o direito de punir, que transita
do plano abstrato para o concreto, surgindo, para
o Estado, a prerrogativa de aplicar uma sanção pe-
nal, após, é óbvio, o devido processo legal. Quando
se trata da ação penal privada, somente o ofendido
pode requerer a prestação jurisdicional, enquanto
nas ações penais públicas condicionadas à repre-
sentação o Ministério Público apenas age provocado
pela vítima.

A Composição Civil dos Danos, realizada no Jui-
zado Especial Criminal, impede, contudo, o exercício
do direito de queixa e de representação, importan-
do, na verdade, em renúncia, instaurando-se, en-
tão, a extinção da punibilidade. Esta, como explica
Tourinho Filho (1992, 514), é, na essência, uma re-
núncia mesmo, uma abdicação, uma declinação do
direito de punir do Estado. O legislador, por meio

da Lei 9099/95, alçou, então, a figura da vítima, no
processo criminal, à condição de sujeito do direito.

4. OS EFEITOS NA AÇÃO PENAL PÚBLICA
INCONDICIONADA

No Direito brasileiro, a ação penal pública apre-
senta-se incondicionada ou condicionada, ambas
com o Ministério Público como autor privativo. Na
ação penal pública incondicionada, que é a regra,
o Ministério Público a propõe sem necessidade de
manifestação de vontade do ofendido ou de seu
representante legal, uma vez que os bens jurídicos
protegidos são indisponíveis para o ofendido, como
o é a vida, por exemplo. Assim, para essas ações
não há necessidade de manifestação do ofendido
ou de quem quer que seja para o seu exercício pelo
Ministério Público, é mais do que lógico a nenhuma
influência, sobre elas, da Composição Civil dos Da-
nos.

Destarte, esta composição civil na ação penal
pública incondicionada produzirá apenas efeitos cí-
veis, ou seja, uma vez acordados o autor do fato e
a vítima a respeito do prejuízo e devidamente ho-
mologado esse pacto pelo juiz, faz ele coisa julgada
material, não podendo ser proposta outra ação no
mesmo sentido.

4 A COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS
AMBIENTAIS COMO REQUISITO PARA

A TRANSAÇÃO PENAL

A Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispôs
sobre as sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
No art. 26 desta Lei foi estabelecido que, nos crimes
ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta
de transação penal somente poderá ser formulada
se houver sido efetuada a prévia Composição Ci-
vil dos Danos ambientais. Diz Grinover (2000, 347)
que

O caráter "reparafório" da justiça crimino/, que \á havia
sido adotado com patente clareza na Lei 9.099/95 (Lei
dos Juizados Especiais), pode fer encontrado seu apogeu
na recente Lei Ambientai (Lei 9.605/98), que, com efeito,
ao cuidar dos institutos da "transação penal" e da "sus-
pensão condicional do processo", conferiu relevância ím-
par à "reparação do dano.

Trata-se de novidade na legislação brasilei-
ra porque, de acordo com o artigo 26 da Lei
9.605/98, os crimes contra o meio ambiente são
todos de ação penal pública incondicionada. A
Composição Civil dos Danos ambientais, na sis-
temática desta Leí, deixa de ser causa exfintiva
da punibilidade, como o é nas ações penais pri-
vadas e nas ações penais públicas incondicio-
nadas, para ter a natureza de requisito para o
exercício da Transação Penal.3

Hl
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A punição aos crimes contra o meio ambiente
procuram proteger a este em sua saúde e equi-
líbrio, sendo titular desse ius puniendi a coletivi-
dade, na forma do artigo 225 da Constituição de
1988. Mesmo que a conduta lesiva recaia sobre
bem pertencente a determinado sujeito indivi-
dual, este somente surge como sujeito passivo
secundário ou por via reflexa, pois sujeito passi-
vo principal permanece sendo a sociedade, titu-
lar do bem que constitui a objetividade jurídica
dos crimes contra o meio ambiente descritos na
Lei 9605/98.

A Composição Civil dos
Danos, realizada no Juizado

Especial Criminal, impede, contudo,
o exercício do direito de queixa e
de representação, importando, na

verdade, em renúncia, instaurando-
se, então, a extinção

da punibilidade

Possui, então, legitimidade para promover o
acordo, mediante legitimação ordinária, o Mi-
nistério Público. Nos crimes contra o meio am-
biente o resultado ou dano ambiental produz
lesão a interesse público primário indisponível,
cuja defesa incumbe ordinariamente ao Minis-
tério Público, em função da atribuição institucio-
nal conferida em âmbito constitucional. Desse
modo, sendo a sociedade o titular da pretensão
primária de reparação dos danos ambientais,
para fins de composição civil, deve ser repre-
sentada pelo Ministério Público, legitimado para
a promoção da devida ação civil pública para a
proteção do meio ambiente, nos exatos termos
do artigo 129, III, da Constituição Federal.

Assim, ordinariamente o acordo civil, que
resultará na composição dos danos ambien-
tais, requisito para a Transação Penal nos cri-
mes ambientais de menor potencial ofensivo,
deverá ser realizado entre o Ministério Público
e o suposto autor do fato. Não o sendo feito,
deverá o membro do Ministério Público oferecer
denúncia, propondo a Suspensão Condicional
do Processo, se for o caso, quando, então, será
reaberta a possibilidade de completa reparação
dos danos ambientais, posto que é condição
obrigatória para o sursís processual a repara-
ção do dano.

Aliás, o dano que o artigo 27 da Lei 9605/98
determina seja composto, por meio da compo-
sição civil prevista no artigo 74 da Lei 9099/95,
não é o patrimonial do indivíduo. E o dano ao
meio ambiente. Não é a diminuição do patrimó-
nio de determinado bem, mas o desequilíbrio

ambiental causado pela ação delituosa, que re-
cai sobre a sociedade, e não sobre o particular
individualmente considerado, falecendo, assim,
legitimidade, para este de efetivar a Cqmposi-
ção Civil dos Danos ao meio ambiente. É que o
objetivo da Lei 9605/98 proteger não é o patri-
mónio privado, cuja tutela está prevista nas leis
civis e penais já existentes, mas o meio ambien-
te, que tem por titular a sociedade.

5. CONCLUSÃO

A Composição Civil dos Danos é mais um dos
processos despenalízadores instituídos pela Lei
9.099/95, representando a aplicação do consenso
como via de solução dos conflitos sociais. Nesta, re-
presenta a vítima um papel principal no processo,
pois será o acordo com ela celebrado que resultará
na extinção da punibilidade do acusado. O instituto
objetiva o restabelecimento da paz jurídica, sem a
necessidade de se aplicar uma pena ao infrator. Na
Composição Civil dos Danos, a vítima e a sociedade
sentem realizadas suas expectativas de reparação,
ao mesmo tempo em que o autor do fato suporta as
consequências de seu ato, contribuindo para a sua
ressocíalização, vez que encerrado o conflito com o
ofendido. É a efeíívação das teorias da prevenção
especial e da prevenção geral sendo confirmadas,
sem imposição de pena privativa de liberdade.

Por outro lado, o grande avanço proporcio-
nado pela aplicação do instituto nos crimes de ação
pública condicionada ou privada de competência
dos Juizados Especiais Criminais foi a extinção da
punibilidade pela renúncia ao direito de represen-
tação e de queixa. Com efeito, a Lei 9.099/95 pos-
sibilitou a tentativa de conciliação acerca dos danos
civis, como forma de solucionar o conflito de interes-
ses entre autor do fato e vítima, com o objetivo claro
de se evitar a ação indenizatória no Juízo cível, bem
como a propositura e o desencadeamento de uma
ação penal. Vê-se, assim, que o legislador, com a
Composição Civil dos Danos, encaminhou soluções
de questões inerentes às jurisdições cível e penal.
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A relação paterno-filial
e o princípio da afetividade:

um novo paradigma
Marí/ce Pinto D/n/z

Servidora da Seção Judiciária do Maranhão, lotada no Gabinete
do Juiz Federa/ SubstHuto da 7° Vara Federai

O sistema clássico de estabele-
cimento da paternidade era exclusi-
vamente matrimonializado, funda-
do na presunção pater is est, sendo
considerado pai o marido da mãe.

Em contrapartida, a evolução no
campo da ciência e as inovações no
âmbito tecnológico colocaram em
cheque a presunção da paternida-
de determinada pelo pater is est,
vislumbrando-se significativo enfra-
quecimento da paternidade legítima
em detrimento da busca da verdade
biológica, afirmada pelo poder in-
questionável das provas científicas
no estabelecimento da filiação. A
título de exemplo, cita-se a impor-
tância do exame de DNA, com efei-
tos imediatos na área jurídica, especialmente no que
períine à investigação de paternidade, em virtude da
confiabilidade dos seus resultados e da simplicidade
do exame, permitindo-se a conhecer a descendência
genética com um grau de certeza de 99% (noventa
e nove por cento).

Conforme adverte Nogueira (2001, p. 79):
Certamente a tecnologia biomédica provocou

profundas transformações na esfera familiar. Não se
pode negar a realidade presente da fertilização as-
sistida, mãe de substituição, mapeamento genético,
estabelecimento da paternidade com uma precisão
quase absoluta, colocando à prova muitas verdades
jurídicas.

Os progressos científicos possibilitam a busca com maior
exaf/dao da duração da gravidez, do momento da con-
cepção, a verificação da esterilidade do pai presumido,
a comparação do grupo sanguíneo e os exames de DNA
para determinação da paternidade. Entre outros avanços
trazidos peta ciência, este vem auxiliando, como meio de
prova, aos juizes em busco da verdadeira paternidade.

Entretanto, dentre a paternidade jurídica e a pa-
ternidade biológica, uma realidade ficava à margem
da antiga legislação, a paternidade sócio-afetiva, ou
seja, aquela que demonstra a intensa relação entre
pai e filho.

Observou-se que, com o advento da Constituição
Federal de l 988, responsável por reformar o institu-

ternidade.

to da filiação, adotando um sistema
unificado, garantiu-se o direito ao
reconhecimento a todos os filhos,
pondo fim às preconceituosas de-
signações e tornando todos os filhos
iguais. Assim, cabe ao ordenamen-
to jurídico encontrar meios que pos-
sibilitem reconhecer a paternidade
de forma mais condizente com a re-
alidade, verificada em três diferen-
tes linhas: a paternidade jurídica, a
biológica e a sócio-afetiva.

O ideal seria se a filiação con-
jugasse as três espécies, mas nem
sempre é possível, ocorrendo, em
diversos casos, vários conflitos en-
tre elas, capazes de criar problemas
jurídicos no estabelecimento da pa-

Como se verifica, num primeiro momento, a ver-
dade era a paternidade matrimonial, pai era o ma-
rido da mãe. Num segundo momento, mitigando a
paternidade jurídica, através do avanço da medicina
genética, chega-se à paternidade biológica, com a
possibilidade de descobrir com ínfima margem de
erro (pelo exame de DNA) a origem genética da
criança, considerando como o verdadeiro pai aquele
que o laboratório determina.

Nos dias atuais, porém, a certeza da filiação bio-
lógica vem suscitando dúvida de modo que é perti-
nente questionar se essa verdade biológica revela a
certeza da verdadeira filiação. Supõe-se que não.
Entende-se que o real sentido da relação paterno-
filial transcende a lei e o sangue, não podendo ser
determinada de forma escrita, nem por meio de pro-
cedimentos científicos, pois buscam sua significação
na realidade concreta, sendo,

{...J 'invisíveis' aos olhos científicos, mas são visíveis para
aqueles que não têm os olhos limitados, que podem enxer-
gar os verdadeiros laços que fazem de alguém um 'pai': os
íaços afetivas, de tal forma que os verdadeiros pais são os
que amam e dedicam sua vida a uma criança, pois o amor
depende de fê-lo e se dispor a dá-lo. Pais, onde a criança
busca carinho, atenção e conforto, sendo estes para o sen-
tido dela o seu 'porto seguro'. Esse vínculo, por certo, nem
a lei nem o sangue garantem. (NOGUEIRA, 2001, p. 84)

Analisando esse novo enfoque dado às relações
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paterno-filiais, Lobo (2003b, p. 57) aduz que:

A família recuperou o função que, por certo, esteve em
suas origens ma/s remotas: a de grupo unido por desejos e
laços afetivos, em comunhão de vida. O princípio jurídico
da afetívidade faz despontar a igualdade entre irmãos bio-
lógicos e adotivos e o respeito a seus direitos fundamen-
tais, além de forte sentimento de solidariedade recíproca,
que não pode ser perturbada pelo prevalecimento de inte-
resses patrimoniais. E o salto, à frente, da pessoa humana
nas relações familiares.

Atualmente, portanto, através de métodos cientí-
ficos, pode-se determina r com segurança a verdadei-
ra paternidade biológica de uma criança, atribuindo
ao pai apenas a responsabilidade patrimonial pela
paternidade, uma vez que estes não podem ser obri-
gados a dar carinho, amor, atenção a essas crian-
ças.

Furtado (2002, p. 22), em busca de uma melhor
alternativa que resguarde o interesse da criança,
adverte que:

O fofo é que o melhor interesse da criança encontra-se
exatamente onde ela possa enconfrar amor, afeto e uma
relação verdadeira com seus pais. Diante disso, reiteramos
o entendimento de que se o pai que foi induzido a erro
ao declarar a paternidade de seu suposto filho, ao tomar
ciência da verdade não possui condições infernas de su-
plantar a dor da traição em nome do amor que deveria ter
sido construído entre ele e a criança, é melhor que se ga-
ranta a esse pai o direito de desconstituir essa paternida-
de indesejada, para, sobretudo, impedir que essa criança
se/a vítima do desprezo e da discriminação daquele que
ela conhece como seu pai.

Assim, se com o DNA a paternidade é reconheci-
da sem margem de dúvida, os efeitos dela decorren-
tes devem ser sopesados. Em outras palavras, não
basta encontrar a verdade, qual seja, a de se conhe-
cer o pai (biológico), mas saber como operá-la, em
razão das consequências que podem ser capazes de
produzir na vida das pessoas envolvidas.

Pondera Cambi (2003, p. 87):

Nesse dilema entre privilegiar a verdade biológica e a só-
cio-afetiva, ainda que sobre aquela não paire quaisquer
dúvidas em razão do exame de DNA, é possível ficar com
a segunda em detrimento da primeira. Para isso, não é
necessário grande esforço de raciocínio, mas uma simples
ponderação teleológica, segundo a qual, da aplicação do
direito, não deve resultar injustiças.

O vínculo sanguíneo passa a ter um papel se-
cundário na determinação da paternidade, havendo
uma supervalorização do afeto e do amor como os
fundamentos mais importantes para a realização do
homem em sua vida em sociedade.

Ainda uma vez sobre o tema, Maria Cristina de
Almeida, citada por Almeida (2001) apud Furtado
(2002, p. 22), noticia:

O novo posicionamento acerca da verdadeira paternidade
não despreza o liame biológico da relação paferno-fi/raí,

mas dó notícia do incremenfo da paternidade sodoafeti-
va, da qual surge um novo personagem a desempenhar
o ímportanfe papel de pai: o pai social, que é o pai de
afefo, aquele que constrói uma relação com o fi/ho, se/a
biológico ou nõo, moldada pelo amor, dedicação e cari-
nho constantes.

Abre-se aqui um parêntese para se fazer referên-
cia a um instituto que dá subsídios ao favorecimento
da paternidade sócio-afetiva, a posse do estado de
filho, que valoriza o caráter sociológico da filiação,
caracterizando a relação paterno-filial, não só pelo
fator biológico ou por presunção legal, mas por uma
intensa convivência entre pai e filho.

A relevância desse instituto se revela quando da
existência de conflitos da paternidade, especialmen-
te no que tange à filiação extramatrimonial, como
nos casos em que as relações de afeto entre pai e
filho não condizem com a paternidade jurídica, ou
ainda quando comprovada a paternidade biológica,
mas a existência da posse de estado de filho se dá
com um terceiro, que não o pai genético. Em todos
esses casos, assume importância primordial a posse
de estado de filho, valorizando a verdade sociológi-
ca.

Apesar da valoração ao instituto da posse de es-
tado de filho no que tange ao estabelecimento da
paternidade extrapatrimonial, referida noção ainda
exerce papel secundário no ordenamento jurídico
brasileiro, qual seja, de revelar a verdade biológica
da paternidade.

Nesse passo, assume relevante papel o exercício
do aplicador do direito, tendo em vista ser ele o res-
ponsável por demonstrar o caminho a ser seguido
pelo legislador na busca da paternidade, de modo a
dar prioridade ao princípio da dignidade da pessoa
humana, estampado em nossa Carta Política.

A título de exemplo, cita-se a decisão do Tribunal
de Justiça do Paraná que, embora trate da denomi-
nada "adoção à brasileira", consagra a verdade da
filiação sócio-afetiva, decorrente do princípio consti-
tucional da pessoa humana (CAMBI, 2003, p. 88):

Negatória de paternidade. Adoção à brasileira. Confron-
to entre a verdade biológica e a sócio-afetiva. Tutela da
dignidade da pessoa Humana. Procedência. Decisão re-
formada. 1. A ação negatória de paternidade é impres-
critível, na esteira do entendimento consagrado na Súm.
149 do STF, \á que a demanda versa sobre o estado da
pessoa, que é emanação do direito da personalidade.
2. No confronto entre o verdade biológica, atestada em
exame de DNA, e a verdade sócio-afetiva, decorrente da
denominada 'adoção ò brasileira' (isto é, da situação de
um casal ter registrado, com outro nome, menor, como se
deles filho fosse) e que perdura por quase quarenta anos,
há de prevalecer a solução que melhor tutele a dignida-
de da pessoa humana. 3. A paternidade sócio-afetiva, es-
tando baseada na tendência de personificação do Direito
Civil, vê a família como instrumento de realização do ser
humano; aniquilar a pessoa do apelante, apagando-lhe
todo o histórico de vida e condição social, em razão de
aspectos formais inerentes a irregular "adoção à brasilei-
ra", não tutelaria a dignidade humana, nem farta justiça
ao caso concreto, mas ao contrário, por critérios mera-
mente formais, proteger-se-ia as artimanhas, os ilícitos e
as negligências em benefício do próprio apelado. (ApCív
108.477-9, 2.° Câm. Civ., Ac.20.770, rei. Dês. Accácío
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Cambi,v.u...,j. 12.12.2001.)

Ademais, toda essa transformação é plenamente
vislumbrada nas regras que priorizam a criança, em
especial no Estatuto da Criança e do Adolescente,
que busca atender sempre o seu melhor interesse,
caracterizado pela busca de uma paternidade fun-
dada nos laços afetivos e no amor.

Destarte, a busca pelo equilíbrio das verdades
biológica e sócio-afetiva deve sempre priorizar o in-
teresse da criança, pois será ela quem sofrerá dire-
tamente as consequências de uma solução que não
encontra respaldo na realidade por ela vivida.

De se ver que o intento de equilibrar referidas
verdades deve ter como base fundamental os no-
vos valores inerentes ao conceito de família trazidos
pela Constituição Federal de 1988, como também
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, os quais
apontam para a valorização da paternidade sócio-
afetiva.

Por fim, e com alicerce nas palavras de Nogueira
(2001, p. 89-90):

A garanf/a de que o amor a um filho decorre dos íaços de
sangue, é ilusória, existem muitos casos de pais e mães
biológicos que têm comportamento de rejeição com a
criança, despreza n do-a, ocorrendo até mesmo maus tra-
tos, assim, os país biológicos não trazem consigo 'um selo
de garantia de qualidade'.

Essas relações de vinculo sentimental, em que
se baseia a filiação sócio-afetiva, não se explicam
meramente pelo laço genético, mas através de uma
construção diária entre pai e filho. Portanto, não é
o vínculo biológico que faz nascer a ligação afetiva
com uma criança, mas o cuidado dispensado a ela
diariamente.

Recentes decisões dos nossos tribunais revelam
esse novo tratamento dado à filiação, valorizando
a verdade sócio-afetiva, que prevalece sobre a ver-
dade biológica, como na decisão a seguir citada,
em que o filho ajuizou ação de anulação de registro
civil, entendendo os julgadores que o pai (já faleci-
do), mesmo sabendo da verdade biológica, tratou o
autor como se seu filho fosse, devendo prevalecer
no registro de nascimento a verdade sócio-afetiva
sobre a verdade biológica:

Ação para Anular Registro de Nascimento. Legitimidade
ativa. Verdade formal, verdade material e verdade sócio-
afetiva. Grafuidade judiciária e execução da sucumfaênc/a.
O filho do de cujus tem legitimidade para anular registro
de nascimento feito por seu pai, o qual entende falso. O de
cujus teve muito tempo para renegar a sua paternidade.
Tinha muitos meios de prova que não era pai. Contudo,
preferiu viver como verdadeiro pai. Assumiu e se respon-
sabilizou, sem ligar para o que a ciência genética poderia
dizer. Um registro de nascimento deve atentar mais para
a verdade sócio-afetiva do que para a verdade biológi-
ca. A execução da sucumhénc/a, havendo o benefício da
gratuidade judiciária, deve ficar suspensa. Rejeitadas as
preliminares, deram provimento ao apelo, (grifo nosso).
(Apelação Cível n° 70002015972, 8° Câmara Cível, Tribu-
nal de Justiça do RS, Relator: Dês. Rui Portanova, juigado
em 08/03/2001) (TJRS, 2001).

Em outra decisão, agora em ação negatória de
paternidade proposta pelo pai, verifica-se que os
julgadores entenderam que o autor é carecedor da
ação, tendo em vista que o mesmo sempre soube
que não era o pai biológico, porém, restou compro-
vada a paternidade sócio-afetiva:

Negatória de paternidade. Declaração falsa de filiação.
Desconstituição do registro. Impossibilidade. Paternidade
sócio-afetiva. Carência de ação. E carecedor de ação vi-
sando desconstituir o registro de nascimento, o pai que
reconhece formalmente a filha, sendo sabedor da inexis-
tência do liame biológico, mas deixando evidenciada a si-
tuação de paternidade sócio-afetiva. Vedação dos anV 104
do Código Civil e art. 1° da Lei n. 8.560/92. Embargos
Infringentes acolhidos, (grifo nosso) (Embargos tnfringen-
tes n° 70001152933. Quarto Grupo de Câmaras Cíveis do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Relator Desem-
bargador Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves. Julga-
do em 11/08/00). (TJRS, 2000).

Em sede de embargos infringentes, o Tribunal do
Rio Grande do Sul deu primazia à posse de estado
de filho, conjugada ao princípio da afetividade, in
verbis:

Embargos infringentes, Ação de anulação de registro de
nascimento movida por irmãos do falecido pai. No conflito
entre a verdade biológica e a verdade socioafetiva, deve
esta prevalecer, sempre que resultar da espontânea mate-
rialização da posse de estado de filho. O falecido pai do
demandado registrou-o, de modo livre, como filho, dan-
do-lhe, enquanto viveu, tal tratamento, soando até mesmo
imoral a pretensão dos irmãos dele (tios do réu) de, após
seu falecimento, e flagrantemente visando apenas mes-
quinhos interesses patrimoniais, pretender desconstítuir tal
vinculo. Desaco/heram os embargos. Segredo de justiça,
(grifo nosso) (Embargos Infringentes n° 70004514964,
quarto grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Dês. Luiz Felipe Brasil Santos, julgado em
11/10/2002) (TJRS, 2002).
'AÇÃO DE ANULAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FILHO
EXTRAMATRIMONIAL. Prevalência da paternidade socioa-
fetiva. Não ofende a verdade o registro do nascimento que
espelha a paternidade socioafetiva, mesmo que não cor-
responda à paternidade biológica' (TJRS - 70000904821
- 4° G. C. Cív. - Rei. Dês. Luiz Felipe Brasil Santos - j . 10-
11-2000) (TJRS apud LOBO, 2003b, p. 102)

Em ação de anulação de reconhecimento de filho
extra matrimonia l, os julgadores também deram pre-
valência à paternidade sócio-afetiva, em detrimento
da paternidade biológica, como segue:

Ação de anulação de reconhecimento de filho extrama-
trimonial. Prevalência da paternidade sócio-afetiva. Não
ofende a verdade o registro de nascimento que espelha
a paternidade sócio-afetiva, mesmo que não corresponda
a paternidade biológica. Acolheram os Embargos, (grifo
nosso) (Embargos Infringentes n° 70000904821, Quar-
to Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul, Relator Desembargador Luiz Felipe Brasil
Santos. Julgado em 10/11/00) (TJRS, 2000).

Nesta decisão, o julgador deixou bem claro os
fundamentos extraídos da Constituição Federal de
1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente,
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que conduzem ao reconhecimento da paternidade
sócio-afetiva:

Filiação. Filho adulterino 'a mafer' registrado pelo mari-
do da mãe. Possibi/ídade de terceiro vindicar a condição
de pai. Paternidade jurídico. Paternidade Biológica. Pa-
ternidade sócio-afetiva. 7. A Lei n° 8560/92, ao remo-
ver qualquer restrição para o reconhecimento de filhos
exf rã matrimoniais pelos respectivos pais, assegura-lhes o
interesse jurídico para eventual demanda que tenha essa
finalidade. Em decorrência, tanto o pai quanto a mãe tem
legitimidade para postular em nome próprio, em ação que
visa à vindicação de paternidade ou maternidade. 2. A
despeito da ausência de regulamentação em nosso direito
quanto a paternidade sociológica, a partir dos princípios
constitucionais de proteção a criança (art. 227, CF), assim
como da doutrina da integra/ proteção consagrada na Lei
n° 8069/90 (especialmente nos arts. 4° e 6°), é possível
extrair os fundamentos que, em nosso direito, conduzem
ao reconhecimento do paternidade sócio-afetiva, revelada
pela "posse do estado de filho", como geradora de efei-
tos jurídicos capazes de definir a filiação. 3. Entretanto, o
pedido formulado na ação não tem esse conteúdo, mas
visa, modo exclusivo, desconstituir o registro de nasci-
mento da menor, sem atribuição de paternidade ao au-
tor/agravado. Assim, dada a forma equivocada como foi
posta a pretensão, não ostenta o autor legitimo interesse
para a demanda. A desconstttuição do registro seria mera
decorrência da atribuição da paternidade ao autor/agra-
vado. Porém, como esta não consta do pedido - e não
poderia a sentença ir além do postulado - resta o autor
órfão de interesse legitimo para propor a demanda nos
termos em que foi formulada, a qual, se procedente, traria
como consequência, simplesmente, a circunstância de que
a menor ficaria sem qualquer paternidade reconhecida,
o que não pode ser admitido, até em consideração aos
superiores interesses da criança. Deram provimento, (gri-
fo nosso) (Agravo de instrumento n° 599296654, Sétima
Câmara Cível do Tribuna/ de Justiça do Rio Grande do Sul.
Relator Desembargador Luiz Felipe Brasil Santos. Julgado
em 18/08/1999). (TJRS, 1999).

Dada a importância que esta noção aos poucos
assume nos tribunais, ela pode e deve ganhar novo
síatus em nosso ordenamento jurídico, notadamen-
te porque leva à abertura de um novo caminho no
que tange ao Direito de Família, qual seja, a filiação
sócio-afetiva.

CONCLUSÃO
No intuito de preservar o interesse do menor, os

primeiros passos foram traçados com base na ver-
dade biológica, acreditando-se que a demonstração
científica do pai biológico da criança era a melhor
forma de proteger os seus interesses.

Entretanto, frente às constantes mudanças so-
ciais, verificou-se que essa verdade biológica não
era suficiente para se determinar a "verdadeira pa-
ternidade". E, em que pese as mudanças trazidas
pelo novo Código Civil no tocante aos métodos de
reprodução assistida, estas não foram suficientes
para aclarar conflitos envolvendo a paternidade ju-
rídica, biológica e afetiva.

Ademais, as normas sobre adoção que o atual
Código Civil traz em seu bojo permitem uma plena
integração do adotado à família do adotante, dan-
do-se uma oportunidade a crianças desafortunadas
de conviver, em relação de parentesco, com pesso-

as que efetivamente se interessam por elas, embora
não tenham sido responsáveis por sua geração.

Entretanto, a Lei n° 10,406, de 10 de janeiro de
2002, instituidora do novo Código Civil, perdeu uma
grande oportunidade de conferir maior importância
à noção de posse de estado de filho, no sentido de
utilizá-la como prova para o estabelecimento da pa-
ternidade sócio-afetiva.

No conflito entre
a verdade biológica e a verdade

socioafetiva, deve esta prevalecer,
sempre que resultar da espontânea

materialização da posse
de estado de filho

Nesse passo, faz-se necessária uma melhor ade-
quação da legislação infraconstitucional brasileira,
bem como dos nossos costumes, à moderna confi-
guração do instituto da família, a qual há que ser
entendida como uma unidade afetiva e cultural e
não mais como uma entidade de origem biológica.
Verifica-se que o mais importante de tudo quanto
foi analisado é a conclusão de que toda e qualquer
criança necessita estar em presença de alguém que
a ame e que lhe auxilie em seu desenvolvimento fí-
sico, mental e social, de modo a permitir-lhe um fu-
turo digno e promissor.
A par dessas considerações é que se conclui que,
atualmente, o conceito de filiação não deriva sim-
plesmente de um título de registro de nascimento,
tampouco do reconhecimento de vínculo genético
entre o genitor e o gerado; vai mais além, buscando
no amor e no afeto o amparo para uma verdadeira
relação paterno-f í l ia l-
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1. CONSIDERAÇÕES
PRELIMINARES

Já não é novidade dizer que o ho-
mem moderno não se contenta com
as transformações que tem efefuado
sobre a natureza, modifícando-a a
todo instante, sentindo-se soberano
sobre ela - concepção esta muitas
vezes absolvida pela própria ordem
jurídica que regulamenta e orienta
suas condutas - algo por si só, no
mínimo, paradoxal, mas de fato é
esta a realidade dos dias atuais.

Como se não bastasse, o ser hu-
mano parece estar se adaptando
à constante fumaça que habita os
céus, à poluição que inunda os rios
e os mares, à edificação urbana que cada vez mais
lhe abstém da contemplação do verde da natureza.
Enfim, o homem parece estar se adaptando a viver
sem a satisfação de ver, ouvir e sentir os incomen-
suráveis estímulos que só a natureza pode lhe ofe-
recer.

O corrido cotidiano da vida nas grandes cidades
faz com que esta adaptação se apresente, de início,
aparentemente superficial e sem muita importância;
afinal, ouvir o canto de um pássaro ou sentir o su-
ave cheiro de uma rosa, diante de tantos afazeres,
sequer são lembrados ou requisitados. Todavia, a
apresentada acomodação humana pode acabar re-
sultando em muita tristeza e destruição.

A crescente acentuação das catástrofes ecológi-
cas tem preocupado não apenas os ambientalístas,
mas também a sociedade como um todo, que, dire-
ta ou indiretamente, precisa dos recursos naturais
para realizar suas atividades e obter o tão esperado
lucro. Nesse cenário, o grande problema é que os
bens ambientais, finitos e limitados, já não são sufi-
cientes para prover a incessante luta pela conquista
de mercado de uma população que cresce de forma

incontrolável.
Essa degradação sem fim do

ambiente que o cerca tem levado
o homem, gradativamente, a colo-
car em risco seu próprio bem-estar,
uma vez que a qualidade de vida
dos cidadãos decai diante de tanta
desarmonização ambiental. Neces-
sita-se, então, de um Estado que
proporcione aos cidadãos uma vida
mais saudável frente os desequilí-
brios ambientais.

Tendo como parâmetro inicial
o cenário exposto, a questão a ser
colocada na presente oportunidade
diz respeito à possibilidade de se
construir um Estado que priorize o

equilíbrio ecológico em uma sociedade que valoriza
mais o crescimento económico, a fim de que a pró-
pria coletividade possa melhor usufruir os bens que
a natureza lhe oferece. Eis, então, o denominado
Estado de Direito Ambiental.

2. A CRISE ECOLÓGICA NA PÔS-
MODERNIDADE

A velocidade de evolução das descobertas cien-
tíficas traz, a um só tempo, vitórias e progressos, de
um lado, e receio de suas futuras consequências, de
outro, dada a incerteza e a insegurança de seus re-
sultados, os quais poderão incorrer em males incal-
culáveis para a pós-modernidade, o que configura
o modelo sociológico de Ulrich Beck denominado
sociedade de risco.1

A sociedade de risco pode ser entendida como
uma fase do desenvolvimento - ou uma transição -
da sociedade contemporânea em que as incertezas,
os riscos e os perigos ecológicos e individuais, pro-
movidos pelas inovações tecnológicas, devaneiam
as instituições de controle social.

Outrossim, no auge da experiência da sociedade

'BECK, Ulricb. Risc Sodety foward a New Modernity. Londres: Sage, 1992. p. 5.
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capitalista, pensar na relação existente entre meio
ambiente e mercado compreende a visualização de
uma constante tensão, uma vez que a tendência
atual é valorizar o lucro a qualquer custo, inclusive
em detrimento da devida proteção aos recursos na-
turais.

A relação antagónica que impera entre ambiente
e mercado, no modelo de organização capitalista,
justifica-se na medida em que, enraizado no indi-
vidualismo e no mercantilismo económico, o capi-
talismo industrial é notoriamente ofensivo ao meio
ambiente.

Na sociedade pós-moderna, então, o crescimen-
to económico e a defesa do meio ambiente passam
a ser analisados como condições excludentes e, por-
tanto, inconciliáveis, posto ser a regra a produção
de riquezas e o acúmulo de capitais, enquanto que
a conservação do meio ambiente é ignorada ou des-
conhecida dos sistemas económicos.

A conscientização de que os atuais fatores tec-
nológicos, bem como de que as vigentes formas de
organização sócio-econômica estão em conflito com
a qualidade de vida do ser humano caracterizam o
contexto de crise ambiental agora vivido - crise esta
marcada pela escassez dos bens da natureza e pelos
desastres globais causados à biota com a exploração
irresponsável e imponderada do homem contempo-
râneo face o ambiente em que vive.

Sem embargo dos prejuízos causados à biosfe-
ra pelo desenvolvimento tecnológico e pelos modos
de organização estatal que desconsideram o valor
intrínseco ao meio ambiente, o vertiginoso cresci-
mento demográfico também é visto como elemento
incompatível com a preservação ambiental, e, em
consequência, configura-se como condição acentu-
adora da crise sofrida pelo ambiente.

Nesse cenário de crise ambiental, determinadas
palavras começam a soar com maior frequência. E
assim que risco, perigo, insegurança, incerteza, im-
previsibilidade e indeterminação passam a ser cen-
tro das atenções (leia-se: preocupações) dos am-
bientalistas.

Para melhor se entenderas origens da crise ecoló-
gica, seguir-se-á o raciocínio de Beck, que apresenta
na conceituação de irresponsabilidade organizada
as raízes da explosão das incertezas e inseguranças
que incomodam a sociedade pós-moderna. Destar-
te, a sociedade de risco qualifica-se, de um lado,
pela irresponsabilidade organizada, e de outro, pela
falência estatal como modelo regulatório dos novos
problemas ambientais.

O fenómeno da irresponsabilidade organizada
caracteriza-se pela ausência de eficácia da produção
de normas que visam à proteção do meio ambiente
como ferramenta contra a crise ambiental e os no-
vos desafios postos ao direito pela multiplicação dos

riscos na sociedade contemporânea.

Por seu turno, a necessidade de um modelo es-
tatal que constitua novas dimensões de participação
popular não condiz com a atual realidade da orga-
nização do Estado, que apresenta como norte dire-
cionador o pilar da regulação, produto este de um
fracassado esquema baseado em padrões de segu-
rança e racionalidade.

A sociedade de risco também está fortemente
marcada pela desmistíficação da infalibilidade da
ciência, tendo em vista que o poder tecno-científico
torna-se cada vez menos eficaz diante do cenário de
risco pós-moderno.

Isto porque, fulcrada na existência de padrões de
certeza e segurança, a racionalidade científica já não
consegue prever nem controlar os prejuízos ambien-
tais causados, ao longo de séculos, à humanidade
- extinção de espécies, degelo dos pólos, aumento
da temperatura global, assoreamento dos rios, den-
tre outros - tornando-se, assim, inábil a solucionar
os problemas que afligem a sociedade.

Nesse contexto, importante destacar mais dois
elementos, que, juntamente com a irresponsabilida-
de organizada, são citados por Beck como nortea-
dores da já caracterizada sociedade de risco, quais
sejam, o estado de segurança e a explosividade so-
cial.2

Destarte, a pós-modernidade não consegue
garantir o estado de segurança almejado pelos ci-
dadãos, posto que os riscos que a sondam estão
diretamente relacionados à imprevisibilidade das in-
determinações. Como se não bastasse, a incerteza
dos perigos futuros que nos aguardam vem a gerar
constantes tensões no seio da organização das so-
ciedades, o que configura a explosividade social.

Em face da crescente proliferação do risco, cons-
tata-se a sua inevitabilidade. Diante disso, a propos-
ta de gestão dos riscos surge como instrumento que
pode ser utilizado para retardar o alcance desses
inevitáveis males para a sociedade. Dessa maneira,
a gestão dos riscos precisa ter, na visão de Rafaelle
De Giorgi, a perspectiva de vinculação com o futuro,
relação esta firmada em termos de probabilidade,
já que não se pode estabelecer padrões de certeza
quando se trata de referenciais incertos e desconhe-
cidos.3

3. O ESTADO DE DIREITO AMBIENTAL
A ideia de Estado de direito nos remete aos en-

sinamentos do eminente constitucionalista José Joa-
quim Gomes Canotilho, que faz referência ao mes-
mo como sendo uma forma de organização política
e jurídica do Estado na qual o direito vem a determi-
nar e limitar as atividades a serem desenvolvidas.4

Em sua conceituação e caracterização do Estado
de direito, Canotilho destaca quatro principais di-

;LEirE, José Rubens Worato; AYALA, Pafryck de Araújo. Direito Ambienfa/ na Sociedade de Risco. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002. p. 12.
3DE G/ORG/, Rafmele. O risco na sociedade contemporânea. In Revista Sequência. Revista do Curso de Pós-Graduaçõo em Direito do Universidade
Federa/ de Santa Catarina, jun. 1994, n" 28, ano 15. p. 53.

•"CANO77Í.HO, José Joaquim Gomes. Estado de Direito, v. 7. Lisboa: Gradiva, 1999. fCo/eção Fundação Mário Soares - Valores), p. 11.
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mensões deste tipo de Estado. Assim, a juridicidade,
a sociabilidade, a democracia e a sustentabilidade
ambiental qualificam o Estado de direito. Diante dis-
so, infere-se que não basta ao Estado ser jurídico,
democrático e constitucional; o Estado há de ser ain-
da ambiental.5

Surge, então, a ideia de Estado de direito am-
biental, calcada no princípio de que o Estado deve
ter sua organização política adequada à sustentabi-
lidade ecológica. Destarte, falar de Estado de direito
ambiental implica a utilização das regras e princípios
jurídicos do Estado de direito no combate às dificul-
dades de se alcançar o meio ambiente sustentável.

Sendo assim, justificar a necessidade de se valo-
rizar a comunidade biótica não é suficiente se não
houver a garantia de sua efetiva proteção. Mister se
faz, então, a edição de um Estado que compatibíli-
ze os interesses sócio-econômicos de sua população
com a busca da auto-sustentação ambiental.

Como então construir o Estado de direito am-
biental na sociedade pós-moderna, marcada pelos
ideais capitalistas, os quais, por sua vez, configu-
ram-se como um obstáculo ã luta pela preservação
do ambiente equilibrado? Em outros termos, quais
os pressupostos e as consequências da edificação do
Estado de direito ambiental na sociedade pós-mo-
derna?

Na tentativa de responder a tal questionamento,
serão expostas, inicialmente, as conjeturas encon-
tradas como pressupostos à implementação do Es-
tado de direito ambiental, para depois colocar-se as
implicações decorrentes desta aparente utopia.

3.1. PRESSUPOSTOS DA EDIFICAÇÃO
DO ESTADO DE DIREITO AMBIENTAL

Os pressupostos a serem analisados a seguir,
como haverá de se observar, vêm a constituir-se
como fundamento e justificativa para a implemen-
tação do Estado de Direito Ambiental. São eles: a
dimensão global da tutela do ambiente, a falência
do modelo regulatório, o dogma da infalibilidade
científica e o "diálogo" entre a ecologia e o direito.

O primeiro fator relacionado à defesa do meio
ambiente na sociedade contemporânea que pode
ser visualizado é a dimensão planetária que a prote-
ção ambiental agora assume e exige, tendo em vista
que os riscos provenientes do exacerbado tecnicismo
atingem um âmbito global, o que torna cada vez
mais difícil a sua previsão, assim como a identifica-
ção de seus responsáveis.

Faz-se imprescindível, portanto, uma colabora-
ção internacional no combate aos prováveis riscos
advindos das novas tecnologias, o que implica uma
transferência de soberania dos Estados. As consequ-
ências dessa mudança, como se pode imaginar, não
seriam facilmente adaptáveis ao modelo de socieda-
de organizada, posto que a política globalizada de

meio ambiente apresenta como uma de suas facetas
a intervenção recíproca entre os Estados.

Atrelada a essa constatação, identifica-se a debi-
lidade da capacidade do atual modelo de regulação
estatal, já que, diante da impossibilidade de se pre-
ver a dimensão dos prejuízos causados à biota, que
se apresentam cada vez mais num âmbito interna-
cional, faz-se necessário o diálogo entre as nações,
que devem atuar de forma conjunta e solidária.

Ademais, à dificuldade de se calcular o alcance
dos novos fenómenos e catástrofes ecológicas de ní-
vel global, acrescenta-se a intensidade da pressão
efetuada por organismos e entidades não governa-
mentais (que atingem uma órbita planificatória) nos
Estados - pressão esta exercida com o intuito de que
os Estados aumentem os índices e as perspectivas.de
preservação ambiental.

Outrossim, o dogma da infalibilidade científica,
diante das incertezas que a própria ciência já não
consegue prever com segurança, precisa ser desmis-
tificado de maneira que as pessoas deixem de depo-
sitar confiança e credibilidade em algo incapaz de
solucionar os novos problemas advindos do risco.

O enfraquecimento do poderio científico tem sido
verificado na proporção em que a ciência, que sem-
pre foi vista como solução para todas as questões
e, portanto, infalível, não tem logrado êxito nesta
sua característica, a quaí não tem prevalecido fren-
te às implicações sócio-ambientais dos avanços do
homem pós-moderno. Em outras palavras, pode-se
dizer que o conhecimento científico não se configura
como instrumento de combate eficaz na luta contra
as incertezas e inseguranças que sondam a socieda-
de de risco.

Por fim, há que se ressaltar que a relação es-
tabelecida entre direito e ecologia é extremamente
conflituosa, uma vez que, enquanto esta se carac-
teriza pela incerteza, globalidade e processualida-
de, as normas do direito clamam pela estabilidade.
Todavia, não há como negar a necessidade de ha-
ver um diálogo entre estes dois ramos, tão distintos,
mas também tão úteis um ao outro. Nesse sentido,
necessita-se, de um lado, de um processo de ecolo-
gização do direito, e, do outro, de uma juridicização
da ecologia.

Tendo em vísta todos esses fatores, uma análi-
se mais cuidadosa da ideia de construção do Esta-
do de direito ambiental nos permite identificar as
implicações de sua realização no contexto de risco
pós-moderno, o que somente poderá acontecer com
determinadas etapas de modelações pelas quais a
sociedade precisa percorrer.

3.2. CONSEQUÊNCIAS DA CONSTRUÇÃO
DO ESTADO DE DIREITO AMBIENTAL

Um novo olhar constitucional sobre o meio am-
biente, a redefinição do direito de propriedade, a

5CANOTÍ£.HO, José Joaquim Gomes. Estado de Direito, p. 23.
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democratização das políticas públicas de meio am-
biente e as contribuições da interpretação criadora
na defesa do ambiente apresentam-se como con-
sequências do processo de edificação do Estado de
Direito Ambiental na sociedade de risco.

Ab initio, deve-se reconhecer, na seara das
transformações inseridas no sistema jurídico consti-
tucional, a introdução de normas referentes ao meio
ambiente na própria Constituição. No que tange ao
ordenamento brasileiro, há de se destacar a impor-
tância do art. 225 da Constituição Federal de l 988,
uma vez que este dispositivo mostra-se compatível
com as exigências da sociedade configurada pelos
riscos e incertezas, ao estabelecer que "todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibra-
do, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo para as presen-
tes e futuras gerações".

A relevância do art. 225 pode ser verificada em
três aspectos principais. Primeiramente, porque ele-
va o meio ambiente à condição de bem de uso co-
mum do povo; não é, pois, um bem público ou pri-
vado, que pode ser apropriado; o meio ambiente é
bem que pode ser utilizado por todos, mas, ao mes-
mo tempo, a ninguém pertence, ou seja, não pode
ser objeto de propriedade de nenhum do povo, nem
mesmo do Poder Público.

O segundo aspecto relevante do citado artigo é
a valorização a partir de então concedida ao meio
ambiente, colocando-o como bem essencial à sa-
dia qualidade de vida. Emerge, assim, a consciên-
cia coletiva de que a preservação ambiental Implica
cuidado com a qualidade de vida do próprio ser hu-
mano.

Finalmente, e talvez seja este o mais importante
aspecto do art. 225 em face dos riscos advindos da
modernização, identifica-se o nascimento de um Es-
tado preocupado com a necessidade que as gerações
vindouras terão de receber um ambiente saudável.
Impõe-se, então, não apenas ao Poder Público, mas
à sociedade como um todo, o dever de conservar o
ambiente para o seu uso particular, e, ainda, para o
uso das futuras gerações.

Além disso, podem ser mencionadas como possi-
bilidades de edificação de um Estado de direito am-
biental a reformulação do sistema de mercado e a
redefinição do direito de propriedade. Constata-se,
de um lado, a necessidade de um sistema de mer-
cado que príorize com maior ênfase a qualidade de
vida e o direito ao meio ambiente ecologicamen-
te equilibrado, e de outro, a consciência de que se
deve obedecer não apenas à função social da pro-
priedade, mas também, à sua função social ambien-

tal, buscando produzir benefícios para as seguintes
gerações.6

Ademais, a democratização das políticas públi-
cas em matéria ambiental apresenta-se como instru-
mento de fundamental importância no combate aos
riscos inerentes ao crescimento da devastação ecoló-
gica. Para a consecução desse mister, dois preceitos
são de extrema relevância: o controle jurisdicional
das políticas publicas ambientalmente impactantes e
a efetiva participação popular na realização dessas
medidas.

Quanto ao controle jurisdicional das políticas pú-
blicas de meio ambiente, deve-se ter em mente quê
incumbe ao Poder Judiciário, bem como ao Ministé-
rio Público, assegurar a prevalência dos dispositivos
constitucionais íuteladores do ambiente, assim como
impedir a implementação de planos de governo con-
flitantes com a ordem constitucional, utilizando-se,
para tanto, dos meios processuais de defesa dos re-
cursos ambientais, verbi gratia, a ação civil pública.

Outrossim, uma estratégia de gestão dos riscos
ambientais precisa ter como elemento fundamental,
além da sustentabilidade, a democracia. As políticas
públicas ambientais devem, assim, envolver os cida-
dãos e modificar seu comportamento em relação ã
exploração dos recursos naturais. Educação ambien-
tal e métodos de aplicação das leis que possibilitem
a participação popular no processo de sua interação

^D é oportuno mencionar
que somente essa integração

entre o texto e as relações
fáticas, propiciada pela
interpretação criadora,

pode proporcionar, de fato,
julgamentos mais justos
e éticos, na medida em

que a abertura constitucional
permite democratizar o processo

de aplicação do Direito,
especialmente no que

tange às problemáticas
ambientais.

ALEITE, José Rubens Woraío; AVALA, Patryck de Araújo. Direito Ambientai no Sociedade de Risco. p. 27.
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com o ambiente, configuram-se, nesse viés, como
ferramentas essenciais.

Contudo, para que se possa atingir o ideal da
participação popular nos processos de discussões
das questões ambientais, imprescindível é a edifica-
ção de uma cidadania ativa e ecologicamente cons-
ciente. Isto porque, como visto alhures, o Estado de

direito ambiental exige uma atuação conjunta e soli-
dária entre o Poder Público e a coletividade na busca
de um ambiente sadio e equilibrado.

Em decorrência disto, conceitos como o de ci-
dadania e democracia participativa são peculiares
quando se trata de proteção do meio ambiente na
sociedade contemporânea, devendo nela serem não
apenas conhecidos na teoria, mas efetivamente pra-
ticados de maneira a defender a condição de direito
fundamental atribuída ao bem jurídico que se quer
tutelar - o meio ambiente.

Para que este alvo seja alcançado, as novas for-
mas de interpretação constitucional, com seus méto-
dos inovadores e abertos à participação democrática,
torna-se ferramenta importante para a concretiza-
ção, na aíual sociedade, dos direitos fundamentais
ao ser humano, dentre os quais se enquadra o meio
ambiente.

Verifica-se, assim, a importância de uma atívi-
dade interpretativa que conceda maior liberdade ao
intérprete na adequação entre o ordenamento ju-
rídico e os fatos que compõem a realidade social,
pois somente assim ter-se-ão por aplicados os di-
reitos previstos nas normas jurídicas, e, junto a es-

tes, a realização da proteção constitucional do meio
ambiente.

Desse modo, é oportuno mencionar que somen-
te essa integração entre o texto e as relações fáíicas,
propiciada pela interpretação criadora, pode pro-
porcionar, de fato, julgamentos mais justos e éticos,
na medida em que a abertura constitucional permite
democratizar o processo de aplicação do Direito, es-
pecialmente no que tange às problemáticas ambien-
tais.

Observa-se, assim, que a utilização da interpre-
tação criadora na norma ambiental brasileira pode
ter um efeito muito positivo para a população no
cenário de risco vivenciado. Com efeito, ao buscar
a opinião da coletividade para decidir determinado
caso, o intérprete não assume sozinho os riscos que
tal decisão pode trazer; ao contrário, há um posicio-
namento da sociedade, o que fará com que todos
despertem para os danos que estão causando ao
ambiente.

4. DISPOSIÇÕES FINAIS
Após esta breve reflexão acerca da idealização

do Estado de direito ambiental no cenário de risco
pós-moderno, verifica-se ser de extrema necessida-
de a sua concretização na atual sociedade, tendo
em vista os fatores supra destacados.

Sendo assim, o que se almeja com as presentes
considerações é, mais do que tudo, despertar não
apenas os administradores públicos, mas de modo
principal a sociedade como um todo para a neces-
sidade de não somente conservar o ambiente que
lhe é divinamente oferecido, mas também de lutar
contra a sua incidente destruição - luta esta que im-
plica atuação participativa e solidária de todos, junto

à figura estatal.

E importante é a participação de todos nesse
processo de defesa ambiental porque o bem que se
deseja conservar não é de propriedade sequer do
Poder Público; o meio ambiente é, de fato, bem que
pode e deve ser utilizado por todos, inclusive pelas
instituições que nos representam, desde que de for-
ma democrática, racional e equilibrada.

À guisa de conclusão, o alerta aqui feito no que
diz respeito à proteção ecológica não tem a inten-
ção de glorificar o ambiente e torná-lo intocável; ao
contrário, o que se pretende é cultivar a ideia de
usufruir dos recursos naturais de modo ponderado
e sustentável, a fim de assegurar a satisfação das
prementes necessidades das vigentes e futuras ge-
rações.
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"Perpetuatio Jurisdictionis"
no processo penal

Gec/aías Francisco dos Santos
Servidor do Seção Judiciária do Maranhão, Supervisor da Seção

de Procedimentos e Processamentos Diversos da Secretaria
c/a 2° Vara Federal

A Justiça Federal está em pleno
processo de "interiorização", me-
diante a instalação de varas fede-
rais em vários municípios do país.
Trata-se, na verdade, de "ocupar
territórios próprios", vale dizer, terri-
tórios que já pertencem à sua juris-
dição absoluta, por previsão consti-
tucional, mas que estavam a cargo
(algumas causas) da justiça comum
estadual. Politicamente, a instituição
se fortalece, o que afasta em defini-
tivo a absurda ideia, defendida em
tempos remotos por Hélio Bicudo,
de extinção da Justiça Federal e sua
fusão com a justiça trabalhista. Essa
descentralização da Justiça objetiva facilitar o acesso
a ela pelos jurisdicionados e melhor distribuir os ser-
viços entre os órgãos jurisdicionais de uma mesma
Seção Judiciária. O processo tende a se intensificar.
Recentemente (agosto/2005), o Pleno do Superior
Tribunal de Justiça aprovou anteprojeto de lei que
cria mais 400 varas federais em todo o país. Plane-
ja-se, com a implantação delas, privilegiar os juiza-
dos especiais federais e a interiorizaçáo da Justiça
Federal.

A criação de novas varas no interior dos Estados
deu ensejo ao surgimento de uma questão ampla-
mente controvertida, especialmente no âmbito pro-
cessual penal, aspecto que nos interessa abordar
nestas linhas. Diz respeito à incidência (ou não), do
princípio da perpetuatio Jurisdictionis. O problema,
então, se traduz na seguinte indagação: uma ação
penal em curso na vara criminal X pode ser reme-
tida à vara criminal Y (vara especializada criminal
ou vara mista), recentemente criada e que detém
jurisdição sobre o Município locai da infração? Em
outras palavras, existe perpetuatio Jurisdictionis no
processo penal?

Diz-se que o Código de Processo Penal não tem
solução própria para resolver o caso. Assim, no pro-
cesso de integração normativa surgem as divergên-
cias, pois não há consenso acerca de quais critérios
devem prevalecer. Há doutrina e decisões judiciais
tanto a favor da permanência das ações na vara de
origem quanto pela remessa à nova vara.

A corrente prevalente responde
positivamente à pergunta formula-
da acima, ou seja, existe perpetua-
tio Jurisdictionis no processo penal.
Resultado prático: as ações penais
já iniciadas não devem ser remeti-
das à nova vara (perpetuam-se no
juízo de origem até eventual execu-
ção). A tese tem apoio no art. 87 do
Código de Processo Civil, que diz:
"Determina-se a competência no
momento em que a ação é propos-
ta. São irrelevantes as modificações
do estado de fato ou de direito ocor-
ridas posteriormente, salvo quando
suprimirem o órgão jurisdicional ou

alterarem a competência em razão da matéria ou da
hierarquia".

Esta norma sedimentou no âmbito do processo
civil pátrio o princípio da estabilização da compe-
tência no momento da propositura da ação. Daí em
diante não poderá ser modificada, salvo na hipótese
de supressão do órgão jurisdicional ou de alteração
da competência absoluta (em razão da matéria ou
da hierarquia). Exemplo de modificação de compe-

Pode ocorrer que,
após ter-se instaurado

a relação processual por
força de lei de organização

judiciária se altere o território
de comarcas, inclusive com

a criação de novas
unidades jurisdicionais.
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téncia absoluta em razão da matéria: causas pre-
videnciárias (explica-se: a Constituição Federal de-
legou competência para a Justiça Comum Estadual
processá-las nos locais que não seja sede da Justiça
Federal; a criação ulterior de vara federal na loca-
lidade implica deslocamento da causa para o juízo
federal, porque se traía de fato superveniente que
altera competência absoluta e, portanto, está apto a
quebrar a perpetuação da competência determina-
da pelo art. 87 do CPC). Isto no processo civil.

Sobre a aplicação subsidiária do art. 87 há res-
paldo jurisprudencial. No HC 29.501/Sp por exem-
plo, o Ministro GILSON DIPP registrou que "na omis-
são do Código de Processo Penal, esta Turma decidiu
pela aplicação subsidiária da regra da perpetuatio
jurisdictionis do art. 87 do Código de Processo Ci-
vil".

O Tribunal Regional Federal da 1a Região tem
decidido da mesma forma, assim como os TRF's da
2a (CC 9702221668/RJ, 4a Turma, rei. Juiz Clélio Er-
thal, DJ 17.02.98; CC 9702221 757/RJ, 2a t, rei. Juiz
Silvério Cabral, DJ 28.10.97), 3a (CC 97030369227/
SP, 1a Seção, Rei. Juiz Clélio Benevides, DJ 26.05.98)
e 4a Regiões (CC 9004217240/SC, Turmas Reuni-
das, Rei. Juiz Teori Albino Zavascki, DJ 27.02.91).

A jurisprudência amplamente majoritária do
TRF-la Região é no sentido de manter a jurisdição
já estabelecida. Apreciando o tema, o eminente
Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO assen-
tou que "a criação de Vara Federal na localidade
onde ocorreu o fato, depois de oferecida a denún-
cia, não abala a competência territorial já firma-
da" (RCCR 1999.01.00.015108-5/MA, 3a Turma,
DJ 13.02.2004, p. 19). Em outro julgamento, ficou
decidido que "o princípio da perpetuatio jurisdictio-
nis consagrado no artigo 87 do Código de Processo
Civil é aplicável, por analogia, ao processo penal,
por força do disposto no artigo 3° do Código de
Processo Penal. Logo, proposta a ação penal, pe-
rante o Juízo da Capital, ainda que posteriormente
tenha sido instalada Vara Federal no interior do Es-
tado, no local do cometimento do delito, continua
competente o Juízo processante da Capital" (RCCR
1999.01.00.015309-2/MA, Rei. Juiz Flauto Ribeiro,
3a T, DJ 14.08.2001, p. 51). Destaque inexistente
no original.

O renomado Professor FERNANDO CAPEZ con-
corda com esta tese:

"Outra siiuaçõo interessante é a da criação de nova Vara,
quando o processo já se encontra em andamento no ju-
ízo existente, o qual era, até então, competente. Nesse
caso, a não ser que o juiz anterior se torne absolutamen-
te incompetente em razoo da matéria ou prerrogativa de
função, a competência não se desloca, perpetuando-se a
competência inicialmente fixada." (Curso de Processo Pe-
nal, Saraiva, São Paulo: 2001, p. 210).

Outra situação
interessante é a da

criação de nova Vara,
quando o processo
já se encontra em

andamento no juízo
existente, o qual
era, até então,

competente

JÚLIO FABBRINI MIRABETE também comunga do
mesmo entendimento:

"Pode ocorrer que, após ter-se instaurado a relação pro-
cessual por força de lei de organização judiciária se altere
o território de comarcas, inclusive com a criação de novas
unidades jurisdidonais. Já se tem decidido que, havendo
mudança, de uma para outra comarca, do local que fixou
a competência de foro para a determinação do territó-
rio jurisdicional, haverá também mudança de competên-
cia, que se fixará, então, na circunscrição para a qual foi
transferida o referido local. Isto porque inexiste no Código
de Processo Penal dispositivo semelhante ao artigo 87 do
CPC, pelo quai a competência se determina no momento
em que a ação fem início, sendo irrelevantes as modifi-
cações de fato ou de direito se ocorridas posteriormente.
Vigoraria, então, a regra do processo penal: o do lugar da
consumação do ilícito, que é o do novo distrito ou comar-
ca criada. Pondere-se, entretanto, que existe na hipótese
lacuna da lei processual penal, devendo ser aplicado, por
analogia, o artigo 87 do CPC, diante do que dispõe o ar-
tigo 3° do CPP. Asseguram-se com isso os princípios do
juiz natural e da perpetuação da jurisdição, além de se
ter por respaldo o artigo 83 do CPP referente ò competên-
cia por prevenção. Essa competência só pode ser afastada
por expresso disposição da lei." (Processo Penal, Atlas, São
Paulo: 1995, p. 175).

Concluí-se, portanto, segundo este modo de
pensar, que a modificação de competência relativa
(sob o aspecto territorial: criação de vara nova) não
pode ensejar a remessa, a outro juízo, dos proces-
sos-crime já instaurados (princípio da estabilização
da demanda). Entender de forma diferente seria
ofender o princípio do juiz natural, conforme tem
sído reiteradamente afirmado.

A corrente contrária a este entendimento, ain-
da minoritária, argumenta que a redistribuição do
processo para a vara nova se daria justamente pela
inexistência da perpetuatio jurisdictionis no proces-
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só penal. Logo, deve-se aplicar a regra do art. 70
do CPP, que dispõe: "A competência será, de regra,
determinada pelo lugar em que se consumar a in-
fração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que
for praticado o último ato de execução". Ubi facinus
perpetravit, ibi poena reddita (leia-se: onde foi vio-
lada a lei é que deve ser punido o delinquente). A
regra é clara (embora não para todos, ou para a
maioria). Com isto, nega-se a afirmativa da primei-
ra corrente de que inexiste no processo penal regra
específica para disciplinar a questão. Há, porém não
é adotada.

Existem bons e suficientes argumentos para de-
fender a ida dos processos ao novo juízo. Sustenta-
se, com propriedade, que a transferência do feito
traria maior celeridade para o decurso da instrução
criminal, uma vez que haveria maior facilidade para
realização de diligências, colheita de provas e oitiva
de testemunhas no local onde foi criada a nova vara.
Se a intenção é facilitar o acesso à justiça, como dito
no início, consequência natural seria encaminhar
o processo ao local onde o fato criminoso ocorreu
(as provas estão lá). Manter o processo na vara de
origem, prejudicando a rapidez da instrução pela
necessidade de se expedir cartas precatórias, por
exemplo, atenta contra o princípio da duração razo-
ável do processo (art. 5°, inc. LXXVIII, CF, acrescen-
tado pela Reforma do Judiciário, Emenda n. 45/04).

Por outro lado, o envio das ações penais em
curso ao novo juízo não tem nada a ver com ofen-
sa ao princípio do juiz natural. Tal afirmação é fei-
ta pelo eminente processualista EUGÊNIO PACELLÍ
DE OLIVEIRA. Segundo o autor, "juiz natural é o juiz

44

44De outro lado, e já aqui
no âmbito de um debate

especialmente do interesse
da Justiça Federal, que, a cada
dia, se vê na contingência de
interiorizar a sua jurisdição,

com a criação de novas varas
em cidades do interior do país,

o deslocamento imediato da
competência penal poderá muito
bem ser fundamentado em bases

solidamente legais.

No caso de criação
de vara nova no local

onde se deu o crime (isso está
ocorrendo com frequência

no âmbito da justiça federal),
o processo (que tramitava

na vara antiga com jurisdição
ampliada) desloca-se para

a vara nova (não há que se falar
aqui em perpetuatio

jurisdictionis)

constitucional, seja em razão da matéria, seja em
razão da prerrogativa de função" (Curso de Processo
Penal, 5a ed, Belo Horizonte: 2005, Ed. Del Rey, p.
236). O citado autor defende a segunda corrente,
nestes termos:

"De outro lodo, e já aqui no âmbito de um debate es-
pecialmente do interesse da Justiça Federa!, que, a cada
dia, se vê na contingência de interiorizar a sua jurisdição,
com a criação de novos varas em cidades do interior do
país, o deslocamento imediato da competência penai po-
derá muito bem ser fundamentado em bases soíidamente
legais. E o que se dá, por exemplo, com a regra geral
da competência territorial, onde deverá prevalecer o foro
do lugar do crime (art. 70, CPP), exatamente o local mais
apropriado para a produção da prova, e, assim, da tu-
tela da efetividade da jurisdição, Assim, se a nova vara
puder, com vantagem em relação à antiga, ser caracte-
rizada como o íugar do crime - até pela maior proximi-
dade, como sucede com a fixação da competência nas
seções judiciárias federais - estará plenamente justificada
a excepciona/idade da modificação da competência terri-
torial." Desfoquei.

Para finalizar, não poderia deixar de registrar a
sábia lição do mestre LUIZ FLÁVIO GOMES, exposta
em aula no Instituto de Ensino Luiz Flávio Gomes
(IELF) no dia 05/08/2004 e constante em apostilas:

"No caso de criação de vara nova no local onde
se deu o crime (isso está ocorrendo com frequên-
cia no âmbito da justiça federal), o processo (que
tramitava na vara antiga com jurisdição ampliada)
desloca-se para a vara nova (não há que se falar
aqui em perpetuatio jurisdictionis). Toda alteração
de competência posterior ao crime deve ter aplica-
ção imediata, salvo quando o caso já foi julgado em
primeira instância ou quando se trata de juiz ou tri-
bunal (novo) ad hoc (constituído para um só caso)."
Negrito não constante no original.

Sem maiores pretensões, essas as ideias princi-
pais sobre o tema, postas à reflexão dos leitores.
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A importância da inclusão
de disciplinas de noções

de direito no ensino médio
José Gui/herme Braga D/eguez Fernandes

Analista Judiciário e académico do Curso de Direito da Faculdade
São Luís. 9° período, Servidor cia Seção Judiciária do Maranhão,

Supervisor de Protocolo e fn/ormoções Processuais

INTRODUÇÃO

A ausência de disciplinas que
possam fornecer noções ampliadas
de direito no âmbito do ensino mé-
dio, potencializa as dificuldades para
uma maior divulgação de informa-
ções essenciais que certamente con-
tribuiriam para o aprimora mento do
acesso à justiça no Brasil.

A inclusão de disciplinas que tra-
tem de informações jurídicas bási-
cas como Direitos e Garantias Fun-
damentais, Direito do Consumidor,
Direito Civil e Direito do Trabalho,
no currículo do ensino médio, é de
fundamental importância para que
se alcance o sonho de ver um Poder Judiciário aces-
sível a um maior número de cidadãos no Brasil, des-
sa maneira, um maior número de pessoas poderia
ter acesso e consequentemente adquiriria conheci-
mentos jurídicos suficientes que lhes permitiria ga-
rantir aptidões para o efeíivo exercício de direitos
inerentes à condição de cidadão, e, considerando
o efeito multiplicador que isso poderia significar no
âmbito de toda a população brasileira, certamente
acarretaria uma significativa ampliação do acesso ã
justiça no Brasil.

Quem acompanha constantemente o trabalho
desenvolvido no âmbito dos Fóruns poderá facilmen-
te observar a vulnerabilidade com que determinadas
pessoas, geralmente pobres, idosos, e analfabetos
se colocam diante de questões judiciais. Alguns, na
verdade a grande maioria, muitas das vezes, não
entende absolutamente nada do que realmente
acontece, e por isso mesmo, muitos ficam à mercê
da boa vontade de advogados, promotores, defen-
sores, servidores, e assim, acabam sendo prejudica-
dos por não conhecerem bem os seus direitos.

Portanto, necessário se faz trilhar por caminhos
que levem ao desenvolvimento de políticas públicas
com o escopo de melhorar essa situação e, nesse
contexto, a inclusão de disciplinas que tratem de no-

desconhecido

coes de direitos básicos no âmbito
do ensino médio, poderá significar
um início para uma futura solução
desse problema,

Este artigo destina-se a levar
o leitor a uma reflexão acerca dos
prováveis resultados que certamen-
te não deixarão de advir, com um
efetivo desenvolvimento de políticas
públicas voltadas para a implanta-
ção de disciplinas que envolvam
conhecimentos jurídicos básicos e
que tratem de desenvolver noções
jurídicas fundamentais no âmbito
do ensino médio, fazendo com que
os alunos possam alcançar precio-

sas informações jurídicas, ainda que em caráter me-
ramente educativo, mas que venham permitir num
futuro próximo o acesso de um número cada vez
maior de pessoas no desfrute de direitos considera-
dos como fundamentais e que estão consagrados no
artigo 5° da Constituição Federal.

Dessa forma, entende-se que para uma determi-
nada sociedade poder ser detentora de uma verda-
deira justiça social, pressupõe-se que nessa socie-
dade deverá haver um sistema jurídico que permita
um pleno e efetivo acesso à Justiça, bem como que
deverá também haver um outro sistema, o educa-
cional, que, por sua vez, funcionará como ponto de
partida a fim de poder garantir o alcance dessa so-
ciedade à esse pleno e efetivo acesso.

1. A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO COMO
PONTE PARA O DESENVOLVIMENTO

HUMANO NUM MUNDO GLOBALIZADO,
ONDE O CAPITAL FINANCEIRO CADA

VEZ MAIS PREVALECE SOBRE O CAPITAL
HUMANO

"É no trabalho paciente do dia-a-dia da escola que se
consolida a grande conquista do saber" 3
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A economia está na ordem do dia. Nos últimos
anos ela foi considerada como uma espécie de vetor
do pensamento mundial e sob sua lógica, têm se
manifestado os mais diferentes — e surpreenden-
tes — segmentos sociais. E como não poderia deixar
de ser, haja vista que o conhecimento sempre está
atrelado ao poder, a educação inclui-se entre tais
segmentos.

Filósofos contemporâneos descrevem episódios
como a queda do Muro de Berlim, o fim da Guer-
ra Fria e a queda do Bloco Socialista, ocorridos nos
últimos vinte anos, como verdadeiros responsáveis
pelo surgimento dessa "nova ordem" que vem colo-
cando o capital no centro ou no comando de tudo e
de todos.

Não é simplesmente por acaso que se verifica o
porquê de países mais ricos como os Estados Uni-
dos, o Japão, a União Europeia e mais recentemente
a Coreia do Sul, serem os responsáveis por 80% do
que se investe em conhecimento em todo o planeta.
A área educacional, como área de aquisição de co-
nhecimento é reconhecida como área de cunho al-
tamente estratégico para a obtenção e/ou manuten-
ção de poder. A educação se tornou como um meio
para implementação de políticas públicas através do
qual pode-se, dependendo do volume de recursos
destinados, fortalecer de forma preponderante uma
nação ou ao mesmo tempo desbancar um país, ou
seja, existe uma verdadeira corrida ao conhecimen-
to e nessa disputa, com certeza ganhará quem mais
investir.

Nesse contexto, convém tecer algumas conside-
rações acerca do que está acontecendo no momen-
to no mundo atual. No começo deste terceiro milé-
nio, o nosso planeta encontra-se marcado por um
acontecimento denominado de "globalização" que
se traduz na hegemonia dos interesses do capital fi-
nanceiro transnacional, o qual, sem piedade, coloca
na vala comum da miséria uma imensa quantidade
de pessoas que formam as populações de países pe-
riféricos, entre eles o Brasil.

importante ressaltar que a crescente acumulação
de capital nas mãos das grandes empresas transna-
cionais, gerada pelo fenómeno da globalização, en-
fraquece o poder do Estado, principalmente o Estado
periférico. Grandes corporações mundiais chegam a
faturar quantias gigantescas. Atuam em quase todo
o planeta e o seu poderio atinge proporções nun-
ca antes imaginadas, ao mesmo tempo em que os
Estados, notadamente aqueles periféricos, em sua
grande maioria ansiosos por recursos, tornam-se
amplamente vulneráveis aos interesses económicos
dessas corporações.

Essas vultosas quantias faturadas pelos grandes
conglomerados internacionais chegam muitas das
vezes a exceder o PIB de diversas nações. E, no es-
teio do processo de globalização da economia mun-

dial, tais quantias são alcançadas notadamente pe-
los investimentos na área de educação, tem origem
graças ao avanço educacional e tecnológico aliado
a uma crescente competitividade que obriga as em-
presas a reestruíurarem seus investimentos, direcio-
nando-os na busca por uma produtividade excelente
e por novos mercados consumidores, e, assim, con-
seguem superar o produto interno bruto de países
como o Brasil, Argentina e Uruguai juntos.

Esses conglomerados económicos atuam em
quase todo o planeta e o seu poderio começa a to-
mar dimensões assustadoras. Aproveitam-se dos re-
cursos de que dispõem para explorar trabalhadores.
Ao investirem na construção de indústrias em locais
onde a mão-de-obra é bem mais barata e não dis-
põem de custos inerentes a encargos trabalhistas,
aumentam consequentemente os seus lucros em de-
trimento da sociedade local.

Os Estados periféricos, em sua grande maioria
carente de recursos, e atolados em dívidas cruéis,
tornam-se completamente submissos e completa-
mente vulneráveis aos interesses desses grupos eco-
nómicos. Na medida em que cresce a desigualdade
entre os países ricos e pobres, cresce também a dis-
puta pelos investimentos desses grupos que surgem
como uma verdadeira salvação para aqueles países
descapitalizados, os quais, ao cobiçarem os seus dó-
lares, sujeitam-se às imposições dessas empresas
que, para efetuarem investimentos, passam a P
uma série de benefícios como, localizações est.
gicas, infra-estrutura favorável, isenção de impos-
tos, etc.

Assim, observa-se que para que um Estado possa
alavancar um desenvolvimento que venha a lhe pro-
porcionar uma significativa melhoria na qualidade
de vida de sua população, torna-se necessário in-
vestir preponderantemente no segmento educacio-
nal, na efetiva produção de conhecimento. E nesse
sentido vale dizer que o conhecimento dos direitos
básicos de cidadania é de fundamental importância
a fim de que, a população, ciente de como funciona
o ordenamento jurídico, ainda que de forma super-
ficial, possa exigir do Estado a prestação jurisdicio-
nal adequada, proporcionando a solução dos mais
diversos tipos de conflitos.

Dessa forma, pode-se depreender que a edu-
cação atua como uma espécie de ponte que liga a
estagnação, a ignorância, a acomodação, de uma
determinada sociedade a uma situação de cresci-
mento, de desenvolvimento, de prosperidade, cau-
sadas pela acumulação de conhecimentos gerados
pela própria educação. Trata-se de um caminho por
onde deve seguir uma nação que anseia por ala-
vancar um desenvolvimento pleno com elevação da
condição social do seu povo, levando-o a atingir um
patamar tal que nele esteja inserido um amplo aces-
so a um Poder Judiciário forte e independente, que
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se preste a assegurar a solução dos conflitos, sob a
tutela de um pleno Estado Democrático de Direito.

Seguindo nesse entendimento, pode-se vislum-
brar como um dos caminhos através do qual se po-
deria trilhar com o claro objetivo de conseguir am-
pliar o acesso ao exercício da cidadania no Brasil,
0 de inserir ainda no âmbito do ensino médio, dis-
ciplinas que tratem de questões relativas a noções
básicas de Direitos Humanos, Direito Civil, Direito
do Consumidor, Direito do Trabalho, etc. Poderia
funcionar como uma espécie de atalho para se atin-
gir em médio prazo uma significativa ampliação no
acesso à Justiça no nosso país.

2. A IMPORTÂNCIA DE INVESTIMENTOS
DIRECIONADOS PARA A AMPLIAÇÃO

DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PODER
JUDICIÁRIO

Pode parecer um contra-senso desejar-se au-
mentar o acesso à justiça no Brasil, tendo em vista a
sobrecarga de processos que tramitam atualmente
em todas as esferas do judiciário brasileiro. O Brasii
pediu por Justiça 12,07 milhões de vezes em 20023-
é este o volume de ações propostas nas diversas ins-
tâncias do Judiciário, na União e nos Estados. Nos
últimos 12 anos, o brasileiro bateu 113,7 milhões
de vezes às portas dos tribunais, como aponta o
Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário. Do
ano 2000 até 2003, foram cerca de 36,5 milhões de
ações, média de l milhão por mês, trinta mil todo
dia. Porém, o acesso à Justiça, é antes de tudo, um
direito fundamental indissociável do Estado Demo-
crático de Direito.

Além disso, vale dizer que o Brasil encontra-se en-
tre aqueles países que estão muíto abaixo da médía
internacional no que se refere à proporção numero
de juizes por cidadão.4 Com cerca de l 76,5 milhões
de habitantes, o Brasil tem atualmente l juiz para
cada grupo de cerca de 14 mil pessoas, isso repre-
senta a metade da média nacional que é de um juiz
para cada 7 mil habitantes. E se levar-se em conta
somente os juizes estaduais, a proporção muda para
1 juiz para aproximadamente 28 mil pessoas. E se
ainda for comparar com países do primeiro mundo
como a Alemanha por exemplo, a diferença cresce
assustadoramente, pois a Alemanha possui l juiz
para cada 3,5 mil pessoas.

Segundo o Ministro Celso de Mello do Supremo
Tribunal Federal, a proporção do número de juizes
pela quantidade de habitantes é extremamente des-
favorável. Não obstante, convém ressaltar que o nú-
mero de processos analisados pelos cerca de 12,5
mil juizes brasileiros também é muito superior ao de

países desenvolvidos.

Ressalta ainda o Ministro Celso de Melo que a
situação de crise no Judiciário poderia ser ainda pior
se todos os cidadãos tivessem acesso à Justiça por
meio das defensorias públicas que, apesar de es-
tarem previstas na Constituição, não foram devida-
mente instaladas no país.

O que se pode abstrair dessa situação é que exis-
te uma necessidade de se fazer valorar as virtudes
inerentes ao Poder Judiciário, não há que se olhar
somente as mazelas cometidas de forma isolada
por alguns de seus membros, mas é preciso reforçar
perante a sociedade a importância de se valorizar o
Poder Judiciário, enaltecer as garantias que advém
com a atuação jurisdicional oferecida à população,
a necessidade de investimentos visando o aperfeiço-
amento do aparelho judicial brasileiro, a ampliação
do número de varas e conseqúentemente de magis-
trados e servidores capacitados a fim de que se con-
siga ampliar com qualidade os serviços oferecidos
pelo Poder Judiciário no Brasil.

Somente quem conhece o día-a-dia dos tribu-
nais sabe da importância de se criar condições para
a expansão dos serviços oferecidos, e nesse senti-
do, importa advertir que o esforço a ser desenvol-
vido pela sociedade com o objetivo de se ampliar
o acesso à justiça no Brasil deve ser acompanhado,
em contra-partida por um aumento na dotação de
recursos orçamentarias destinados a garantir uma
estrutura mais adequada, mais aperfeiçoada tecno-
logicamente, para que não aconteça de se chegar
a uma situação de impotência ou de ineficácia da
prestação jurisdicional, haja vista que atualmente a
situação já sinaliza como crítica e se não houver des-
tinação orçamentaria de verbas com o objetivo de
ampliar de forma significativa a estrutura judiciária
no Brasil, uma situação caótica está às portas e não
seria exagero afirmar-se que tal situação poderia
ameaçar o Estado Democrático de Direito.

3. A FALTA DE CONHECIMENTOS JURÍDICOS
BÁSICOS, MÍNIMOS, TIRA UMA GRANDE
QUANTIDADE DE PESSOAS DO ALCANCE

DO JUDICIÁRIO
Existem inúmeras barreiras que precisam ser su-

peradas para que se consiga trazer para o alcance
do judiciário um maior número de pessoas. Entre
essas dificuldades podem ser constatadas algumas
como por exemplo, a falta de recursos financeiros,
os níveis de analfabetismo, e também um excessivo
temor que algumas pessoas nutrem pelo judiciário,
notadamente aquelas pessoas que não dispõem de
informações suficientes sobre os seus direitos de ci-

3Jorna/ O Estado de São Pauio, Edição do dia 18/05/2003
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dadania.

O simples fato de se conseguir reconhecer a exis-

tência de um direito juridicamente exigível é mui-

tas vezes difícil, e nesse sentido é importante dizer

que nem sempre essa dificuldade, essa barreira está

ligada somente àqueles que são considerados po-

bres ou miseráveis, ou analfabetos. Existem alguns

consumidores por exemplo, que apesar de deterem

grande quantidade de informação e um nível de co-

nhecimento mais elevado, raramente se dão conta

de que sua assinatura num determinado contrato

não significa que precisem, obrigatoriamente a su-

jeitar-se aos seus termos, em quaisquer circunstân-

cias. Falta-lhes, portanto um conhecimento jurídico

básico, não apenas para contestar esses contratos,
mas até mesmo para perceberem que os mesmos
podem ser contestados.

Muitas pessoas, até aquelas bem informadas,

com grau de instrução superior, revelam-se como

que analfabetas quando se trata de exercitarem al-

gum direito ou de dar início à alguma demanda ju-

dicial.

O Professor Cappellettí, refere-se a esse assunto

através de uma citação de um estudo inglês, nos se-
guintes termos;

"No medida em que o conhecimento daquilo que está dis-
ponível constitui pré-requisito da solução do problema da
necessidade jurídica não atendida, é preciso fazer muito
mais para aumentar o grau de conhecimento do público a
respeito dos meios disponíveis e de como utiliza-los"5.

Um estudo realizado em Quebec no Cana-
dá, definiu de forma semelhante que "Lê besoin
d'information est primordial et prioritaire" (A neces-
sidade de informação é primordial e prioritária). E a
falta de conhecimento revela uma outra barreira im-
portante - a disposição psicológica das pessoas para
recorrer a processos judiciais. Até mesmo aqueles
que sabem como se orientar buscando aconselha-
mento jurídico qualificado, podem, muitas das vezes,
não buscá-lo. Muitos, apesar de constatarem serem
possuidores de direitos cristalinos, jamais buscam os
serviços de um advogado. Além disso, muitas pesso-
as, principalmente aquelas das classes menos favo-
recidas, possuem uma verdadeira aversão à Justiça.
Sempre alegam o excesso de formalismo, conside-
ram os procedimentos judiciais extremamente com-
plicados, alegam que os ambientes dos tribunais são
intimidatórios, consideram juizes e aos advogados
como figuras opressoras, etc.

Portanto, não é uma tarefa fácil mobilizar as pes-
soas, principalmente aquelas consideradas excluí-
das, no sentido de que passem a utilizar o sistema

SCAP£Í.L£T"I/ Mouro. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Grade

'Www.comara.gov.br Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1988

judiciário para demandarem direitos.

4. O MISTÉRIO QUE ENVOLVE O TRÂMITE
DE ALGUNS PROJETOS DE LEI QUE TRATAM

DO ASSUNTO DE INCLUSÃO DE DISCIPLINAS
JURÍDICAS NO ENSINO MÉDIO, TRAMITAM

NO CONGRESSO NACIONAL, MAS NÃO
PROSPERAM

Ao se efetuar uma busca na página da Câma-

ra Federal na internet6, de informações acerca da

existência de projetos de lei envolvendo a ideia de

inserção de disciplinas de noções direito no âmbito

do ensino médio, pode-se encontrar diversos Proje-

tos de Lei, alguns de significativa relevância, como o

Projeto de Lei n° 5432/2001, de autoria do deputa-
do Nilson Mourão do PT do Acre, que dispõe sobre a

inclusão obrigatória da disciplina Noções de Direito

no currículo escolar do ensino médio, bem como o

PL n° 6448, de 2002, do ilustre deputado Wolney

Queiroz do PDT de Pernambuco, este porém, trata

da inclusão obrigatória da disciplina de Direitos Hu-

manos no currículo do ensino fundamental.

Porém, infelizmente, ambos não prosperaram,

assim como outros projetos que tratam do mesmo

assunto. A alegação do relator de ambos os projetos

na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, da

Câmara dos Deputados, deputado Joel de Holanda,

que votou pela rejeição das duas propostas, foi no

sentido de que a introdução de disciplinas ou ma-

térias ou quaisquer outros conteúdos nos currículos

c cNa medida em que
o conhecimento daquilo

que está disponível constitui
pré-requisito da solução

do problema da necessidade
jurídica não atendida,

é preciso fazer muito mais
para aumentar o grau

de conhecimento do público
a respeito dos meios

disponíveis e de como
utiliza-los
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das escolas, - no ensino fundamental, médio e su-
perior -, não é aíividade de competência do Poder
Legislativo, para o mencionado relator, esse assunto
tem natureza essencialmente pedagógica e, por-
tanto, competiria, por princípio doutrinário e legal,
e também pela "lógica", às próprias escolas e aos
Conselhos de Educação (Federal, Estaduais e Distri-
tal), sempre em concordância com as aspirações co-
munitárias, ouvidas as diretrizes do Poder Executivo
em matéria de organização curricular, o que a nosso
ver, configura-se uma estranha alegação, haja vista
que discrimina como de competência exclusiva do
Poder Executivo a disponibilidade de inserir ou não
disciplinas nos currículos de ensino fundamental,
médio e superior. Além do mais, cumpre indagar
quais seriam os princípios doutrinário e legal alega-
dos pelo ilustre parlamentar?

Observa-se na verdade, uma grande dificuldade
em se conseguir aprovar projetos de lei que tenham
por objeto a implantação de disciplinas inerentes à
cidadania no âmbito não só do ensino médio, mas
também no ensino fundamental e no ensino supe-
rior.

Ocorre que se trata de uma visão eminentemente
política, haja vista que esse tipo de projeto de lei, em
sendo aprovado, ensejará em um maior crescimento
intelectual do cidadão comum, que teria a seu dis-
por informações que antes era privilégio de poucos,
o que serviria para despertar um gigante adormeci-
do, que acordado, poderia então contrariar interes-
ses minoritários, porém poderosíssimos, que lutam
para manterem-se agregados ao poder, vez que,
não obstante a entrada e saída de governantes, uns
que se dizem de esquerda, outros do centro e outros
de direita, indiferentemente, o processo de exclusão
social não se modifica, e o que é pior, não se verifica
em um horizonte próximo qualquer possibilidade de
alteração desse triste quadro.

tadamente o conhecimento jurídico. Observa-se que
diante de tudo que acontece, o judiciário somente
funciona a contento quando trata de questões que
envolvem interesses de minorias privilegiadas que
detêm amplo e irrestrito acesso aos tribunais, en-
quanto a maioria da população, continua indefesa,
à mercê da boa vontade das autoridades.

Um exemplo desse descaso político com o aces-
so ao judiciário, são os Juizados Especiais Federais
recentemente criados, uma ideia inovadora que ob-
jetiva favorecer a inclusão da população mais pobre
no âmbito da Justiça Federal, e que tem obtido su-
cesso nos seus objetivos, dado o alcance social que
vêm atingindo. Na contra-mão desse sucesso, o go-
verno dificulta, sob a alegação de falta de verbas, a
aprovação de projeto que cria novas Varas Federais
que necessitam ser implantadas a fim de desafogar
as atuais que já não dão conta da crescente deman-
da, o que acarreta novamente lentidão nos trâmites
processuais, o que consequentemente vai servir de
críticas para injustas acusações.

O que se espera, é que esse governo que se ins-
talou no Brasil com promessas de mudar o rumo da
educação no Brasil, em vez de ficar criticando o ju-
diciário com discursos eleitoreiros, deve é passar a
prestigiá-lo, comprometendo-se a efetuar gestões
de políticas públicas no sentido de melhorar a qua-
lidade do Poder Judiciário brasileiro e de garantir à
população como um todo, um amplo acesso a esse
Poder. E nesse sentido, uma ideia para dar início a
essas gestões, seria a inserção de disciplinas jurídi-
cas, as quais tratassem de noções de direitos con-
siderados básicos para o exercício da cidadania no
currículo do ensino médio, o que poderia significar
uma luz no fim do túnel, uma esperança para uma
possível diminuição do espetáculo de desigualdades
de direitos a que estamos acostumados a presenciar
em nosso país.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O sonho de se alcançar em nosso país uma pres-

tação jurisdicional de maior abrangência, que atinja,
se não a sua totalidade, mas uma ampla parcela da
sociedade brasileira, significativamente superior à
atual, a qual se revela restrita a tão poucas pessoas,
principalmente quando se compara com o universo
de brasileiros que sequer tem noção do que significa
a palavra Justiça, esse sonho, poderia ser alcança-
do, não fosse os interesses que esse tipo de sonho,
em se realizando, poderia contrariar.

Infelizmente, diante da situação que se desenha
acerca do tema, pode-se inferir que, na realidade,
não há uma vontade política em nosso país no sen-
tido de ampliar o conhecimento da população, no-
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A axiologia do conceito
de moralidade administrativa tendo

por base sua posição no Sistema
Jurídico Brasileiro

Lino Osvaldo Serra Sousa Segundo
Juiz Federal Substituto da 4° Vara da Seção Judiciário do Maranhão

1. INTRODUÇÃO

Pretende-se empreender a expo-
sição, com extensão de uma primei-
ra aproximação propositiva, acerca
da axiologia envolvida no conceito
de moralidade administrativa.

A questão da moralidade admi-
nistrativa, sob um ângulo de exame
meramente objetivo, sempre foi es-
tudada em estreito vínculo com a
legalidade formal, em face de um
largo conceito de discricionariedade
administrativa que eximia, a mais
das vezes, o exame valorativo do
ato administrativo de outras instân-
cias que não a administrativa. Ain-
da hoje a ideia é corrente.

De seu lado, a legitimidade do direito e de sua
aplicação, em termos positivistas, igualmente, viu-
se resumida aos requisitos da prévia existência de
autoridade legítima e procedimento legal, num sis-
tema auto-referenciaí nos moldes da pirâmide kel-
seniana.

Nesse contexto, buscando afrontar essa concep-
ção, na primeira parte do trabalho, trata-se exata-
mente da existência de uma tessitura axiológica que
recobre o corpo social, sendo dela que exsurgem os
padrões de legitimidade, verificado que a ingerência
da democracia fez emigrar a legitimidade do direito
e, conseguintemente, das ações do Estado, da mera
força coativa para a capacidade de aceitação sócia!
do direito posto.

Decerto, não se pretende traçar um percurso
histórico desses fenómenos, pela própria natureza
e finalidade do estudo, lançando-se, a priori, as in-
formações a título de premissas para a conclusão à
qua! se ambiciona chegar.

A segunda parte é dedicada diretameníe à mo-
ralidade administrativa. O exame principia por bre-
ves explanações de ordem históríco-conceituais,
principalmente o conceito traçado por Hauriou que
influenciou toda a construção teórica acerca do ins-
tituto. As referências de natureza normativa são ex-

traídas do sistema brasileiro.

Já de posse do conceito tradi-
cional de moralidade administrativa
procede-se à exposição acerca da
axiologia desse conceito buscan-
do especificar até que ponto ele se
contém nos limites da legalidade
e legitimidade expostos, isto é, até
que ponto o conceito de moralida-
de administrativa é (ou deve ser) in-
formado pelos valores sociais, me-
diante a constatação de que, nos
dias atuais, não só no Brasil, mas
em todo o mundo, com o fortale-
cimento da estrutura do estado de
cunho democrático e o fim dós re-

gimes de força, as administrações públicas se vêem
cobradas pelo povo ao qual servem. Exigem-se do
administrador qualidades morais para o trato da rés
publica. A boa administração é, cada vez mais, além
de administração eficiente, administração honesta.

Em tal passo, o princípio da moralidade adminis-
trativa é, sem dúvida, o lugar (topoí) próprio de dis-
cussão de temas desse jaez, com o que este trabalho
colima colaborar.

Pede-se, de logo, as devidas vénias se muitas das
ideias são lançadas quase que abruptamente, mas
pressupõe-se certa inserção do leitor no debate que
se trava, o que viabiliza uma maior abertura expo-
sitiva e crítica.

2. MORALIDADE

Toda a organização sócia! se concretiza através
da formação da tessitura de inter-relações huma-
nas, o que é viabilizado pela objetivação de valores,
ideais e pensamentos através da linguagem, da co-
municação.

Como a existência do homem, que ocorre nesse
espaço social, encontra-se originalmente vinculado
a uma escassez de bens em face das necessidades
que se apresentam, a consequência é o surgimento
de conflitos, vivendo a liberdade humana o parado-
xo de ter que sofrer limitações que possibilitem a sua
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existência1, o que só ocorre através da deliberação
e do acordo acerca dos valores envolvidos.

O resultado desse processo é um conjunto de no-
ções éticas que pressupõem uma ideia de correção
na opção do agir em face dos fins eleitos (de forma
apriorístíca o convício social), sendo essa possibili-
dade de escolha ponto distintivo entre os homens e
os demais animais que se encontram manietados ao
instinto. Ao complexo desses padrões podemos de-
nominar, num sentido bem largo, de moralidade.

Moral, ético, portanto, é o que não infringe os
valores reinantes em um determinado contexto so-
cial e histórico. A atividade humana rege-se, num
primeiro e geral momento, por este sentido de mo-
ral, que é histórico: o que é de acordo com a moral
em um determinado momento poderá não sè-lo em
outro.2

3. LEGALIDADE, LEGITIMIDADE, DIREITO
E MORALIDADE ADMINISTRATIVA

A visão legalista, onde na mera legalidade for-
mal se continha a legitimidade do sistema jurídico,
vem se amainando, ou, como bem coloca Diogo de
Figueiredo Moreira Neto (MOREIRA NETO, 1992:2):

"... os dimensões éticas do Estado contemporâneo se vi-
ram imensamente ampliadas no correr deste século, não
só com a definitiva sedimentação da legalidade, essencial
à realização do Estado de Direito, mas com o viçoso res-
surgimento autónomo da legitimidade, essencial ò reali-
zação do Estado Democrático e, ainda, como conquista ín
fieri, a introdução da licítude, também como valor autóno-
mo, capaz de levar à realização do Estado de Justiça no
próximo milénio." (Grifos do original)

Por certo, a ingerência da democracia fez emi-
grar a legitimidade do direito e, conseguintemente,
das ações do Estado, da mera força coativa para a
capacidade de aceitação social do direito posto.

Se é certo, consoante afirma Tércio Sampaio Fer-
raz Júnior (FERRAZ JÚNIOR, 1994: 349 et seq), que a
questão da legitimidade é um jogo sem fim -- sendo
este jogo, no campo do direito, não só sem fim mas
igualmente sem início pois estamos nele inseridos
desde o nascimento tendo nossas condutas atrela-
das ao princípio: "o que não é proibido é permitido",
cingindo-se, desse modo, a questão, somente em
"saber se é possível avaliar o jogo jurídico, dizer se
ele está sendo corretamente jogado (se é justo ou
injusto), ou seja, se é possível dizer de dentro do
direito quando cessa haver díreito"(FERRA2 JÚNIOR,
1994:349) -- também o é que a legitimidade se
constitui o lugar comum (topoi) de discussão sobre a
relação direito e valores.

Assim sendo, simplesmente vincular tal conceito
(legitimidade) ao de legalidade formal é negar, de
forma a priori, a realidade axiológica do direito, fe-
chando-se o campo de debate.

Da mesma forma, a legitimidade do agir do esta-
do não pode compreender somente a regularidade
da investidura do agente estatal, bem como sua con-
formidade meramente formal à lei. Impossível deixar
de constatar que o direito positivado, como produto
cultural que é, nada obstante conduza carga valo-
rativa presente no corpo social, "alberga uma série
de elementos históricos, circunstanciais, com finali-
dades concretas, singulares, condicionadas a situa-
ções particulares e pode encarnar somente de forma
imperfeita os valores que colirna realÍzar"3(SICHES,
1997: 30). Posto isso, a mais das vezes, nos depa-
ramos com leis que abrigam interesses de certo ou
poucos indivíduos, em detrimento do geral.

Fica fácil de entender a razão pela qual a valida-
de do direito, na maioria dos casos e para manter
interesses particulares dos detentores do poder, têm
assumido conotação meramente formal, devendo a
norma ter subjacente, unicamente, autoridade com-
petente e procedimento previsto em lei.

Contudo, essa visão monolítica que somen-
te considera a fonte e a forma, extraindo da pró-
pria legalidade formal a legitimidade não mais se
mantém. Irrepreensível a colocação de Eros Roberto
Grau (GRAU, 1998:60) de que não é o direito posto
(positivado em determinado momento histórico) que
dá legitimidade aos interesses e aspirações sociais,
mas o contrário.

Nessa toada, cada vez mais se instala no setor ju-
rídico a consciência de uma validade legal material,
do que é exemplo a ideia de devido processo legal
substancial que exige, no próprio processo legislati-
vo, não só o atendimento ao aspecto procedimental,
mas aos valores e princípios constitucionais como o
princípio da proporcionalidade; no direito adminis-
trativo, podemos citar como exemplo, o princípio da
moralidade com a exigência de probidade no trato
da coisa pública.

Deveras, a aplicação do direito não se esgota
na subsunção do fato ao contexto semântico obtido
na fria literalidade da lei, mas, o movimento her-
menêutico e de aplicação do direito, de forma ine-
gável, vem tomando o rumo ditado pelo conjunto
dos valores sociais imperantes4. E na tábua desses
valores que deve beber tanto o legislador quanto o
aplicador do direito em suas respectivas atividades.
O agente estatal, vinculado que está à lei quando
age, também aplica o direito, devendo, igualmente,
nessa atividade, ser informado por esses elementos,
para que possa fazê-lo legitimamente, é dizer: o seu
agir não basta ser legal, mas deve também ser legí-
timo em face dos valores que ditarão sua aceitação
ou não.

É tal entendimento, portanto, que surgiu como a
condição de possibilidade do que, já em 1951, An-
tónio José Brandão (BRANDÃO, 1951: 454) chamou
de movimento de moralização do direito, caracteri-
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zado pela submissão da atividade jurídica a preocu-
pações de natureza moral, sendo nesse contexto que
se inicia a formulação dos conceitos de moralidade
administrativa e improbidade administrativa.

Logo, o estudo da moralidade administrativa e o
seu consectário a probidade administrativa situa-se
exatamente nas facetas do exercício do poder, ou
seja, em definir a forma como seus elementos fo-
ram apreendidos, firmando seus lindes conceituais
e axiológios mesmo que eles não se prestem a uma
definição precisa.

4. MORALIDADE ADMINISTRATIVA

4.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A noção ética de moralidade (atendimento a va-
lores), já afirmamos, impregna-se em todos os cam-
pos do agir humano e em suas formas de organi-
zação. A moralidade, além de princípio ético geral
do agir humano, ganha conotação jurídica quando
transposta em noções, nunca precisas e acabadas,
para o ordenamento positivo no que podemos dizer
que o direito é atingido por ela de "fora" e de forma
intestino. Vários institutos de direito refletem noções
essencialmente morais, como o abuso de direito, ve-
dação ao enriquecimento ilícito, a boa fé, honesti-
dade e quejandos.

De seu lado, constata-se que qualquer noção de
administração pública envolve a ideia de rés publi-
ca, que pressupõe a ideia de gestão cujo escopo é o
empreendimento de fins também publicamente con-
siderados.5 6 Se assim o é, como supedita Diogo de
Figueiredo Moreira Neto (MOREIRA NETO, 1998:9},
a definição do interesse que deve mover tal ativida-
de passa necessariamente pela axiologia informa-
dora da legitimidade e da legalidade, consideradas
em suas interferências, sobre o quê são imprescin-
díveis as palavras desse autor:

"A captação política dos interessados da sociedade é ime-
diato e define a legitimidade, enquanto a cristalização ju-
rídica desses interesses é mediata e define a legalidade.
Historicamente, a legitimidade precedeu a legalidade e,
por vezes, a legitimidade foi ilegal e a legalidade foi ilegí-
tima, numa evolução secular, ora paralela, ora divergente
e ora convergente, conforme as épocas e as sociedades,
até que se fez sentir uma novíssima necessidade social;
a de conciliá-las, pela submissão de todos os processos
políticos ao Direito. Com a consciência desse fundamental
inferesse foi possível estruturar-se uma organização políti-
ca submetida simultaneamente ò lei - o Estado de Direito
- e ao interesse social prevalecente - o Estado Democrá-
tico - fundidos no conceito constitucionalizado de Estado
Democrático de Direito"
A submissão da ação política ao Direito trouxe, como ime-
diata consequência, a unificação dos interesses sociais po-
liticamente definidos e dos interesses sociais /uridicamente
definidos de nossa sociedade surgindo o conceito de inte-
resse público com as características que bole conhecemos:
interesses coíetivos gerais que a sociedade comete ao Es-

tado para que ele os satisfaça, através de ação jurídica
politicamente fundada" (MOREIRA NETO, 1998: 13).

Expõe Eduardo Garcia de Enterría (ENTERRIA,
1996:40 et seq), reportando-se a Forsthoff, que a
mera legalidade formal administrativa, como técni-
ca de garantia da liberdade, consoante concebida
no século anterior, não mais apresenta necessária
suficiência, pois pressupõe a concepção de uma vida
social autónoma à administração, inexistente em um
estado que se imiscui em todos os âmbitos da socie-
dade. Nisso, a simples ideia de que a atividade da
administração está vinculada somente pelos meios e
limites formais e não igualmente por seus fins leva a
uma situação de exclusão substancial da administra-
ção do âmbito do direito.

A administração, por conseguinte, repise-se mais
e mais, vem sendo, no seu agir, submetida não só a
regras formais, mas a princípios materiais de direito,
que, antes de normas de direito são normas de justi-
ça, de conteúdo axiológico e, como firma Garcia de
Enterría (ENTERRÍA, 1996, 41):

"ban de operar eminentemente, adernas de en ia vito/iza-
cíbn y articulacíon dei comp/e/o de dispos/c/ones escritas,
y en su apficacíon ponderada, allí donde estas dispos/c/o-
nes precisamente nada d/cem:concepfos /urídícos inde-
terminados, cepíos normativos, sfandasds de conducfa,
discrecional/dad, poderes inherentes, cláusulas generales;
estos fenómenos comunes de Ia técnica normativa se dan
también y en grado especialmente intenso, en et âmbi-
to dei Derecho administrativo, donde, adernas, ai quedar
confiado em relleno de los mismos o su e/ercíc/o (como en
el caso máximo de Ia díscredonaltdad, y dentro de ella el
de los poderes normafivosj a Ia Administracion en cuanfo
sujeto, que, como tal díspone e interfere uni/atera/menfe
ias esferas jurídicas de los dudadanos, Ia exigência de una
imp/antación de tales fenómenos en Ia /'usficia material se
presenta con especial energia."

O legislador constituinte brasileiro atento a esses
fenómenos, de forma expressa no artigo 37 da CR,
submeteu a administração pública, em sua totalida-
de, não só ao princípio da legalidade, mas ao da im-
pessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência.

A nós interessa mais de perto o princípio da mo-
ralidade cujo conteúdo passa-se a examinar partin-
do de seus elementos histórico-conceituais.

4.2. CONSIDERAÇÕES HISTÓRICO-
CONCEITUAIS

Esclareceu-se que a possibilidade de considera-
ção de elementos valorativos no âmbito jurídico é
corolário do movimento de moralização do direito,
que ajudou a determinar a superação da estanque
separação Kantiana entre direito e moral e da no-
ção positivista de ciência. Em suma, e arrematando,
considerações axiológicas não são estranhas ao ra-
ciocínio aplicador da lei seja no âmbito jurídico seja
no administrativo.7
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Especificamente, no campo da administração pú-
blica, diz António José Brandão (BRANDÃO, 1951:
456-458), que a moralidade, como elemento prin-
cipiológico de suas ações, foi primeiro referida por
Hauriou. Esclarece que este jurista, no acórdão do
Conselho de Estado de sua lavra, no caso Gommel,
Sirey, pronunciou:

"a legalidade dos atos jurídicos administrativos é fiscaliza-
da pelo recurso baseado na violação da lei; mas a confor-
midade desses aios aos princípios basilares da "boa admi-
nistração", determinante necessária de qualquer decisão
administrativa, é fiscalizada por outro recurso, fundado no
desvio de poder, cuja zona de policiamento é a zona da
"moralidade administrativa"3.

Hauriou, contudo, prossegue António José Bran-
dão, somente definiu o seu conceito de moralidade
administrativa algum tempo depois, já na 10a edi-
ção da obra "Précis" , nos seguintes termos:

"conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina inte-
rior da administração"(BRANDÃO, T951:457).

No Brasil, informa Caio Tático (TÁCITO, 2000:1),
sua presença em norma de cunho constitucional foi
uma realidade no Decreto n. 19-398 de l T de no-
vembro de 1930, instituidor do Governo Provisório
da República dos Estados Unidos do Brasil, cujo ar-
tigo 7o mantinha as leis, obrigações e direitos da
esfera pública em vigor "salvo os que, submetidos
a revisão, contravenham o interesse público e a
moralidade administrativa". Depois de desaparecer
do cenário positivo constitucional que se segue, o
princípio da moralidade ressurgiu com destaque na
Constituição Federal de 1988.

Em termos doutrinários, aponta-se o pioneiris-
mo de Manoel de Oliveira Franco Sobrinho com a
obra "Controle da Moralidade Administrativa" (Cf.
FIGUEIREDO, 2000:51), na qual se lia:

"Muito embora não se cometam falhas legais, a ordem ju-
rídica não justifica no excesso, no desvio, no arbítrio, mo-
tivações outras que não encontram garantia no interesse
geral, público e necessário;... o que se quer defender é a
Usura ou a exação nas práticas administrativas;... a pre-
sunção de fim íegal equivale à presunção de moralidade"
(apud, MEDAUAR, J998.-J37).

4.3. CONTEÚDO AXIOLOGICO DO CONCEITO
DE MORALIDADE ADMINISTRATIVA

O desenvolvimento do conceito de moralida-
de administrativa ocorreu tendo como referência a
teoria do desvio de poder, o que fez com que seu
atendimento ou não fosse perceptível na intenção
do agente, ou seja, tanto no desvio de poder quanto
na imoralidade "o agente se utiliza de meios lícitos
para atingir finalidades meíajurídicas irregulares"
(PIETRO, 1997:68), com o que se identificava a imo-

ralidade administrativa a uma das formas de ilegali-
dade (PIETRO, 1997:70).

Se em algum momento da análise do sistema ju-
rídico nacional tal conclusão foi possível, este não
mais sobrevive com a fundação da ordem levada a
efeito pela Constituição de 1988, pois, o princípio
da moralidade administrativa veio expresso de for-
ma autónoma no artigo 37, que traz ao seu lado o
princípio da legalidade, fato que, de logo, impede
uma identificação ou absorção de um pelo outro,
sob pena de destituir de conteúdo a regra constitu-
cional.

Ademais, a moralidade administrativa não tem
única previsão nesse artigo, regendo, entre outros,
o inciso LXXIV do artigo 5o que: "qualquer cidadão
é parte legítima para propor ação popular que vise
a anular ato lesivo ao património público ou de
entidade de que o Estado participe, à moralidade
administrativa"; no parágrafo nono do artigo 14, a
moralidade é protegida com a determinação da es-
tipulação de hipóteses de inelegibilidade visando o
seu resguardo: "Lei Complementar estabelecerá ou-
tros casos de inelegibilidade e os prazos de sua ces-
sação, a fim de proteger a probidade administrativa,
a moralidade para o exercício do mandato".

66A captação política dos
interessados da sociedade

é imediata e define a legitimidade,
enquanto a cristalização jurídica

desses interesses é mediata
e define a legalidade

Considerando-se, deforma a priori, sem maiores
discussões sobre o tema, a probidade administra-
tiva como uma das faces da moral administrativa,
constatam-se várias outras disposições: o artigo 85
da CF considera como crime de responsabilidade do
Presidente da República os atos que atentem contra
a probidade administrativa; o parágrafo quarto do
artigo 37 sanciona os atos de improbidade com a
suspensão dos direitos políticos, a perda da função
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarci-
mento ao erário.

A par das disposições constitucionais, várias nor-
mas infraconstitucionais têm sido editadas impul-
sionadas pela ideia de moralização da atividade da
administração como, mais hodiernamente, a Lei da
Improbidade Administrativa, Lei n. 8.429/92, a LC
101/2000, que regulamenta os aios de gestão fiscal
e a Lei n. 10.028/2000 que define os crimes de res-
ponsabilidade fiscal.
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Não se tem, por conseguinte, como considerar
procedente espelhar o princípio da moralidade na
legalidade, o que fica claro nas palavras do Minis-
tro do STJ Demócrito Reinaldo, citado por Oswal-
do Othon de Pontes Saraiva Filho (SARAIVA FILHO,
1996: 126):

"O constituinte, portanto, estafae/eceu nítida distinção: ju-
rid/cízou a moralidade, deíinindo-a como princípio, para
viger, paralelamente, com o da legalidade. A distinção é
evidente e necessária. A moralidade administrativa Íntegra
o direito (constitucional) como elemento de observância
indeclinável (irretorquivel), mas não está ínsíta na lega-
lidade, nem desta constitui corolário. O legislador consti-
tuinte, ao instituir o princípio, não cuidou de mero reenvio
da norma legal a norma moral, mas atribui à moralida-
de administrativa relevância jurídica, de eficácia plena e
mandamental autónoma - e de vida própria."

Por seu lado, pontua Ives Gandra da Silva Mar-
tins (MARTINS, 1996:18), após alçar o princípio da
moralidade ao posto de mais importante princípio
a nortear a atívídade do administrador público, que
os demais princípios, legalidade, impessoalidade e
publicidade9, sim, acabam por "desaguar na mora-
lidade pública", contrariamente ao que se entendia,
ou seja:

"Dizer, pois, que os administradores devem cumprir a lei é
reiterar formulação essencial e postada no mais relevante
artigo da Constituição Federal que é voltada ao cidadão
mais do que àqueles que devem servir.

Por outro lado, determinar que o administrador
público deve ser impessoal, pois está à disposição
da sociedade, não podendo privilegiar amigos, pa-
rentes ou interesses em detrimento do bem servir, é
afetar faceta da ética administrativa, sendo, pois, a
impessoalidade dimensão parcial da moralidade.

O mesmo se dá com o princípio da publicidade.
Exceção feita às questões de segurança nacional, os
atos administrativos devem ser transparentes, não se
admitindo decisões escusas, resoluções de gaveta,
visto que o administrado não pode desconhecer as
regras da administração." (MARTINS, 1996:18-20)

Ademais, mormente no Brasil, há, atualmente,
um verdadeiro clamor popular no sentido de coibir
os atos que atentem contra os valores públicos e
de uso da administração em proveito pessoal.
Portanto, é tendo em vista esse contexto de ideias
que se deve buscar o campo axiológico-conceitual
da moralidade administrativa e a forma como ela
deve vincular a atividade administrativa, o que de-
penderá da eficiência das formas de controle previs-
tas; valendo, entretanto, afirmar, de imediato, que,
tratando-se de princípio, a moralidade, é norma pri-
meira, axiológica, que deve informar todo o sistema
legal (mormente o administrativo), cujo atendimento
é pressuposto de validade dos atos jurídicos levados

a efeito.

Assim sendo, pergunta-se: existindo vigentes,
como constatado, no envolver da tessitura social,
todo um amálgama de valores morais entrelaçados
e dominantes, será que o que chamamos de moral
administrativa com este se confunde ou há uma mo-
ral propriamente administrativa? É o que colimamos
responder.

Hauriou, resume Sérgio de Andréa Ferreira (FER-
REIRA, 2000: 126), referiu-se à moralidade adminis-
trativa

"mencionando, de início, a conformidade com os princí-
pios basilares da boa administração, ao conjunto de regras
de conduto tiradas da disciplina interior da Administração,
da sua disciplina interna; para, depois, sucessivamente,
aludir ao ultrapasse do controle da legalidade estrita, a
fim de se atingir uma moral jurídica, e/s que quem toma
decisões tem de escolher, não só o íegoí em face do ilegal;
o justo, frente o injusto; o conveniente, em desfavor do
inconveniente,mas também o honesto, diante do desones-
to".

Hauriou reconhecia, dessarte, que existia no seio
da própria administração um conjunto de regras que
formavam uma espécie de axiologia institucional
que não se confundia com a moral comum.

A partir desse entendimento a doutrina adminis-
írativista urdiu o conceito de moralidade adminis-
trativa que vem sendo o dominante e que dele não
destoa. Para seu melhor entendimento imprescindí-
vel o percurso traçado por Diogo de Figueiredo Mo-
reira Neto (MOREIRA NETO, 1992: 7-9): partindo do
conceito de Hauriou, alerta ele que duas premissas
devem ser trazidas à balha, por primeiro, a distinção
bergsoniana entre moral aberta e moral fechada,
aquela, própria da dimensão anímica do indivíduo,
que está em sua consciência a lhe ditar o bem e o
mal, esta, gerada dentro de uma coletividade, den-
tro de um grupo, manietada aos fins deste grupo;
por segundo, a noção dada por Weber de moral de
intenção, que seria aquela considerada a partir da
vontade do agente, e moral de resultado cuja cons-
tatação é feita a partir da objetivação da vontade na
ação e seu resultado, ou seja, na consentaneidade
entre a ação e o fim que lhe informa na origem. A
moral administrativa seria fechada e de resultados.

Nesse contexto, para Hauriou, a administração é
engendrada com caráíer institucional, dirigida a um
fim, logo:

"A subordinação do poder público a esta função possui
caráter institucional; por sua vez, a atividade daque/es,
que servem à admín/sfracão, denota caráter funcional:
o poder público encontra-se ao serviço da ideia madre,
dela retirando o programa da ação a desenvolver; as ati-
vidades dos administradores, se utilizam meios jurídicos e
técnicos, destinam-se, por sua vez a lograr, como resul-
tado, a prestação de um serviço de interesse geral e, por
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isso, realizam uma função enquanto concretizam a ideia
d/refrâ. (BRANDÃO, 1957:458}
Posto isso, conc/uí Diogo de Figueiredo (MORE/RA NETO,
190:08), a moral administrativa; "trata-se de um sistema
de moral fechada, próprio da Administração Pública, que
exige de seus agentes absoluta fidelidade à produção de
resultados que sejam adequados à satisfação dos interes-
ses públicos, assim por lei caracterizados e a ela cometi-
dos".

Conseguintemeníe, a moral administrativa seria
aquela própria de uma coletividade institucionaliza-
da, e, assim sendo, organizada em função de deter-
minado fim, daí a funcionalidade de seus agentes;
por outro lado, a moral administrativa se situa não
animicamente na intenção do agente, mas, sendo
uma moral de resultados, na sua conduta objetiva-
mente considerada em face dos fins propostos.

Não cremos, contudo, que o alcance do princípio
da moral administrativa deva se resumir na sua for-
mação no seio da instituição que é administração,
em face de seus fins funcionais.

De forma crescente, o que se exige justiça e pro-
bidade em face da moralidade administrativa, que
não têm medida somente no espaço interno da ad-
ministração. Passe o truismo, mas não se pode falar
de um justo administrativo ou de um honesto admi-
nistrativo diferente de um justo ou um honesto no
restante do corpo social.

A administração pública é sim dirigida por fins
próprios, entretanto, os conceitos a eles relativos de-
vem ser preenchidos por elementos apreendidos no
tecido axiológico social, sob pena de se constituir em
puro regime de força. A Constituição Federal do Bra-
sil reconhece que o povo é a fonte da qual emana
o poder político, logo, o rei é por ele posto, e, nesse
passo, deve ser deposto se não assume o verdadeiro
papel de delegatário do poder, espancando de sua
frente interesses outros que não os do delegante.

O mero critério teleológico, desse modo, não é
suficiente para dizer se o ato administrativo está ou
não de acordo com a moral administrativa, o ato
não pode ser somente finalisticamente moral, mas o
deve ser ontologicamente.

Vale, nesse ponto, a transcrição de dois momen-
tos da doutrina de Carmen Lúcia Antunes Rocha:

"a razão ética que fundamento o sistema jurídico não é
uma "razão de Estado". Na perspectiva democrática, o
direito de que se cuida é o direito legitimamente elabo-
rado pelo próprio povo, diretamente ou por meio de seus
representantes. A ideia da qual se extraem os valores a
serem absorvidos pelo sistema jurídico na elaboração do
principio da moralidade administrativa é aquela afirmada
pela própria sociedade segundo suas razoes de crença e
confiança em determinado ideal de Justiça, que ela busca
realizar por meio do Estado. "(ROCHA, 1994:190)
"o Estado não é a fonte de uma Moral segundo suas pró-
prias razões, com se fosse um fim e a sociedade um meio.
O Estado é a pessoa criada pelo homem para realizar os

seus fins numa convivência política harmónica. Quando e
onde o Estado arvora-se em fonte de uma moral e trans-
forma-se em um fim, não há, ali, qualquer moral preva-
lecendo, pois o que em seu nome se pratica não pode ser
assim considerado pela circunstância de que ali estará a
aplicar regras antidemocráticas, de voluntarismo do even-
tual detentor do poder, sem preocupação com o ideário
jurídico da sociedade". (ROCHA, 1994:191)

Ora, não há um fim da administração fora do fim
do corpo social que se possa considerar legítimo. E
preciso construir-se o que podemos chamar de con-
ceito democrático de moralidade administrativa, o
que somente pode ser feito de fora para dentro da
administração, pelo povo e seus valores.

Enfim, a moralidade que deve revestir o ato ad-
ministrativo não é distinta da que deve revestir ato
de qualquer delegatário de poder político, sendo an-
tes que uma moral própria e interna da administra-
ção, uma moral informada pelos valores, entre eles
a justiça e honestidade, reinantes no meio social. É
óbvio que hão de se formar valores internos ò admi-
nistração, os quais, todavia, se distintos, soçobrarão
em conflito aos valores sociais.

Não se nega que a finalidade é ponto essencial à
mensuração da adequação moral dos atos adminis-
trativos, pois, por óbvio, não lhe sendo subjacente
finalidade pública será ele ilegal por desvio de fi-
nalidade. Mas, consoante podemos inferir, o critério
não exaure a legitimidade que aqui também se quer
considerada como pressuposto de validade do ato
administrativo.

Evidentemente uma tal ordem de premissas abre
oportunidade de críticas àqueles que elegeram a
segurança como vetor principal de seu pensamen-
to, mas a crítica é ideológica, porquanto, o fato de
não existirem no campo axiológico critérios objetivos
seguros não significa que tenhamos que fugir das
constatações lançadas?

Afinal, não é característica própria dos princípios
uma fluidez conceituai, um grau de abstração ele-
vado, os quais "por serem vagos e indeterminados,
carecem de mediações concretizadoras", sendo eles
"standars juridicamente vinculantes radicados nas
exigências de justiça (Dworkin) ou na ideia de direito
(Larenz)" (CANOTILHO, 1998: 1034}?

Portanto, esses elementos são próprios do exa-
me que se faz, e o contra-argumenío, em prolepse
referido, é falso, haja vista que a moralidade como
norma principiológica não ganha concretização em
si mesma, cabendo aos delegatários do poder políti-
co mediarem a sua aplicação.

Assim que, cumprida a singela função suscitado-
ra da questão, podemos, no epílogo, concluir que
a moralidade, sendo princípio constitucional, envol-
ve juízo tanto de legalidade formal quanto de legi-
timidade formulado com base na tábua de valores
socialmente vigentes, ao que deve estar atento o
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agente administrativo no exercício de sua atividade.
Em tal prumo, o atendimento à moralidade adminis-
trativa é condição de validade do ato administrativo,
suscetível de controle pelo Poder Judiciário.

5. CONCLUSÃO
1. No campo do convívio social o acordo que o

possibilita faz surgir todo um amálgama valorativo
que serve de padrão de moral. Ou seja, moral, ético
é o que não infringe os valores reinantes em um
determinado contexto social e histórico. Nisso, a ati-
vidade humana rege-se, num primeiro e geral mo-
mento, por este sentido de moral, que é histórico: o
que é de acordo com a moral em um determinado
momento poderá não sê-lo em outro.

2. A legitimidade do Direito e, conseguintemen-
te, das açóes do Estado que, dentro de um contexto
positivista, identificava-se com critérios de legalida-
de formal com a ingerência da democracia emigrou
da mera força coativa para a capacidade de aceita-
ção social do direito posto.

3. Assim, cada vez mais se instala no setor jurí-
dico a consciência de uma validade legal material,
do que é exemplo a ideia de devido processo legal
substancial que exige, no próprio processo legislati-
vo, não só o atendimento ao aspecto procedimental,
mas aos valores e princípios constitucionais como o
princípio da proporcionalidade, e, no direito admi-
nistrativo, particularmente, o princípio da moralida-
de com a exigência de probidade no trato da coisa
pública.

4. O conceito de moralidade dominante no ad-
ministrativismo, forjado a partir das ideias de Hau-
riou, consiste num sistema de moral fechada, ou
seja, própria do grupo que tem como referência (ad-
ministração pública), organizada em função de de-
terminado fim, daí a funcionalidade de seus agentes,
devendo a moralidade da conduta ser aferida não
no plano anímico do sujeito, mas na sua existência
objetiva considerada em face dos fins propostos.

Concluímos, entretanto, que, apesar de se formar
essa moral interna ela é condicionada pelos valores
socialmente considerados e não esgota o conteúdo
de valor do conceito de moralidade administrativa.

5.Cada vez mais, o que se exige em face da mo-
ralidade administrativa é Justiça e probidade que
não têm medida somente no espaço interno da ad-
ministração. Decerto, passe o truismo, não se pode
falar de um justo administrativo ou de um honesto
administrativo diferente de um justo ou um honesto
no corpo social.

6. Portanto, a moralidade que deve revestir o ato
administrativo não é distinta da que deve revestir
os atos de qualquer delegatário de poder político,

sendo antes que uma moral própria e interna da
administração, uma moral informada pelos valores,
entre e!es a justiça e honestidade, reinantes no meio
social.

7. Enfim a moralidade como norma principioló-
gica não ganha concretização em si mesma, caben-
do aos delegatários do poder político mediarem a
sua aplicação.
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Penhora on line:
Uma abordagem acerca

de seu conceito, sua aplicação
e aspectos da legalidade

1. INTRODUÇÃO
A Jurisdição, no Estado brasi-

leiro, tem passado por uma crise,
tendo em vista não estar sendo ca-
paz de solucionar com eficiência
os conflitos a ela apresentados. Os
processos amontoam-se nos tribu-
nais, que não conseguem equilibrar
a conta entre processos novos e os
julgados, o que faz litígios perdura-
rem por vários anos sem nenhuma
solução.

Além disso, quando se chega
a uma decisão final, normalmente
após vários anos de discussão, não
significa dizer que a parte vencedo-
ra irá receber imediatamente o bem da vida, pois,
para que isso ocorra deverá ter início uma outra lon-
ga e tortuosa fase, a de execução.

Tudo isso, gera um clima de total descrédito na
Justiça e no Estado brasileiro. O que precisa ser, ur-
gentemente, revertido, através de reformas na le-
gislação processual, bem como com a adoção de
instrumentos inovadores e eficazes como a Penhora
on line.

A Penhora on line nasceu em 2001, tendo por
finalidade aumentar a eficiência nas execuções das
obrigações por quantia certa. O seu nascimento
ocorreu por meio de Convénio firmado entre o Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) e o Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF) de um lado, e o Banco Central do
Brasil (BACEN) de outro, em que foi possibilitado aos
Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça
terem acesso ao Sistema de Solicitações do Poder
Judiciário ao Banco Central (BACEN JUD).

Logo no ano seguinte, o Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) firmou um convénio idêntico com o Ba-
cen e, de lá para cá, os magistrados vinculados aos
diversos Tribunais Regionais do Trabalho têm utiliza-
do maciçamente o instrumento da Penhora on line,

Reina/do Paixão
Servidor da Sufaseção Judiciário de Caxias

o que acarretou enorme ganho de
tempo para os credores trabalhista.

Inobstante a Justiça do Traba-
lho não ter sido a primeira a firmar
convénio com o Bacen, atualmen-
te, é ela que responde pela imensa
maioria dos acessos ao Bacen Jud.
Segundo notícia veiculada na pági-
na eletrônica do TST, a Justiça Tra-
balhista foi, em 2004, responsável
por 94% (noventa e quatro por cen-
to) da demanda do sistema, restan-
do apenas 6% (seis por cento) para
as Justiças Federal e Estadual.1

2 A PENHORA ON MNE

2.1 A GÉNESE DO SISTEMA BACEN-JUD

A penhora, seja nas execuções trabalhistas seja
nas execuções cíveis, deve recair primeiramente so-
bre pecúnia, objeto de maior liquidez. Mas, as pe-
nhoras sobre dinheiro eram e, sem a utilização da
Penhora on line, continuam sendo raras, pois as
pessoas quase nunca têm em mãos quantias expres-
sivas, capazes de garantir uma execução, Normal-
mente, as quantias mais volumosas de dinheiro são
guardadas em bancos, cultura que foi alimentada
pelos anos de altos índices inflacionários e pela cres-
cente criminalidade.

Dessa forma, para que se pudessem efetuar as
penhoras seguindo estritamente a ordem de prefe-
rência estabelecida no art. 655 do CPC, os magis-
trados passaram, através de ofícios, a requisitar das
casas bancárias ou do próprio Banco Central infor-
mações financeiras sobre o executado.

A prática de enviar ofícios ao Banco Central teve
início em 1992, quando o Bacen recebeu o primeiro
ofício de um juiz solicitando informações bancárias
de um cidadão. O magistrado, com o intuito de pou-

'BRASIL. TST Exposição no TST mosfrorá aperfeiçoamentos no Bacen Jud. Disponível em: <http://www.tst.gov.br/noticios/> Acesso em:
20 abr. 2005.
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par tempo, ao invés de enviar ofícios para diversas
instituições bancárias diferentes, remetia uma úni-
ca comunicação para o Banco Central do Brasil e
este se encarregava de distribuir a ordem a todos
os bancos, por meio de seu sistema interno de in-
formações disponibilizadas aos bancos. Este método
demonstrou ser o mais eficaz, no caso do credor não
ter nenhuma informação referente à vida bancária
do executado, pois poupava tempo na execução,
evitando a longa demora das respostas dos bancos,
se utilizado o método de se oficiar cada instituição
financeira individualmente.

Com o passar dos anos, a prática foi se tornan-
do cada vez mais corriqueira, chegando, no ano de
2001, a atingir a marca de 250 solicitações diárias
e 90 mil no ano.2 Daí, percebeu-se a necessidade
de aprimorar e dinamizar o atendimento das solici-
tações, criando-se o Bacen-Jud (Sistema de Solicita-
ções do Poder Judiciário ao Banco Central).

2.2. O SISTEMA BACEN-JUD
O Bacen-Jud é um sistema criado pelo Banco

Central do Brasil para atender as solicitações de in-
formações feitas pelos membros dos Tribunais con-
veniados. E para ter acesso ao sistema, os Tribunais
interessados devem firmar convénio com o Banco
Central ou aderir a convénios já firmados.

Por meio do sistema, os magistrados, utilizando
um terminal de computador comum e uma cone-
xão de internet, podem solicitar informações sobre
a existência de contas e movimentações financeiras
em nome do executado ou solicitar o imediato blo-
queio de valores existentes em contas do executado,
tudo isso, utilizando apenas o número de seu CPF
(Cadastro Nacional de Pessoas Físicas) ou, em se
tratando de devedor com personalidade jurídica, do
CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas). Para
tanto, o sistema exige que seja utilizada pelo julga-
dor uma senha, de uso pessoal e intransferível.

O sistema é bastante seguro, pois conta com os
mesmos rígidos controles de segurança da infor-
mação utilizados em todas as operações efetuadas
pelo Bacen. Garantindo, assim, que as informações
trocadas via Bacen-Jud permaneçam inacessíveis às
pessoas não habilitadas para tanto.

Deve-se ressaltar, porérn, que o Sistema não mo-
dificou em nada aquilo que já ocorria, apenas apri-
morou a forma de realizar, possibilitando o envio
de solicitações via internet. Isto é, o que antes era
feito via correio, com a demoro natural desse tipo
de serviço, hoje ocorre via web em prazos bastante
exíguos. Tal mudança representou enorme ganho de
tempo para as execuções.

2.3. AS CRÍTICAS AO SISTEMA

Embora a penhora on line tenha trazido claros
avanços às Execuções, nem todos concordam com
a sua utilização, tanto que ela tem sido alvo de se-
veras críticas no mundo jurídico, principalmente, de
advogados ligados ao meio empresarial.

Um dos principais argumentos utilizado pelos
críticos do sistema é que a utilização da Penhora
on line acabe por inviabilizar o funcionamento de
empresas, se recair sobre numerários que seriam
utilizados para pagamento de salários, tributos e
fornecedores. Além disso, argumenta-se que sua
utilização desrespeita o princípio do menor sacrifí-
cio do executado, princípio previsto no art. 620 do
CPC, e que o Sistema seria inconstitucional por vio-
lar diversos dispositivos constitucionais, estas dugs
últimas críticas serão mais bem analisadas à frente.

O argumento de que a Penhora on line pode-
ria inviabilizar o funcionamento de empresas é fa-
cilmente rebatível, pois não se pode cogitar que a
realização da constrição judicial inviabilizará o fun-
cionamento de qualquer empresa, eís que apenas
estar-se-á cobrando aquilo que ela deve. E seria um
absurdo completo se admitir que a cobrança de uma
dívida líquida e certa, pelo menos se presume que
seja, inviabilizasse a atividade empresarial de uma
dada empresa. Acatar este argumento seria permitir
que empresários não arcassem com seus compro-
missos tendo a desculpa de que, se assim o fizes-
sem, iriam à bancarrota. Nada mais descabido.

2.4. AS LIMITAÇÕES TÉCNICAS
DO BACEN JUD

Vimos que a ordem de bloqueio é feita via in-
ternet, sendo rapidamente processada e atendida.
Entretanto, o mesmo não ocorre com a comunicação
entre os bancos que efetuaram a penhora e o Ma-
gistrado que a ordenou, pois a mesma é realizada
toda por meio de correspondências enviadas pelo
correio, o que representa enorme perda de tempo
e, consequentemente, nos casos de bloqueios múlti-
plos, prejuízos para o executado.

Outro problema é a falta de comunicação entre
os bancos quando é emitida a ordern, impossibili-
tando a troca de informações com o fim de impedir
a indesejável multiplicidade de bloqueios, pois as
instituições bancárias realizam a ordem simultane-
amente sem haver controle de quantos bloqueios
foram realizados.

Portanto, as principais limitações enfrentadas
pelo Sistema Bacen Jud são de ordem técnica, re-
ferindo-se às duas dificuldades de comunicação re-
latadas acima. E elas acarretam o maior problema
que o Sistema enfrenta: os bloqueios múltiplos, os
quais constituem excesso de penhora.

3F/UZA, Taííona. Os Processos de Execução e os Convénios com o BANCO CENTRAI.. Revista Consu/ex. fs./J, )5 de maio de 2002.
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Os bloqueios múltiplos ocorrem no caso do exe-
cutado manter diversas contas em vários estabele-
cimentos bancários, pois a ordem emitida pelo Ma-
gistrado será cumprida, ao mesmo tempo, em todos
os bancos nos quais haja valores cujo titular seja o
executado, ocasionando, dessa forma, a multiplici-
dade de bloqueios.

Os chamados bloqueios múltiplos, além de se-
rem injustos, ocasionam danosas consequências aos
executados, uma vez que será penhorado quantida-
de de numerário superior àquilo que a pessoa jurí-
dica ou física efetivamente deve.

Nesse caso sím pode haver a inviabilização de
empresas, por ficarem estas impedidas de saldar
todas as suas obrigações, tudo por conta de uma
medida ilegítima.

O argumento de que
a Penhora on line poderia

inviabilizar o funcionamento
de empresas é facilmente rebatível,

pois não se pode cogitar que
a realização da constrição judicial
inviabilizará o funcionamento de

qualquer empresa, eis que apenas
estar-se-á cobrando aquilo

que ela deve

Contudo, a solução desta falha do Sistema tem
sido perseguida. E está prometida para os próximos
meses a realização de modificações no sistema que
irão solucionar os problemas de comunicação antes
relatados.

O objetivo é informatizar totalmente o sistema
para minimizar a ocorrência de defeitos como os
descritos acima. E, se ainda assim ocorrerem blo-
queios múltiplos, se poderá, pelo novo sistema, efe-
tuar o desbloqueio em quarenta e oito horas, por-
tanto, bem mais rápido do que ocorre atualmente
com as comunicações via correio.

3. A PENHORA ON LINE E OS PRINCÍPIOS
DA MÁXIMA UTILIDADE DA EXECUÇÃO
E DO MENOR SACRIFÍCIO DO DEVEDOR

As execuções estão submetidas aos mesmos prin-
cípios que norteiam o processo de conhecimento,
tais como, o do devido processo legal, da isonomia,

do contraditório, do juiz natural, e da motivação das
decisões. Além desses, sobre a execução incide os
princípios da máxima utilidade da execução e do
menor sacrifício do devedor.

Questão interessante a ser tratada é a relativa
ao embate entre os princípios da máxima utilidade
da execução e o do menor sacrifício do executado,
os quais, com a utilização da penhora on line, têm
estado em constante atrito, conforme entendimento
de alguns juristas.

Pelo princípio da máxima utilidade da execução,
o credor deve receber exatamente aquilo que te-
ria direito caso não houvesse resistência do réu em
cumprir com sua obrigação ou, pelo menos, parte
do que estava o devedor obrigado, isso, se este não
puder arcar com a totalidade da obrigação.

E, mediante todo o dinamismo e a real presta-
ção jurisdicional proporcionada pela utilização da
penhora por meio eletrônico, pode-se afirmar que
o sistema Bacen Jud está em inteira conformidade
com o este princípio. Mas, não só isso, nada custa
afirmar também que a utilização do sistema decor-
re desse mandamento principiológico, o qual, nos
últimos anos, tem sido motivo de preocupação por
parte da Justiça brasileira, interessada em tornar
efetivos os seus pronunciamentos.

Por outro lado, é vigente também o princípio do
menor sacrifício do executado, pelo qual, ao proce-
der-se à execução, deve-se procurar o meio menos
oneroso para a parte devedora. E como ordena o
art. 620 do CPC, no caso do magistrado estar dian-
te de formas diferentes para satisfazer a obrigação,
deverá ele optar pelo modo menos traumático para
o devedor.

Com isso, percebemos que o Processo brasileiro
tem a intenção de salvaguardar também o devedor,
mantendo um relativo equilíbrio na relação entre
este e o credor.

Ressalte-se que os dois princípios regentes das
execuções geram grande cizânia no meio jurídico.
São vários e divergentes os entendimentos, vejamos
alguns: o Ministro do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), Teori Albino Zavascki, em voto proferido no
julgamento do AGA 483.789/MG, já defendeu que
a ordem estabelecida no art. 655 do CPC deve ser
respeitada, todavia, estando-se diante de situações
excepcionais, pode a mesma sofrer uma relativiza-
ção, baseada no art. 020 daquele Diploma Legal.3

Entendimento diverso teve o Ministro Sálvio de Fi-
gueiredo Teixeira no julgamento do RESP 2644957
SP, defendendo que a prioridade é pela adequação
do caso concreto aos dois princípios, aplicando-se a
ordem do art- 655 do CPC, somente quando possí-
vel3.

3JUS NAVIGANDI. O processo de execução. Conflito entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e o da efetividade. A penhoro on-line
como ferramenta de coação do devedor. Teres/na, n. 237, mar. 2004. Disponível em; <http://wwwl.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4896>.
Acesso em: ?8 ouf. 2004.
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A grande diferença que percebemos entre os dois
entendimentos é que, no primeiro, prioriza-se a gra-
dação legal, somente desprezando-a em situações
excepcionais, e pelo outro entendimento relega-se a
ordem preferencia! a uma atuação coadjuvante, de-
fendendo-se que, primeiramente, deve-se levar em
consideração os dois princípios contrapostos para só
em seguida, se possível, observar a ordem legal.

Há também aqueles que defendem a supremacia
do princípio do menor sacrifício do devedor sobre
o princípio da máxima utilidade da execução. E há
outros que defendem a utilização do rol contido no
art. 055 do CPC, independente de qualquer peculia-
ridade existente no caso.

Filiamo-nos ao entendimento do Ministro Teori
Albino Zavascki, pois acreditamos ser o mais sensato
e por termos reservas a todos os outros entendimen-
tos.

Portanto, a ordem do art. 655 tem de ser segui-
da, só cabendo o desprezo de cada um dos incisos,
quando for infrutífera a diligência com o fim de pe-
nhorar o bem nele previsto, com isso, empreenden-
do-se nova tentativa a procura de bem estabelecido
no inciso imediatamente posterior e assim sucessi-
vamente.

Entretanto, a ordem de preferência dos bens a
sofrerem a penhora pode ser relativizada, mediante
situações excepcionais que assim exijam. Dessa for-
ma, o respeito à gradação deve ser a regra, mas não
uma norma estanque, insuscetível de ser amoldada
às situações concretas, comportando exceções.

Nesse sentido, defendemos que a penhora on
line pode ser utilizada sem ferir o princípio do me-
nor sacrifício do devedor, haja vista que se estaria
apenas seguindo a ordem preferencial, a qual esta-
belece o dinheiro como sendo o objeto primordial a
sofrer uma penhora.

Todavia, devem ser consideradas as peculiari-
dades que podem envolver um determinado caso.
No mesmo passo, defendemos uma aplicação mais
cuidadosa do Bacen Jud, pois, embora seja ele uma
fantástica ferramenta a favor da efetiva justiça, pode
ser bastante danoso a uma parte, momentaneamen-
te, mais frágil.

Dessa forma, o magistrado deve, quando dispu-
ser do sistema Bacen Jud, ter em mente sempre or-
denar a medida de penhora via web, vez que, como
vimos, grande parte das vezes, o numerário perten-
cente ao devedor está repousando em uma conta
ou aplicação financeira de alguma casa bancária.
No entanto, estando o julgador diante de elementos
que levem a crer que o devedor passa por sérias
dificuldades financeiras e que, com a medida, terá o
agravamento dessa situação, é recomendável que a
ordem de penhora tenha em vista outros bens dife-
rentes de pecúnia.

Tal cuidado é necessário para que, com o intuito

de garantir o direito do credor, não se fira de morte
o devedor, levando-o à ruína completa, o que po-
derá acarretar um completo estado de insolvência,
que, por sua vez, trará prejuízos a diversos outros
credores.

E bem verdade que é dever do Judiciário garantir
os direitos de quem os possui, mas não pode este
Poder, sob esta alegação, levar o devedor honesto
ao estado de insolvência quando este poderia, após
algum tempo, se recuperar e retomar o cumprimen-
to de todas as suas obrigações.

Já em se tratando de uma empresa ou pessoa
física que goze de evidente boa saúde financeira,
deverá o juiz, sem titubear, ordenar a Penhora on
line, pois estará evidenciada a mã-fé do devedor, o
qual não faz frente aos seus compromissos por livre
e espontânea vontade. Nesta situação, estão multi-
nacionais e grandes empresas brasileiras que insis-
tem em não pagar todos os direitos trabalhistas de
seus empregados e os tributos devidos.

4. A QUESTÃO DA CONSTITUGIONALIDADE
DA PENHORA ON LINE

Além da enorme quantidade de críticas que o
Sistema tem sofrido, ele também está tendo a sua
constitucionalidade questionada em duas Ações Di-
reta de Inconstitucionalidade. Uma tem por reque-
rente o Partido da Frente Liberal (PFL), a outra é de
autoria da Confederação Nacional dos Transportes
(CNT). Frise-se que, nas ações, insurgiu-se contra
os Provimentos n°s 01 e 03/2003 da Corregedoria-
Geral da Justiça do Trabalho e contra o Convénio
BACEN/TST/2002. Isto é, restringiram-se a impug-
nar atos da Justiça do Trabalho, até mesmo devido
ao enorme sucesso da Penhora on line nessa justiça
especializada, mas, caso sejam vitoriosas as ações,
não resta dúvidas que o convénio firmado pelo STJ e
CJF também será deslegitimado.

É vasta, segundo os autores das ações, a quanti-
dade de normas constitucionais que estariam sendo
violadas com a utilização do Bacen Jud.

Primeiramente, alega-se a inconstitucionalidade
formal dos atos, com a violação dos artigos 2°, 61,
5°, II, 192, caput, 48, caput, 22, l, e 241, da Cons-
tituição Federal.

Argumenta-se que o Judiciário estaria legislan-
do, função de responsabilidade do Poder Legislativo,
dessa forma, ferindo-se a tripartição de poderes e o
processo legislativo.

Entendem os autores, notadamente a Confede-
ração Nacional dos Transportes, que a matéria tra-
tada nos Provimentos tem natureza processual, e,
portanto, deveria está regulamentada por leis e não
por meros atos administrativos.

Não é preciso grande esforço para contrariar os
argumentos esposados. Em primeiro lugar, o Tribu-
nal Superior do Trabalho não legislou, pois a maté-
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ria regulada nos atos impugnados não traz à batia
qualquer inovação processual, pois apenas coloca à
disposição dos magistrados uma formo mais eficien-
te de proceder às penhoras de valores depositados
em bancos, o que vem aprimorar o que já ocorria
na prática.

Não há, por conseguinte, a criação de nenhuma
nova forma de penhora, e sim uma atualização des-
sa forma de constrição de bens, frente aos avanços
tecnológicos. A única novidade proporcionada pela
utilização do sistema Bacen Jud é que as execuções
fadadas ao insucesso atingem o seu objetivo, que é
de garantir ao credor o recebimento da prestação
devida.

Por isso, não tem sentido alegar a imprescindibi-
lidade de Lei para se discorrer sobre o assunto, uma
vez que se encontra ele mais do que regulamentado
pelos vários dispositivos processuais pertinentes ao
tema.

Quanto à inconstitucionalidade do ponto de vista
material, alegam os autores que restaram violados
diversos dispositivos constitucionais.

Os primeiros dispositivos ditos violados são o ar-
tigo 1°, caput, incisos II, III e IV. Neles estão estabe-
lecidos, respectivamente, o Estado Democrático de
Direito, a cidadania, a dignidade da pessoa humana
e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

A despeito dos argumentos colacionados pelos
autores, cremos que a Penhora on ííne, ao contrário
do que supõem, faz é reafirmar todos os princípios
mencionados, tendo em vista que sua aplicação tem
garantido a efetividade das decisões judiciais, as
quais, em alguns casos, estariam condenadas a se
tornarem leira morta. Um Judiciário que funcione,
proporcionando aos indivíduos o acesso aos seus
direitos dantes violados, é requisito para a existên-
cia de um autêntico Estado Democrático de Direito,
para a cidadania e para a dignidade da pessoa hu-
mana. No que tange aos valores sociais do trabalho,
sua defesa está, sem dúvida, relacionada ao direito
dos trabalhadores de perceberem os frutos do seu
labor.

Seguem os autores afirmando a violação dos in-
cisos X, XII, XXII e LIV do artigo 5° da Lei Maior. Os
dois primeiros incisos dizem respeito ás garantias da
inviolabilidade da vida privada, da intimidade e do
sígiio de dados, os quais estariam sendo violados
frente à quebra do sigilo bancário ocasionada pelo
uso do Bacen Jud. O inciso XXII se refere à garantia
do Direito de Propriedade, o qual estaria violado pe-
las expropriações realizadas com a penhora on line.
O último se refere à proteção do Devido Processo
Legal.

Atenções maiores merecem os incisos X e XII, ten-
do em vista que são eles que fundamentam a prin-
cipal alegação de inconstitucionalidade, qual seja, a
de que constituiria a Penhora on line uma forma de

quebra do sigilo bancário. Entretanto, não procede
a alegação, haja vista que o juiz não tem conheci-
mento do saldo ou do extraio bancário, ele simples-
mente dá a ordem de bloqueio ao Banco Central e
depois apenas recebe a comunicação da efetivação
ou não do bloqueio. Por conseguinte, violação do si-
gilo não ocorre, pois não há acesso à movimentação
bancária do devedor, tanto que a ordem de penhora
pode ser frustrada pela inexistência de saldo.

Inexiste violação também em relação ao inciso
XXII, uma vez que o ação de penhorar valores de-
positados em contas ou aplicações financeiras não
fere o direito de propriedade, pelo contrário, com
ela garante-se o direito de propriedade do credo?.

Quanto ao Devido Processo Legal, este principio
de forma alguma é violado, passou sim, com o uso
do Bacen Jud, a ser rigorosamente cumprido, haja
vista que para nós a existência do due process of íaw
passa necessariamente pelo cumprimento da obri-
gação imposta em juízo.

Portanto, a Penhora on line e o Bacen Jud são
sim constitucionais, não ferindo nenhum dos dispo-
sitivos acima citados. E é esse o entendimento que
se espera do Supremo Tribunal Federal ao julgar as
duas ADINs.

5. CONCLUSÃO

Algumas conclusões podem ser tiradas de tudo o
que foi dito acima, vejamos:

1) O Estado brasileiro tem falhado no que tange
a sua incapacidade de garantir aos cidadãos o cum-
primento das decisões judiciais, contudo, esta situ-
ação tem sido atenuada pela utilização da Penhora
on line;

2) O sistema Bacen Jud e a Penhora on íine são
grandes instrumentos a serviço do Processo brasi-
leiro, não ferindo o Princípio do Menor Sacrifício do
Devedor, mas apenas dando maior eficácia à execu-
ção, garantindo um maior dinamismo na completa
solução dos litígios;

3) Os mencionados instrumentos já trouxeram
vários avanços à sociedade brasileira, todavia, ne-
cessitam de ajustes técnicos, de modo a não preju-
dicarem as partes litigantes, especialmente o deve-
dor;

4) Sua utilização não viola qualquer dos disposi-
tivos da Constituição, pelo contrário, com ela tem-se
é afirmado diversos princípios constitucionais, além
de garantir uma melhor imagem do Judiciário pe-
rante a sociedade, haja vista este Poder estar cum-
prindo com seu dever Constitucional, qual seja, o de
solucionar os conflitos, o que compreende propor-
cionar a utilização do bem conquistado em juízo;

5) E por fim, conclui-se que a sociedade brasilei-
ra necessita da continuidade dos bons préstimos da
Penhora on line, ainda que seu uso acarrete alguns
amargos efeitos colaterais.
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ELEMENTOS PARA COMPREENSÃO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO:
FORMULAÇÃO DE UM CONCEITO A PARTIR DA TEORIA
DA INTERPRETAÇÃO DO ESPAÇO CONSTITUCIONAL

Rômu/o Lago e Cruz
Concludente do Curso de Preparação à Magistratura da Escola Superior
da Magistratura do Estado do Maranhão - ESMAM. Assessor Jurídico
de Desembargador no TJMA.

1. INTRODUÇÃO
Os instrumentais que promovem

o controle concentrado de consti-
tucionalidade no sistema brasilei-
ro contemporâneo apresentam-se
como essenciais à consecução do
Estado democrático de direito alme-
jado, o que justifica o contínuo pro-
cesso de aperfeiçoamento ao qual
vêm se submetendo, principalmente
em virtude de sua função precípua
de garantir a ordem jurídica vigente
através da realização e concretiza-
ção do espaço constitucional.

A Constituição de 1988 institui,
em seu art. 102, § 1°, a arguição de
descumprimento de preceito fundamental, que foi
regulamentada pela Lei n.° 9.882, de 03 de dezem-
bro de 1999.1

A sociedade brasileira sempre esteve curiosa por
saber qual a amplitude e a verdadeira abrangendo
dessa medida, pois tanto o legislador constituinte
quanto o infraconstitucional não definiram o que se
deveria compreender por preceito fundamental, de
modo que a áspera incumbência de fazê-lo, inclusi-
ve, determinando o seu conteúdo e a sua extensão,
volve-se, sem dúvida, à doutrina e à jurisprudên-
cia.2

Essa assertiva, por certo, não exclui a responsa-
bilidade inerente ao movimento de participação dos
diversos segmentos da sociedade pluralista que se
devem portar como agentes de construção da reali-
dade e, portanto, da Constituição.

A norma constitucional, ao referir-se à categoria
de preceitos fundamentais, põe em relevo a função
social específica que a arguição de descumprimen-
to visa cumprir, que é justamente proteger a nação

TRF-1* REGIÃO
B1BUPT1"* n-\ S£ÇÃO JUDICIÁRIA

L \RANHAO

das situações que violentam aquilo
que lhe é mais sagrado, e que há
de mais valoroso no seu sistema ju-
rídico.3

Em razão disso, põe-se em des-
taque a concepção que identifica a
Constituição como exteriorização
material ou física da cultura e dos
valores imanentes à sociedade a
qual visa regular, de maneira que
sua própria legitimidade dependa
da sintonia existente entre a norma
e o património culturalmente man-
tido pelo Povo.

Ademais, pretende-se realizar
uma observação panorâmica da

Constituição, com o fito de que se tenha uma visão
do todo, o que permite distinguir e ordenar os vários
elementos componentes da estrutura constitucional,
em razão das funções que desempenham no siste-
ma, sem que, com isso, se exclua a justificativa de
uma interpretação sistémica advinda do princípio da
unidade.

Por outro lado, os fundamentos que engendram
um conceito de constituição aberta são de extrema
importância para a constatação de que a norma não
pode ser tída como um documento de substância es-
tática, inerte, simplesmente imposto. Sua interpreta-
ção estará sempre em constante alteração para que
se possa atender à evolução pela qual passa o sis-
tema fundado nos valores e demais forças vivas que
atuam politicamente na sociedade.

Assim, o enunciado constitucional somente irá
adquirir verdadeira normatividade quando se trans-
formar em norma de decisão, aplicável aos acon-
tecimentos quotidianos, competindo, portanto, aos
agentes do processo de concretização um papel es-

'No STF, tramita a AD/n 2231/DF, ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, por meio da qual estão sendo impugnados alguns dispositivos da Lei n.°
9.882/99.
2ADInMc 2024-DF, Rei. Min. Sepú/veda Pertence, DJ 01.12.2000, p. 00070. No STF; foram julgadas duas Questões de Ordem que culminaram
na admissão da ADPF n." 4/DF, Rela. Mina. Ellen Grade. j. 17.04.02 e a ADPF n.° 54, Rei Min. Marco Aurélio, j. 28.04.05. Essa última trata da
possibilidade de antecipação de porío quando se verificar que se frota de fefo anencéfa/o. Confinuom ambas, no entanto, sem um pronunciamento
de m é rito.
3Cf. BASTOS, Celso Ribeiro, VARGAS, Aléxis Galiós de Souza. Arguição de descumprimento de preceito fundamenta/. Revista de Direito Consfífuciona/
e Internacional, São Paulo, 0.8, n. 30, jon/mar, 2000, p. 69.
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sencial, visto que é por meio deles que a norma en-
tra em contato com a realidade.

Essa relevância atribuída à função do intérpre-
te advém do ideal de democracia, que nos permite
ampliar o rol de legitimados intérpretes da Consti-
tuição4 para possibilitar a todo e qualquer cidadão,
não somente a faculdade, mas o dever de aplicar a
norma constitucional de seu país, em préstimo aos
valores e tendências sócío-culturais existentes em
determinado momento histórico, como corolário de
sua própria dignidade.

De outro modo, impõe-se identificar qual signifi-
cado se deva atribuir ao termo preceito, bem como
de que maneira seu qualificativo reforçador, con-
tido no vocábulo fundamental, atua no reconheci-
mento de uma categoria diferenciada e específica
de normas constitucionais, o que, destarte, facilita
a investigação do âmbito de sua abrangendo e da
possibilidade jurídica do pedido que desencadeia a
arguição de descumprimento.

A análise da eficácia da norma constitucional é
de suma importância, porquanto tem o condão de
revelar de que maneira vem se dando sua aplicação
no Brasil, sendo, entretanto, inadmissível a qualquer
sociedade que almeje o desenvolvimento pleno, por
qualquer motivo, aceitar que a eficácia de sua Lei
Fundamental seja, diuturnamente, diluída, quer di-
zer, apenas eventualmente considerada.

Necessário é que se desenvolva uma hermenêu-
tica constitucional comprometida com o postulado
segundo o qual a toda norma deve-se atribuir sen-
tido que lhe maximize a eficácia, mormente quando
se tratar de norma descritiva de direitos e garantias
fundamentais que são diretrizes específicas para a
construção de uma sociedade inclusiva e fomenta-
dora do desenvolvimento de todos.

Nesse sentido, o propósito dessa monografia é
tão somente agrupar, reunir, coadunar elementos
que possam servir de alicerce para uma posterior
análise, tendente à formação de um discurso jurídi-
co dogmaticamente adequado, o qual irá determi-
nar o sentido do termo preceito fundamental, não
sendo este, porém, o objetivo colimado no momen-

to, por causa das limitações impostas pelas próprias
circunstâncias.

Desse modo, a verificação a ser empreendida
deve atender a imperativo de interesse social, a fim
de estabelecer elementos possibilitadores de uma
posterior formulação teórica, constitucionalmente
adequada do que vem a ser preceito fundamental,
pois a sociedade brasileira pode se enriquecer cada
vez mais com a incorporação de instrumentos carac-
terizadores do avanço do processo civilizatório.5

2. A ESTRUTURA NORMATIVA ABERTA
DA CONSTITUIÇÃO

«

2.1. REPRESENTAÇÃO DAS TENDÊNCIAS
SÓCIO-CULTURAIS E OS VALORES

A Constituição, enquanto fundamento último de
validade de todo o sistema normativo, para ser vá-
lida, aplicável e socialmente eficaz, deve estar em
sintonia com os valores aceitos e incorporados ao
património cultural de determinada sociedade num
dado momento histórico, o que lhe permite exercer
a função de instrumento de distribuição desses valo-
res para as demais normas que integram o ordena-
mento jurídico.

Os valores são conteúdos substanciais que con-
ferem legitimidade ao sistema, determinando os
objetivos e metas que devem ser realizados pelo
ordenamento6, posto representarem o consenso de
todos, isto é, expressam um sentimento comum a
toda sociedade.7

Esse sentimento do que seja constitucional é jus-
tamente o que possibilita a adesão do Povo às nor-
mas inscritas em sua Lei Maior, em virtude de ser esta
uma representação jurídico-polííica das tendências
sócio-culturais existentes em uma sociedade, o que
torna a atividade iníerpretativa menos técnica, ao
alcance de todo cidadão que possua, incorporados
em seu íntimo, os valores de seu tempo e de sua
comunidade.

A esse respeito, propugna Peter Hãberle que La
Constitución no es un ordenamiento dirigido a los
juristas y para que estos puendan interpretar Ias

JOufrora compreendidos hermeticamente, pela hermenêutica clássica, sob o denominação de intérpretes oficiais da Constituição, apenas os
administradores públicos em geral, magistrados, num sentido maior, quer-se crer, de juristas que aplicam a norma e os legisladores (Ver CARVALHO,
Márcia Haydée Porto de. Hermenêutica constituciona/: métodos e princípios específicos de interpretação. Florianópolis: Obra Jurídica, 1997, p. 59).
5Cf RAMOS, Paulo Roberto Barbosa Ramos. O controle concentrado de constiíucionafidade das leis no Brasil: filosofia e dimensões jurídico-políticas.
São Paulo: Celso Bastos Editor: Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 2000, p. 93.
4Preliminarmente, deve-se proceder à distinção entre valores e princípios, que se froz à bailo em virtude de sua relevância para a elucidação do
significado de preceito fundamental em nosso sistema jurídico. Ao tratar da matéria, Robert Alexy, não obstante reconheça a imbricação que se
dispõem valores e princípios, inclusive, por afirmar a sua similitude estrutural, sustenta a existência de uma distinção entre ambas as categorias,
designadamente pe/0 fato de que os valores possuem caráter axio/ógico (juízos de valor), enquanto os princípios sifuam-se no nível deontológico (do
dever ser). Importante, outrossim, é jamais olvidar da presença constante dos valores no sistema normativo, seja nos princípios, seja nas regras. (Cf.
ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamenta/es. Trod. Ernesío Garzón Vaidés. Madrid: Centro de Estúdios Políticos y Consfrtucionaies, 2002.
Origina/ alemão, p. 138 e ss). Esta distinção é necessária a este estudo, porquanto contraria o entendimento segundo o qual princípios e valores são
Sinónimos.

7Cf. BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação constitucional. 3. ed. São Paulo: Celso Sasíos Editor: Instituto Brasileiro de Direito
Constitucional, 2002, p. 240.
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regias antiguas y nuevas, sino que también sirve
esencialmente como guia para los no juristas, para
los cíudadanos. La Constitución no es solo un texto
jurídico o una obra normativa, sino también expre-
síón de una situación cultural, instrumento de autor-
representación dei pueblo, espejo de su património
cultural y fundamento de sus esperanzas.8

Para esse autor, as constituições vivas, as quais
são frutos dos esforços em conjunto de todos os in-
térpretes da sociedade aberta, são a forma e a ma-
téria que compõem a melhor expressão e mediação
da cultura, o marco para a (re)produção e recepção
cultural, como um depósito das informações cultu-
rais, das experiências, das vivências e da sabedoria,
existentes, e, citando Goethe e Heller, conclui que Ia
Constitución es forma nacida de Ia vida.9

Como categoria cultural, a Constituição evolui
na mesma proporção que a sociedade a qual re-
presenta e rege, impondo a qualquer esforço her-
menêutico rigorosa observância e respeito a seus
valores e crenças, sob pena de ensejar uma lacuna
axiológica.10

A norma constitucional, como toda norma jurídi-
ca, na acepção de Reale, consubstancia um modelo
operacional que articula fato e valor, isto é, a nor-
ma atribui uma referência de cunho axiológico a um
fato social, de maneira a qualificá-lo ou mensurá-lo
valorativamente. A norma, momento de síntese de
fato e valor, representa a relação ou medida que
integra um daqueles elementos ao outro, o fato ao
valor."

Em não havendo adequação do preceito consti-
tucional à ordem de valores socialmente relevantes,
essa norma não poderá produzir efeitos jurídicos,
visto padecer de ilegitimidade, o que impossibilita
qualquer tentativa de identificação para com a so-
ciedade que estar por gerir.12

Desse modo, ao se reconhecer a dimensão axio-
lógica do Direito, o ordenamento jurídico não se le-
gitima por si, por advir do Estado e obedecer aos
procedimentos formais de produção das normas,
ou pela sua neutralidade, que pode orientar-se a
qualquer fim, mas, ao contrário, constitui um instru-
mento para Ia realizacíón de los fines que Ia Norma
Suprema enuncia como valores.13 /

2.2. A REALIZAÇÃO DO ESPAÇO
CONSTITUCIONAL

O espaço constitucional é construído a partir de
dois organismos principais, quais sejam, texto e re-
alidade social14, sendo que a realização desse espa-
ço apenas se dá quando ocorre o condicionamento
recíproco entre esses organismos.15 Assim, à norma
constitucional são conferidas características tanto
de instrumento de transformação de uma realida-
de sócio-política, quanto de garantia de segurança
jurídica, posto que será observada e concretizada
na práxis social (daí advém sua força normativa)16,
à medida que o texto da norma, ao mesmo tempo
em que determina a realidade, é, também, por esta
determinado.17

SHÁBERLF, Peter. El Estado consfffuciona/ europeo. Cuesfiones Consfifuciona/es. Revista Mexicana de Derecfio Constitucional (Biblioteca Jurídica
Virtual), n. 2, enero/junio 2000, http://www.bibliojundica.org, em 21.08.2003, p. 02.
9/d, rbid, p. 02.

'"Razão assisfe a Coo/ey quando afirma que "o valor de uma Constituição está na razão direta do sua adaptação às circunstâncias, desejos e
aspirações do povo, e tanto mais quanto contiver em si os elementos de estabilidade, permanência e segurança contra a desordem e o revolução"
(COOLEY, Thomos M. Princípios gerais de direito constitucional nos Estados Unidos da Américo. Jrad. Ricardo Rodrigues Goma. Campinas: Russell,
2002, p. 33).

"REALE, Migue/ apud DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 200), p. 70.

';A norma, mormente o constituciona/, possui a característico de identificar o tipo de sociedade que rege e em que condições é aplicável.
Ordenamentos jurídicos comprometidos com o valor dignidade humana estarão, por vezes, regendo sociedades que possuem elevados índices
de desenvolvimento social, comprometidas com a democracia. Todavia, os sistemas jurídicos nos quais se nota requintes de autoritarismo estarão
presentes em países, geralmente, periféricos, ainda em desenvolvimento, onde a população ainda sofre inúmeras privações, advindas de políticas
neoliberais, caracterizadas pela má distribuição da renda e pela prevalência do mercado em detrimento do cidadão.
I3SEGADO, Francisco Fernandez opud SANTOS, Fernando Ferreira dos. Principio constitucional da dignidade da pessoa humana. São Paulo: Celso
Bastos Editor: Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1999, p. 57-58.
uSegundo Angel Russo "La realidad social es considerada como un objeto físico complejo, dinâmico, histórico (vale decir, con especificación espacio-
temporol, donde los sucesos ínferacfúan reciprocamente, provocándoce câmbios y mutaciones irreversibfes, conviviendo en un estado de equilíbrio
relativo y aún de no equilíbrio)" (RUSSO, Eduardo Angel. Teoria general dei derecbo en Ia modernidod y en Ia posmodernídad. 2. ed. fiuenos Aires:
Abe/edo-Perrot, 1995, p. 275).
'5Esso assertiva, de certo modo, transmite a ideia de incompletude da fórmula idealizada por Lassalle, segundo a qual a permanência ou a duração
contínua das constituições está condicionada apenas ao faio de sua adequação ò realidade social, aos faiares reais de poder, considerados por ele
como fragmentos de constituição (Cf. LASSALLE, Ferdinand. A essência do Constituição. 6. ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2001, p. 10-18).
I6A Constituição significa mais do que o simples reflexo das condições fáticas de sua vigência, particu/armente as forças sociais e políticas. Graças
ò pretensão de eficácia, a Constituição procura imprimir ordem e conformação ò realidade política e social. Determinada pela realidade social e,
ao mesmo tempo, determinante em relação o e/a, não se pode definir como fundamenta/ nem a pura normativídade, nem o simples eficácia das
condições sócio-politiças e económicas. A força condicionante da realidade e a normatividode da Constituição podem ser diferençadas; e/as não
podem, todavia, ser definitivamente separadas ou confundidas (HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes.
Porto Alegre: Sérgio António Fabris, TP9T,p. 15).

"Paro Hesse, o concretização do conteúdo de uma norma constitucional e sua realização somenfe são possíveis quondo se sufasumem ao emprego
de algumas condições da realidade que essa norma está determinada a ordenar, sendo que as particularidades dessas condições formam o âmbito
da norma que do totalidade das realidades, afeíodas por uma prescrição, do mundo sócia/, é desfocado pela ordem expressada no texto do norma
como parte integrante do tipo normativo (HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Trad. Luís Afonso
Heck. Porto Alegre: Sérgio António Fabris, 1998, p. 50-51).
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Nesse sentido, Hãberle recorre ao emprego de
metáfora para asseverar que a Constituição é um
espelho da publicidade e da realidade. Ela não é,
porém, apenas o espelho. Ela é a própria fonte de
luz. Ela tem, portanto, uma função diretiva iminen-
te18.

Esse fenómeno está a indicar a existência de uma
espécie de abertura do texto inscrito na Constitui-
ção que lhe faz alcançar a realidade social19, permi-
tindo-se a esta, por sua vez, encontrar-se refletida
no próprio texto, de modo que a Constituição pode
ser construída dia após dia, no momento em que
for interpretada e no instante da sua aplicação20,
consubstanciando-se em um processo dinâmico de
construção da norma.

A esse respeito, Angel Russo assevera que un
sistema es dinâmico cuando Ias regias permiten un
permanente reordenamiento de /os elementos ante Ia
Ilegadá de atros nuevos, o Ia salida de a/gunos de /os
existentes o bien cuando /os elementos ya incorpo-
rados se ubican según critérios alternativos también
pref//ac/os. (...) Un sistema es ab/erfo cuando permite
Ia entrada o salida de elementos desde su entorno. El
sistema ab/erfo es síempre dinâmico.21

Portanto, pensar a norma constitucional é inseri-
la em um sistema aberto que possibilite a interação
entre o texto da norma e a realidade, esta em cons-
tante desenvolvimento, refutando-se, com isso, as
concepções tradicionais formalistas que identificam
a Constituição como norma jurídica pronta e acaba-
da que regula a conduta dos homens, impondo ao
texto normativo, posição de hierarquia em relação à
realidade social, vez que lhe fornece o fundamento
de validade.22

A Constituição é um organismo simbionte23 que
adquire vida (isto é, força normativa) ao se relacio-
nar com a realidade, sendo que, a despeito dos con-
dicionamentos que impõe à sociedade que está a
regular, recebe desta, também, influência determi-

nante, o que faz com que a law in tbe books transfor-
me-se em law in action ou living constitution.24

Desse modo, a realização do espaço constitucio-
nal depende necessariamente das diversas forças
políticas atuantes e construtoras da realidade para
conferir significado à Constituição, vez que, de outra
forma, esta será mera folha de papel25, sem signi-
ficação, carente de normatividade, porque não se
adequa ao contexto económico, histórico e político
vivenciado por determinada sociedade.

2.3. CONSTITUIÇÃO ABERTA E PLURALISMO:
A QUEM ASSISTE A TAREFA DE IDENTIFICAR

OS PRECEITOS FUNDAMENTAIS?
A Constituição é um sistema normativo aberto,

como já restou consignado, porque é um sistema di-
nâmico de normas de estrutura dialógica, traduzida
na disponibilidade e capacidade de aprendizagem
que essas normas possuem para captarem a mu-
dança da realidade e estarem propensas às concep-
ções cambiantes da verdade e da justiça.26

Outrossim, a realidade é constituída de inúmeros
segmentos e forças sociais, organizadas e não-or-
ganizadas, representativas de distintas posturas po-
líticas e ideológicas que convergem para um com-
plexo agrupamento de múltiplas formas, de maneira
a construir um ambiente viabilizador das divergên-
cias.

A existência de um confronto permanente en-
tre os diversos núcleos políticos refere-se à ideia de
convivência social democrática em uma área plural
e aberta, onde deve existir uma pacífica disputa de
ideias e projetos sociais.

Uma sociedade comprometida com a institucio-
nalização da democracia deve, necessariamente,
respeitar as diferenças, pois o pluralismo significa
a irredutibilidade e a inclusão de outros projetos ou
visões de mundo, mesmo que estes sejam minori-
tários27, possibilitando-se, com isso, o desencadea-

'8HÀBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes do Constituição: contribuição poro a interpretação pluralista e
"procedimental" da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio António Fabris, 2002, p. 34.
!9A esse fato. Horta denomina de "plasticidade das normas constitucionais" (Cf. HORTA, Raul Machado. Estrutura, natureza e expansividade das
normas constitucionais. Revista Trimestral de Direito Público, p. 54).
MBELLO FILHO, Ney de Barros. Sistema consfitucionaí aberto: teoria do conhecimento e da interpretação do espaço constitucional. Belo Horizonte:
Del Rey, 2003, p. 202. Também, BELLO FILHO, Ney de Barros. A constituição aberta: o ofa/eío e o resultado da hermenêutica constitucional. In:
o mesmo (Org.j. Estudos em homenagem o Dionísío Rodrigues Nunes. São Luís: Tribunal Regional Federal da 1a Região - Seção Judiciária do
Maranhão, 2001, p. 263.
Í'RUSSO, Eduardo Angel. Teoria general dei derecho em Ia modernidad y em Ia posmodernidad, p. 228.
22Ma verdade, com o objetivo de proteger a norma e de forná-/a exfreme de qualquer diredonamento político, o positivismo consfruíu uma teoria que
acaba por transformar a Constituição em lei vazia e de /urídic/dade afguma (BELLO FILHO, Ney de Barros. Sistema constitucional aberto, p. 185).

"Angel Russo chega a estabe/ecer comparação enfre sistema jurídico e realidade social com um organismo vivo e seu ambiente ou habitat natural
(Cf. RUSSO, Eduardo Angeí. Teoria generaf dei derecho em Ia modernidad y em Ia posmodernidad, p. 276-277).
y"Cí. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 5. ed. Coimbra: Almedina, 2002, p. l147.
Í5CÍ LASSALLE, Ferdínand. A essência da Constituição, p. 33.
24Cf. CANOTÍLHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. í 143.
"FREIRE, Afonso Reis Siqueira. Pluralismo: igualdade e inclusão do outro. Informativo UníCeuma, ano VIII, n. 69, mar. 2003, p. 04. Sobre a
intersecção enfre identidade constitucional e pluralismo, ver CHAI, Cóssius Guimarães. Descumprimento de preceito fundamental: identidade
constitucional e vetos à democracia. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 162-168.
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mento de um processo de construção de um contex-
to social includente e tolerante.28

A noção fundamental circunscrita ao processo
de interpretação constitucional aberto reside nessa
ideia de pluralismo. Sem dúvida, a interpretação
conhece possibilidades e alternativas diversificadas,
razão pela qual se justifica a ampliação do círculo
dos intérpretes da Constituição29, o que advém da
necessidade dialógica entre texto e realidade.

Por ser a Constituição um processo público30 de
contínua construção, todos os organismos políticos
inseridos em determinado contexto social, compo-
nentes que são do elemento realidade, devem atuar
de maneira a assumir uma postura ativa, integrante
desse fenómeno de edificação e aplicação da norma
dia após dia.

Esse alargamento de legitimidade para desem-
penhar a função interpretativa está relacionado ao
fato de que a sociedade democrática converte-se em
um espaço aberto onde, segundo assevera Hãberle,
todo aquele que vive no contexto regulado por uma
norma e que vive com este contexto é, indireta ou,
até mesmo diretamente, um intérprete dessa nor-
ma.31

As potências pluralistas da sociedade possuem
legitimidade para aplicar e, com isso, oferecer di-
ferentes alternativas para a concretização da norma
constitucional, à medida que essas forças represen-
tam, como já se assinalou, um quinhão da publi-
cidade e da realidade da Constituição, não deven-
do, portanto, ser tomadas por fatos exteriores, mas
como elementos que se encontram inseridos na pró-
pria Constituição.32

Por outro lado, a dimensão política da Consti-

tuição reside no fato de seu texto encontrar-se em
constante e dinâmico processo dialético com a rea-
lidade, sendo que as normas constitucionais, apesar
de possuírem inegável caráter jurídico, estão a regu-
lar situações eminentemente políticas.

Com isso, atribui-se relevância à atividade rea-
lizada pelo intérprete, em virtude deste, em sendo
parte da realidade, estar impregnado de valores,
crenças e opções políticas adquiridas ao longo da
vida que estarão refletidas ou, pelo menos, encon-
trarão espaço para se desenvolverem no produto-
fim hermenêutico.33

Todavia, significativa parcela da doutrina nacio-
nal34 vem se eximindo da responsabilidade de, ao
menos, tentar delinear o perfil e a extensão do que
se possa entender por preceitos constitucionais fun-
damentais para a existência do sistema, preferindo
a pífia postura de relegar essa discussão para o Su-
premo Tribunal Federal, a quem cabe oficialmente a
defesa da Constituição.

Esse comportamento é inadmissível, vez que alija
a sociedade do processo hermenêutico de concreti-
zação da norma. O pluralismo que caracteriza nossa
sociedade é essencial para que se estabeleçam as
controvérsias interpretativas, as quais se consubs-
tanciam em vetares do desenvolvimento da demo-
cracia. A garantia da legitimidade para realizar a
atividade interpretativa da norma assume, pois, um
viés de direito fundamental da cidadania.35

Ademais, esclarece Hãberle, a democracia não
se desenvolve apenas no contexto de delegação de
responsabilidade formal do Povo para os órgãos es-
tatais (legitimação mediante eleições), até o último
intérprete formalmente competente, a Corte Consti-

Barbosa Ramos, o pluralismo político no Brasil assume um viés conservador, ò medida em que reconhece os minorias, garantindo-lhes
direitos, porém, apenas a nível meramente formal, sendo que as forças autoritárias e conservadoras vigentes no Pa/s visualizam um ambiente sociaf
fragmentado, individualista, em diferentes níveis de competição política, o que permite que essas forças continuem sempre com as rédeas do controle
social (Cf. RAMOS, Paulo Roberto Barbosa. A linguagem do poder. In: Discurso jurídico e prática política: contribuição à análise do direito a partir de
uma perspectiva interdisciplinar. Florianópolis: Obra Jurídica, 1997, p. 74-75).
29A proposta defendida por Peter Hãberle faz-nos rever Q concepção jurídica tradicional que determina a existência de intérpretes oficiais da
Constituição, vinculada ao modelo de uma sociedade fechada. Os cidadãos e grupos de inferesse, órgãos estatais, o sistema público e a opinião
pública representam, também, forças produtivas de interpretação, atuando, peto menos, como pré-íntérpretes do texto inscrito na Constituição (Cf.
Hãberle, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, p. 14).

™Cf. Id, ibid, p. 32.
3'/d, ibid, p. 15,
"HÃBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aberfa dos intérpretes da Constituição, p. 33-34.
MO pro/eto que resultou na lei regulam enfadara do processo e julgamento da arguição de descumprimenfo de preceito fundamenta/, aprovado por
nosso Parlamento, concedia direito de propositura dessa ação a qualquer pessoa lesada ou ameaçada por ato do poder público (art. 2°, II, da Lei
9.882/99). Entretanto, esse dispositivo foi vetado pelo Presidente da República. A esse respeito, ver CHÁ/, Cóssius Guimarães. Descumprimenfo de
preceito fundamental: identidade constitucional e vetos à democracia, fie/o Horizonte; Mandamentos, 2004; CRUZ, Rómu/o Lago e. Arguição de
descumprimento de preceito fundamental: sistema aberto de legitimidade ad causam. Revista do Ministério Público do Estado do Maranhão (Júris
Ifinera), São Luís, n. TO, jan/dez. 2003, p. 251.

•'"Ver, DAL COL, Hefder Martinez. O significado do expressão "preceito fundamentado âmbito da arguição de descumprimento de preceito
fundamental, previsto no orf. 102, § Io, do Cf: In: Jus Navigandi, n. 52 [internet] http://www.jus.com.br, em 08.12.2001, p. 09; SARMENTO, Daniel.
Apontamentos sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental. In: TAVARES, André Ramos, ROTHENBURG, Waífer C/audíus fOrgs.).
Arguição de descumprimento de preceito fundamenta': análises à luz da Lei n° 9.882/99. São Paulo: Atlas, 2001, p. 91; GRANZOT7, Fernando de
Miranda. A arguição de descumprimento de preceito fundamento/ e o papel do Supremo Tribunal Federal no Estado Democrático de Direito. In: Jus
Navigandi, n. 60 [internet] http://www.jus.com.br, em 17.03.2003, p. 03; NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Direitos fundamentais e arguição
de descumprimento de preceito fundamental. Porto Alegre: Sérgio António Fabris, 2004, p. 103.
15A$sinala Hãberle que povo não é apenas um referencial quantitativo que se manifesta no dia da eleição e que, enquanto tal, confere legitimidade
democrática aã processo de decisão. Povo é também um e/emento pluralista para a interpretação que se faz presente de forma legitimadora no
processo constitucional: como partido político, como opinião científica, como grupo de interesse, como cidadão (HABERLE, Peter. Hermenêutica
constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes do Constituição, p. 37).
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tucionaí. Numa sociedade aberta, ela se desenvolve
também por meio de formas refinadas de mediação
do processo público e pluralista da política e da prá-
xis cotidiana, especialmente mediante a realização
dos Direitos Fundamentais, tema muitas vezes re-
ferido sob a epígrafe do aspecto democrático dos
Direitos Fundamentais.36

A teoria da Constituição aberta admite que a
Carta Magna funcione como um recipiente plural
que respeita as diferenças e minorias, além de, em
razão de atender às visões mais díspares e antagó-
nicas de um mesmo objeto, possibilitar que as for-
ças políticas que atuam na sociedade estejam em
constante confronto e discussões de ideais. Assim é
que a postura política do intérprete é determinante,
pois será ele, enquanto elemento da realidade, que
manterá o diálogo com o texto constitucional.

Desse modo, por se tratar de matéria de relevan-
te interesse público, à função identificativa do que
venham a ser preceitos fundamentais, têm acesso,
potencialmente, todas as forças da comunidade po-
lítica, sendo certo, entretanto, que a decisão pro-
ferida pelo Pretório Excelso, em sede de arguição
de descumprimento, somente se tornará legítima e,
com isso, justificará seus efeitos vinculantes e erga
omnes, se considerar as interpretações ou alternati-
vas oferecidas pelos diferentes grupos que conferem
pluralidade à organização social, devendo a Corte,
então, selecionar e aplicar a mais adequada à hipó-
tese.

Recriar a Constituição dia a dia, tendo por ponto
de partida a concepção aberta é, pois, olvidar do
formalismo clássico acimentador da norma consti-
tucional que constrói um texto imóvel, incapaz de
adaptar-se às mudanças sociais, sendo, entretanto,
necessário conferir ao intérprete da Constituição me-
canismos que lhe possibilitem uma visão de conjun-
to, de um todo no qual está inserida a realidade.

2.4. ESTRUTURA DAS NORMAS
CONSTITUCIONAIS

2.4.1. ELEMENTOS QUE FORMAM
ESSA ESTRUTURA

A estrutura de uma constituição analítica37, tal
qual a da República Federativa do Brasil, é compos-
ta de elementos normativos, os quais se distinguem
uns dos outros peias funções que desempenham
dentro do sistema e, logicamente, pelas matérias a
respeito das quais dispõem.

Esses elementos, contudo, não devem ser inter-
pretados de forma isolada, já que compreendem
uma unidade orgânica. É necessária uma visão de
conjunto, permitindo-se, destarte, que cada ele-
mento constitucional receba influência direta dos
demais.

Nesse estudo, elege-se a proposta de Meirelles
Teixeira, tão bem difundida por José Afonso da Silva,
como teoria ainda socialmente adequada38, segundo
a qual cinco categorias de elementos encontram-se
presentes nas constituições contemporâneas: orgâ-
nicos, limitativos, sócio-ideológicos, de estabilização
e formais de aplicabilidade.39

Os elementos orgânicos40 manifestam-se nas
normas constitucionais de estruturação do Estado,
estabelecendo limites ao exercício do poder político,
o qual, por ser uno e indivisível, tem seu exercício
atribuído a diferentes órgãos encarregados de rea-
lizar distintas tarefas ou atividades, com diferentes
atribuições, dando ensejo a um sistema complexo de
competências constitucionais.41

Por outras palavras, essas normas criam os ór-
gãos aos quais são atribuídas as funções de gerên-
cia dos bens públicos e a prestação dos serviços in-
dispensáveis à coexistência em sociedade, além de
determinar os procedimentos para o regular exercí-
cio dessas atribuições.

"Assinala Hãberle que povo não é apenas um referencia/ quantitativo que se manifesta no dia da eleição e que, enquanto laí, confere legitimidade
democrática ao processo de decisão. Povo é famoém um efemenío pluralista para a interpretação que se faz presente de forma iegifimadoro no
processo constitucional: como partido político, como opinião científica, como grupo de interesse, como cidadão (HABERLE, Pefer. Hermenêutica
consfituciona/. A sociedade oberfa dos intérpretes da Constituição, p. 37); /d, ibid, p. 3ó.
37Nessa perspectiva, o elucidativo texto de Raul Machado Horta, "Estrutura, natureza e exponsívidade das normas constitucionais". Revista Trimestral
de Direito Público. São Paulo: Molheiras, 1993, n. 4, p. 40-54.
38Não obstante a compreensão de que existem inúmeros tipoiogias empregáveis para um mesmo ob/efo de estudo, em virtude de que as formulações
dogmáticas agem no sentido de criar ficções que possam, de certa maneira, explicar determinado fato social, ainda que o faça de modo não
totalmente satisfatória, a Ciência Jurídica desenvolve-se a partir daquilo que se revela socialmente adequado para o contexto histórico vivido. Em
razão disso, a dogmática jurídica, em especial a jurídica constitucional, deve ser compreendida como uma série de convenções feoréticas que
encontram respaldo na sociedade política na qual se afirmam, permitindo-se, assim, o convivência harmónica entre alguns dogmas, mas, também, a
superação de oufros, para possibilitara evolução de estágio social.
3'Cf. SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 183.

"°Os efementos orgânicos do Constituição da República podem ser encontrados, principalmente, no Título l, art. 1° (estabelece o Estado Democrático
de Direito, bem como as formos republicana e federativa de Governo) e ort. 2° (divisão dos Poderes); no Título III (Da Organização do Estado); no
Título IV (Da Organização dos Poderes e do Sistema de Governo); nos Capítulos l e U, do Título V (Das Forças Armadas e da Segurança Pública) e no
Título VI (Da Tributação e do Orçamento).
4IA célebre construção dogmática segundo a qual o poder do Estado esto dividido em três (Executivo, Legis/ativo e Judiciário) não mais deve ser
fida por absoluta, em virtude da complexidade que permeia a estrutura orgânica dos Estados modernos, os quais precisaram se modificar para
acompanhar a evolução porque passava a sociedade, de maneiro que o surgimento de alguns cargos, como o de Primeiro Ministro em vários países
da Europa ou, mesmo, de órgãos, como o Ministério Público e a Defensoria Pública no Brasil, demonstram a necessidade de uma reformulação dessa
teoria. Ò Estado moderno conhece outras funções atém das clássicas fá mencionadas.
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Através dessas normas, sintetiza Márcia Haydée,
a Constituição desempenha as funções de instru-
mento de governo e de documento disciplinador das
relações entre os poderes públicos e entre estes e os
particulares.42

Já os elementos limitativos43, como o próprio ter-
mo está a indicar, são normas constitucionais que
imprimem uma contenção ou restrição à atuação do
Estado frente aos cidadãos, assegurando-lhes direi-
tos qualificados pela própria origem (direitos consti-
tucionais e, por isso mesmo, direitos intangíveis).

Ao identificar o elemento limitativo como sendo
um princípio essencial do constitucionalismo, Garcia
de Enterria explica que por una parte, porque Ia liber-
tad es consusfanc/a/ a Ia /dea mísma dei poder como
re/ac/ón enfre hombres; e/ concepto de un poder ab-
soluto o ilimitado es intrinsecamente contradictorio,
puesto que nadie puede estar sometido integramente
a otro seme/anfe s/n negar su propia esencia huma-
na, sin cosificarse. Todo poder social es, y no puede
de/ar de ser, si ha c/e respefarse a /os homfares sobre
/os que se e/erce, esenc/a/mente limitado (...). Pêro,
por otra parte, esa exigência se robustece cuando Ia
Constitución se presenta como una decisión dei pue-
blo entero, como un contrato social.44

Essas normas expõem um catálogo de direitos
individuais fundamentais, sem, contudo, esgotá-los,
pois assente é na doutrina a ideia de abertura ma-
terial desse catálogo constitucional45. Quer-se dizer
que existem normas que impõem uma espécie de
respeito mínimo intangível à dignidade da pessoa
humana40, as quais orbitam no espaço de realização
constitucional, podendo estar expressamente consig-
nadas no texto da Lei Maior ou de forma implícita.

Assim, os elementos limitativos impõem ao texto
constitucional o reconhecimento de direitos subjeti-
vos de cunho negativo (a não violação da dignidade,
p.ex.}, mas, também, impõem condutas positivas, no
sentido de proteger e promover a dignidade (e os
direitos individuais daí decorrentes).47

A seu turno, os elementos sócio-ideológicos'18,
refletem os anseios por uma ordem social mais jus-
ta, posto que constituem fórmulas de compromisso
(entretanto, dotadas de eficácia e aplicabilidade) en-
tre os diferentes interesses existentes no interior do
Estado49. Representam, enfim, o conteúdo social das
Constituições modernas.50

São disposições que determinam os fins e as me-
tas sociais que se impõem ao Estado perquirir. Esses
elementos possuem a função de explicitar os valores
e ideais do constituinte e, portanto, da sociedade
inteira, de modo a dar um sentido ao sistema, ao
qual deve ser submetido toda a atividade de con-
cretização da norma. Toda interpretação constitucio-
nal, para ser adequada, deve levar em consideração
esses elementos, ainda que, especificamente, sejam
outras as disposições em exame.

Por sua vez, os elementos de estabilização cons-
titucional51 estão previstos naquelas disposições que
oferecem mecanismos tendentes a manter o equilí-
brio do conjunto de estruturas sociais e políticas que
compõem o Estado democrático.

Essas normas dão suporte às técnicas de defe-
sa da Constituição52 e, por conseguinte, fornecem
instrumentos assecuratórios da durabilidade da Lei
Maior, estatuindo sobre defesa, guarda e rigidez
constitucional, indicando, ainda, quem deve defen-
dê-la e guardá-la e contra quem se dirigirão a defe-

j;CARVALHO, Márcia Haydée Porto de. Hermenêutica constitucional: métodos e princípios específicos de interpretação. F/orianópo/is: Obro Jurídica,
1997, p. 25.
í3Os elementos limitativos acham-se inscritos, especialmente, no Título II, Capítulo l (Dos direitos e deveres individuais e coletivos). Capitulo II
(Dos direitos sociais). Capitulo Hl (Dos direitos de nacionoJidadeJ, Capífuio IV (Dos direitos políticos), e Capítulo V (Dos partidos políticos) da CF/88,
todavia, adverte-se, não se encerram aí.

"ENTERRIA, Eduardo Garcia de. Constituição como norma. Revista de Direito Público. São Paulo: KT, a. XIX, n. 78, obr./jun. 1986, p. 09.
J!Nesse senfido, SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 83-89. Também,
CRUZ, Rômulo Lago e. O sisfema de direi/os fundomen/ais na esfrufura /urídico-consti/ucionaí brasileiro. Revista do Tribunal Regional Federal da 1a

Região. Brasília, a. 16, n. 12, dez.2004, p. 26-37.
Í6E justamente nesse senfido que assume relevância a constatação segundo a qual a dignidade da pessoa humana é, simultaneamente limite e tarefa
dos poderes públicos e da comunidade em geral, de fodos e de coda um, condição dúplice esta que também aponta para uma paralela e conexa
dimensão defensiva e prestacional da dignidade (Cf. Id, Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 2.
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 47). Também, nesse sentido, SANTOS, Fernando Ferreira dos. Princípio constitucional da dignidade
da pessoa humana. São Paulo: Celso Bastos Editor: Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1999, p. 96.

"7Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988, n. 110, p. 72.
ÍSEsses elementos podem ser encontrados na CF/88, expressamente, no Título VII (regula a Ordem Económica e Financeira); no Título VIII (dispõe a
respeito da Ordem Social).

^'Segundo Javier Tejada "el techo ideológico se compone de exigências basicamente políticas y justificativas o axiológicas, de modo que una
especifica ideologia inspira y conforma, siempre, el talante de Ia fórmula política" (TEJADA, Javier Tajadura. La función política de Ias preâmbulos
constitucionales. Cuestiones Constitucionates. Revista Mexicana de Derecho Constitucional (Biblioteca Jurídica Virtual), n. 5, iut./didembro 2001,
http//:www.bibliojuridica.org, em 27.06.2003, p. 08.
50Cf. CARVALHO, Márcia Haydée Porto de. Hermenêutica constitucional, p. 26.
s'As normas de estabilização constitucional podem ser encontradas nos arf. 102, l, "a" (prevê ADIn e ADC); art. 102, § 1° (ADPFJ; arfs. 34 e 36
(intervenções nos Estados e municípios); arts. 59, l, e 60 (emendas ò Constituição); arts. 102 e 103 (referentes à jurisdição constitucional); Título V,
Capítulo l (que trata do estado de defesa e do estado de sitio)-
!2ver BERNARDES, Juliana Taveira. Controle abstraio de constitucionalidade: elementos materiais e princípios processuais. São Paulo: Saraiva, 2004;
BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2004; TAVARES, André Ramos. Tratado da
arguição de preceito fundamental: (Lei n. 9.868/99 e Lei n. 9.882/99) São Paulo: Saraiva, 2001; MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar
Ferreiro. Controle concentrado de constitucionalidade: comentários à lei n. 9.868, de 10-11-1999. São Paulo: Saraiva, 2001; MENDES, Gilmar
Ferreira. Jurisdição constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
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sã e a guarda da Constituição53.
Por fim, os elementos formais de aplicabilida-

de54, consubstanciam-se naquelas disposições que,
além de oferecer uma direção interpretativa geral
à Constituição, pondo em evidência alguns valores
consagrados pela sociedade, expõem, de manei-
ra particular, como se dará a transição de uma or-
dem jurídica revogada, não mais aceita, para uma
nova, distinta, que represente o sentimento geral da
Nação, e, ainda, determinam o modo pelo qual se
atestará a existência e a obrigatoriedade social de
uma norma jurídica.

Pela primeira função, verifica-se que se trata do
preâmbulo da Constituição, que vem a ser o conjun-
to de afirmações que antecedem o próprio ato que
promulga ou decreta a Constituição.55

Celso Bastos desconsidera a possibilidade de re-
conhecer-se o preâmbulo como uma fonte norma-
tiva, asseverando que desempenha função extraju-
rídica de legitimação da Carta Constitucional, pois
fornece elementos que facilitam a compreensão do
momento histórico-político de elaboração da Carta
Magna, situando-se, assim, no mesmo nível dos jor-
nais, revistas e periódicos que também, naquele mo-
mento da história, revelaram-se como instrumentos
hábeis a demonstrar o clima sócio-político em que
se aprovou a Lei Fundamental.56

Não obstante essa posição, cediço é que o texto
da Constituição, a partir de sua promulgação, ga-
nha vida, transformando-se em um processo públi-
co57 de concretização, motivo pelo qual a Constitui-
ção é construída diariamente, desvinculando-se da
vontade de quem a criou, absorvendo o texto um
caráter evolutivo.

O preâmbulo constitucional, em verdade, exer-
ce função política das mais importantes dentro do
sistema, pois, além de sintetizar Ia c/ec/síón consti-
tucional básica y expresar /os princípios ideológicos
fundamenta/es de un regimen político, ia lectura de/
preâmbulo permite, pues, a Ia dudadanía, captar el
telos democrático y progresista dei texto constitucio-
nal.58

Ademais, subsumem-se a esses elementos, as
cláusulas de promulgação e vigência da norma cons-

titucional que, em decorrência de sua força normati-
va, impõe à ordem jurídica uma nova Carta Magna,
à qual está reservada uma posição de hierarquia na
pirâmide normativa.

A interpretação de um desses elementos de ma-
neira isolada poderá concretizar situações destoan-
tes do que seja constitucional, à medida em que se
acham inter-relacionados, vez que inseridos num
mesmo sistema, impondo-se ao intérprete uma vi-
são do todo estrutural.

Desse modo, todas essas substâncias constitucio-
nais formam uma rede interpenetrante que confere
coerência e unidade ao sistema, pela conexão recí-
proca de significados, sem, contudo, excluir a pos-
sibilidade de significações particulares e peculiares
a cada bloco de normas que, em conjunto, constitui
uma subunidade do todo e forma os elementos em
si.59

2.4.2. SISTEMA NORMATIVO ABERTO
DE REGRAS E PRINCÍPIOS

A clarificação tipológica da estrutura normativa da
Constituição induz ao tratamento teórico-dogmático
pelo qual as normas constitucionais assumem forma
tanto de regras quanto de princípios, diferindo-se,
então, substancialmente, da metodologia jurídica
clássica que identifica os princípios tão-somente
como elementos de coimatação de lacunas ou coad-
juvantes diretrizes do processo hermenêutico.60

Assim, regras e princípios61 são duas espécies
do género norma jurídica e a distinção que se vem
realizando entre essas duas substâncias normativas
é baseada principalmente nas teorias analíticas de-
senvolvidas por Ronald Dworkin e Robert Alexy.

Os princípios, segundo Dworkin, são diferentes
das regras do ponto de vista estrutural e lógico, pois
representam um elemento de aproximação entre o
direito e a moral. Na concepção do autor, um prin-
cípio é um standard que deve ser observado, não
porque favoreça ou assegure uma situação econó-
mica, política ou social considerada desejável, mas
porque é uma exigência da justiça, da equidade ou
de alguma outra dimensão da moralidade63.

S3Cf. S/Í.VA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais, p. 195- J 96.
54Esses elementos encontram-se no Preâmbulo, nas Disposições Transitórias e nos regras que dispõem sobre promufgoção e vigência da CF/88.

"BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação constitucionaf. 3. ed. São Paulo: Celso Bastos Editor: Instituto Brasileiro de Direito
Constitucional, 2002, p. 145.
56Cf. Id, ibid,p. 145-149.
"Cf. HÂBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, p. 32.
5*Cf. TEJADA, Javier Ta/aduro. La función política de los preâmbulos constitucionales. Cuestíones Constifuciona/es. Revista Mexicana de Derecho
Constitucional (Biblioteca Jurídica Virtual), p. 22.
S9Cf. SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade da norma constitucional, p. 184.
&0Assinala Celso Bastos, ao tratar dos princípios em seu aspecto funcional, que "soo eles que selecionam os métodos, guiam seu desenvolvimento e,
por último, atribuem significado constitucionalmente correio a um enunciado normativo" e, em outra ocasião, "não são, portanto, regr-os de conduta,
mós valores que deverão servir de critérios para futuras normas" (BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação constitucional, p. 214-215 e
228).
ÍIA esse respeito, ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais: elementos teóricos para uma formulação dogmática
consfifucronafmenfe adequada. 2. ed. São Paulo: RT, 2002.

"DWORKIN, Ronald apud PEREIRA, Jane Reis Gonçalves, SILVA, Fernanda Duarte Lopes Lucas da. A estrutura normativa das normas constitucionais.
Notas sobre a distinção enfre princípios e regras. In: PEIXINHO, Manoel Messias, GUERRA, Isabella Franco, NASCIMENTO FILHO, Firly (Orgs.J. Os
príncipes da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2001, p. 08.
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A distinção lógica entre princípios e regras, nesse
quadro teórico, se faz mediante dois critérios: o do
tudo ou nada (ali or nothing) e o da dimensão de
peso ou de importância (dimension of weight).

As regras63 são aplicadas à maneira do tudo ou
nada, isto é, ocorrendo os fatos por ela regulados,
duas situações podem incidir: ou a regra é válida,
e, portanto, a consequência que ela estabelece
para aquele fato perpetrado é aplicável, ou a regra
é inválida, e, então, não terá nenhuma influência
na decisão do intérprete. Assim, em se tratando de
antinomia entre regras, exclui-se do ordenamento
jurídico a regra incompatível.

Este modelo - ali or nothing - desenvolvido por
Dworkin para solucionar essa espécie de conflito
normativo é, todavia, criticado por inúmeros juris-
tas, dentre os quais se destaca Genaro Carrió, para
quem as regras, devido à sua estrutura aberta, estão
sujeitas a inúmeras exceções as quais não conce-
bem, por resultado, o alijamento sumário do siste-
ma normativo da regra dissonante.64

Quanto aos princípios, em virtude de sua natu-
reza abstraía (porque não estabelecem implicações
jurídicas, embora regulem determinadas situações),
não há como prever todas as possibilidades de in-
cidência que essas normas podem dar ensejo, pois
apenas estabelecem direcionamentos, deixando uma
área livre para a complementação e desenvolvimen-
to da atividade interpretativa, vez que possuem por
conteúdo, segundo Canotilho, apenas exigências ou
standards que, em primeira linha (prima fade), de-
vem ser realizados.65

Ressalte-se, outrossim, que as regras indicam
consequências jurídicas que se seguem automatica-
mente quando ocorrem os fatos por elas previstos.
Já os princípios, não determinam as condições que
tornam sua aplicação necessária, porém, estabele-
cem uma razão (fundamento) que conduz o intér-
prete numa direção, num caminho, todavia, sem re-
clamar uma decisão única, específica.66

Dessa diferença entre as regras e os princípios

decorre uma outra: os princípios possuem uma di-
mensão de peso ou de importância que não está
presente nas regras. Essa característica se torna vi-
sível nos casos de conflito. Quando dois princípios
opostos colidem - incidindo no mesmo caso concre-
to - a solução do conflito tem que ser encontrada
levando-se em conta o peso relativo de cada um
deles.67

Nessa hipótese, não obstante haja incompatibi-
lidade entre normas-princípios, inexiste a exclusão
de uma delas do sistema, nem mesmo esse prin-
cípio deixará de ser aplicado em outras situações
que comportem sua aceitação. O reconhecimento
de momentos de tensão ou antagonismo entre os
vários princípios e a necessidade de aceitar que os
princípios não obedecem, em caso de conflito, a uma
lógica do tudo ou nada, antes podem ser objeto de
ponderação e concordância prática, consoante o seu
peso e as circunstâncias do caso.68

Roberf Alexy, por sua vez, desenvolveu amplia-
tivamente o pensamento de Dworkin por compre-
ender que o modelo jusfilosófico americano afigu-
ra-se demasiadamente simples. Estabeleceu que os
princípios, inobstante não conterem mandados de-
finitivos, mas, tão-somente, prima facie, devem ser
compreendidos como mandados de otimização, isto
é, normas que ordenam algo que deve ser realizado
na maior medida possível, dentro das possibilidades
jurídicas e reais (fáíicas) existentes.69

Ao retomar a discussão acerca do conflito entre
regras, o jurista alemão aparenta ter levado em con-
sideração a censura expendida ao critério já exposto
do ali or nothing, mencionando que un confl/cfo en-
íre regias solo puede ser solucionado o bien inírodu-
c/endo en una de Ias regias una cláusula de excepci-
ón que elimina el conflicto o declarando inválida, por
Io menos, una de Ias regias.70

Dessa forma, constata-se que, muito embora
sejam contraditórias as regras, uma delas somente
será excluída do ordenamento jurídico e, portanto,
declarada inválida, se, in casu, não for possível a

ú3Canofi/ho assevera que "as regras são normas que prescrevem imperativamente uma exigência (impõem, permitem ou proíbem) que é ou não
é cumprida (nos lermos de Dworkin: opp/icabfe in a/í-or-noffimg fashion). (...) As regras anfinómicas exc/uem-se. f...J As regras não deixam espaço
para qualquer outra solução, pois se uma regra vate (tem validade) deve cumprir-se na exocía medida das suas prescrições, nem mais nem menos.
(...) As regras contém 'fixações normativas' definitivas, sendo insustentável o validade simultânea de regras contraditórias (...) As regras colocam
apenas questões de validade (se elos não são correctas devem ser alteradas)" (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria
da Constituição, p. 1145-1146).
64Cf, SANTOS, Fernando Ferreiro dos. Princípio consfiíuciona/ da dignidade da pessoa humana, p. 44.
6SCANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Consfiíuciona/ e Teoria da Constituição, p. 1146.
66Cf. SANTOS, Fernando Ferreira dos. Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, p. 43-44.
Ó'PEKEIRA, Jane Reis Gonçalves, SILVA, Fernanda Duarte Lopes Lucas da. A estrutura normativo das normas constitucionais. Notas sobre a distinção
entre princípios e regras In: PEIXINHO, Manoel Messias, GUERRA, Isabetla Franco, NASCIMENTO FILHO, Firly fOrgs.J. Os príncipes da Constituição
de 1968, p. 09.
&eCí. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 1166. Também, nesse sentido, ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito
de princípios constitucionais, p. 74-75.

"Cf. ALÉXY, Rofaert. Teoria de /os derechos fundamenta/es, p. 99.
70ALEXY, Roberf. Teoria de Jos derechos fundam e nt ales, p. 88.
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incidência de uma cláusula de exceção.71

Assim, exemplifica Alexy que, em existindo uma
proibição de abandonar a sala de aula antes que
soe o sinal de saída e, de outro modo, uma ordem
de abandoná-la em caso de alarme de incêndio. Se,
todavia, não tenha soado o alarme de saída e ouve-
se o alarme de incêndio, essas regras conduzem a
juízos concretos de dever ser contraditórios entre si,
solucionando-se essa antinomia com a incidência,
na primeira regra, de uma cláusula de exceção para
o caso do alarme de incêndio.72

Com relação à problemática da colisão de prin-
cípios, Alexy introduz o conceito de relação de pre-
cedência condicionada, pelo qual, em um determi-
nado caso, se indicam as condições sob as quais um
princípio precede a um outro. Sob outras condições,
a precedência pode ser solucionada de modo diver-
so.73

Destarte, o que se apreende é que os interesses
e valores que estão inseridos ou impregnados num
princípio particularmente determinado que está em
confronto com outro princípio, por maior que seja
a sua importância para o sistema, não o autoriza a
merecer antecipadamente aplicação, posto depen-
der de um juízo no qual será auferido qual o de me-
lhor adequabilidade à situação concreta. Por isso,
segundo esse entendimento, não existem relações
absolutas de precedência.

Para Alexy, então, inexistem, também, princípios
absolutos, ou seja, aqueles que, em razão de sua
importância para o sistema, se colocam em posição
de não se subjugar aos juízos de ponderação reali-
zados pelo intérprete, vez que superiores a todos as
outras normas.74

Dessa forma, todos os princípios são passíveis
de ceder frente a outros, pois o que irá determinar
a aplicação de um princípio em detrimento do outro
conflitante é justamente a situação, as possibilida-
des reais e jurídicas, sendo que o cumprimento dos
princípios exige sempre o confronto com a realidade
ou, ainda, com outras normas, que é condição sine
qua non para a realização do espaço constitucional.

2.5. DISTINÇÃO ENTRE FORMULAÇÃO
DE NORMA E NORMA

Para se compreender como se desenvolve o pro-
cesso de concretização e aplicabilidade da norma
constitucional, convém verificar que o discurso con-
tido no texto da Carta Magna possui um segredo
escondido.75 Dessa sutileza hermenêutica resulta a
distinção entre enunciado da norma (formulação,
disposição) e norma.76

Segundo Canotilho formulação da norma é quaí-
quer enunciado que faz parte de um texto normati-
vo (de uma fonte de direito). Norma é o sentido ou
significado adscrito a qualquer disposição (ou a um
fragmento de disposição, combinação de disposições,
combinações de fragmentos de disposições). Disposi-
ção é parte de um texto ainda a interpretar; norma é
parte de um texto interpretado.77

Essa concepção confronta-se com alguns dos
postulados da hermenêutica clássica, excessivamen-
te presa às expressões semânticas do texto, identifi-
cativa da norma com a disposição inscrita num arti-
go, inciso ou alínea de lei, reducente da importância
da atividade realizada pelo intérprete, sendo certo,
entretanto, que a partir dessa distinção, importantes
consequências práticas estão sendo verificadas.

Como o dispositivo (texto) não se confunde com
a norma nele contida, nem com as posições jurídicas
(direitos) por esta outorgadas, tem-se que em cada
disposição, ou melhor, numa única disposição pode
haver várias normas (regras e princípios).

Dessa forma, o dispositivo constitucional (texto)
no qual se encontra enunciada a dignidade da pes-
soa humana (art. 1°, III, da CF/88), por exemplo,
contém mais de uma norma que está(ão) para além
de seu enquadramento na condição de princípio (e
valor) fundamental, é (são) também fundamento de
posições jurídico-subjetivas, isto é, norma (s) defi-
nidora (s) de direitos e garantias, mas também de
deveres fundamentais.78

Com efeito, para melhor compreensão, basta
aludir-se às funções desempenhadas pela dignidade
em nosso sistema jurídico, quais sejam, a defensi-

7IA cláusula de exceção atribui ao conflito de regras a semefhanca de uma antinomia apenas aparenfe, que afasta a apfícação de uma regra,
uti/izando-se de critérios usuais da hermenêutica clássica, como o hierárquico (lex superior derogat legi inferiori), o cronológico f/ex posterior
derogat legi priori) ou, ainda, o da especialidade (lex specialis derogat legí generali), sem, contudo, excluí-la permanentemente do ordenamento
jurídico. Percebe-se, então, que Robert Alexy, de certa maneira, relativízou os efeitos da formulação dogmática fechada e radical do "ali or nothing"
desenvolvida por Dworkin.
71ALEXY, Robert. Teoria de tos derecrtos fundamenta/es, p. 88.

"Cf Id, ibid, p. 92-95.
74Diz A/exy que "si exisfen princípios absolutos, hay que modificar Ia definidor) de/ concepfo de principio, pues e/ hecno de que exista un princípio
que, en caso de colisión, tiene que preceder a todos /os otros princípios, es decir, también a aquét que d/ce que Ias regias estatuídas tienen que ser
obedecidas, significa que su realización no conoce limites jurídicos. Solo siguen existiendo limites fácticos. El teorema de Ia colisión no es ap/icafa/e"
(ALEXY, Robert. Teoria de /os derechos fundam e n ia fés, p. T06J.

"CANOT/Í.HO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. T148.
7iPara Canotilho não existe norma jurídica, senão norma jurídica interpretada (Cf. Id., ibid, p. J205-I206J.

"CANOTtlHO, J. J. Gomes. Direito Constituciona/ e Teoria da Constituição, p. IJ85-1186.
7SSARIET, Ingo Woffgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de í 988, p. 72.
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vá e a prestacional. A formulação de norma (texto)
que declara ser a dignidade humana um princípio
fundamental encerra não apenas normas que ou-
torgam direitos subjetivos de cunho negativo (não
violação da dignidade), mas também impõe condu-
tas positivas no sentido de proteger e promover a
dignidade, tudo a demonstrar a existência de plura-
lidade de formas normativas contidas num mesmo
dispositivo79.

De outro modo, várias disposições de texto as-
sociadas podem fundar uma única norma80. Nesse
caso, a composição, especificamente, dessa norma,
em virtude de sua própria amplitude, advém da
aglutinação de várias fórmulas semânticas inscri-
tas na Constituição, que lhe emprestam sentido e
significado, posto que incidem sobre o mesmo fato
social.

Assim, a norma-princípio que define o devido
processo legal é, segundo Nelson Nery Júnior, o gé-
nero do qual todos os demais princípios constitucio-
nais do processo são espécies81.

Esse mesmo autor elenco, ainda, os princípios da
isonomia (art. 5°, caput e l da CF/88); do juiz e do
promotor natural (art. 5°, XXXVII e UM, da CF/88), da
ínafastabilidade do controle jurisdicional e do direito
de ação (art. 5°, XXXV, da CF/88); do contraditório
(art. 5°, LV, da CF/88); da proibição da prova ilícita
(art. 5°, LVI, da CF/88); da publicidade dos atos pro-
cessuais (art. 5°, LX e art. 93, IX, da CF/88); do du-
plo grau de jurisdição e da motivação das decisões
judiciais (art. 93, IX, da CF/88), como derivados do
princípio do devido processo legal.

Não obstante essa compreensão, em verdade,
esses dispositivos do texto inscrito na Carta Magna
coadunam-se para construir uma única norma que
é a do devido processo legal, não sendo, portanto,
dele decorrentes, pelo contrário, aquele existe em
virtude desses, que lhe originam.

Outra consequência prática advinda dessa dis-
tinção é a possibilidade de formarem-se normas
constitucionais sem que haja enunciados linguísticos
inscritos na Constituição. São normas deduzidas a
partir da articulação (interpretativa) de várias dispo-
sições ou, ainda, como algumas normas principiais,

que não resultam de nenhuma das atitudes metó-
dicas anteriores e são fruto do direito, produzidas
mediante integração e concretização.82

E o caso do princípio constitucional da máxima
efetividade da função social do sindicato, pelo qual
as entidades ou organizações sindicais possuem le-
gitimidade para defender em juízo, como substitutos
processuais, os direitos e interesses das categorias
que aglutinam, ainda quando os substituídos não
sejam filiados diretamente aos mesmos, bastando
tão-somente que integrem as categorias por eles re-
presentada.83

A essa norma-princípio, embora carecedora de
disposição textual, não se pode negar eficácia e
aplicabilidade em nosso sistema, isso porque este,
mesmo não sendo propriamente um sistema lógico-
dedutivo (autónomo e auto-suficiente), é, todavia,
um sistema aberto e flexível, receptivo a novos con-
teúdos e desenvolvimentos84, integrado ao restante
da ordem constitucional, além de sujeito aos influ-
xos do mundo circundante.85

Dessa forma, por ser correio afirmar-se que a
norma jurídica só adquire verdadeira normatividade
quando se transforma em norma de decisão aplicá-
vel a casos concretos, deve-se concluir que ao agen-
te ou agentes desse processo de concretização está
dispensada uma função essencial, porque são eles
que, ao fim do processo, põem a norma em contato
com a realidade.86

3. PRECEITO FUNDAMENTAL DECORRENTE
DA CONSTITUIÇÃO

3.1. SIGNIFICADO DO TERMO PRECEITO
Convém, preliminarmente, observar que a subs-

tância literal, a letra da lei, da norma, constitui tan-
to ponto de partida de toda e qualquer atividade
interpretativa, quanto seu limite, muito embora se
saiba que os signos (letras, palavras) são portadores
de diversos significados, sendo, ainda, característica
própria da linguagem o fato dela não ser unívoca.87

O constituinte brasileiro, ao longo da elaboração
de toda a sua obra, utilizou-se apenas uma única

"Nesse sentido, SARLET, Ingo Wo/fgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federa/ de 1988, p. 72, nota n° l IO.
fl°Cf. ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais, p. 196.
s:NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. São Paulo: RI 1992, p. 25.
S2Cf. ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais, p. 196.
S3TJMA-AC 43032/03, Ap. Civ. 16729/2001 - 4° C. GV, fie/. Dês. Jomil de Miranda Gedeon Nefo, /. U.02.2003, DJMA 16.04.2003, p. 4-5.
SÍAngel Russo, ao tratar de sistema aberto, faia a respeito da "realidad social y dei sistema jurídico como un subsistema de Ia misma, subsistema
abierto e iníerconectodo con aqué/ía mediante entradas (input) y solidas (output), dinâmico, cambiante, evolutivo" (RUSSO, Eduardo Ángef. Teoria
general dei derecho en Ia modernidad y en Ia posmodernidad, p. 278).
8SCf. SARLET, Ingo Wo/fgang. A eficácia dos direitos fundamentais, p. 77.
3SCf. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Consfifuc/ona/ e Teoria da Constituição, p. 1205-1206.

"Cf. 6A5TOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação constitucional, p. 182-184.
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vez do termo preceito88, justamente quando estabe-
leceu a arguição de descumprimento (art. 102, § 1°)
como um dos mecanismos destinados à realização
do controle concentrado de constitucionalidade.

Dessa unicidade semântica decorre o enunciado
hermenêutico, segundo o qual a termos diferentes
não se deve atribuir o mesmo significado89, em ra-
zão do que se refuta, desde logo, a concepção que
identifica preceitos fundamentais como expressão
sinónima de princípios fundamentais90, pois, a se
partir desta compreensão, estar-se-ia por restringir
significativamente o espectro de abrangência da ar-
guição de descumprimento de preceito fundamen-
tal, permitindo-se, com isso, que o próprio Estado
democrático de direito restasse desprotegido frente
aos mais diversos interesses.

O constituinte certamente pretendeu englobar
dentre os preceitos fundamentais também os princí-
pios (quando fundamentais). Mas não é menos certo
que pretendeu ir além, para alcançar outras normas
não-principiológicas (as regras, quando fundamen-
tais), ou mesmo excluir alguns princípios, por não
serem fundamentais.91

Para Maria Helena Diniz, ao que tudo indica,
preceito constitucional pode ser compreendido como
termo equivalente à norma constitucional, funcio-
nando, mesmo, como locução sinonímia.92

Noíadamente, esta compreensão parece ser so-
cialmente adequada, vez que o conceito moderno de
norma jurídica está a designar tanto regras quanto
princípios. Identificar o termo preceito como sendo
apenas as regras, ou, tão-somente, uma categoria
de normas formadas por princípios, é incompatível
com o estágio atual que se encontra nosso sistema
jurídico.

O legislador constituinte talvez tenha preferido
esse termo (preceito) a utilizar a expressão norma
fundamental (para fins da arguição de descumpri-
mento), que, indubitavelmente, desencadearia acir-

radas disputas hermenêuticas, em decorrência dos
mais variados sentidos que se vêm atribuindo a essa
locução. Assim, em razão de ser isento de pré-con-
cepções histórico-dogmáticas, o vocábulo preceito
fundamental foi empregado, resultado da boa técni-
ca constitucional brasileira.

3.2. NOÇÃO DE FUNDAMENTALIDADE:
ELEMENTO DE CATEGORIZARÃO

DO PRECEITO
A metodologia empregada pelo constituinte

brasileiro instituiu algumas espécies de normas ou
preceitos que, por sua própria natureza, são dota-
dos de características e funções específicas que os
diferenciam e os particularizam dentro do sistema.
É o caso dos princípios fundamentais, dos princípios
sensíveis, das cláusulas pétreas e dos preceitos fun-
damentais que consubstanciam categorias normati-
vas singulares.

Como visto, o termo preceito equivale à já co-
mentada noção de norma jurídica, sendo certo que,
quando adjetivado pelo vocábulo fundamental, as-
sume outros contornos, passando a referir-se a uma
espécie diferenciada de normas constitucionais.

A nota de fundamentalidade do preceito pode
assumir tanto um sentido formal quanto material.
O primeiro significado refere-se ao direito constitu-
cional positivo, ou seja, o preceito será fundamental
em virtude de pertencerá Constituição escrita, posto
que esta se encontra no ápice do ordenamento ju-
rídico, além de estar albergado por limites procedi-
mentais e materiais (cláusulas pétreas) da reforma
constitucional (art. 60 da CF) e, ainda, possuirá apli-
cabilidade direta e vinculação erga omnes.93

A seu turno, a fundamentalidade material diz
respeito à circunstância de ser o preceito elemento
da Constituição material94, de modo a lhe conceber
como algo essencial, ou, mesmo, como uma condi-
ção sine qua non de existência do sistema. São, por-
tanto, normas que pontificam os contornos basilares

SÍJ5egundo Marrinez Dal Cof, o fermo preceito, derivado do latim praeceptum, traduz a ideia de regra, íínha de conduta, diretriz, mandamento (DAÍ.
COL, Hefder Mortinez. O significado da expressão "preceifo fundamenta/" no âmbito da arguição de descumprimenfo de preceito fundamenfa/,
prevista no arf. 102, § T°, da CF In: Jus Navigandi, p. 08).

"'Ensina Celso Basfos que "(...) é uma decorrência de um dos axiomas constitucionais, como da unidade da Constituição. De fato, enquanío um todo
normônico e coeso de regras, as sinonímias não deveriam existir, com o que queremos dizer que a Norma Fundamenta/ deve obedecer a um padrão
linguístico" (BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação constitucional, p, 19(3).
MM/che/ Temer utiliza indistintamente as expressões preceifo e princípio, tanto que emprega esío úitima designação oo se referir às disposições
contidas no § 4° do art. 60 da Constituição Federal (TEMER, Michel. Elementos de Direito Consfifuciono/, p. 25, apud CAMPO, Hélio Márcio. Arguição
de descumprimento de preceito fundamental. São Paulo: Juorez de Oliveira, 2001, p, 26, n. 47).

"TAVARES, André Ramos. A categoria dos preceitos fundamentais na Constituição brasileira. Revista de Direiío Consfífuciona/ e Internacional, a. 9, n.
34, jan./mor. 2001, p. 115.

"Ê o que se depreende em todo o decorrer da monografia, mormente no tópico que trata das funções eficaciais do preceifo constifucíona/. Ver,
DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 118-123. No mesmo sentido, AD/rtMc 2024-DF, Rei.
Min. Sepú/veda Pertence, j . 27.10.1999, DJ 01.12.2000, p. 00073.

"Nesse senfido, SARLET, íngo Woffgong. A eficácia dos direitos fundamentais, p. 80.
94Qtto esclarece que o expressão constituição em senfido matéria/ alude ao conjunto de normas cujo ob/eto é o organização do Estado, os poderes
de seus órgãos, as relações destes entre si e suas relações com os cidadãos fOTTO, Inácio, apud BELIO FILHO, Ney de Sarros. Sistema constitucional
aberto, p. 153). Por outro fado, preciso é Canoti/ho, quando afirma que constituição material é "o conjunto de fins e valores constitutivos do princípio
efectivo da unidade e permanência de um ordenamento jurídico (dimensão objectiva), e o conjunto de forças políticas e sociais (dimensão subjectiva)
que exprimem esses fins e valores, assegurando o esfes a respectiva prossecução e concretização, algumas vezes para além da própria constituição
escrita" (CANOTÍLHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. ) 123).
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do próprio Estado e declaram, porém sem esgotá-
los, direitos fundamentais do cidadão.95

Esse qualificativo reforçador (o termo fundamen-
tal) do preceito constitucional, todavia, não está a
indicar a existência de uma certa hierarquia nor-
mativa (interna) constante da própria Constituição,
como propugna !vo Dantas96, posto que esta tese
confronta-se diretamente com o postulado herme-
nêutico da unidade da Constituição.97

Outrossim, o fato de se afirmar que todas as nor-
mas do texto constitucional apresentam o mesmo
nível hierárquico não significa dizer que a Consti-
tuição é um conglomerado caótico e desestruturado
de normas que guardam entre si o mesmo grau de
importância para o sistema.98

A compreensão de que é possível existir, em nos-
sa Constituição, algumas espécies ou categorias nor-
mativas que exercem funções específicas de extrema
relevância para o sistema, em nada é incompatível
com o que determina o conteúdo do princípio her-
menêutico da unidade da Constituição99, mormente
quando se trata de uma Constituição analítica como
a nossa, que concebe preceitos gerais para discipli-
nar as mais variadas matérias apenas formalmente
constitucionais.

4. CONCLUSÃO: FORMULAÇÃO DE UM
CONCEITO PARA PRECEITO FUNDAMENTAL

4.1. RELAÇÃO COM OUTRAS CATEGORIAS
NORMATIVAS INSCRITAS NA CONSTITUIÇÃO

BRASILEIRA

A Constituição de 1988 institui suas normas de
maneira a organizá-las em grupos ou categorias.

As normas são alocadas em conjuntos específicos,
ao lado de suas semelhantes, que se diferenciam
e se particularizam das demais em razão de suas
características e das atribuições que desempenham
no sistema.

Nesse tópico, pretende-se relacionar a catego-
ria dos preceitos fundamentais com a dos princípios
fundamentais, dos princípios sensíveis e das cláusu-
las pétreas, de maneira a identificar os pontos de
contato e as divergências, porventura, existentes.100

Para se conferir identidade à categoria normativa
formada pelos preceitos fundamentais não se pode
olvidar da necessidade de se estabelecer conexões
de sentido com as demais normas constitucionais,
adotando-se o texto ou enunciado linguístico como
margem dessa atividade101, em virtude de desem-
penharem a função de limites materiais, enquanto
limites textuais implícitos.102

Assim, é a análise da ordem constitucional no
seu contexto normativo e nas suas relações de inter-
dependência que permite identificar as disposições
essenciais para a preservação dos parâmetros nos
quais se desenvolvem os preceitos fundamentais.

No que se refere aos princípios fundamentais'03,
sabe-se que são normas as quais se irradiam por
sobre todo o sistema jurídico, exprimindo, indican-
do, denotando ou constituindo uma compreensão
global da ordem constitucional, em virtude de sua
dimensão constitutiva, sendo que, por meio de sua
dimensão declarativa, assumem a natureza de su-
perconceitos, de vocábulos designantes, utilizados
para exprimir a soma de outros subprincípios e de
concretizações normativas constitucionalmente plas-
madas.104

"A noção de preceifo fundamenta/ está a indicar o âmbito de abrangendo da arguição de de seu m p rim e ní o. A esse respeito, CRUZ, Rômuío Lago. A
mefodo/ogia processual da possibilidade jurídica do pedido em sede de arguição de descumprimenfo de preceito fundamental. Revista do Ministério
Público da Estado do Maranhão (Júris Itinera), São Luís, n. l1, jan/dez. 2004, p. 211-228; CRUZ, Rômula Lago e. A incidência das condições da ação
na arguição de descumprimento de preceito fundamental in abstracto. O mesmo (Org.). A realização do espaço constitucional. São Luís: Instituto
UniSâo Luís de Cultura e Cidadania/Faculdade São Luís, 2004, p. 200-202.
MCf DANTAS, Ivo. O valor da Constituição: do controle da constitucionalídade como garantia da supralegalidade constitucional. 2. ed. Rio de
Janeiro. Renovar, 2001, p. 58 e 107.
"De acordo com Celso Bastos se a Constituição é una, e se é ela o documento supremo de uma nação, iodas as normas que contempla encontram-
se em igualdades de condições, nenhuma podendo se sobrepor à outra para lhe afastar o cumprimento (BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutico e
interpretação constitucional, p. 174). De outro modo, Raul Machado Horta compreende que a metodologia empregada pelo constituinte de J 988,
conferiu precedência aos Princípios Fundamentais da República Federativa e à enunciação dos Direitos e Garantias Fundamentais, o que não
significa o estabelecimento de hierarquia entre as normas constitucionais, de modo a c/assificó-/as em normas superiores e normas secundárias.
Todas são normas fundamentais. A precedência serve à interpretação da Constituição, para extrair dessa novo disposição forma/ a impregnação
va/orafivo dos Princípios Fundamentais e dos Direitos e Garantias Fundamentais, sempre que e/es forem confrontados com atas do legislador, do
administrador e do julgador (Cf. HORTA, Raul Machado. Estrutura, natureza e expansividode dos normas constitucionais- Revista Trimestre/ de Direito
Público, p. 53;.
98CARVALHO, Márcia Haydée Porto de. Hermenêutica constitucional, p. 72.
"Nesse sentido, TAVARES, André Ramos. A categoria dos preceitos fundamentais na Constituição brasileira. Revisto de Direito Constitucional e
/nternocionof, a. 9, n. 34, jan/mar.2001, p. li7.
'00Ressofte-se, desde logo, que a concepção que identifica os preceitos fundamentais como sendo um grupo maior de normas que abarca as
categorias compostas pelos princípios fundamentais, pelos princípios sensíveis e pelas cláusulas pétreas não é de todo adequada, em virtude do que
se irá demonstrar.
""Traía-se de método sistemático de interpretação, pelo qual não se considera a norma isoladamente, mas vê cada regra jurídica como parte de
um todo, o sistema de direito positivo. É necessário comparar o dispositivo com outros afins, que compõem o mesmo instrtuto jurídico, e com outros
referentes a institutos análogos (Cf. CARVALHO, Márcia Haydée Porto de. Hermenêutica constitucional, p. 48).
IMC«fao Bastos identifica a letra da Constituição como sendo o ponto de partida e o limite último do intérprete (Cf. BASTOS, Celso Ribeiro.
Hermenêutica e interpretação constitucional, p. 182-184).

'"Título f, da CF/88, bem como outros desenvolvimentos do texto constitucional.

'"Cf. ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais, p. 183-184.
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Tome-se como exemplo o princípio fundamental
Estado de Direito (art. 1°, da CF/88). Em sua dimen-
são constitutiva, percebe-se a ideia de paz estadu-
almente garantida através do direito; a ideia de um
conjunto de expectativas jurídicas garantidas pela
existência de um Estado fundado, racionalmente,
sobre uma ordem jurídica concreta. Por outro lado,
em sua dimensão declarativa, esse princípio designa,
enquanto enunciado normativo-lingúístico, vários
outros princípios que concretizam normativamente,
através de outros enunciados do texto constitucio-
nal, a ideia de Estado de Direito, ou seja, designa
subprincípios, como o princípio da legalidade (art.
5°, II), princípio da divisão de poderes (art. 2°), prin-
cípio da legalidade da administração (art. 37), entre
outros.105

Outrossim, do resultado da hermenêutica advin-
da da noção de sistema constitucional aberto106, é
possível chegar-se à distinção entre o que se chama
de princípios fundamentais iniciais e princípios fun-
damentais dispersos.

Os primeiros são aqueles expressamente con-
sagrados em segmento especifico da Constituição.
Por sua vez, os princípios fundamentais dispersos,
embora não integrando o título especifico (o lugar
inicial) próprio aos princípios fundamentais iniciais,
e estando dispersos ao longo do texto constitucio-
nal, identíficam-se com os princípios fundamentais,
por identidade de natureza jurídica, ou seja, por de-
finirem e caracterizarem a coletividade política e o
Estado e enumerarem as principais opções político-
constitucionais, tal como os princípios fundamentais
iniciais. 107

Assim, os princípios fundamentais, em suas múl-
tiplas dimensões e desenvolvimentos, sem prejuízo
dos princípios implícitos, subsumem-se a noção de
preceito fundamental, porquanto determinam a es-
trutura do Estado constitucional e lhe conferem uma
identidade própria.

Por outro modo, os princípios sensíveis108, quando
não observados, autorizam a medida excepcional da
intervenção federal ou estadual. Trata-se de um rol
de princípios (e regras, no rigor terminológico aqui
adotado) aos quais a Constituição atribuiu tamanha
importância que chegou a permitir que houvesse a
suspensão da autonomia federativa, inclusive com
a criação de uma medida judicial específica para
apreciação de seu descumprimento.109

Não obstante a inegável relevância da função
que desempenha esta categoria de normas, no Es-
tado constitucional, impõe-se um exame mais acu-
rado de seu conteúdo, porquanto se percebe que
nem todas as matérias positivadas em sua norma
de origem revestem-se de fundamentalidade para o
sistema jurídico vigente.

Observe-se que, dentre os princípios sensíveis,
apenas são essenciais para o sistema, as normas
que determinam o respeito à forma republicana; ao
sistema representativo; ao regime democrático (art.
34, VII, a, da CF) e aos direitos da pessoa humana
(art. 34, VII, b, da CF).

As normas referentes à autonomia municipal
(art. 34, VII, c, da CF); prestação de contas da ad-
ministração pública, direta e indireta (art. 34, VII, d,
da CF) e a aplicação do mínimo exigido da receita
resultante de impostos estaduais na manutenção e
desenvolvimento do ensino (art. 34, VII, e, da CF),
embora sejam importantes, não consubstanciam
situações sem as quaís o Estado constitucional não
consiga se desenvolver ou, mesmo, existir.

A seu turno, as cláusulas péfreas110, conquanto
sejam normas que expressam uma garantia especial
- a imutabilidade - o fazem com um fim não em si
mesmas, porém no intuito de irradiar-se por todo
o sistema, para atingir outras normas a que fazem
referência.

Essa categoria normativa não possui natureza
constitutiva, pois não cria direitos ou obrigações,
tão-somente, estabelece um limite material ao po-
der de reforma da Constituição e indica quais nor-
mas estão abarcadas por esse limite. É dizer, a única
norma que se exprime desse enunciado é a norma
da imutabilidade ou imposição de um limite mate-
rial ao poder constituinte derivado.111

Muito embora não estabeleçam outras normas
além dessa garantia de eternidade, as cláusulas pé-
treas desempenham importante função no sentido
de promoverem um direcionamento para a atividade
interpretativa que busca identificar o que é essencial
para o sistema, posto que esta atividade se desen-
volve a partir da concepção de que o constituinte
considerou determinados elementos de sua obra tão
importantes que os gravou com cláusulas de imuta-
bilidade. Por isto, é legítimo supor que nelas foram
contemplados alguns dos preceitos fundamentais.

IOS£SP/NDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais, p. 184.
IOÍVer item 2 dessa monografia.
I07ESP/NDOLA, Ruy Samueí. Conceito de princípios constitucionais, p. 204.

'""Art. 34, Vil, da CF/88.

""TAVARES, André Ramos. Tratado do arguição de preceito fundamenta/, p. 150.

"°Art. 00, §4", da Cf/88.
'' 'Nesse sentido, MENDES, G//mar ferreira. Limites da revisão: cláusulas pétreas ou garantias de eternidade - possibilidade de sua superação. Site do
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público [infernetj hftp.V/veers.sifes.uo/.com.br/arfigoS.nfm, em 18.08.2003, p. 02.
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Desse modo, verifica-se que a orientação que
pretende identificar os preceitos fundamentais como
sendo categoria normativa composta pelos princí-
pios fundamentais, pelos princípios sensíveis e pelas
cláusulas pétreas não estabeleceria uma construção
dogmática satisfatória, porquanto, embora possuam
pontos de intersecção essas categorias são bastante
distintas.

A persecução do que seja fundamental para o
sistema jurídico vigente deve partir da tentativa de
realização do espaço constitucional, isto é, para
se perquirir o que seja a essência da Constituição,
deve-se pôr a norma em contato com a realidade, de
maneira a possibilitar um diálogo criativo que aufira
legitimidade ao processo hermenêutico identificati-
vo do que seja fundamental para o sistema.112

Desse modo, é preciso que se busque a afirma-
ção de uma identidade própria para os preceitos
fundamentais que, em verdade, compõem categoria
autónoma de normas e, não obstante consubstan-
ciem um conjunto normativo aberto, impõem a ne-
cessidade de se determinar e proteger efetivameníe
o núcleo essencial da Constituição.

4.2. NÚCLEO ESSENCIAL DE UMA
CONSTITUIÇÃO ANALÍTICA

A essência da Constituição volve-se à noção ini-
cialmente exposta de que a norma constitucional é
a representação das tendências sócio-culturais e dos
valores dominantes, os quais passam a ser irradiados
por todo o sistema jurídico, de maneira a permear o
desenvolvimento das demais leis e atos normativos
estatais como diretrizes superiores.

Para André Ramos Tavares, os preceitos consti-
^jcionais fundamentais consubstanciam-se nas nor-
mas que abrigam ou refletem os valores consagra-
dos constitucionalmente como básicos ou essenciais
de um ordenamento jurídico.113

Como se sabe a estrutura da Constituição é for-
^nada por elementos normativos de diferentes espé-
cies e funções, sendo possível classificá-los em ele-
mentos orgânicos, limitativos, sócio-ideológicos, de
es^bilização e formais de aplicabilidade.

Outrossim, o entendimento de que a Constitui-
ção é um processo dinâmico, em constante transfor-

mação, aberto aos influxos da realidade, a qual lhe
confere força normativa, é inteiramente necessário
para que se compreenda de que maneira o cidadão,
intérprete da norma constitucional, pode influir na
construção e no desenvolvimento da realidade em
que se encontra.

O texto da Constituição se abre ao intérprete
para possibilitar o implemento de posições políticas
subjetivas, de maneira que o espaço constitucional
somente se realiza quando a realidade é transporta-
da para dentro da Constituição e vice-versa.

A distinção de regras e princípios no sistema
constitucional assume importante papel de carac-
terização de um núcleo essencial da Constituição.
Os princípios, sempre relegados, pela hermenêutica
clássica, à tarefa de estabelecer diretrizes hermenêu-
ticas, assumem status de norma jurídica, juntamente
com as regras, inobstante difira desta, na esteira do
pensamento de Alexy, porque ordena que algo seja
realizado na maior medida do possível114, o que, de
certo, possibilita ao intérprete a superação do estrito
legalismo e a busca de uma decisão mais justa.

Os enunciados textuais não se confundem com
as normas que, eventualmente, possam deles partir.
É possível que de uma única disposição possam ser
extraídas várias normas de diferentes tipos (regras
ou princípios).

Inseridas em um mesmo sistema, as normas
constitucionais influenciam-se umas às outras, o
que, não raras vezes, determina a formação de di-
versas normas sem que haja sequer enunciados lin-
guísticos inscritos na Constituição, sendo essa uma
das hipóteses justificativas da abertura material do
catálogo dos direitos fundamentais, que acena com
a possibilidade de dedução de novos direitos.

No que alude ao significado do termo preceito,
não há posição mais adequada do que a que lhe
confere significado de norma jurídica, sendo que
o qualificativo reforçador contido no vocábulo fun-
damental está a indicar a existência de uma ordem
seleta de normas de especial importância para o sis-
tema.

De certo, a arguição de descumprimento de pre-
ceito fundamental não foi instituída com o propósito
de fiscalizar lesão a qualquer dispositivo do que é,
sem dúvida, a maior Constituição do mundo, mas

ssalte, ao perquerir acerca do essência do constífuíçâo, formula hipótese segundo a qual se um grande incêndio irrompesse em todos os cidades
zais, destruindo todos os arquivos do Estado, todas as bibliotecas públicas, aniquilando, inclusive, toda a coleção legislativa nacional, de maneira

",ào fosse possível achar um único exemplar das leis do país, e questiona se, neste caso, o legislador, completamente livre, poderia fazer leis
capricho ou de acordo com o seu próprio modo de pensar fCf. LASSALLE, Ferdinand. A essência da constituição, p. 11). A esta questão impóe-se
r;sro negativa, em virtude de a realidade incidir vinculativamente sobre a norma, o que impede a ocorrência de decisões legislativas dissonantes
-cmenfo histórico vivido por determinada sociedade. Dessa maneira, à sociedade assiste a tarefa de reconstruir o ordenamento jurídico,
-- • condo, em préstimo de seus valores e tendências culturais, os fundamentos sobre os quais se erigirá um novo sistema normativo positivo.

- 'AVARES, André Ramos. A categoria dos preceitos fundamentais na Constituição brasileira. Revista de Direito Constitucional e Internacional, p.
123. Esse autor assevera que embora os vaiares superiores não equivalham aos denominados preceitos fundamentais, servem de guio na íareía

mitificação destes. Isto porque os denominados valores básicos podem estar vertidos tanto em princípios quanto em regras e, tanto num quanto
-r Jtro coso, constituirão preceitos fundamentais para fins de cabimento da arguição de descumprimento (Cf. lá, ibid, p. 124).
1 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamenta/es, p. 86.
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tão-somente aos grandes princípios e regras basila-
res deste diploma.115

Partindo-se dessa perspectiva, elege-se como
componentes do núcleo essencial da Constituição as
normas contidas nos elementos orgânicos e limita-
tivos, posto que sem eles a Lei Fundamental seria
qualquer coisa menos Constituição. São esses ele-
mentos que lhe conferem status normativo supra-
legal, em virtude de definirem os contornos das re-
lações entre o Estado e os particulares e entre estes
mesmos.

Em consonância com o que leciona Garcia de
Enterria, La Constífuc/ón, por una parte, configura y
ordena /os poderes dei Estado por eí/a consfru/dos;
por ofra, establece /os limites dei e/ercic/o dei poder
y el âmbito de libertades y derechos fundamento/es,
así como /os ofo/efivos positivos y (as prestoc/ones que
e/ poder debe de cumplir en beneficio c/e ia comuni-
dad.ilú

Os elementos orgânicos determinam a forma de
ser do Estado, dando origem às suas estruturas, bem
como a de seus aparelhos, estabelecendo a distri-
buição de competências e a maneira como se dará
o exercício do poder, revestindo-se, então, de gran-
de importância para a implementação e desenvol-
vimento do Estado social brasileiro que se almeja
construir. Esse tipo de Estado social já ultrapassa,
no que se refere a suas finalidades e pretensões, o
modelo clássico do we/fare sfate e busca a harmo-
nia entre, de um lado, crescimento económico e, no
outro, a igualdade de chances e a distribuição de
riquezas.

Por sua vez, os elementos limitativos são com-
postos pelos direitos fundamentais, compreendidos,
como já se mencionou, em um catálogo aberto que
possui por parâmetro de realização material o valor
dignidade da pessoa humana, que identifica os di-
reitos implícitos ou positivados em outras partes do
texto constitucional, sendo certo que as duas dimen-
sões, direito a ações positivas (prestacional) e direito
a ações negativas (defesa) são prestigiada.117

Essa dupla dimensão dos direitos fundamentais
visa assegurar os direitos de liberdade, bem como
obrigar o Estado a prestar serviços públicos con-
dizentes com a dignidade da pessoa humana, de
modo que consubstanciam condições sine qua non
de existência da ordem jurídica vigente como um
todo, _sob pena de retrocesso social.

Dessa maneira, verifica-se que o núcleo essen-
cial da Constituição é formado pelas normas que
definem a estrutura, o modo de ser do Estado brasi-
leiro, bem como pelas normas definidoras de direi-
tos humanos fundamentais que possuem fulcro num
sistema concreto de valores, também, de inquestio-
nável essencialidade para o sistema.

4.3. CONCEITO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
NA ORDEM JURÍDICO-CONSTITUCIONAL

BRASILEIRA
O espaço constitucional somente se realiza com

a fusão de duas substâncias distintas, é dizer, o texto
e a realidade. Essa fusão se opera porque o texto
se modifica a partir do choque com a realidade e
também porque a realidade permite ser modificada
a partir de um projeto de superação de dificuldades
imposto através do texto.118

Pensar a constituição abertamente é descrer na
existência de uma ordem inerte, engessada e infle-
xível. A norma constitucional é, por isso, construída
diariamente. O hermeneuta, enquanto parte da rea-
lidade, possui a aptidão de modificar a Constituição,
por meio do processo interpretativo, o que demons-
tra a inserção dos ideais de democracia, porquanto,
permite o acesso de todos aqueles quantos vivem no
contexto regulado pela norma.

Essa espécie de interpretação constitucional
transforma-se em mecanismo de inclusão social na
medida em que conclama a participação de todo e
qualquer cidadão na atividade hermenèutico-con-
cretizante da norma, menos técnico-jurídica, ao al-
cance de todos quantos possuam incorporados, em
seu âmago, os valores de seu tempo, de sua comu-
nidade, o que lhes habilita a conduzir esse processo
interpretativo.

Um texto constitucional é composto de normas
que trazem consigo conceitos que evoluíram no
tempo e se modificaram a partir da mutação da pró-
pria sociedade. Não se pode tomar a ordem consti-
tucional como ordem estática, presa a um passado
legislativo que não opera mais no presente. A aber-
tura constitucional é exatamente a possibilidade de
reconstruir o texto a partir da interpretação, dando
leitura nova a velhos textos, reelaborando conteúdo
dos conceitos constitucionais.119

O sistema jurídico é composto de uma estrutu-
ra normativa, a qual desempenha função de elo

"*Cf. BASTOS, Celso Ribeiro, VARGAS, Aléxis Galiás de Souza. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Revista de Direito
Constitucional e Internacional, p. 77.
'"ENTERR/A, Eduardo Garcia. Constituição como norma. Revista de Direito Público, p. 10-11. Assinala, ainda, o autor, que esses elementos vão
estabelecer todo o Direito Público contemporâneo, que se apresenta como um filho imediato e díreto do constiíuciona/isrrto (Cf. Id, íbid, p. 10).

"'Cf. CRUZ, Rõmufo í-ago e Cruz. O sistema de direitos fundamentais na estrutura furídico-constifucionaf brasileira. Revista do Tribuna/ Regional
Federal da í" Região, p. 26-37.
1ISBELLO FILHO, Ney de Sarros. Sistema constitucional aberto, p. 22l -222.

"'BÊLLO FILHO, Ney de Barros. Sistema constitucional aberto, p. 217.
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entre texto e realidade, posto serem os princípios,
enquanto mandados de otimização, na esteira das
lições de Alexy120, normas que ordenam a realização
de algo na maior medida possível, dependentes de
situações fáticas e jurídicas, juntamente com as re-
gras, em menor escala, normas responsáveis pela
abertura do texto à realidade.

As funções peculiares dos preceitos fundamentais
justificam a necessidade de uma construção concei-
tuai capaz de pôr ern destaque esse sentido mate-
rialmente aberto das normas constitucionais.

De fato, já se assinalou que a identificação dos
preceitos fundamentais como sendo uma categoria
normativa englobante dos princípios fundamentais,
princípios sensíveis e das cláusulas pétreas, reve-
la-se inadequada, porquanto, formam os preceitos
fundamentais uma ordem normativa diversificada,
específica.

Partindo-se desse pressuposto, não se pode ad-
mitir mais do que a existência de pontos de contato
ou intersecção entre os preceitos fundamentais e as
demais categorias normativas adotadas pela ordem
constitucional pós-88, muito embora se perceba
uma relação mais próxima com os princípios funda-
mentais.

Outrossim, sabe-se, também, que a lesão a pre-
ceito fundamental não se configurará apenas quan-
do se verificar possível afronta a um princípio funda-
mental, como assente na ordem constitucional, mas
também a disposições que confiram densidade nor-
mativa ou significado específico a esse princípio.121

Em virtude disso, pode-se afirmar que os precei-
tos fundamentais de uma Constituição cumprem exa-
tamente o papel de lhe conferir identidade própria.
Constituem, em seu conjunto, a alma da Constitui-
ção. Embora se permita a mudança ou até a supres-
são de alguns destes preceitos, pela via reformadora
(já que nem todos encontram-se acobertados pela
garantia explícita da intangibilidade reformadora),
pode-se seguramente afirmar que uma alteração
mais extensa provocaria a mudança da própria con-
cepção de Constituição até então vigente.122

Segundo Ivo Dantas, preceito fundamental é
tudo aquilo que decorra dos princípios fundamen-
tais, não obstante entenda que cada um dos men-

cionados princípios inseridos no art. 1°, leva a des-
dobramentos no próprio texto, como, por exemplo,
a irrenunciável necessidade de que os direitos e ga-
rantias contidos nos arts. 5°, 6° e 7° (com a possibili-
dade constante do § 2° do mesmo artigo) sejam con-
siderados preceitos fundamentais, de maneira que
a expressão preceitos fundamentais, para o jurista
pernambucano, abarca os Títulos l e II da Constitui-
ção Federal.123

Não obstante tenha considerado a abertura ma-
terial do catálogo dos direitos fundamentais, essa
concepção olvida da necessidade de se empreender
uma análise hermenêutica aberta por sobre todo o
texto constitucional, o que demonstra um conceito
assaz restritivo do que seja fundamental para o sis-
tema.

O sistema jurídico necessita ser flexível, inclusive,
para poder reconhecer novos direitos, garantias e
proceder a desdobramentos na estrutura do Estado,
quando se mostrar necessário e conveniente ao in-
teresse público da Nação, de maneira que possa se
posicionar frente às influências da sociedade.

Em virtude disso, a formulação conceituai aqui
apresentada, longe de ser imune a críticas, preocu-
pa-se com a noção sistémica de abertura da norma
constitucional, influenciada pelos influxos externos
advindos da realidade.

Portanto, os preceitos fundamentais compõem
categoria normativa específica e eminentemen-
te aberta, inserida na Constituição brasileira, que,
muito embora possua pontos de contato e intersec-
ção com outros grupos também específicos de nor-
mas constitucionais, tem assegurado sua autonomia
em relação a estes, em virtude de ser formada pelos
elementos orgânicos e limitativos, os quais consubs-
tanciam a essência de todo o Estado constitucional
contemporâneo.

Desse modo, alguns elementos teóricos acerca
do conceito de preceitos fundamentais foram anali-
sados e postos em questão. Por sua vez, a constru-
ção dogmática constitucionalmente adequada que
irá determinar o conteúdo e o que se deva enten-
der por preceito fundamental é tarefa para outros
trabalhos que vierem a se ocupar dessa instigante
problemática.

TRF-13 REGIÃO
BÍBLIA1 n», srrcÃo JUDICIÁRIA
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™Cf. ALEXY, fioberf. Teoria de /os derechos fundamenta lês, p. 86.
!?!ADPFMc 33-PA, fiel. Min. Gilmar Mendes, j. 20.03.2003. Revisto Consultor Jurídico finfem et], hffp://con/ur.uo/.com.br/fexfos/77<538, em
26.08.2003, p. 04.
'2?TAVAR£S, André fiamos. A categoria dos preceitos fundamentais na Constituição brasileira. Revista de Direito Constitucional e In f emociono/, p. 123-
124.
!23Cf. DANTAS, M>. O vo/orda Constituição: do controle de constríuciona/idade como garantia da supra/ega/idade consfifucionaf, p. 263- Também,
NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Direitos fundamentais e arguição de descumprimento de preceito fundamental, p. 103.
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iA FUNÇÃO SOCIAL DA JUSTIÇA NA OTICA
DA TEORIA CONSTITUCIONAL: ELEMENTOS
PARA A REALIZAÇÃO DE UMA NOVA CIDADANIA

Pau/o Roberto Brasil Teles de Menezes

1. INTRODUÇÃO

Um dos debates mais candentes
da seara jurídica refere-se ao esta-
belecimento de um sentido coeren-
te ao corpo normativo. Tat objetivo
tem adquirido proporções bastante
complexas, principalmente quando
se discute a existência dos signos na
linguagem jurídica.

A linguagem jurídica, marcada
pela dialética, caracteriza-se como
uma conjugação coordenada de sig-
nos capazes de expressar uma aflu-
ência de valores que, devido à sua
relevância, devem ser filtrados à luz
de uma teoria constitucional moder-
na, a fim de que eles - os signos linguísticos - tor-
nem-se razoáveis e democráticos face às questões
sociais. Com isso, verifica-se que os signos possuem
interdependências, além de conceder um sentido ao
sistema jurídico-normativo. São, portanto, conceitos
responsáveis por promover uma relação inseparável
entre os aspectos consubstanciai e formal presentes
no texto jurídico1.

Tendo como parâmetro essas breves considera-
ções, pode-se afirmar que a linguagem e a teoria
constitucional estão intimamente ligadas por um elo
de dependência, uma vez que ambas não existem
de forma isolada, mas integradas em um sistema de
conhecer, criar e aplicar o sentido normativo previsto
nas normas jurídicas, com a ajuda da participação
social. Assim sendo, intenta-se saber se a verdade
estimada pela atividade iníerpretativa é una, ou se,
a cada exercício de buscar o sentido dos signos lin-

guísticos, alcança-se uma verda-
de criadora. Tal questão é base de
toda uma problemática de saber
qual a melhor interpretação cabível
a cada caso concreto.

Ao cabo desses comentários,
pode-se articular, ainda que per-
functoriamente, que a sociedade
tem buscado soluções para os seus
problemas. Os riscos sociais vividos
pela sociedade excluída precisam
ser resolvidos. Assim, urge-se por
uma esperança que pode ser en-
contrada na teoria constitucional,
mormente na compreensão do co-
nhecimento, das teorias de justiça,

do discurso jurídico, da hermenêutica constitucional,
da concretização de direitos, elementos capazes de
promover a tão sonhada cidadania.

Tendo em vista que o ideal jurídico-humano a
ser perseguido é a justiça, a história da humanidade
tem-se caracterizado por uma busca incessante des-
ta, já que a sua consolidação nos anseios da popu-
lação produz um maior conforto e felicidade para a
sociedade. É em vistas a esse desiderato que a teoria
da Constituição tem proporcionado um desenvolvi-
mento na atividade interpretaíiva, propiciando, as-
sim, uma maior segurança ao interpretar as normas
jurídicas.

Assim, a função da teoria constitucional tem-se
centrado no objetivo de transformar a sociedade
pós-moderna em uma sociedade emancipada e li-
berta das injustiças provocadas pela falta de uma
interpretação legítima e límpida sob os pontos de

" A proposta do temo é utilizar o teoria constitucional e a função social da justiça como instrumento de uma novo aplicação do Direito, o fim de
que, assim, as decisões sejam proferidas, na medido do possível, com mais modernidade e justiça. Em razão de sua importância paro os dispositivas
legais, essas duos expressões (teoria constitucionaí e função social da justiça) podem ser utilizadas também para (rejedificar o Direito de uma
sociedade que, em grande maioria, é carente de práticas jurídicas eficazes.
** Académico do curso de Direito do Universidade Federai do Maranhão (UFMAj desde 2000, cursando atua/mente o í 1° período. Ê Conciliador
Federal do Juizado Especial Federal Cível do Seção Judiciário Federal do Maranhão e Estagiário da mesmo Seccional, vinculado ao Tribunal
Regional Federal da Io Região. É aluno-pesquisodor do Núcleo de Estudos Ambientais (NEA) - Núcleo de Pesquisa e Extensão em Direito Ambiental
do Departamento de Direito da Universidade Federal do Maranhão. E autor de subprojeto de pesquisa do tipo iniciação cientifica com o tema "A
Hermenêutica Constitucional na Doutrino Alemã", com o qual foi bolsista junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológica
fCNPqJ, nos idos de 2003/2004. E vencedor do 1° Concurso Nacional de Monografia do Tribunal Regional Federal do 5° Região, sediado em
Recife (PE), e do ÍV Concurso de Monografia Jurídica da Seção Judiciário Federal do Maranhão, prémio "Alberto Tavares Vieira do Silva", tendo
suas monografias publicados em livros editados para estes fins. E autor de trabalhos apresentados em eventos nacionais e internacionais. E autor
de trabalhos e artigos publicados em eventos nacionais, internacionais e em revistas especializadas (como a Revisfa de Ciência e Cultura, série de
Direito, da Universidade Lusíada do Porto /Portugal, Revista de Direito Ambiental publicada pela Revista dos Tribunais em São Paulo, Revisto da OAB/
MA e do Ministério Púbíico/MA). É organizador de afividodes de extensão juntamente com o núcleo de pesquisa do qual faz parte, além de ter s/do
monitor concursodo do disciplina Teoria Geral do Processo do curso de Direifo da Universidade Federal do Maranhão,
1WARAT, Luís Alberto. O Direito e sua Linguagem. 2. ed. Porto Alegre: Sérgio António Fabris Editor, 1984. p. 25.
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vista social, político e jurídico. Dessa forma, eviden-
cia-se a luta em busca de uma sociedade participa-
tiva, para que, assim, a sociedade venha a decidir e
aplicar o direito.

Para tanto, faz-se necessária a análise de alguns
elementos da teoria constitucional, que são consi-
derados indispensáveis para a formação de uma
comunidade participativa. Assim sendo, é mister en-
fatizar que a noção de justiça, o discurso jurídico e
a interpretação constitucional pode e deve ser uma
forma de democratizar e concretizar a norma legal,
com a finalidade de fundamentar e estabelecer uma
sociedade aberta e democrática, capaz de cumprir a
função social da justiça.

Nessa linha de raciocínio, pretende-se enfatizar
que a teoria constitucional pode ser instrumento de
participação social no processo de tomada de deci-
sões. Ao assim efetuar, estaria a teoria constitucional
ajudando a promover o papel social da Justiça? Os
elementos caracterizadores dessa teoria são verda-
deiramente aptos a conduzir a sociedade ao cami-
nho da cidadania?

Com essas exposições, colocadas em tom pro-
vocativo, pretende-se introduzir um debate sobre a
teoria constitucional e o papel social da Justiça, com
vistas a tentar instituir o sentimento de cidadania
como um refúgio social perante as injustas e cerce-
adoras decisões.

2. DIREITO, CIDADANIA E RISCOS SOCIAIS

Diante de toda a situação de incertezas que pre-
valece na sociedade atual, verifica-se que a mo-
dernidade sustenta-se pela lógica da globalização
e do neoliberalismo. Assim, é uma evidência que a
globalização, os riscos que lhe são inerentes e tudo
o mais que dela provém têm obrigado o ser huma-
no a refletir acerca de situações que, há bem pouco
tempo, não eram focos de discussões, ou, simples-
mente, acreditava-se serem dependentes do lento
desenrolar dos acontecimentos históricos. Isto por-
que as transformações sociais, na maioria das vezes,
caracterizavam-se pela lentidão; e o homem, ípso
facto, encontrava-se quase sempre infausto a elas.

O conhecimento científico inabalável propor-
cionou a criação de uma sociedade instável e de-
sequilibrada, onde os valores sociais não são mais
respeitados ou, quando muito, apenas teoricamente
estudados. O risco social, portanto, é fruto da moder-
nidade e engloba basicamente várias facetas, como

a carência de cidadania, de participação social, a
marginaiização social, a fome, a miséria, as guerras,
guerrilhas, terrorismo, massacres, ditaduras, corrup-
ção, recessão, a falta de solidariedade, etc. Diante
desses comentos, pode-se articular, em análise per-
functória, que os riscos sociais são um conjunto de
fatores maléficos à sociedade, que proporcionam a
ela situações de angústia e de insegurança, princi-
palmente pela característica imprevisível, desequili-
brada e de exclusão social que a pós-modernidade
promove.

Nesse contexto, citado por Paulo Silva Fernan-
des, Ulrich Beck afirma que o risco é um "sinal de
perspectiva e de escolha, de perigo e de desafio, de
angústia e de ousadia, de atenção e de cuidado"2.
Com esse pensamento, a sociedade deparara-se
com a possibilidade de ver seu futuro destruído, va-
zio e sem perspectivas de mudanças. Os riscos so-
ciais estão cada vez mais presentes na sociedade
contemporânea. Nesse sentido, Boaventura de Sou-
sa Santos demonstra sua preocupação com o pró-
prio porvir, ao afirmar, ipsis //tter/s, que:

Os riscos que e/e envolve (...) começam a ser mais ilimita-
dos que ele próprio. Não admira que em face disto muitos
tenham assumido uma atitude fufuricida; assumir a morte
do futuro para finalmente celebrar o presente, como suce-
de em cerfo pós-modernismo, ou mesmo para celebrar o
passado, como sucede com o pensamento reaccionário3.

Ao cabo dessas afirmações, indaga-se: o Direi-
to é eficaz na globalização? O paradigma edificado
pela globalização pode ser quebrado pelo Direito?

O Direito é entendido como um dos principais
instrumentos para a organização da vida em socie-
dade e para a tutela das condições fundamentais
do seu livre desenvolvimento. Devido a esse carã-
ter funcional, não poderia manter uma atitude vo-
cacional de indiferença perante os problemas que
a sociedade sofre, principalmente no que tange ao
cerceamento de participação, bem como uma pos-
tura inerte sobre a efetiva proteção de suas relações
humanas, uma vez que a prevenção para esses de-
sequilíbrios é considerada a melhor forma de encon-
trar as soluções mais sensatas à (re)organização dos
valores sociais.

Considera-se que a globalização, por seu cará-
ter cosmopolita e transformador, contribuiu para a
inserção de uma nova forma de pensamento e de
enfrentamento da realidade. O que outrora era ain-

^FERNANDES, Paulo Silva. Globalização, "Sociedade de Risco" e o Futuro do Direito Penal: Panorâmica de Alguns Problemas Comuns. Lisboa:
Almedina, 2001. p. 19.
3SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: O saciai e o político na pós-modernidade. Porto: Afrontamento, 1994. p. 278. O autor, nesta
passagem, refere-se oo futuro como um momento que, apesar de se encontrar em uma dimensão mais próxima escala, já nasce repleto de riscos
para a sociedade. E esses riscos, coda vez mais, transcendem os /imites do próprio futuro, fato que evidencia a sua incapacidade de tentar solucionar
essas questões. Se o próprio futuro, elemento transportador da esperança humano, farofa eivado de riscos, o ser humano verifica que, cada dia mais,
encontro-se arraigado nas suas conquistas e sem armas para reagir diante dessa conjuntura de desespero e de angústia.
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da um desejo, a globalização tornou em realidade
o progresso tecnológico que tanto acelerou as re-
lações sociais. A partir dessa civilização tecnologi-
camente evoluída, a capacidade humana quebrou
barreiras dos limites naturais, proporcionando bem-
estar, conforto, praticidade e facilidades no mundo
em que se prima pela rapidez das relações.

No entanto, não obstante esse crescimento, ob-
servou-se que a globalização proporcionou, tam-
bém, desequilíbrios para a sociedade dita tradicio-
nal, assim como para os seus costumes, modos de
vida e sua cultura. Portanto, o advento da globaliza-
ção assume duas posições visivelmente paradoxos.
A primeira de caráter positivo - com a aceleração
do processo tecnológico e suas implicações - e a se-
gunda de natureza essencialmente negativa - com
a destruição da comunidade solidária e original por
um processo altamente racional, individual e con-
temporâneo.

Desses fatos, resulta uma conclusão bastante de-
sestimulante: a certeza de que nada é seguro, toda-
via, tudo pode ser plenamente possível. E é assim
que se convive hoje com essas situações paradoxos.
A consciência de que todas as coisas são inseguras
aliada com a vontade de transformar essa situação
podem ser expressões que contribuam para uma
harmoniosa convivência diante desse confronto,
desde que estejam arrimadas no discurso jurídico.

Nesse diapasão, cresce a teoria discursiva e re-
construtiva de Jurgen Habermas, principalmente ao
buscar elementos essenciais que permitem descre-
ver os preceitos do direito moderno como formas
autênticas de auto-imposição. Além disso, com o
discurso jurídico aberto, democrático e assistência!,
Habermas tem ensinado que o Direito possui força
de transformação social e de inclusão do cidadão
nas tomadas de decisões.

A globalização, desse modo, constrói um para-
digma racional, jungido pelo individualismo, repar-
tindo a todas as limitações sociais dela provenientes.
Assim, a globalização e a consequente instabilidade
social, brindada pela pós-modernidade, parece ser
um dos principais desafios para a ordem jurídica. Tal
desafio assim se delineia com a comoção de suas
estruturas e com o ato de propiciar a reflexão acerca
dos modelos da própria ordem jurídica.

Com isso, a eficácia do Direito passa a depender
de determinados fatores, assim como a sua utilidade
e sobrevivência dependem da forma como o Direito
é utilizado. Diante dessas palavras, o Direito é sim
eficaz na globalização. Basta, para tanto, ser utili-

zado de forma a emancipar os indivíduos dos riscos
imanentes à sociedade pós-moderna, libertando-os,
assim, das incertezas e dissensões que reinam na
sociedade desigual e não-solidária.

Assim, na globalização o Direito e suas formas
de interpretação modernas tem o papel de servir de
mecanismo de participação popular na tomada de
decisões, a partir da defesa da moral política coletiva
e do multiculturalismo. Estando presentes esses ele-
mentos, o Direito pode se apresentar apto a propor-
cionar o retorno da ética coletiva e da solidariedade,
perdidas pela globalização. Isto porque o direito é
fruto do diálogo entre as impressões resultantes do
conjunto de visões incidentes sobre ele, em suas si-
militudes e dessemelhanças.

Diante do exposto, destaca-se que o Direito não
pode nem deve ser descartado dessa sociedade in-
segura em que se habita. Os riscos sociais - como
a carência de cidadania, de participação social e de
justiça - precisam ser minimizados a partir dos ideais
proporcionados pelo próprio Direito, principalmente
no que tange à concepção de medidas que não se-
jam reducionistas, mas que consigam dotar a ordem
jurídica de mecanismos aptos à compreensão dos
problemas na sua magnitude e na sua consequente
resolução: a hermenêutica constitucional moderna.

Portanto, é importante encontrar soluções glo-
bais e pensar juridicamente nos problemas sociais.
O Direito, assim, é um instrumento de análise global
do somatório dos problemas, na compreensão das
suas especificidades e na busca por soluções cria-
tivas, integradas e compromissadas com o ordena-
mento jurídico e com a qualidade de vida.

3. A CIDADANIA COMO FORMA
DE (RE)INCLUSÃO SOCIAL

O caminho para a segurança solidária e eman-
cipatória, em que o ser humano possa estar livre do
aprisionamento e da ameaça social que o mundo
parece estar proporcionando, percorre pela carac-
terização e conceituação do Direito na denomina-
da transição paradigmática de Boaventura de Sousa
Santos.4

Assim, o discurso jurídico apresenta ligação com
o ato de construir e criar o Direito, que, por sua vez,
deve-se vincular livremente a toda a sociedade civil.
Desse modo, na medida em que a criação do Direito
se torna efetiva, depara-se ele com duas saídas: a
busca pela emancipação, participação e pela cida-
dania, ou a busca pela regulação e exclusão social.
Nessa ótica, o Direito emancipatório, alopoiético5 e

'SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da Razão Indolente; confro o desperdício da experiência. Porto: Afrontamento, 2000. p. 58.
SA noção de a/opoiese refere-se ao caráfer aberto do Direito e da Lei fundamental, os quais, por assim serem, inserem-se em um contexto sistémico
de interpretação e, portanto, dotado de vincu/ação com a realidade social (possui maiores perspectivas de relações com outras áreas do pensamento
humano, v. g., a História, a Sociologia e a Filosofia). Em outra esteira, tem-se a aufopoiese. Esta não pressupõe uma vincu/ação com a realidade
circundante, integra n do-se, assim, em um contexto assistêm/co de interpretação, constituindo, pois, um caráter fechado do Direito e da Constituição.
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de inclusão social é um elemento que o ser humano
pode valer-se para se defender dos riscos inerentes
à sociedade pós-moderna, principalmente no que
tange à falta de informação e de participação.

Diante da elevada discussão sobre o verdadeiro
significado da cidadania, revela-se ser ela um dos
maiores pilastres da democracia social. É certo que
não é recente a utilização do termo exposto, posto
que há algum tempo já se ventilava no corpo social
contemporâneo aspectos caracterizadores sobre a
cidadania.

Mas, ao se comentar sobre a cidadania, o que
de fato está em evidência? O que vem a ser a ci-
dadania? Esta e outras questões merecem destaque
especial nas argumentações infra.

Aprioristícamente, a cidadania é uma categoria
estratégica para uma sociedade melhor. Mencionar
essa assertiva certamente pode parecer que a cida-
dania á algo simples de se instituir na vida social, o
que seria um ledo engano. A cidadania é, pois, com-
plexa. A sua delimitação conceituai pode ser deline-
ada como sendo a atividade democrática, exercida
pelos indivíduos que possuem a capacidade civil ab-
soluta e que estejam no gozo de seus direitos polí-
ticos, com o objetivo de participar da vida ativa do
país, seja por meio de opiniões, votos ou decisões.

Assim, a cidadania é uma forma de se atuar
na sociedade. É uma situação em que os cidadãos
podem provocar mudanças, controlar os Poderes e
participar dos atos da vida da Nação, principalmen-
te para reduzir os riscos sociais presentes na con-
temporaneidade. Desta noção, pode-se extrair que
a cidadania refere-se à qualidade de um indivíduo
como cidadão.

Mas o que é ser cidadão? Cidadão, em um plano
mais simples e formal, é o que se encontra no livre
gozo dos seus direitos políticos e, também, civis. É
aquele que tem o direito de voto e, portanto, capa-
citado a participar da vida política da Nação. Costu-
ma-se associar ao cidadão o requisito de capacida-
de de eleger e de ser eleito. Para o direito posto ou
positivo, cidadão é quem possui o título de eleitor,
ou seja, o indivíduo apto a entrar no gozo da vida
política da Nação.

No entanto, assumir tal posição e aceitá-la é algo
bastante desproporcional. Isto porque o cidadão
não pode ser reduzido apenas a um requisito formal
e legalista. Viver neste conceito significa a renúncia
pela luta de direitos, significa deixar-se influenciar
pelo mundo desequilibrado e de exclusão em que se
vive. Certamente, ser cidadão não significa somente
isso. A cidadania é algo mais abrangente do que o
simples direito de eleger e ser eleito. É, sim, o estado
em que o cidadão se envolve, a fim de sempre con-

quistar direitos. E um sfafus de comprometimento em
que o cidadão chama pra si a responsabilidade de
tentar provocar mudanças na vida social hodierna.

Diante disso, concorda-se que a cidadania "é um
conceito conquistado historicamente", diz Roberto
Armando Ramos de Aguiar, uma vez que ser cidadão
é ser o agente motivador da existência do próprio
Estado, além de obter uma função ética e valorativa
em vistas a estabelecer uma sociedade mais libertá-
ria e igualitária.6

Observa-se, então, que a ideia de cidadania está
em grande evolução. O cidadão, assim, pode criar
para si a sua perspectiva de vida, convivendo con-
juntamente com os seus semelhantes sem desequi-
librar o sentimento social ou excluí-los. Dessa ma-
neira, percebe-se que o alargamento da ideia de
cidadania aliado a um contemporâneo entendimen-
to da função do ser humano na sociedade tem pro-
piciado uma grande responsabilidade para o pró-
prio homem, na medida em que o equilíbrio social e
a justiça social precisam ser efetivados.

Verifica-se, portanto, que o cidadão é o indiví-
duo que possui deveres e direitos fundamentais as-
segurados pela própria Constituição. Assim, pode-
se considerar, com propriedade, que o nascituro, as
crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos e os
idosos são cidadãos na melhor conceituação do ter-
mo. Não se pode restringir a acepção da cidada-
nia somente para quem está no gozo dos direitos
políticos ou civis. O rol de cidadania deve ser am-
plamente alargado, exatamente para incluir aqueles
que são excluídos, ou seja, para colocar no sistema
os indivíduos que se encontram marginalizados do
processo participativo da Nação.

Diante desses comentos, articula-se que o que
antes era restrito, contemporaneamente, a cidada-
nia, no "plano teórico", tem estado em praticamen-
te todos os níveis sociais. Desde o mais pobre ao
mais rico, a cidadania é falada; desde o branco ao
negro, a cidadania é conhecida; desde os excluídos
aos incluídos, a cidadania é escutada. No entanto,
o que se observa, "na prática", principalmente na
camada social menos favorecida, é que a cidadania
não é aplicada, não é vivida, muito menos propor-
cional aos indivíduos que, pelo menos no plano for-
mal, são chamados de cidadãos. Este é um desafio
a ser alcançado pelo Direito, pela interpretação e
pela Justiça.

Vive-se um período de exclusão social, em que
vários indivíduos encontram-se largados em uma si-
tuação desgastante e humilhante. Esse cenário pre-
cisa ser acabado. O indivíduo deve permanecer ativo
na vida da Nação. Como assinala Noam Chomsky,
"uma sociedade é democrática na medida em que o

ÚAGUIAR, Roberto Armondo fiamos de. apud MO7TA, Maude Noncy Joslin. O Exercido da Cidadania no Direito Ambiental, pp. ÍOI-I02.
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povo tem oportunidades significativas de participar
da formação das políticas públicas."7 É, pois, preciso
lutar pela cidadania.

Não se deve olvidar de que a ordem constitucio-
nal vigente abre um leque de oportunidades para
que o cidadão controle os órgãos públicos, como o
mandado de segurança, a ação civil pública, a ação
popular, o hofaeas dafa, o mandado de injunção e
outros. Além disso, no plano político, tem-se como
instrumentos o voto, o plebiscito e o referendo. Des-
sa forma, extrai-se que os cidadãos possuem formas
de atuação na vida social, política e jurídica do país.
E certo que essa atuação deve melhorar, bem como o
Estado proporcionar mais garantia a essas atuações,
mas o importante é que o controle da Administração
Pública não está tão longe assim de ser realizado.

A (re)inclusão social, portanto, deve ser uma meta
a ser alcançada pelos que lutam por uma socieda-
de mais organizada e justa, por uma sociedade que
viva com paz e, principalmente, com democracia. A
cidadania, entendida no nível macro, é uma forma
de incluir a sociedade no processo de decisão e de
opinião da Nação. Nesse sentido, a teoria do mínimo
ético pode atuar como uma condição de ocorrência
das estruturas sociais de convívio pacífico e coope-
rativo na modernidade social. Por fim, é conveniente
afirmar que a teoria constitucional, juntamente com
a função social da justiça, são instrumentos capazes
de realizar essa sonhada cidadania.

4. O PAPEL SOCIAL DA JUSTIÇA

Em meio a tantos dissabores sociais, sabe-se que
o papel social do Judiciário desponta como um im-
portante elemento garaníidor de direitos. Nesse sen-
tido, o Judiciário, caracterizada pelos seus valores,
suas competèncias, suas atribuições e suas vitórias,
também é palco dessa transformação emergente a
que se alude neste trabalho.

Como uma forma de cumprir o papel social que
cabe à jurisdição, alguns princípios básicos são rele-
vantes. Portados conhecida, a Declaração Universal
dos Direitos do Homem apresenta os princípios bá-
sicos que devem ser obedecidos pelo Estado, a fim
de se promover o eficaz acesso à Justiça. O Estado
Democrático de Direito preserva o fator de conceder
à sociedade participação na vida estatal, para que
se possa vivenciar a presença da democracia e da
justiça, seus valores primordiais, assegurando, as-
sim, os direitos humanos.

Com efeito, o princípio da igualdade deve ser
considerado conjuntamente com o princípio da razo-
abilidade. As desigualdades presentes na sociedade
brasileira são estupendas, a exclusão social dos me-
nos favorecidos é alarmante, o acesso à justiça so-

cial é estreito. Em meio a esse quadro desumano, a
Declaração Universal dos Direitos do Homem dispõe
que todos têm direito a "receber dos tribunais nacio-
nais competentes remédio efetívo para os atos que
violem os direitos fundamentais que lhe sejam reco-
nhecidos pela Constituição ou pela lei e que todo o
homem acusado de um ato delituoso tem o direito
de ser presumido inocente até que a sua culpabili-
dade tenha sido provada de acordo com a lei, em
julgamento público no qual lhe tenham sido assegu-
radas todas as garantias necessárias à sua defesa".

Verifica-se, diante dessas palavras, que a justi-
ça precisa instituir no plano material o estatuído no
plano ideal, ou seja, a democratização da justiça,
a celeridade e sua desburocratização precisam ser
afastadas do sistema jurisdicional brasileiro. Como,
então, conciliar os preceitos principiológicos e nor-
mativos com a real necessidade de se conceder jus-
tiça de forma eficaz? A Justiça atua em prol desse
mister?

Estas indagações são, certamente, para estimu-
lar o debate a que se propõe neste tópico. O leitor,
como cidadão, é parte integrante e destinatário des-
sas conquistas. Nesse contexto, inicia-se a oportuni-
dade de, especificamente, tecer algumas considera-
ções sobre a atuação da Justiça Federal no processo
de inclusão dos cidadãos no meio social. Assim, a
Justiça Federal, com a capacidade que possui e a
estrutura de que dispõe, apesar de ser ainda insufi-
ciente para a demanda processual brasileira, é, sem
dúvida, um exemplo para a justiça brasileira.

Para corroborar essa afirmação, pode-se invocar
aqui inúmeros princípios - morais, religiosos e ju-
rídicos -, vários argumentos sociológicos, variados
dados estatísticos - como se verá mais adiante -,
mas ainda assim, seria pouco para demonstrar que
a Justiça Federal trilha no caminho correto à conces-
são de espaço à sociedade. Primeiramente, é pre-
ciso comentar sobre o papel dos Juizados Especiais
Federais, considerado um divisor de águas na his-
tória do Poder Judiciário pátrio, alvo de críticas em
relação ao seu desempenho, especialmente no que
atina à moralidade de sua prestação jurisdicional.

Evidenciava-se, antes da promulgação da refe-
rida lei, que o quadro social era eivado de falta de
assistência jurídica, produzindo a falta de confiança
na justiça, obrigando o cidadão a frustrar-se peran-
te à falta de participação democrática, ocasionada
pelos elevados custos do processo ou pela necessi-
dade de contratação de advogado. Entretanto, com
a edição da Lei n° l 0.259, de 12 de julho de 2001,
o processo jurisdicional federal propiciou constantes
e expressivas mudanças, estreitando os laços entre a
Justiça Federal e o cidadão brasileiro.

'CHOMSKY, Noam. Segredos, Meníiras e Democracia. Trad. Aíberico Loufron. Brasília: Universidade de Brasília, 1999. p. 10.
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Com a implantação dos Juizados Especiais Fede-
rais, este cenário desestimulante, de falta de acesso,
por exemplo, está em constante e eminente rever-
são. A importância da criação dos Juizados Fede-
rais, seguramente, abre mais uma porta ao Poder
Judiciário para todos os cidadãos de todas as classes
sociais. Este é o papel dos Juizados Especiais Fede-
rais: ser uma via democrática e simples de acesso ao
Judiciário Federal, com a finalidade de solucionar
conflitos que, pela sua dimensão, não são propor-
cionais à subordinação de um processo tradicional
complexo, demorado e de custo elevado.

Além disso, é curial mencionar que os Juizados
Especiais Federais implantados, e que até os dias
atuais estão sendo implantados, têm sido respon-
sáveis também pela reversão do descrédito na justi-
ça ocasionado pela morosidade no andamento das
causas judiciais. Com a rapidez processual e a de-
mocratização, os Juizados Federais são reconheci-
dos como colaboradores da cidadania e da função
social da Justiça.

No bojo da Lei l 0.259/2001 encontram-se prin-
cípios e elementos essenciais de formação de uma
justiça célere. Um exemplo disso é a aceitação e
complementação da Lei n° 9.099/95 - Lei dos Juiza-
dos Especiais da Justiça Estadual - que no seu art. 2°
revela, ipsis litteris, que: "o processo orientar-se-á
pelos critérios da oralidade, simplicidade, informali-
dade, economia processual e celeridade, buscando,
sempre que possível, a conciliação ou a transação".
Nesse sentido, observa-se que os Juizados Espe-
ciais Federais tem proporcionado a informação e a
desburocratização da justiça, abrindo oportunidade
para os cidadãos reclamarem direito e terem suas
pretensões satisfeitas a contento e de forma ágil.

É importante, pois, demonstrar algumas estatís-
ticas sobre os Juizados Especiais Federais, especifi-
camente tomado como exemplo, a fim de corrobo-
rar que o seu papel tem sido cumprido. Destacados
do portal do Conselho da Justiça Federal, órgão de
supervisão administrativa e orçamentaria da Justiça
Federal de primeiro e segundo graus, tem-se que,
no primeiro semestre de 2005, 2.444.251 ações fo-
ram ajuizadas, das quais 482.964 já foram julgadas,
restando l .961.287 em tramitação.8

Verifica-se, assim, que os Juizados Especiais Fe-
derais estão sendo uma válvula de escape eficaz na
consecução dos direitos dos cidadãos, uma vez que
o acesso à assistência judiciária e a necessidade de
vencer os obstáculos ao acesso de modo mais arti-
culado e compreensivo têm sido efetivadas. Nesse
contexto, revela-se o nascimento da ideia dos Juiza-
dos Especiais Federais. É importante dizer que tais

órgãos jurisdicionais foram criados com o escopo de
dirimir ou, pelo menos, minimizar algumas barreiras
ao acesso à Justiça, assegurando, assim, a obser-
vância dos direitos arrolados nas Declarações Uni-
versais de direitos e na Carta Magna.

É de se louvar a ideia de implantação dos Juiza-
dos Especiais Federais. Com a facilidade de acesso
ao Judiciário, sem necessidade de advogado, com a
observâncias dos princípios que promovem a cele-
ridade e sem a exigência de taxas, os juizados são
medidas que incluem os cidadãos na luta pelo direi-
to e por uma vida mais digna e justa.

Além dos juizados, é mister argumentar sobre
a chamada Justiça ítinerante, que tem desbravado
territórios e municípios onde a prestação jurisdicio-
nal é precária ou inexistente. Com a evolução dessa
justiça, capaz de levar o direito até camadas sociais
bastante excluídas - como as que vivem nas florestas
e nos povoados ribeirinhos - o papel social da Jus-
tiça tem encontrado aceitação perante à sociedade
e tem contribuído para a elevação da dignidade do
Judiciário e da sociedade em geral.

5. A TEORIA CONSTITUCIONAL E A FUNÇÃO
SOCIAL DA JUSTIÇA

Tendo relatado as questões pertinentes sobre os
riscos sociais sofridos hodiernamente, sobre a glo-
balização, sobre a necessidade de inclusão social,
além de revelar a função social da Justiça, oportuno
se faz, nesta parte, revelar o motivo pelo qual se
analisa os preceitos da teoria constitucional como
elementos fundamentais para a garantia da cida-
dania. Assim sendo, inicialmente, cumpre dizer que
analisar determinadas argumentações significa con-
cretizar a lei com a sua aplicação ao caso concreto.
Com isso, pode-se concordar, juntamente com Eros
Roberto Grau, que "interpretar o direito é formular
juízos de legalidade."9

No entanto, o objetivo maior de toda essa te-
oria constitucional não é apenas extrair da norma
o seu alcance e sentido. Mais que isso, busca-se,
sim, solucionar realidades presentes na vida dos in-
divíduos, ou seja, pretender-se abrir as veredas que
conduzem à finalidade valorativa fundamental do
Direito: solucionar o conflito, com justiça, e com a
participação social, realizando assim o exercício da
cidadania.

Para tanto, a teoria constitucional pode somar
esforços com os ideais de justiça e, por meio do
discurso jurídico, ser uma arma eficaz no combate
às injustiças sociais, amplamente presentes na co-
munidade contemporânea. A ampliação do temor
e receio da sociedade, fato que acarreta um alar-

sEstat!stica relacionada ò movimentação processual dos Juizados Especiais Federais de iodos os Tribunais Regionais Federais do país, referente ao
período de 2002 ao í° semesfre de 2005, disponível em: <hffp://VAvw./usficafedera/.gov far>. Acesso em: 17 sei. 2005.
9GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 2. ed. São Paulo: Molheiras, 1998. p. J55.
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gamento da distância que conduz à cidadania e à
justiça social, tem sido realizada de forma a pensar
que essas expressões são mera utopia.

No entanto, não as são. A cidadania e a justi-
ça podem se tornar reais. É uma meta a ser per-
seguida. E um iter de batalhas que precisa ser in-
cessantemente trilhado e conquistado com o senso
comum teórico e a participação da sociedade, com o
escopo de resgatar o significado do que é justo, le-
gítimo e democrático. Diante disso, em vistas a ten-
tar garantir o exercício da cidadania é que a teoria
constitucional também pode se apresentar como um
instrumento de inclusão e libertação para alcançar
esta estimável finalidade social. Utilizando-se dos
preceitos modernos proporcionados por essa teoria,
pode-se transpassar um ponto de vista de emanci-
pação, de libertação, de concretização e de partici-
pação social.

As ideias de concretização de direitos, de garan-
tir a força normativa da Carta Magna, de propor-
cionar a participação dos cidadãos no processo de
aplicação do Direito, de saber a vontade da maioria,
sem, contudo, menosprezar a minoria, são suges-
tões de como a justiça pode ser reforçada com o
apoio social. Isto porque ninguém sabe mais sobre a
carência da sociedade senão ela própria. Portanto,
a própria sociedade, sapiente de suas necessidades,
pode ajudar os aplicadores do Direito nesta busca
pela inclusão social.

A teoria constitucional moderna que, muitas ve-
zes, não tem sido aplicada, dado ao seu caráter par-
ticipativo e social, pode sim vir a ser uma expressão
reinante na sociedade contemporânea, desde que a
consciência daquilo que é justo seja abundante na
mente e no coração de todos que trabalham com
a atividade de realização da justa cidadania. Ape-
sar das inúmeras notícias de violência e de injustiça,
a teoria constitucional se vê como um abrigo que
pode não só proteger a sociedade das decisões que
a afligem, mas, acima de tudo, realizar o seu ideal
maior: a aferição do justo e a participação social, a
fim de se propiciar a relação entre o jurista-cidadão
e o cidadão-jurísta.

Sabe-se que a manutenção de um sistema te-
órico-constitucional arraigado na lógica e na for-
malidade jurídica, ao invés de melhorar a atuação
estatal, promove efeito oposto: a ocultação de possi-
bilidades de emancipação e libertação. A sociedade
urge, portanto, de um sistema constitucional arrima-
do na justiça, na cidadania e em uma nova forma
de interpretar, capaz de enfrentar essa problemática
emergente.

Dessa maneira, ainda existe uma possibilidade
de instituí-la - a cidadania. No entanto, discute-se
quais as maneiras viáveis para esse alcance. Assim,
que premissas o jurista deve utilizar no processo dis-
cursivo e interpretativo para realizar a cidadania?
Esses questionamentos é que se pretende buscar nos
próximos tópicos.

6. ASPECTOS DA TEORIA CONSTITUCIONAL
- UMA ANÁLISE CRÍTICA

A teoria constitucional, pelo fato de conceder
elementos e concepções produtivos para a socieda-
de, merece atenção especial. Os ideias de justiça, de
Constituição cidadã, os aspectos semânticos do tex-
to e as noções da hermenêutica constitucional são
apenas alguns aperitivos para o estudo dessa siste-
mática moderna, vez que se acredita que a aplica-
ção desses teoremas sejam cruciais para o exercício
do papel social da Justiça e da cidadania.

6.1. A CONSTITUIÇÃO CIDADÃ
DE REGRAS E PRINCÍPIOS

Inicialmente, cumpre informar que o significado
da expressão Constituição aberta de regras e princí-
pios refere-se à interpolação entre o texto e a reali-
dade e ao condicionamento recíproco entre ambos.
Com isso, tem-se a realidade condicionando o texto
e propiciando a ele uma natureza valorativa, en-
quanto que este - o texto - funciona como um guia
da realidade, ajudando-a a alcançar seu verdadeiro
desiderato.

Diante dessas exposições, a Constituição aber-
ta apresenta o anseio de instituir uma Constituição
efetivamente legítima. Para tanto, faz-se importante
destacar algumas características essenciais. Primei-
ramente, tem-se a rejeição da pouca liberdade e a
negação do cognominado interpretativísmo exacer-
bado, o que leva a crer que existe uma necessidade
de liberdade interpretativa. Como uma maneira de
robustecer este ideal, surge, também, a chamada
interpretação constitucional, que é a vinculação en-
tre o texto e os valores fundamentais da sociedade.10

Além disso, a defesa do constitucionalismo também
adquire relevância para caracterizar a Constituição
aberta, uma vez que uma de suas implicações é o
surgimento da interpretação que lhe é atribuída (fu-
são entre o real e o texto). E, finalmente, a Consti-
tuição aberta precisa ser analisada como uma ver-
dadeira lei jurídica, pois ela deve ser reconhecida
como norma preceptiva e não apenas como uma
norma de direção ou diretiva.

Assim, diante desses caracteres apresentados,

'"Além disso, é necessário articular a ideio de Constituição aberta com o princípio democrático, pois deve ser concedida ao intérprete uma liberdade
interpretativa. No entanto, esfa liberdade precisa de um cerceamento, com o intuito de assegurar a harmonia enfre o íei e os valores da sociedade.
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relata-se que a Constituição aberta nega a auto-
poiese11, uma vez que ela, de forma organizada,
é favorável a uma comunicação entre o texto e a
realidade circundante, ou seja, uma determinação
do texto pela realidade e um direcionamento desta
pelo texto. Ainda em relação à constituição aberta
de regras e princípios, é importante destacar alguns
comentários referentes à constitucionalização de
seus preceitos, a fim de que este estudado condicio-
namento recíproco entre o real e o texto possa ser
concretizado. Dessa maneira, a Constituição aberta
tem a carência de ser articulada com dois tipos de
normas: as normas-regra e as normas-princípio.

O primeiro tipo - normas-regra - é caracterizado
pela segurança jurídica, pois todos os preceitos es-
tão delineados em um texto, forçando, dessa forma,
a realização de sua aplicação (postulado do a/1 or
nofh/ng). É importante dizer, ainda, a natureza rígi-
da e concreta que as normas-regra possuem, pois
isso revela o seu nível de determinação. Outrossim,
tem-se, também, um caráter limitador, uma vez que
o texto escrito cerceia os desejos daqueles que pos-
suem esse tipo de interesse.

As normas-princípio, por sua vez, são considera-
das mais abertas, permitindo uma maior interpreta-
ção e um maior grau de liberdade do intérprete. Em
consequência disso, tem-se uma maior insegurança
jurídica, pois elas são mais abstratas, concluindo as-
sim, que as normas-princípio detêm uma tendência
transformadora. Entretanto, depois de citar as ca-
racterísticas das regras e princípios, percebe-se que
para uma Constituição ser bem formulada, é preciso
haver uma compatibilidade entre as normas-regra e
as normas-princípio.12

A argumentação supra referida é compreendida
quando se diz que se uma Constituição fosse ela-
borada com base apenas em regras, o texto cons-
titucional poderia ser classificado como hermético,
ou seja, sem abertura para o real e, portanto, sem
interação com a sociedade, elementos contrários à
busca pela participação social e pela cidadania. Por
outro lado, ela ganharia uma segurança jurídica re-
levante, pois obteria um conjunto de regras sob uma
determinada ordem pré-estabelecida que regularia
a sociedade.

Em um ângulo diametralmente oposto, se uma
Constituição fosse elaborada somente com normas-
princípio, a sua estrutura careceria de um necessário
embasamento e de uma densificação social, mas, ao

revés, ganharia uma liberdade interpretativa, pro-
piciando assim, uma abertura do texto para a rea-
lidade.

Portanto, diante de toda essa exposição acerca
da Constituição como sistema aberto de regras e
princípios, pode-se inferir que, de um modo mais
sintético, o modelo mais viável e razoável de Consti-
tuição, contemporaneamente, seria o modelo de sis-
tema aberto e espacial, em que a integração entre
regras e princípios constitui seu fundamento primor-
dial. Se a sociedade atual, inserida no contexto de
pós-modernidade, é caracterizada pela presença de
riscos sociais, nada mais justo e proporcional adotar
uma Constituição baseada em regras e princípios,
os quais podem ser focos de uma interpretação mais
proporcional, equilibrada e garantidora de funda-
mentos constitucionais como a cidadania.

Este sistema aberto é o sistema em que há, efeti-
vamente, a fusão entre o texto e a realidade, consi-
derando que os princípios tenham uma função rele-
vante, mas ao mesmo tempo, que concedam espaço
a um fechamento mínimo das regras, a fim de que
essa Constituição possua a aspiração de ser emi-
nentemente legítima. De tal forma, seria mais "con-
veniente" criar um espaço constitucional formado
de normas políticas e jurídicas, através da interação
entre a parte escrita e real, ou seja, a formulação de
uma Constituição Espacial.

6.2. A FUNÇÃO SOCIAL DA JUSTIÇA
E AS CONTRIBUIÇÕES DE JOHN RAWLS

E JÚRGEN HABERMAS

Diante da pluralidade de opiniões que norteia
a sociedade pós-moderna, observa-se que o plura-
lismo e o multiculturalismo nessas sociedades com-
plexas estão em crescente evidência. Assim, a inte-
gração social satisfatória depende cada vez mais de
dois fatores: a eficácia do direito e, principalmente,
a eficácia de sua própria justiça.

Malgrado o conhecimento desses dois fatores,
verifica-se que, com a elevada evolução da socieda-
de contemporânea, juntamente com as desigualda-
des que lhe são peculiares, a eficácia jurídica e sua
justiça andam de forma descompassada e desequi-
librada. É bem verdade que a eficácia do direito é
dependente da minimização da complexidade, en-
quanto a justiça já se encontra bem mais complexa.

O Direito, ora abordado, é um mecanismo de li-

"A noção de auíopoiese refere-se ao caráter fechado de uma Constituição, a qual, por assim ser, insere-se em um contexto assistêmíco de
interpretação e, portanto, sem vinculaçõo com a realidade social ou com outras searas do saber humano. No que tange ao vocábulo aiopoiese,
este pressupõe uma vinculação com a realidade circundante, de modo a se infegror em um contexto sistémico, proporcionando, então, maiores
perspectivas de relações com outras áreas do pensamento humano (v. g., a Historio, a Sociologia e a Filosofia).
nCANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria do Consfifuiçáo. 4. ed. Coimbra: A/medino, 2000. p. 1127. Com o ob/efivo de
sustentar essa ideia de Constituição aberta de regras e princípios e, portanto, encarar o Direito Constitucional como um sistema aberto, normativo
e principio/ógico, é de grande receptividade o comentário que Canoti/rio formula a despeito deste. "O direiío constitucional é um sistema aberto de
normas e princípios que, através de processos judiciais, procedimentos legislativos e administrativos, iniciativas dos cidadãos, passa de uma law in the
books para uma law in action para urna living constitution" (grifo do autor).
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bertação que se constrói com a união dos povos e
que se forma a partir de uma integralização das ex-
pressões de uma comunidade moralmente política13;
é um conjunto de disposições normativas que devem
ser interpretadas de forma correta. A busca inces-
sante pela libertação e segurança é um desígnio que
deve estar intimamente ligado com a expressão da
sociedade civil, a fim de que o aprisionamento hu-
mano às ideias regulatórias seja satisfatoriamente
afastado.

Note-se que o caminho que se tem a percorrer
para chegar a uma sociedade mais livre e protegida
dos riscos sociais é bastante árduo. A luta pela jus-
tiça social é complexa. Para isso, é fundamental a
associação de elementos que possam facilitar este
caminho, como a participação social e cidadania, o
assistencialismo estatal, o pluralismo e a democra-
cia, por exemplo.

Tendo presentes estas perquirições, é preci-
so acreditar que a eficácia do direito, juntamente
com os seus modernos métodos interpretativos, e a
própria justiça social, são eficazes instrumentos de
emancipação ética contra a constante regulamen-
tação que a sociedade vem sofrendo. Outrossim,
acredita-se que a formação de uma sociedade plu-
ralista e participativa no discurso jurídico e a própria
função da hermenêutica constitucional, enquanto
ciência produtora de técnica de interpretação, tam-
bém são mecanismos necessários para se alcançar a
justiça social. Verifica-se, assim, que a função social
implica ações que têm a necessidade de serem exe-
cutadas, respeitando e valorizando a sociedade en-
quanto destinatária dessas ações, com o fito de atin-
gir o objetivo estimado, qual seja, a realização da
justiça social, e valorizando os direitos fundamentais
dos cidadãos.

A função social, nessa lógica, refere-se a uma
essencialidade que une a instrumentalidade estatal
e o compromisso com a realização do bem comum,
sempre respeitando os valores morais e a dignidade
humana. Encontram-se, portanto, presentes na fun-
ção social a atitude de mudança e o dever de agir,
imprescindíveis para a promoção da cidadania. Nes-
se diapasão, pode-se entender que a justiça social
amolda-se a uma categoria jurídica onde a socieda-
de tem o dever de contribuir para que cada indiví-
duo possa receber o proveito de suas necessidades
básicas. O Estado, na figura do Poder Judiciário, tem
papel importante nessa distribuição de justiça, pois
como parte integrante da sociedade deve também
assumir uma posição ativa nesse dever social.

Como um dos maiores doutrinadores, não se
poderia deixar de abordar as ideias de John Rawls

sobre a concepção da justiça social. A cooperação
social, fonte propagadora de benefícios, é elemento
relevante na teoria do referido autor.

A teoria da justiça de John Rawls, assim, preten-
de ser uma alternativa para as camadas sociais que
mais precisam de eficiência para ver seus ideais es-
tabelecidos na sociedade contemporânea. Estudan-
do a sociedade como uma cooperação social para a
realização do bem comum, naturalmente que confli-
tos hão de existir. Os interesses de um cidadão, qua-
se sempre se chocam com outros, uma vez que pode
haver a concordância ou não sobre a repartição dos
benefícios e dos ónus gerados no convívio social.

Nesse foco de discussão é que surge a teoria
da justiça de John Rawls. Os princípios dessa teo-
ria, então, surgem como forma de se conceder aos
cidadãos conflitantes partes distributivas de justiça.
Surge, assim, a noção de justiça social. Uma teoria
baseada na distribuição equitativa de benefícios e
encargos de cooperação social.

Para Rawls, a justiça social é composta de dois
princípios básicos:

Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao mais
abrangente sistema de liberdades básicas iguais que se/a
compatível com um sistema semelhante c/e liberdades
para as outras. Segundo: as desigualdades sociais e eco-
nómicas devem ser ordenadas de tol modo que se/om, ao
mesmo tempo, consideradas como vantajosas para iodos
deníro dos limites do razoável, e vinculadas a posições e
cargos acessíveis a todos.M

Diante desse entendimento, extrai-se que esses
princípios são aplicados à estrutura básica da socie-
dade, presidem a atribuição de direitos e deveres e,
por fim, administram as vantagens sociais e econó-
micas oriundas da cooperação social. É por isso que
se pode afirmar, com propriedade, que a preocupa-
ção de John Rawls é a estruturação básica da socie-
dade, ou seja, a forma como as instituições sociais
distribuem os direitos e deveres fundamentais elen-
cados pela Constituição, bem como a determinação
das vantagens geradas pelo corpo social.

E de se perceber que a equidade encontra-se
presente no pensamento do autor. Pode-se, então,
mencionar que a busca por essa distribuição de jus-
tiça e pela formulação de ideias e objetivos centrais
e igualitários são importantes para a formação de
uma verdadeira democracia constitucional, em que
a justiça social aparece como um alicerce funda-
mental. A presença assistencial e participativa da
sociedade, na teoria de Rawls, é essencial para a ca-
racterização da justiça social. A democratização dos
espaços de opinião e decisão por parte da sociedade

nDWORKÍN, Rona/d. Uma Questão de Princípios. Soo Paulo: Martins Fonfes, 2000. p. 213.

'"RAW1.S, John. Uma Teoria da justiça. São Paulo: Marfins Fontes, 2000. (Justiça e Direito), p. 64.
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é, pois, um fator de distribuição igualitária de direi-
tos e obrigações. É, em suma, uma real contribuição
de instituição de uma justiça presente, verdadeira,
eficaz e conjunta.

Aperfeiçoando as concepções de Rawls, é de se
ressaltar também as contribuições magistrais de
Jurgen Habermas. Por meio de uma abordagem
reconstrutiva, que analisa o direito como um cen-
tro convergente de moralidade, ética e política, ele
vem propor um novo modelo de justiça participati-
va. Consciente de que a sociedade ainda tem muito
a evoluir, Habermas promove um discurso jurídico
fulcrado na participação, no pluralismo social e na
efetiva relação procedimental entre o direito e a so-
ciedade. Pretende, através da teoria discursiva, for-
necer uma construção dialógica e moral, reforçando
o contrato social hobbesiano, kantiano e rawlsiano,
com o consenso, acoplando a isso uma argumenta-
ção oriunda de bases sólidas de comunicação social.
Diante disso, verifica-se que Habermas preceitua
que um acordo comunicativo implica submissão vo-
luntária a algumas restrições normativas imanentes
à prática discursiva. Aqui, a teoria da ação comu-
nicativa amolda-se ao ordenamento jurídico para
alcançar um patamar de equilíbrio, pois as normas
jurídicas precisam ser obedecidas e analisadas con-
juntamente com a capacidade discursiva e persuasi-
va dos cidadãos.15

Examina-se, nessas concepções, que Jurgen Ha-
bermas é favorável ao sistema alopoiético, o qual
consigna o direito como um sistema aberto que ope-
ra dependentemente de outros sistemas. O direito
não é ciência fechada ou independente, mas inse-
re-se num sistema de inputs e outputs, favoráveis à
vida social. A proposta habermasiana de instituir o
direito como um elo entre o sistema e o mundo da
vida, faz com que o fenómeno jurídico esteja mais
conectado com a sociedade, a ponto de ser colo-
cado como uma condição imprescindível do próprio
sistema.

A procedimentalização arrimada no discurso ju-
rídico é, sem dúvida, uma proposta coerente com
o tipo de sociedade formada na pós-modernidade.
Ao interpretar as normas jurídicas, cada cidadão é
parte relevante nesse processo, onde se discute as
diferentes noções interpretativas, capaz de promo-
ver o exercício da cidadania e da justiça social. Não
é irrelevante explicar que os princípios da isonomia,
da igualdade jurídica, da dignidade humana, da ra-
zoabilidade e da proporcionalidade - só para citar
alguns - são legitimados com o resgate de um di-
reito construído discursivamente sob o paradigma

procedimental da sociedade. Nesse sentido, a justi-
ça social é também edificada sob um prisma partici-
pativo da sociedade.

Portanto, a função social da justiça encontra gua-
rida na sociedade pós-moderna. Diante dos riscos
sociais vividos, a justiça social precisa ser realizada.
A noção de justiça, de participação, de cidadania,
enfim, de procedimentalização, necessita cada vez
mais de intensificação, para que o Poder Judiciário,
enquanto solucionador de conflitos, possa proferir
decisões carretas, éticas e eficazes, sempre com o
escopo de produzir a justiça que a sociedade real-
mente merece.

6.3. A DIALÉTICA E SUA RELAÇÃO COM
O CONHECIMENTO, A INTERPRETAÇÃO

E A HERMENÊUTICA
Conhecimento, interpretação e hermenêutica

são vocábulos que merecem análise de forma inte-
grada, haja vista que o hermeneuta, ao interpretar
uma norma jurídica, exerce uma atividade fulcrada
no conhecimento.16

Sabe-se que a realidade apresenta duas consi-
deráveis vertentes quando entra em contato com o
processo de conhecimento. Nas palavras de Márcio
Augusto Vasconcelos Diniz, tais vertentes recebem
o nome de reação e interpretação. A primeira refe-
re-se ao enfoque estritamente ligado ao instinto do
intérprete, enquanto a segunda relaciona-se com a
transposição, para a seara do saber, do contato pre-
liminar com a realidade circundante.17

A atividade interpretativa é o /ocus onde se de-
senvolve todo o conhecimento. E no plano interpre-
tativo que o objeto eleva-se ao plano do pensar.
Assim, infere-se que a interpretação é o estágio di-
nâmico e racional do conhecimento da realidade e
de apreensão do sentido e alcance das expressões
jurídicas. É uma atividade do logos e que se exterio-
riza por meio de um processo discursivo, linguístico
e comunicativo, capaz de exprimir o verdadeiro e o
falso, o justo e o injusto, e até mesmo inserir a so-
ciedade no processo de decisão.

Tendo proferido essa explanação, percebe-se
que a interpretação e o processo de comunicação
implicam-se reciprocamente, pois ambos pressu-
põem um processo dialético inserido em uma di-
mensão cultural humana, a qual este revela seu fun-
damental valor: o saber. Destarte, a hermenêutica,
cujo significado remete-se à Grécia, principalmente
com o deus grego Hermes, significava um proces-
so de tornar conhecível algo que estivesse oculto ou

^HABERMAS, Júnger, Direito e Democracia: entre a faticidade e validade, v. f. Rio de Janeiro; Tempo Brasileiro, p. 46.

'6Pode-se revelar, então, que todo processo cognitivo é uma interpretação do real, daquilo que se vê e estuda, enfim, do realidade. Assim, percebe-
se o nível ínfluendador que a realidade exerce no processo de interpretação. Dessa forma, o processo de conhecimento é considerado como uma
elevação, ao âmbito do pensar, da percepção imediata da realidade.

'7DINIZ, Márcio Augusto Vasconce/os. Constituição e Hermenêutico Constitucional Belo Horizonte: Mandamentos, 1998. p. 197.
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revelar informações sobre algo escondido. Etimo-
logícamente, hermene/a significava o ato de enviar
mensagens, buscando a elucidação e a compreen-
são do sentido da palavra.18 Disso resulta a afirmati-
va de que a hermenêutica é a atividade que estuda
os enunciados a serem aplicados pela interpretação,
ou seja, uma teoria que promove, abstratamente, os
métodos e princípios de interpretação.

Após tecer esses comentos, o leitor pode estar
percebendo que a hermenêutica e a interpretação
não são expressões sinónimas. Malgrado o enten-
dimento de ambas as expressões serem similares
- não raro, há autores que as confundem - a inter-
pretação e a hermenêutica apresentam cruciais dis-
tinções. E conveniente articular, aprioristicamente, a
diferenciação entre ambas, a fim de melhor aclarar
as ideias suscitadas supra. Tal questão fundamenta-
se no fato de que a hermenêutica e a interpretação
conduzem a caminhos intelectuais diferenciados.

Nesse sentido, a diferença entre interpretação e
hermenêutica reside no fato de a primeira se referir
à atividade pragmática de extração dos significados
da norma, a partir de postulados estabelecidos pela
segunda, num caso concreto; enquanto a herme-
nêutica é uma ciência abstratamente considerada e
que proporciona a criação dos métodos e princípios
a serem aplicados pela interpretação. A hermenêuti-
ca possui, assim, um caráter mais amplo, abrangen-
do os métodos que dela são provenientes e que vão
instrumentalizar a ação interpretativa no caso con-
creto, sendo, portanto, uma via preestabelecida em
caráter abstrato. A interpretação, contudo, é mais
restrita, surgindo com o caso em análise e concreti-
zando os subsídios emitidos pela hermenêutica.

Portanto, infere-se que a dialética do conheci-
mento, da interpretação e da hermenêutica são bas-
tante interligadas, devendo ser entendidas conjun-
tamente. É dessa forma que se afirma que não existe
processo de conhecimento sem uma interpretação
da própria realidade. E, também, não existe legítima
interpretação sem se utilizar o conhecimento sobre
algo, da mesma forma que não existe hermenêutica
sem que o ato de conhecer esteja ligado ao ato de
interpretar, pois a atividade hermenêutica é depen-
dente do logos do ser humano, que por sua vez é
movido pela dialética.

6.4. A HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL
A hermenêutica constitucional e seus modernos

métodos e princípios podem possibilitar uma inter-

pretação aberta e alopoiética, capaz de, ao garantir
a máxima eficácia de suas normas pelo discurso jurí-
dico, concretizar o Direito e realizar a cidadania. Na
consecução desse mister, utilizando-se da herme-
nêutica constitucional alemã19, pretende-se desven-
dar a existência de um Direito jungido por um valor
ético de concretização dos direitos fundamentais, de
proteção do cidadão e de afirmação do justo, tor-
nando-a cada vez mais vinculada à realidade social
que visa a regulamentar, para, assim, ser capaz de
proteger o homem das injustas decisões. Com essa
hermenêutica criadora do Direito é que se pretende
proporcionar valores de grande valia para a socie-
dade, como a justiça, a ética, a moral, a democracia
e a cidadania.

6.4.1. BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA
DA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL

NA DOUTRINA ALEMÃ

Theodor Viehweg foi responsável pela renovação
da hermenêutica moderna. O restabelecimento da
tópica, empregada desde os tempos de Aristóteles,
caracterizou-se por ser um fator de relevância no
pensamento de Viehweg, uma vez que ele a utili-
za como uma técnica de interpretação do Direito. O
método tópico, pois, consiste em analisar o proble-
ma a partir de questões retóricas denominadas de
íopoi. Este, também conhecido como íoci, consiste
em meios de argumentação sobre uma determina-
da dificuldade, sendo utilizados para o intento de
proporcionar debates acerca do problema. A tópica,
então, nada mais é que uma fechne mental que se
orienta para o problema, volvida para a determi-
nação do justo e para a solução adequada ao caso
concreto.

A partir disso, o problema é discutido e estuda-
das são suas imagináveis composições para o caso
concreto, sabendo-se que a conclusão se forma por
meio de avaliações das fundamentações dos argu-
mentos favoráveis e desfavoráveis das distintas so-
luções, sendo que a sua escolha para o problema
será a mais viável, adequada e razoável possível.
Destarte, o método tópico-problemático, ao gravitar
em torno de questões concretas, aponta para a plu-
ralidade de respostas em diferentes sistemas. Diante
disso, Viehweg propõe algumas soluções para um
posicionamento mais emancipatório face aos fatos
sociais por parte dos operadores jurídicos. E é assim
que o método tópico-problemático objetiva concre-
tizar um direito baseado na ideia de construção da
solução para cada problema no caso concreto. E a

1ED/NÍZ, Márcio Augusfo Vasconcelos. Constituição e Hermenêutica ConsfifucionaLp. 201.
l9Com a referência do hermenêutica alemã, uma questão poderia ser despertada: Por que estudar a hermenêutica alemã, e não a brasileira? E certo
que a Alemanha está inserida em um confexío social muifo mais organizado que o Brasil. No entanto, não se pretende, com este texto, trazer os
seus méfodos hermenêuticos para dominar e esquecer a hermenêutico brasileira, mas, sim, trazer os seus elementos e subsídios de destaque para o
âmbito normativo brasileiro, de forma a influenciar o Brasil a pensar sob uma ática mais organizada e compafibifízada na sua atividade interpretativa
e, eonsequenfemenfe, concrefizadora de direitos fundamentais.
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busca de respostas, a partir do diálogo argumen-
tativo do caso individual, que caracteriza o referido
método.

Já Konrad Hesse defende a tese de que texto e
realidade devem estar integrados para que se tenha
a experiência de viver uma Constituição duradoura.
Assim, Hesse revela que, ao lado do poder dos fatos,
existe um poder jurídico. E é nesse ínterim que surge
a ideia de força normativa da Constituição. A ativi-
dade interpretativa, por sua vez, possui relevância
para a consumação e prevenção dessa força norma-
tiva da Constituição.

Nesta análise, a hermenêutica que se pretende
buscar é a atividade que consolida, satisfatoriamen-
te, o processo de concretização da norma. Ademais,
a concretização tem como objeto o sentido da pro-
posição normativa. Contudo, para que a força nor-
mativa aliada à atividade hermenêutica seja eficaz,
é necessário o preenchimento de alguns requisitos:
o condicionamento recíproco entre o texto e a rea-
lidade social; os limites e as possibilidades da atua-
ção da Constituição (a vontade de Constituição); e,
por fim, os pressupostos de eficácia da Constituição
(pequeno rol de princípios fundamentais e funda-
mentação em estruturas bilaterais).20

Diante disso, percebe-se que não há como omitir
a importância da interpretação para manter eficaz
a força normativa da Constituição. Nesse sentido, a
interpretação deve procurar concretizar o sentido da
norma dentro das condições reais de cada situação.
A relevância do método hermenêutico-concretizador
de interpretação e a própria hermenêutica constitu-
cional residem no fato de ser ele um dos elemen-
tos constituintes do processo de densificação das
normas constitucionais, tornando-as atualizadas,
dinâmicas e duradouras, e ser ela a propulsora de
eficácia dessa força cogente, pois se acredita que a
interpretação constitucional pode revitalizar o vigor
dos preceitos legais existentes na Lei Maior, propor-
cionando, assim, uma estabilidade social.

No que pertine a Friedrich Muller, este funda-
mentou o método concretista-estruturante de inter-
pretação, por meio de um critério de compreensão
da normatividade constitucional que, de certa forma,
possuí uma tendência a se distanciar da tradição po-
sitivista. Assim, Muller revela que o texto da norma
não é simplesmente a norma, mas um exemplo de

ordenação que se expressa por intermédio da ativi-
dade linguística, cujo significado central só se revela
no exato momento da atividade de concretização do
preceito normativo.21

Diante desse entendimento, pode-se dizer que
Muller propõe a ideia de interpretação como um
elemento criador do Direito, nascendo do caso con-
creto e no momento de sua concretização. A adoção
do concretismo constitucional, portanto, permite a
reunião da realidade fática com o sistema normativo
e a edificação de uma metodologia volvida para a
realidade sócio-jurídica. Nessa perspectiva, a ideia
existente é que a hermenêutica constitucional alemã
tem o fito não só de compreender o texto da lei, mas
de agir e de se dedicar às lides sociais surgidas no
caso concreto. Nesse sentido, o intérprete, arrima-
do na sua visão de mundo, cria algo a mais que a
norma, mas sempre fulcrando suas decisões. Assim,
procede-se à criação judicial do direito, pois o legis-
lador cria a lei e não o direito, já que este é criado
com a vinculação da lei ao caso concreto.

Observa-se, assim, que Muller objetiva organizar
a realidade social através da pré-compreensão do
sentido do texto pelo intérprete, a quem é atribuída
a função de concretizar a norma a partir de uma situ-
ação histórica constituída. Assim sendo, constata-se
que este pensamento permite contemplar a norma a
partir de certas expectativas: o modo de ser e pensar
do intérprete, as suas convicções e as circunstâncias
que o envolvem nesta missão. Processa-se, portan-
to, uma verdadeira construção da norma.

Por fim, Peter Hãberle reconhece o caráter de-
mocrático e aberto da interpretação ao buscar alar-
gar o campo de intérpretes da Constituição. Nes-
sa perspectiva, Hãberle desenvolve a ideia de que
o campo interpretativo não é formado apenas por
um corpo clássico de intérpretes, mas por todos os
cidadãos, fato que enseja uma busca por uma espé-
cie de democratização do espaço de interpretação
constitucional.

Tal fato leva a crer que cada cidadão, indistinta-
mente, possui um lugar reservado no ato de extrair
da norma o seu sentido, sendo que o seu real sig-
nificado somente se efetiva quando a democratiza-
ção dos espaços de interpretação e a participação
social encontram-se nesse processo. Nesse contexto
de "procedimentalização", inserem-se os intérpretes

20Com o escopo de superar a dicotomia entre o texto e a realidade, surge a hermenêutica constitucional alemã. Além disso, é mister que a população
se disponha a concretizar a Constituição e a garantir o seu exercido - é a denominada vontade de Constituição. Diante disso, Hesse propõe o fim
desta separação através da busca de um equilíbrio entre a normatividade e a realidade, ao revelar, expressis litterís, que: "faz-se mister encontrar,
portanto, um caminho entre o abandono da normatividade em favor do domínio das relações fáfícas, de um fado, e a normatividade despida de
qualquer elemento da realidade de outro". (HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio
António Fabris Editor, 1991. p. 14}.
!'Desfarte, José Joaquim Gomes Conofilho expõe, ipsis Iitteris, que: "Concretizar a constituição traduz-se, fundamentalmente, no processo de
densificação de regras e princípios constitucionais. A concretização das normas constitucionais implica em processo que vai do texto da norma (do
seu enunciado) para uma norma concreta - norma jurídica -•- que, por sua vez, será apenas um resultado intermédio, pois só com a descoberta da
norma de decisão para o solução dos casos jurídico-constítucionais teremos o resultado final da concretização" (grifo do autor). (CANOTILHO, José
Joaquim Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2000. p. 1075).
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oficiais e não-oficiais da Constituição. Os primeiros
decidem (são os magistrados e o Poder Público); os
segundos opinam (é a sociedade plural e democrá-
tica).

Concentrar o processo de decisão nas mãos de
uma minoria é um tanto quanto perigoso. Forma-se,
assim, um descompasso entre o texto constitucional
e a realidade social. O que fazer para mudar? Ad-
vogando a tese de que toda a sociedade deveria ter
o direito de interpretar as normas jurídicas, o autor
prima, portanto, pela união entre os intérpretes ofi-
ciais e não-oficiais, pois assim se chegaria ao fim
colimado: criar leis eficazes, capazes de diminuir os
riscos sociais.

6.5. OS PRINCÍPIOS DA HERMENÊUTICA
CONSTITUCIONAL

Em conformidade com o processo de concretiza-
ção da Constituição, a hermenêutica constitucional
também se preocupa em encontrar princípios que
auxiliam na tarefa interpretatlva e que são impor-
tantes na solução justa dos problemas. Assim, a
aplicação desses enunciados lógicos deve sempre
ser realizada conjuntamente com o ato de interpre-
tação dos preceitos normativo-constitucionais. Dian-
te disso, pode-se mencionar que eles são assim qua-
lificados: princípio da unidade da Constituição; da
concordância prática; da conformidade funcionai;
da eficácia integradora; da máxima efetividade; da
interpretação conforme a Constituição e o princípio
da força normativa da Constituição.

De acordo com o princípio da unidade da Consti-
tuição, o intérprete necessita procuraras implicações
recíprocas dos princípios e dos preceitos até atingir
a vontade unitária da Constituição, evitando-se con-
tradições e antinomias que, de forma perfunctória,
podem surgir entre as normas. Em vista disso, ne-
nhuma norma deve ser vista como um elemento iso-
lado ou disperso do sistema normativo, mas como
integrante de um todo harmónico e orgânico, ou
seja, um sistema unitário de regras e princípios.

Também conhecido como princípio da harmoni-
zação, o princípio da concordância prática apresen-
ta estreita relação com o princípio da unidade da
Constituição. Segundo o princípio da concordância
prática, na solução de um problema, os bens jurí-
dicos constitucionalmente protegidos devem ser co-
ordenados de forma a preservar sua essência, ou
seja, sua identidade. Em outros termos, em situa-

ções de conflito ou de concorrência, tais bens devem
ser tratados de forma que a consolidação de um não
implique o depauperamento do outro, fato este só
encontrado na verdadeira aplicação ou na praxís do
texto.32

Para tanto, faz-se preciso estabelecer os limites
de ambos os bens, a fim de que alcancem uma efe-
tividade ótima23, já que o intérprete ao analisar os
princípios em conflito, não deve sacrificar um bem
constitucional em detrimento de outro, mas sim har-
monizá-los. Diante disso, os bens jurídicos devem
ser ponderados de acordo com as peculiaridades do
caso, não podendo uma norma inatingível, vez que
esta precisa de um sentido real e ponderado.34

Outro princípio fundamental é o princípio da
conformidade funcional. Este princípio revela que
a norma não pode ser interpretada rompendo com
outro princípio constitucional. A constituição deve
ser interpretada garantindo a estabilidade das suas
instituições, evitando rupturas bruscas dentro de si
própria. Nesse sentido, a alteração das divisões fun-
cionais estabelecidas na Lei Maior merece ser evita-
da, a fim de não perturbar a sua própria organiza-
ção funcional.

No que pertine ao princípio da eficácia integra-
dora, a Constituição deve ser interpretada de modo
a tornar efetivos seus princípios políticos fundamen-
tais. Assim, na solução de problemas jurídico-consti-
tucionaís, busca-se a preferência por pontos de vista
que promovam e mantenham a unidade constitu-
cional. Dessa forma, a interpretação pode conduzir
a soluções integradoras. Sob a ótíca deste princípio,
pode-se afirmar que uma interpretação é eficaz
quando os critérios de integração social e política e
ao fortalecimento da unidade política estiverem pre-
sentes.

O princípio da máxima efetividade, por sua vez,
é entendido de uma forma mais funcional, pois se
preocupa com o fim proposto pela norma jurídica.
Nesse sentido, o princípio a que se faz alusão revela
que na interpretação das normas jurídico-constítu-
cionais, deve-se conceder o sentido e o significado
que seja mais eficaz ou que possua maior efetivi-
dade possível, a fim de que elas venham a ser mais
úteis na resolução dos conflitos de interesses.

A seu turno, o princípio da interpretação confor-
ma e Constituição expressa um significado coerente
com a estrutura piramidal do ordenamento jurídi-
co. Assim, as normas infraconstitucionais devem ser

"COELHO, /nocêncío Mártires. Interpretação Constitucional. Porto Alegre: Sérgio António Fabris Editor, I99ó. p. 9 í.
23HESS5, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional, p. 46.
Í4CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teor/a da Constituição, p. 1098. Tendo em vista a grande importância que esse
principio apresenta paro o hermenêutica /urid/co-constilucionai, mais uma vez Canotilho comenta que "o princípio do harmonização ou
concordância prática implica 'ponderações' nem sempre livres de carga política. A existirem essas ponderações, não devem efectuar-se numa única
direcção. Por isso é que os aufores levanfom reticências à consideração do princípio in dúbio pró lifaertofe como princípio de interpretação" (grifo do
autor).
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interpretadas de maneira que o seu sentido seja
compatível e não colidente com a Constituição. Tal
situação é consequência do fato de ser a Constitui-
ção o guia para interpretação de todas as normas
do ordenamento jurídico que, por sua vez, resulta
da aplicação do princípio jurídico da hierarquia das
normas, o que legitima a Constituição a revogar
qualquer disposição normativa que seja contrária ou
incompatível ao seu teor jurídico.25

Por fim, tem-se o princípio da força normativa da
Constituição, consagrado por Konrad Hesse. Segun-
do este princípio, para que a Constituição se man-
tenha atualizada, na medida em que as condições
históricas vão mudando, é preciso - na solução dos
problemas jurídico-constitucionais - dar preferência
aos pontos de vista que proporcionem às normas
da Constituição obter a máxima eficácia, sob as cir-
cunstâncias de cada caso.

Outrossim, é necessário que se considere a
Constituição como uma Lei Maior que possibilite a
obtenção de uma maior imperatividade que, por sua
força normativa, obriga os poderes a aplicá-la em
um menor espaço de tempo possível. Dessa forma, a
Constituição precisa ter força, dar sentido à popula-
ção, estar presente em uma dimensão que conceda
à sociedade a direção que ela deseja: a participação
social e a realização da cidadania.

7. AS CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA
CONSTITUCIONAL PARA UMA NOVA
FORMA DE ATUAÇAO DA CIDADANIA

A teoria constitucional, como se verifica da aná-
lise desse texto, é imprescindível para a tentativa de
instituição de uma sociedade mais estruturada e or-
ganizada. A participação de toda a comunidade no
discurso jurídico relativo aos riscos sociais, associada
ao desejo de atuação e de mudança, são marcos
propulsores da construção de uma sociedade mais
democrática e cidadã.

Pretende-se, a seguir, abordar aspectos relacio-
nando a teoria constitucional com a realização da
cidadania. As implicações advindas da teoria cons-
titucional deve-se conectar às necessidades sociais,
sempre com o fito de dirimi-las ou reduzi-las a con-
tento. Nesse sentido, as noções de justiça estuda-
das, a ideia de um discurso jurídico social, a vontade
de emancipação ética face à regulação da socieda-
de contemporânea e, principalmente, a participação
social - implicação presente em todos esses tópicos
- convergem em um único sentido: garantir a cida-
dania por meio do papel social da Justiça.

Portanto, representando o Poder Judiciário, a
Justiça tem papel de destaque na promoção da ci-
dadania, principalmente quando aplica a teoria
constitucional conjuntamente com as lides sociais
propostas. Ao assim proceder, certamente, a Justiça

pode associar a justiça e o discurso jurídico com a
participação social e, ao interpretar as normas jurí-
dicas, promover a concretização dos direitos ao lado
da sociedade, agindo, dessa forma, como refúgio
da injusta exclusão social que aflige a maioria dos
cidadãos.

São pensamentos assim, emancipatórios, demo-
cráticos e participativos, que proporcionam a mu-
dança de uma realidade. Esses e outros elementos
da teoria constitucional serão inter-relacionados
com o exercício da cidadania, de forma a eviden-
ciar que o resultado dessa teoria, juntamente com o
papel social da Justiça, pode garantir a tão sonhada
cidadania.

7.1. A CONSTITUIÇÃO E UMA NOVA FORMA
DE CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS

FUNDAMENTAIS

Diante dos riscos sociais emergentes na socieda-
de contemporânea, como a inobservância dos direi-
tos da cidadania, a necessidade de adoção do papel
social da Justiça faz-se imprescindível. A Constitui-
ção de 1988, buscando adaptar o direito ao con-
texto histórico pós-moderno, concedeu ao Judiciário
uma nova forma de agir em prol da vida política e
social do país.

Essa necessidade de mudança é evidenciada no
fato de a Constituição indicar ao juiz o dever de apli-
car e interpretar as suas normas constitucionais em
detrimento da legislação incompatível a ela, trans-
figurando, assim, a posição de submissão do juiz
perante a lei. Com o intento de proporcionar uma
melhor atuação da jurisdição, é importante analisar
dois aspectos brindados pela Constituição Federal
de 1988: a sua dimensão ideológica e o seu valor
normativo.

No que pertine à dimensão ideológica, obser-
va-se que a Lei Fundamental descreve as finalida-
des que devem ser perseguidas pelo Estado, bem
como os valores que fundamentam a convivência
em sociedade. A Constituição, assim, configura-se
não somente como uma norma organizadora e pro-
gramática, mas, acima de tudo, como um sistema
normativo-valorativo que deve se realizado, princi-
palmente, pelo Judiciário.

Dessa forma, verifica-se que o valor das normas
constitucionais é fundamental para a consecução e
concretização dos direitos fundamentais dos cida-
dãos. O caráter ético e emancipador do Judiciário
encontra guarida exatamente nesse contexto de va-
loração. Em relação ao caráter normativo da Consti-
tuição, assevera-se que os preceitos normativos pos-
sui força imperativa, passível de exigência judicia!
para o seu devido cumprimento. A Constituição não
pode ser encarada sob o ponto de vista lassalleano,
ou seja, como uma folha de papel; deve sim espe-
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lhar a realidade social e ser garantidora de direitos,
como os direitos da cidadania.

Portanto, o novo papel do Judiciário e a nova for-
ma de encarar o direito são determinações refleti-
das pelo estudo do conteúdo valorativo e normativo
da Constituição, entendendo-a como um baluarte
dos cidadãos. O aspecto axiológico, dessa manei-
ra, funda-se na prevalência da dignidade humana
e na adoção de regras consagradoras de direitos
fundamentais; o espectro normativo, pelo exposto,
calca-se na obrigatoriedade de aplicação de suas
normas.

E interessante ressaltar, ainda, que esse quadro
de transformação reflete algumas filigranas, a saber:
o fato de o juiz aplicar as normas constitucionais em
detrimento das normas ordinárias com elas incom-
patíveis, faz com que o juiz seja o filtro da constitu-
cionalidade das leis, além de atuar como um agente
de transformação social, podendo concretizar um
novo modelo de sociedade.26 Tendo entendido a
estrutura das normas constitucionais, convida-se o
leitor para uma análise da relação da Constituição
com o processo de concretização das normas jurídi-
co-constitucionais e, conseqúentemente, de garantia
dos direitos fundamentais. Em relação ao processo
de concretização das normas jurídicas, pode-se des-
crever que quando há o comprometimento de estu-
dar a teria constitucional e a construção do Direito,
imprescindível se faz estabelecer um paralelo entre
a interpretação e a concretização.

Nesse sentido, o fenómeno da concretização da
norma exprime a concepção de que o texto escrito
e a realidade circundante devem promover uma in-
ter-relação em caráter permanente, com o fito de
propiciar a norma jurídica. A concretização, nesse
aspecto, implica um processo cujo ponto de partida
é o texto da norma até chegar a um resultado in-
termediário, uma norma concreta, já que só com a
descoberta da norma de decisão, que é usada para
solucionar os problemas constitucionais (como a fal-
ta de participação social), é que o processo de con-
cretização finda-se.

O escólio de José Joaquim Gomes Canotilho é
bastante esclarecedor em relação ao processo de
concretização. De acordo com Canotilho, verifica-
se, ipsis /ífteris, que:

Concretizar a constituição fraduz-se, fundamenta/mente,
no processo de dens/f/cação de regras e princípios consti-
tucionais. A concretização das normas constitucionais im-
plica em processo que vai do texto da norma (do seu enun-
ciado) para uma norma concreta - norma jurídica - que,
por sua vez, será apenas um resultado intermédio, pois só

com a descoberto da norma de decisão para a solução dos
casos jurídico-constitucionais teremos o resultado final da
concretização.27 (grifo do autor)

Dessa forma, observa-se que a interpretação
constitucional é criativa, ou seja, o conteúdo da nor-
ma interpretada só se completa com a sua interpre-
tação-concretízação, sendo esta vinculada à norma.
Disso resulta que a interpretação tem como função
a busca de orientações, de esquemas de pensamen-
to ou critérios essenciais adotados em conformidade
com a norma e com o problema a ser objeto da in-
terpretação. A Constituição interpretada, portanto,
consiste na aplicação da Constituição escrita à re-
alidade social, de forma a fazer valer os direitos da
cidadania.

Nesse contexto, a tarefa de concretização consti-
tucional apresenta condições, que também são con-
sideradas como etapas ou níveis de compreensão da
norma que se interpreta. Primeiramente, a concreti-
zação pressupõe o entendimento do teor da norma
que se quer concretizar, preocupando-se com a sua
individualização, que estabelece antecipadamente
uma compreensão do conteúdo da norma individu-
alizada.

Dessa forma, o intérprete deve analisar a norma
acima do problema, para que possa estabelecer o
seu conteúdo. Corroborando esta assertiva, Andrei
Marmor promove uma comparação interessante ao
articular que: "o significado da norma é retratado
como um trilho infinito, e compreender esse signi-
ficado é agarrar-nos a esse trilho de tal modo que,
enquanto permanecermos agarrados a ele, a norma
nos levará ao julgamento aplicativo correto em inu-
meráveis casos específicos".28

Com essas considerações, pode-se pronunciar
que entender o sentido da norma jurídica, no pro-
cesso de concretização desta, pressupõe, acima de
tudo, uma aproximação categórica do acesso que
conduz à sua carreta aplicação, ou seja, a funda-
mentalidade de uma plausível interpretação funde-
se no fato de esta se vincular ao coerente caminho
que o significado da norma jurídica remete o intér-
prete-aplicador do Direito. E este caminho, na socie-
dade pós-moderna, é exatamente a consecução da
participação social e da cidadania.

Em seguida, tem-se a pré-compreensão do in-
térprete, que necessita de fundamento teórico-cons-
titucional. Nesta etapa, o intérprete percebe o con-
teúdo da norma a partir de uma pré-compreensão
que lhe vai permitir contemplar a norma a partir de
certas expectativas (seu modo de ser e pensar, suas
convicções, etc). Neste caso, à teoria constitucional

MROCHA, José de Albuquerque. Estudos sobre o Poder Judiciário. Soo Paulo: Malheiros, 1995. p. í 12.

"CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constifucionaí e Teoria da Consfiíuição. p. 1075.
1BMARMOR, Andrei. Direito e Interpretação: ensaios de filosofia do direito. Trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 69.
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compete estabelecer os fundamentos dessa compre-
ensão prévia que, de modo não arbitrário, deve ser
sempre comprovada, corrigida e revista em sua apli-
cação a cada caso concreto.

Demais disso, existe ainda a compreensão do
problema concreto a solucionar e a sua respectiva
resolução. É praticamente impossível que haja inter-
pretação constitucional desvinculada dos problemas
concretos, principalmente no contexto de risco social
hodierno. Konrad Hesse afirma que a determinação
do sentido da norma constitucional e sua aplicação
a um caso concreto é um processo unitário.29 As-
sim, conclui-se que a eficácia da Constituição é con-
dicionada peios fatos concretos da vida e por uma
interpretação eficaz e garantidora dos direitos da
sociedade.

Destarte, o processo de concretização também é
albergado por raciocínios que fundamentam a de-
cisão da forma mais clara e convincente possível.
Surge, assim, a atuação argumentativa limitada e
orientada pela norma, sendo que o intérprete so-
mente pode utilizar, no ato de concretizar, os pontos
de vista relacionados com o problema em questão,
proporcionando o desaparecimento de argumenta-
ções estranhas nos casos em apreciação.

Outrossim, relevante se faz mencionar os com-
ponentes essenciais da norma: o programa norma-
tivo e o âmbito normativo. O primeiro, refere-se ao
texto da norma que se irá concretizar; o segundo,
busca elementos adicionais de concretização, além
de garantir a adequada resolução do problema.30

Por fim, percebe-se que a estrutura da Constitui-
ção e o processo de concretização dos direitos fun-
damentais são essenciais para a promoção da par-
ticipação social e para a realização da cidadania.
Os cidadãos, ao verem seus direitos assegurados de
forma democrática, tendem a nutrir o Estado com
atitudes sensatas, justas, solidárias e aptas ao seu
próprio (rejestabelecimento na vida política e deci-
sória do país.

7.2. UMA NOVA FORMA DE ATUAÇÃO
DO JUDICIÁRIO

Sabe-se que o Judiciário é caracterizado pela for-
malidade. Embora não sendo prejudicial ao direito,
quando não exercida de forma exacerbada, tal as-
pecto deve sofrer algumas restrições para melhor se
adequar aos interesses sociais. Assim sendo, o mo-
mento histórico, por se encontrar repleto de acen-
tuadas mudanças ditadas pela globalização, pela
atuaçáo das grandes corporações, pela celeridade
da era do chip e da virtualidade das comunicações,

é palco de constantes transformações que aceleram
e elevam a desigualdade social.

Não é novidade gizar que os homens já nascem
predispostos a abrir caminhos, a arrostar obstáculos
imponderáveis e a conquistar espaços nunca dan-
tes conhecidos, com a firme convicção de que tudo
será para o bem maior da sociedade. É uma grande
ilusão pensar dessa forma, sem se preocupar com o
próprio corpo social. A sociedade pós-moderna, ao
revés, tem proporcionado uma imensa degradação
nas relações sócio-políticas, a ponto de aumentar
consideravelmente o número de excluídos do pro-
cesso decisório do país.

Diante desses relatos, verifica-se que o Poder Ju-
diciário, especialmente a Justiça Federal, tem uma
importante função social capaz de mudar essa traje-
tória desigual instalada na sociedade contemporâ-
nea: por meio de uma interpretação moderna e cíen-
te das necessidades sociais, os magistrados podem
satisfazer pretensões baseadas na própria vontade
dos cidadãos. Pretende-se, assim, mudara maneira
de atuação dos juizes, de forma a não se limitarem
apenas ao aspecto legal, mas principalmente ao viés
substancial das decisões, com o escopo de produ-
zir a eficácia que, muitas vezes, a lei não consegue
instituir. Almeja-se, portanto, participar de um novo
brilho na atuação da jurisdição.

Para tanto, propõe-se aos juizes a adoção dos
métodos, técnicas e princípios estudados na teo-
ria constitucional, principalmente na hermenêutica
constitucional, como fundamentação das sentenças
prolaíadas no cotidiano da Justiça. Tais elementos
não podem ser colocados em segundo plano sem
ter uma oportunidade prática de atuação. Se assim
fosse o carreto, não se estudariam novas formas de
mudança social.

Dessa forma, os males que a sociedade tem so-
frido podem ser reduzidos ou dirimidos de uma ma-
neira prática, simples e rápida. Como o direito é um
instrumento de transformação social e, por assim ser,
visa o alcance de finalidades sociais, nada mais co-
erente adotar-se, no Judiciário, formas de interpre-
tação mais aberta aos desejos sociais. As finalidades
descritas na legislação nem sempre são alcançadas
com a sua pura aplicação. Em muitos casos, a inten-
ção social se torna uma melhor saída, além de ser
uma forma de libertação das amarras regulatórias
que o direito apresenta.

Assim, os fins propostos pelo direito devem ser
aplicados à luz da participação social. A realidade
social, política e económica, como alvo da intenção
jurídica, deve se amoldar ao sistema participativo,
integrativo e democrático, até mesmo para se veri-

"HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Consfitucionol. Madrid; Centro de Estúdios Constitucionales. 2. ed. 1992. p. 42.
30CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 1092. E de grande oportunidade relatar que o programa
normativo não é apenas a reunião das informações linguísticas normafivamenfe importantes do texto. Outros elementos devem ser considerados, tais
como: a história do texto, a genética do texto, a sistemática do texto e a teleologia da texto.
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ficar se o impacto das decisões judiciais estão sendo
proveitosos e eficazes para a população. Essa rela-
ção sistémica, então, obriga o juiz a deslocar-se en-
tre o texto normativo e o seu contexto social, propi-
ciando decisões abertas aos fatos sociais.

É importante dizer que a prolação de decisões
fechadas, sem buscar o conhecimento das necessi-
dades sociais, há muito se encontra ultrapassada.
O juiz não pode mais se abster de buscar no corpo
social o que realmente interessa para a prevalência
da democracia e da igualdade. Não se pode mais
tolerar magistrados inertes ao processo discursivo
do direito, não se deve mais apoiar condutas alheias
ao desenvolvimento social.

Como uma decisão pode ser eficaz sem o devido
conhecimento da necessidade social? Como se pode
realizar os direitos da cidadania se o próprio órgão
capaz de promovê-la torna-se alheio à sua função
social?

Essas indagações, certamente, são para uma
avaliação individual de cada indivíduo enquanto
parte fundamental do processo de participação da
vida estatal, até mesmo para se refletir se a cidada-
nia tem melhorado de situação e se o Judiciário tem
realizado ações com este desiderato. É mister fazer
referência ao ordenamento jurídico como legitima-
dor das escolhas decisórias. O magistrado precisa
tomar conhecimento da realidade social e necessi-
ta, principalmente, adequá-las ao ordenamento ju-
rídico. As decisões precisam ser tomadas pelo seu
aspecto substancial de conhecimento da realidade,
mas sempre justificadas e abalizadas pelas leis e
pela Constituição. Isto porque não se pode tolerar,
no Estado Democrático de Direito, decisões eficazes
socialmente, mas arbitrárias e contrárias aos dita-
mes do direito posto.

Não é desgastante afirmar que as ideias comen-
tadas não refletem as atitudes dos juizes brasilei-
ros. Não se está dizendo que os magistrados pro-
latam sentenças contrárias à realidade, alheias ao
processo social participativo e sem a observância do
ordenamento jurídico. Muito pelo contrário, cabe
aqui ressaltar elogios principalmente à Justiça Fede-
ral, uma vez que ela é uma das justiças brasileiras
mais bem estruturadas e mais bem preparadas. A
composição das egrégias cortes federais é, em sua
maioria, formada por abalizados juristas dotados de
experiência constitucional e social, assim como por
estruturas modernas de fiscalização das atividades
jurisdicionais dos magistrados.

Corrobora-se esse argumento com a crescente
atuaçào da Justiça no tocante à elucidação de casos
extremamente importantes para a sociedade, en-
volvendo altas autoridades do país, além de possuir
projetos de atuação jurisdicional mais perto dos ci-
dadãos, como se depreende do sucesso dos Juizados
Especiais Federais, que, por serem mais ágeis aos
anseios sociais, tem proporcionado aos cidadãos os
seus objetivos: justiça célere, democrática e partici-
pativa.

Portanto, com a utilização dessa nova forma de
atuação, os ideais constitucionais tendem a se fazer
presentes na vida da sociedade. O desejo por uma
cidadania verdadeira, pela participação social, pela
busca dos anseios dos cidadãos e pelo intercâmbio
com a realidade social, podem ser realizados na so-
ciedade pós-moderna por meio de uma vontade de
mudança capaz de promover a função social da jus-
tiça.

7.3. UMA NOVA FORMA
DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Oportuno se faz assinalar que o desejo de se
desfrutar de uma sociedade participativa e capaz de
assegurar o bem-estar social é anseio de todos. E
para lograr este intento, faz-se necessário propiciar
metodologias de discussão, em que toda a socieda-
de esteja presente nos processos de decisões.

No entanto, a maioria da sociedade não tem
participado das deliberações que são estabelecidas
por uma parcela restrita de indivíduos - fato que é
equivocadamente exercido. Esta importante camada
da população necessita estar incluída nesse proces-
so, a fim de que todos possam ter consciência das
deliberações tomadas. Isto porque o risco de deci-
sões mal formuladas atinge a todos os indivíduos
indistintamente, e não uma pequena parcela da co-
munidade.31

Essa explanação é abalizada no próprio caráter
histórico da Constituição e da sociedade, uma vez
que os direitos fundamentais relativos à cidadania
são direitos difusos e transindividuais, motivo pelo
qual se evidencia a absorção do conteúdo jurídico
da igualdade em essência, e não da isonomia pura-
mente formal. Tal fato significa inferir que o direito
a uma cidadania forte e participativa possui nature-
za diacrônica, ou seja, corresponde ao cerceamento
e sacrifício de direitos individuais em prol de toda
a coletividade.32 Para amparar essa afirmação, al-
gumas exposições devem ser delineadas a partir de

3'E devida a isso aue se torna praticamente inviáveí deferminar os malefícios dos danos sociais. As atiíudes de certos indivíduos podem influenciar
na vido de milhares de pessoas que se encontram geograficamenfe disfanfes. Para o desigualdade social não há distância nem lugar, mas há
consequências. É o que ocorre, v. g., com as decisões políticas prolafadas na capifaf federal, pois o seu efeito atinge foda o comunidade brasileira.
3'As cómodos menos favorecidas da sociedade podem não ser as únicas afefados pelos riscos sociais causados. Disso resulta o faio de se elevar a
níveis macros a problemática social brasileira, porque há o necessidade de proteger não somente os afefados por esses danos, mas fodos os que
sofrem com a sua existência e a quem interessa a solução do problema.
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três campos de atuação, a saber: sociológico, positi-
vista e integrativo.

O âmbito sociológico Incita em afirmar que a
participação social é um direito sem o qual o cida-
dão não se realiza enquanto tal, muito menos con-
vive com seus semelhantes. Além disso, sustenta a
mantença da dignidade e da liberdade humanas. A
categoria positivista, por sua vez, revela que a cida-
dania é fruto da participação social.

Por fim, a dimensão integrativa menciona que a
realidade social é proveniente da construção históri-
co-social, de uma evolução iniciada com os direitos
civis e políticos, intermediada pelos direitos culturais
e económicos e estabilizada pelos direitos ao desen-
volvimento, à paz social, à informação e à cidada-
nia.

Consoante a isso, a sociedade carece de espaço
e de participação. A prisão neoliberal e pós-moder-
na precisa findar-se. O caráíer comunitário da moral
política e a distribuição dos espaços para a partici-
pação popular são objetivos que devem ser almeja-
dos peia sociedade, para que esta venha a atingir a
sua emancipação e, assim, restituir a solidariedade
e instituir o altruísmo como lema principal. A teoria
constitucional, dessa forma, pode ser utilizada como
um instrumento de realização desses desígnios, a
partir do caráter integrativo e unificador da socie-
dade participativa, aplicando na prática os preceitos
decorrentes do ideal teórico.

Vale ressaltar que a sociedade democrática e par-
ticipativa é entendida como uma comunidade unida
e disposta a lutar pela aquisição dos direitos e ga-
rantias que lhe compete, bem como buscar a efetiva
obediência aos deveres que lhe são impostos. Dessa
forma, por ser um direito fundamental característico
de uma sociedade solidária e fraterna, a cidadania
deve ser idealizada pela teoria constitucional, pois,
na medida em que se adotam formas de participa-
ção social, garante-se à sociedade a oferta de deci-
sões justas e eficazes.

7.4. UMA NOVA FORMA DE
CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO

Os valores sociais presentes na sociedade estão
se tornando escassos, despertando em todos uma
especial atenção no que diz respeito à sua preser-
vação. Diante disso, ações educacionais e racionais
precisam ser desenvolvidas, a fim de que o desejo
por uma sociedade pluralista e cidadã seja cada vez
mais fidedigno.

Sem embargo da diversidade de áreas que care-
cem de atenção, não se deve pôr em oblívio que a
sociedade precisa desenvolver uma consciência vol-
tada para a própria cidadania. A sociedade clama
por ajuda e proteção. E para o cidadão obter uma
vida íntegra e adequada, deve-se formar um pensa-

mento concernente à reabilitação da qualidade das
relações sociais de que tanto se precisa. Para isso,
faz-se mister primar por uma verdadeira educação
social, a fim de que a cidadania e a dignidade hu-
mana possam ser vívenciadas.

Nessa ótica, percebe-se que o valor jurídico e
social da sociedade precisa ser conservado. O es-
pírito de exclusão social presente na sociedade
globalizada necessita ser minimizado. Não se está
querendo revelar que os cidadãos, na ânsia de se
emanciparem das desigualdades sofridas, ajam de
forma fraudulenta e desproporcional. Pelo contrário,
a emancipação e a procedimentalização devem ser
buscadas, mas de forma cautelosa e prudente, res-
peitando seus semelhantes e a ordem constitucional
vigente.

Diante disso, verifica-se que a sociedade possui
papel fundamental na busca de seus próprios direi-
tos. A desburocratização da justiça merece ser efe-
íivada por meío da democratização do exercício do
poder, concedendo aos cidadãos a real participação.
Para tanto, o Judiciário (e também o Ministério Pú-
blico) podem atuar conjuntamente com a sociedade,
na medida em que possam levar informação jurídi-
ca à população, por meio de órgãos especializados,
além de alargar o campo de intérpretes das normas
jurídicas.

Forma-se, assim, uma era de esperança social.
A compatibilização da atuação jurisdicional com
a sociedade é o ideal que deve ser perseguido na
sociedade pós-moderna, a fim de se alcançar a ci-
dadania. Desse modo e com esse propósito, vem a
lume a educação social, como uma forma de propi-
ciar o correto comportamento da sociedade perante
o Judiciário.

7.5. UMA NOVA FORMA
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Em virtude de ser a teoria constitucional um ins-
trumento de promoção da participação da socieda-
de na busca pela garantia de cidadania, o enfoque
relacionado ao aspecto ínterdisciplinar parece estar
auferindo importância nas relações sociais contem-
porâneas.

A teoria constitucional, por se relacionar com vá-
rias necessidades da sociedade, assume um caráter
diferenciado na sociedade pós-moderna. Os dife-
rentes níveis de relacionamento apenas é um ele-
mento comprovador de sua importância não só para
o Direito em si, mas, também, para uma pluralidade
de áreas que o necessitam para se desenvolver.

Assim, a teoria constitucional analisada carac-
teriza-se por possuir aspectos interdisciplinares e
multidisciplinares, capazes de obter influências e de
entusiasmar várias questões sociais, políticas, eco-
nómicas e culturais, sem que esteja, necessariamen-
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te, dentro da órbita jurídica.
Dessa maneira, a interdisciplinaridade constitui

o surgimento não apenas de um envolvimento jurí-
dico-constitucional com a sociedade pura e simples,
mas, acima de tudo, um verdadeiro comprometimen-
to entre a teoria constitucional e as mais variadas
categorias das ciências sociais e do saber humano,
de forma a propiciar a socialização da Constituição
e a constitucionalização da sociedade, ou seja, a in-
terpolação entre os elementos legais e os elementos
sociais, com o fito de propiciar à sociedade um legí-
timo Estado de bem-estar social.33

Já a sua multidisciplinaridade, pois, é caracteri-
zada pelo fato de ser uma teoria que fundamenta
e sustenta outras ciências. Diante disso, infere-se
que a teoria constitucional trabalha com uma plu-
ralidade de disciplinas. É, de fato, um embate dis-
cursivo de verdades científicas transitórias, ou seja,
é uma argumentação que propõe verdades que não
são plenas e absolutas. Isto significa dizer que essas
ideias podem sofrer adequações, encontra aí o ca-
ráter discursivo de verdades que transitam na órbita
jurídica e social.

Portanto, a diferença entre os aspectos interdis-
ciplinares e multidisciplinares reside na própria de-
finição do âmbito de influência da teoria constitu-
cional. Se ela está presente em algumas partes de
outras disciplinas, assim como essas partes podem
estar contidas nela, diz-se que possui natureza in-
terdisciplinar. Se, no entanto, ao invés de influenciar
apenas parte de alguma disciplina, influencia-na de
modo pleno, constituindo-se o cerne de atuação e
a base de sustentação dessas disciplinas, diz-se que
ela é dotada de multidisciplinaridade.

Verifica-se, desse modo, que a teoria constitucio-
nal e a sociedade são dotados de relacionamentos,
fato que reflete o seu caráter, também, pluridisci-
plinar. Isto porque a sua relevância incide nas mais
diversas áreas do saber (a filosofia, a sociologia,
a história e o próprio direito). Somente entendida
como uma teoria valorativa e normativa é que se
pode extrair o integral e verdadeiro conhecimento
da complexa realidade em que a sociedade é sus-
tentada.

8. CONCLUSÃO
Sabe-se que a própria compreensão do Direito

inicia-se no momento em que o homem sente a ne-
cessidade de instituir regras para os seus compor-
tamentos. Assim, verifica-se a íntima relação entre
o Direito e a sociedade, obieto de sua transforma-
ção. Com efeito, o Direito, propondo-se a regular as
relações sociais, deve ser capaz de acompanhar o
constante processo de modificação da realidade.

No entanto, há uma verdadeira impossibilidade
material de que a união entre o Direito e a realida-

de social seja realizada exclusivamente por meio de
alterações legislativas adequadas às mudanças das
relações sociais, uma vez que a existência de uma
pomposa quantidade de leis e a rapidez nas muta-
ções fáticas, certamente, dificulta essa interpolação.

Nesse ponto, a teoria constitucional adquire um
caráter fundamental. A interpretação - especial-
mente quando a norma é mais abstrata - consiste
em um valioso instrumento de alteração do conte-
údo de um texto normativo, servindo como um me-
canismo de adaptação do Direito à realidade, assim
como a própria noção de justiça, de sociedade par-
ticipativa e de cidadania.

Não se trata, com isso, de modificar a lei em seu
aspecto puramente formal, através de sua altera-
ção por outra. Mais que isso. Intenta-se transfigurar
a essência da norma através da utilização de uma
teoria constitucional que possui métodos de inter-
pretação que possibilitem a compatibilização aci-
ma defendida. Diante dessas explanações, a teoria
constitucional, e suas implicações com a cidadania,
possui importante função no processo de abertura
da norma constitucional, na concretização do Direito
e na realização da justiça social.

Nesse sentido, a teoria constitucional desenvol-
veu elementos providenciais que são verdadeiras
armas no combate à luta por uma sociedade mais
democrática, justa e isonômica, quais sejam, propi-
ciar espaço para a participação popular no processo
de concretização e de abertura das normas jurídicas
e, a partir disso, definir o alcance que tais normas
devem atingir na Constituição.

O estudo de conflitos sociais, pois, baseados nas
teorias de justiça; a análise compatibilizada das nor-
mas-regra e normas-princípio; o estudo de métodos
modernos de interpretação da Constituição; o pro-
cesso de concretização que as normas jurídicas ne-
cessitam; o caráter democrático e participativo que a
sociedade carece, além da necessidade de cidadania
são apenas alguns fundamentos que podem ajudar
o ser humano a alcançar resultados surpreendentes
e satisfatórios nesta sociedade desigual e injusta.

Ao cabo dessas considerações, observa-se que
a realidade social e o texto normativo estão reuni-
dos nos elementos adquiridos com a teoria consti-
tucional. Tal fato proporciona uma reflexão para a
sociedade: o caráter aberto e concretizador da nor-
ma jurídica colabora para a realização da justiça so-
cial e da cidadania, na medida em que participa de
sua interpretação. O risco de viver em uma eterna
sociedade desigual; o risco de sofrer com precon-
ceitos desgastantes e o risco de sentir uma inefá-
vel injustiça são expressões que podem abandonar
os diálogos cotidianos, na medida em que a teoria
constitucional propicia uma abertura no processo in-
terpretativo, estabelecendo, assim, uma democracia
participativa, pluralista e justa.
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A participação de toda a comunidade no discurso
jurídico relativo aos riscos sociais existentes, asso-
ciada à efetiva garantia da cidadania são elementos
propulsores da construção de uma sociedade na qual
a dignidade humana deve ser respeitada, destacada
e, essencialmente, usufruída. A teoria constitucional
é analisada principalmente para que os participan-
tes do conflito social tenham compreendido mais
claramente o que lhes importa, as alternativas que
possuem e que eles têm poder de decisão sobre seus
próprios interesses e necessidades.

À guisa de conclusão, verifica-se que a sociedade
contemporânea carece de liberdade e de solidarie-
dade. A prisão às decisões injustas e antidemocráti-
cas precisa chegar ao fim. O caráter comunitário da
sociedade, a distribuição dos espaços para a parti-
cipação de todos e a concretização do Direito são
objetivos que devem ser efetivados na sociedade,
a fim de esta venha atingir a sua emancipação e,
assim, restituir a justiça e a cidadania como lemas
principais.

Portanto, a teoria constitucional, por meio de
seus elementos, métodos, princípios e pensamentos,
funciona como um instrumento de realização des-
ses desideratos, a partir da abertura constitucional,
do caráter concretizador do Direito e da participa-
ção social, fato que, em muito, contribuiria para a
afirmação de uma sociedade cidadã, democrática,
participativa, solidária e justa.

Nessa linha de raciocínio, pode-se mencionar
que a teoria constitucional é fundamental para a so-
brevivência do corpo social, pois, no pensamento de
Gustav Radbruch, ela é "prática, criadora, produtiva
e ultra-científica", além de ser também "movida e
determinada pelo constante fluxo das próprias ne-
cessidades da vida do direito".34 E uma dessas ne-
cessidades, frisa-se, é a própria realização da justa
cidadania.

Oxalá a teoria constitucional possa se solidificar
na sociedade brasileira e contaminar o pensamento
de todos os indivíduos para que, assim, a sociedade
possa participar mais do processo de decisão e, por
meio do discurso jurídico, garantir que a atuação da
justiça social e da verdadeira cidadania sejam rea-
lizadas com êxito. Um êxito que todos querem ver e
usufruir. Um êxito que todos precisam sentir. •
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ABSTRACT

The a/m of this work is to anolyze
the histórica/ process of consf/fufíon,
in Brazil, of fhe Lego/ Capacífy ///cê
sphere by mediation of the sociais
conflicts, phenomenon which, today,
is one of principais e/emenfs of sus-
tentation of fhe calling principie of
unremoving judicial contrai, foreseen
In art, 5°, XXXV, Federal Constitution.
Specificaily, we analyze fhe establish-
ment of the Lega! Capacity in Mara-
nhão in the XIX cenfury, when existed
one first concrete attempt to establish
the Public Justice in Brazil. Drenched
in an ideology which conceived the
politic-administrative organization of fhe nation as ci-
vtlizating process, the Braziiian Legai Capacity would
r/se upon severa/ principies an institutions with Euro-
pean origin and influente*, giving opportunity, imme-
diately, to the eclosion of a tensíon sfafe befween this
supposed c/ví/ized order and the private practices of
justice makings that characterized our who/e co/oní-
zation.

1. INTRODUÇÃO

"A leí não excluirá da apreciação do Poder Judi-
ciário lesão ou ameaça a direito". Com tal preceito,
o art. 5°, XXXV, da Constituição Federal, assegura o
que é denominado doutrinariamente de princípio da
inafastabilidade do controle jurisdícional.1 Da forma
como é ordinariamente interpretado, esse comando
constitucional trás duas principais disposições: (a)
que não pode o Poder Judiciário se escusar de apre-
ciar qualquer lesão (ou ameaça de lesão) a direito,
devendo tomar todas as medidas assecuratórias aos
interesses dos litigantes; e, (b) que não pode o legis-
lador, e ninguém mais, impedir que o jurisdictonado
vá a juízo deduzir pretensões (NERY JÚNIOR, 2004,
p. 130-131).

No Brasil, o referido princípio só adquiriu síafus
constitucional com a Constituição de 1946. Até en-

tão poderia ser perfeitamente pos-
sível, mediante lei, ou mesmo de-
creto-lei, excluir da apreciação "do
Poder Judiciário lesão a direito. Da
mesma forma, a atual Constituição
amplia a garantia, vez que as Car-
tas anteriores restringiam o pre-
ceito em comentário à defesa de
"direitos individuais" (art. 141, §4°,
CF/40; art. 150, §4°, CF/67; art.
153, §4°, da EC n° 1/69; art. 153,
§4°, da EC n° 7/77) (LENZA, 2005,
p. 473). Hoje se defende, com sus-
tentáculo nesse princípio, direitos
privados, públicos e transindívidu-
ais (difusos, coletivos e individuais

homogéneos).

A noção de inafastabilidade da apreciação juris-
dicional mantém relação com a ideia de que, em
um Estado Democrático de Direito, somente ao Ju-
diciário cabe o exercício da jurisdição, ou seja, a
aplicação definitiva do direito a cada caso concreto
(MORAES, 2003, p. 103).

O certo é que, não obstante as possíveis inter-
pretações que nossa doutrina possa trazer acerca do
princípio estatuído no inciso XXXV do 5° artigo da
CF, um aspecto é consenso: tal dispositivo é entendi-
do como garantia (constitucional) ao jurisdicionado.
Garantia correlata não só ao acesso à função jurisdi-
cional do Estado, mas a uma jurisdição adequada.

Ocorre que uma complexa e datada historicida-
de cunhou o que hoje denominamos de garantia
à apreciação, pelo Judiciário, de ameaça ou lesão
a direito, estando atrelada ao próprio processo de
monopolização da dicção do Direito pelo Estado,
ou seja, da determinação da esfera jurídica estatal
como única ordem legitimada à resolução de confli-
tos em sociedade.

O objetivo do presente ensaio é tecer conside-
rações sobre o processo de estruturação do Poder
Judiciário como mediador de litígios, que, consoan-
te citado, hoje se converte numa das premissas que

'Pedro J.enzo (2005, p. 472) reconhece que o mesmo princípio também recebe doufrínoriamenfe as denominações de "princípio do inafastabilidade
da Jurisdição", "princípio do íivre acesso ao Judiciário" ou simp/esmenfe "direito de oçõo".
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sustentam a noção de inafastabilidade do controle
judicial como garantia constitucional. Para tal, enfa-
tizaremos o processo de consolidação, no século XIX,
da noção de Justiça Pública no Brasil. A exemplifica-
ção desse processo será feita através da análise do
contexto de formação do Poder Judiciário do Estado
do Maranhão, demonstrando como a nascente or-
dem judiciária, dentre as problemáticas que encon-
trou na tentativa de chamar para si o monopólio da
dicção do Direito, buscou projetar normas de Direito
Público sobre tradicionais formas privadas de reso-
lução de conflitos.

2. A CONSTRUÇÃO DA JUSTIÇA
CIVILIZADORA NO BRASIL

A estruturação do Estado brasileiro a partir da
oficial independência do país (1822) esteve pauta-
da, em grande parte, no conceito de "civilidade", no
sentido de que construir a ordem pública aparecia,
em tal contexto, como sinónimo da promoção de um
processo civilizador no país, em oposição à "barbá-
rie" que teria marcado nossa colonização.

O avanço da "civilização" pressupunha certos
institutos da vida mental e material, tais como a
consolidação de uma esfera pública (Estado), a cir-
culação da moeda, a dinamização do comércio e a
própria difusão de uma moral civilizada.

A propagação da ideia de civilidade no Bra-
sil oitocentista se pautou, em sua maior parte, em
ideologias transplantadas de outros países, como a
doutrina liberal constitucional e as noções de Direito
Natural e de consistência estatal. Somam-se a tais
doutrinas padrões culturais dominantes também no
processo histórico brasileiro, como o discurso cristão
de liberdade e respeito ao próximo.

A premissa correlata a esse "processo civilizador"
que ora nos interessa se relaciona à necessidade de
construção de um aparato judiciário sólido, uma vez
que, naquele contexto, os conflitos interpessoais não
mais poderiam ser diluídos pela "justiça do mais for-
te", pelo confronto direto, e mesmo físico, entre as
partes. Surgia, assim, ao menos nos grandes centros
urbanos que se formavam no Brasil, um consenso da
necessidade de mediação dos litígios interpessoais
pela Justiça Pública (MACHADO, 1987, p. 89).

O discurso da civilidade, ao se atrelar ao proces-
so de estruturação da Justiça moderna no Ociden-
te, pugnava pela progressiva abolição de castigos
físicos, aplicados a autores de crimes, por outras
modalidades de penas qualitativamente distintas,
principalmente pela privativa de liberdade. A partir
de então, tudo que pudesse se remeter aos suplícios
começava a ter um fundo negativo. "A certeza de ser
punido é que deve desviar o homem do crime e não
mais o abominável teatro: a mecânica exemplar de
punição muda de engrenagens" (FOUCAULT, 1987,

p. 13), Nesse aspecto, países como os Estados Uni-
dos, Inglaterra, Áustria e França, onde a mitigação
das penas se consolidou já nas primeiras décadas do
séc. XIX, começaram a pressionar outras nações no
sentido de abolir sanções baseadas na intervenção
violenta de particulares (ou do próprio Estado) sobre
o corpo do criminoso. Dentre essas nações, o Brasil.

As instituições e princípios gerais que passaram
a guiar a Justiça Pública moderna em direção a seu
"processo civilizador" demandavam uma mudança
comportamental dos cidadãos. A principal virtude
que deveria possuir o cidadão moderno seria o au-
tocontrole. A auto-tutela e o uso arbitrário da força,
mesmo quando, em tese, se tenha razão, são ati-
tudes tidas como comportamentos anti-civilizatórios,
num contexto em que:

A moderação das emoções espontâneas, o controle dos
senfrmentos, a ampliação do espaço mental além do mo-
mento presenfe, íevando em confa o passado e o futuro,
o hábito de ligar os fatos em cadeias de causa e efeito
- todos esfes são distintos aspectos da mesma fransforma-
ção de condufa, que necessariamente ocorre com a mo-
nopo/ização da violência física e a extensão das cadeias
da ação e interdependência social. Ocorre uma mudança
"civiíizadora" do comportamento (ELIAS, 1993, p. 198).

A Justiça Pública apareceria então como esfera
que, monopolizando a atuação estatal na resolução
de conflitos, viabilizaria o comportamento civilizado
dos cidadãos. Um dos principais símbolos advindos
do atrelamento entre as ideias de Justiça Pública e
processo civilizador manteve relação com a institui-
ção do Tribunal do Júri, derivada diretamente dos
princípios liberais franceses do séc. XVIII. Nesse pris-
ma, a influência, para o Brasil, da cultura jurídica
europeia e norte-americana foi bastante evidente.
Surgindo mesmo antes da independência do país
(junho de 1822), como extensão da lei portuguesa,
somente em 1832 o Tribunal do Júri se aproximaria
da competência a que hoje estamos acostumados.
Passaria então esta instituição a centralizar o julga-
mento dos delitos tidos como de maior reprovação
social.

Não obstante as críticas que o Tribunal do Júri
recebeu nessa época, por possibilitar, em tese, a
colocação do julgamento de crimes nas mãos de
populares, a ideia de que o mesmo exteriorizava o
princípio máximo da soberania popular parece ter se
difundido de sobremaneira no Brasil. A "civilidade"
de nossa nação encontraria no júri um instrumento
através do qual poderia projetar sua suposta consis-
tência: um tribunal que, entregando aos cidadãos o
poder de sentenciar de maneira racional seus crimi-
nosos, demonstrava diretamente a polidez de nossa
sociedade. Não é à toa que o fato de uma cidade
possuir um júri organizado era tido, no referido con-
texto, como fator que demonstrava o próprio grau
de desenvolvimento daquela localidade. Assim, "ao
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lado dos ataques, surgem aplausos à soberania do
júri, à justiça de certos julgamentos quando, em
casos apaixonantes, os jurados decidem de acordo
com a linha dominante na opinião pública" (FAUS-
TO, 2001, p. 252).

Norbert Elias (1997, p. 161-186) acredita que o
monopólio intra-estatal da dicção do Direito é o pró-
prio monopólio da força em sociedade. Tal processo,
para o mesmo autor, constituiu-se numa das impor-
tantes "invenções sociais" que surgiu gradualmente,
no transcurso de centenas de anos, como parte do
processo social da civilidade, na medida em que:

A pacificação do Estado, a coaçõo ímposfa por outros, foi
transformado em autocoação. Somente quando a pessoa
5e torna consciente desse importante refreamenfo aufo-
afivo dos violentos impulsos espontâneos, em sociedades-
Estados re/ativamen/e civilizados, é que o problema dos
atos deliberados e premeditados de violência é trazido à
luz adequada (ELIAS, 1997, p. 162).

O emprego da violência nas sociedades "civili-
zadas" possuiria então um lugar específico: a ação
estatal. Onde não há esse monopólio (estatal) da
violência, imperaria o barbarismo.

As formulações de Norbert Elias exteriorizam
uma tradicional forma de se interpretar a história
moderna do Ocidente, onde o Estado adquire papel
central, dentre outras questões, no que respeita ao
emprego da violência em sociedade. Tal interpreta-
ção criou uma clivagem ordenadora das diferentes
manifestações da violência: ou ela (violência) está
"dentro" do Estado, ou está "fora". As violências in-
tra e interestatal aparecem como regra, a extra-es-
tatal, como exceção.

No caso brasileiro, a dificuldade em se atrair
para o Judiciário a resolução de conflitos esbarra-
ria na inconsistência do Estado formado durante a
colonização. Isso porque, enfraquecido desde sua
constituição e herdeiro de um colonialismo que o
tornava dependente de outro Estado (Portugal), o
Estado brasileiro não teria se feito presente no pro-
cesso de formação de nossa sociedade. No lugar de
uma ordem pública que impusesse regras de condu-
ta e procedimentos oficiais de punição ou repressão,
notadamente no âmbito criminal, a modelação de
práticas e representações sobre os conflitos teria se
dado através de experiências cotidianas forjadas sob
a premissa de que os litígios devem ser resolvidos à
margem da atuação estatal. O que seria "institucio-
nal" não era o Estado, mas os justíçamentos priva-
dos.

Nesse aspecto, a historiadora Maria Sylvia de C.
Franco (l 997, p. 26), ao estudar aspectos correlates
à vizinhança, trabalho, parentesco e moralidade em
áreas rurais do Estado de São Paulo de fins do séc.
XIX, chega à conclusão de que os ajustes interpes-
soais violentos, naquele contexto, não eram espo-

rádicos e nem relacionados a situações de caráter
excepcional. Pelo contrário, eles apareceriam asso-
ciados a circunstâncias banais "imersas na corrente
do cotidiano". Assim, "o recurso à violência aparece
institucionalizado, como padrão de comportamento"
(FRANCO, 1997, p. 39).

A não sujeição dos conflitos a procedimentos ofi-
ciais (estatais) de resolução teria acarretado a in-
tervenção direta dos litigantes na aplicação de pu-
nições. Sem a presença de sanções oficiais como a
privação da liberdade de um suposto criminoso, a
alternativa de punição difundida teria sido a inter-
venção direta sobre o corpo do agente social supos-
tamente delinquente.

Diante dessa constatação, a socióloga Teresa .Pi-
res do Rio Caldeira (2000, p. 343) formula a noção
de corpo ínc/rcunscr/to. Para a autora, na longa tra-
dição brasileira de resolução privativa de conflitos,
desenvolveu-se um sistema que usa a dor e a inter-
venção no corpo como modo de criar a ordem. Pre-
dominaria, assim, em nossas práticas punitivas, uma
grande tolerância à intervenção no corpo. O corpo
não seria algo "delimitado", não possuiria uma "cir-
cunscrição", os limites de atuação violenta sobre ele
não seriam bem definidos.

Sem a presença de um Estado que pudesse edu-
car ("civilizar") os brasileiros, e com base na premis-
sa de que o medo da dor gera obediência, provocar
tal medo seria considerado uma boa pedagogia. A
atuação dolorosa sobre o corpo apareceria então
como eficaz linguagem pedagógica.

Duas características interligadas da cultura brasileira: a
centralidade do corpo em considerações sobre punição e
a aceifaçâo do uso da dor em práticas disciplinares não
só contra supostos criminosos, mas íambém contra todas
as categorias de pessoas que supostamente "precisam"
de controle especial (crianças, mulheres, pobres e loucos)
(CALDEIRA, 2000, p. 36).

Seria justamente a noção de enfraquecimento
estrutural da ordem pública, somado ao desenvolvi-
mento de formas privadas de resolução de conflitos,
o principal elemento que teria contribuído para o
aparecimento, a longo prazo, de variadas modalida-
des de resolução privadas de litígios.

E o Direito europeu que vai servir de base para
os teóricos que, no Brasil imperial, irão pioneira-
mente pensar a estruturação de uma Justiça Pública
em nosso país, atrelada aos processos supracitados
de monopolização estatal da dicção do Direito e da
solução de litígios.

Nesse aspecto, Miguel Reale (2000, p. 84) nos
lembra que durante o Império a experiência dou-
trinária brasileira manteve fidelidade às fontes lusi-
tanas. Da mesma forma, assimilou as teorias mais
representativas do Direito europeu, com o predo-
mínio do pensamento francês, especificamente da
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Escola de Exegese e de toda a transformação dou-
trinária derivada da Revolução Francesa. Prova de
tal não alheamento às bases doutrinárias europeias
foi o processo de confecção do Código Criminal do
Império (1830) e do Código de Processo Criminal
(1832), segundo o projeto de Bernardo Pereira de
Vasconcelos que, por sua vez, teve direta inspiração
nas ideias do francês Jeremias Bentham.

O consenso da Justiça Pública como esfera onde
se devem resolver conflitos interpessoais produz, de
imediato, e durante todo o século XIX, a tendência
de uma progressiva intromissão do Estado brasilei-
ro na regulamentação das relações entre litigantes
(MACHADO, 1987, p. 88), quer no que tange aos
aspectos cíveis, como a limitação do uso e disposi-
ção da propriedade, quer no que respeita a questões
criminais, através da tutela de condutas delituosas.
Existiu, dessa forma, uma paulatina intervenção es-
tatal em questões antes reguladas basicamente por
costumes e regramentos particulares.

Para o historiador José Murilo de Carvalho (1996,
p. 228-230), o processo de construção da esfera pú-
blica no Brasil Império teve como um de seus marcos
o ano de 1837, quando a Coroa brasileira, instala-
da no Centro-Sul do país (Rio de Janeiro), tentaria
centralizar os poderes perdidos com a anterior legis-
lação regencial, reavivando antigos mecanismos e
estratégias de centralização, num momento em que
"a dispersão e fragmentação do poder, somadas à
fraqueza e instabilidade das classes dominantes, re-
queria a imagem de um Estado forte que a nova
Corte parecia oferecer" (SILVA, 1986, p. 177).

Igual tendência de centralização política existia
entre grupos dominantes provinciais2 interessados
em apegar-se à Corte:

CASTRO, 1999, p. 17). Essas ações buscavam viabi-
lizar um maior controle dos embates políticos locais
(municipais e provinciais) pela já mais centralizada
administração do Rio de Janeiro.

No entanto, deve-se atentar que entre 1624 e
1775 a Colónia portuguesa na América esteve divi-
dida formalmente em dois "Estados" distintos: o Es-
tado do Brasil e o Estado do Maranhão e Grão-Pará,
com administrações independentes. Uma das princi-
pais consequências dessa separação foi que, mesmo
após a chegada ao Brasil da Corte portuguesa em
1808, as províncias do Norte e Nordeste do Brasil
continuaram, nos aspectos político e administrativo,
a tratar diretamente com Lisboa.

Assim, o próprio caráter regionalizado do pro-
cesso de colonização portuguesa possibilitou que
províncias brasileiras, como a do Maranhão, não
fossem de imediato conectadas aos anseios centra-
lizadores da Corte do Rio de Janeiro. Até porque as
elites política e económica de várias províncias en-
tenderam ser vantajosa a manutenção de uma re-
lação direta com a Corte de Lisboa, a ela ficando
vinculadas ainda durante grande parte do século XIX
(SILVA, 1986, p. 182).

E nesse contexto que vai se estruturar a Justiça
Pública na Província do Maranhão, que, por conse-
guinte, serviu de base para a configuração do atual
Poder Judiciário maranhense. Acompanhando a ten-
dência do processo de consolidação de instituições
no Brasil pós-independência, a esfera jurisdicional
do Estado baseou-se na premissa de que promover
o processo civilizador da região passava, dentre ou-
tras questões, pela consolidação de um Judiciário
sólido, que conseguisse centralizar em torno de si o
monopólio da resolução de contendas.

Atentando para a fatia de perspectiva política e pelo de-
sejo de afirmação diante de facções rivais, chamados em
sua vaidade pelo nepotismo do Príncipe, atraídos por tí-
tulos e, sobretudo, ansiosos de assegurar sua autonomia
local sob a profeção e sanção do poder central (SILVA,
1986, p. 177).

A principal estratégia utilizada pela Corte brasi-
leira foi a tentativa de esvaziamento da influência da
política local, principalmente através da diminuição
dos poderes de autoridades municipais, restringindo
a competência das Câmaras Municipais a matérias
económicas sem grande relevância e proibindo que
os vereadores deliberassem sobre temas políticos
provinciais ou gerais (imperiais). "Nesse movimen-
to, o governo central subtrai a autoridade das mu-
nicipalidades e, sobretudo, a competência jurídica
e policial dos Juizes de Paz em cada cidade e dos
Juizes Municipais indicados pelas Câmaras" (ALEN-

3. O JUDICIÁRIO MARANHENSE COMO
MEDIADOR DE LITÍGIOS

O embate entre as noções de "civilidade" e "bar-
barismo", que, como já visto, marcou discursos e
práticas contemporâneos à pretensa organização da
estrutura político-jurídica brasileira, converteu-se na
Província do Maranhão no próprio confronto entre
as ideias de apogeu (económico, político e intelectu-
al) e decadência da região. Se alguns elementos po-
deriam atestar a "civilidade" da Província, como sua
intelectualidade dita ateniense, a busca pelo predo-
mínio do trabalho livre e a própria Companhia de
Comércio do Maranhão e Grão-Pará, em contrapar-
tida, outros elementos apontavam para sua degene-
ração (barbarização): o esvaziamento da literatura,
o trabalho escravo, a economia de subsistência.

Esse discurso da civilidade teve ligação intrínse-

7As Provindas foram divisões po/ífico-geogróficos do íerriíórío brasileiro que marcaram fodo o período imperial. No caso maranhense, a Província
do Maranhão equivale ao oíual Esíado do Maranhão, íendo mesmo, já naquele contexto, a cidade de São Luís como sua Capríaf.
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ca com o processo de urbanização da Província do
Maranhão na segunda metade do século XIX, que,
embora acentuado, basicamente se reduz à cidade
de São Luís. Num momento em que já se consegue
parcialmente estabelecer uma distinção nítida entre
o urbano e o rural, a urbanidade toma rosto e esta-
belece critérios de sociabilidade. Se desde finais do
século XVIII o crescimento económico da região pro-
piciou um intenso processo de urbanização, o desen-
volvimento de São Luís na segunda metade do sécu-
lo XIX tem como característica uma forte intervenção
governamental que, através de melhoramentos ur-
banos, tentaria transformar esta cidade num espaço
mais organizado, num espaço público.3

Ante tal processo, surge solo fértil em terras ma-
ranhenses para a projeção do discurso da civilidade,
tendo da mesma forma o campo jurídico como es-
paço onde a noção de processo civilizador tentará
se afirmar.

Contrariando a tendência que vigorou durante
os sécs. XVI a XVIII, onde o Brasil, pelo fato de ser
Colónia portuguesa, possuía uma estrutura político-
judiciáría periférica e dependente das disposições
do Reino de Portugal, a esfera judiciária do Império
passa formalmente a se constituir como um verda-
deiro "Poder" com a Constituição Política de 1824.4

O Pode Judiciário adquire então uma maior autono-
mia através das garantias de independência e vitali-
ciedade aos magistrados, não obstante a ainda não
vigência do princípio da inamovibilidade.

O que se deu a partir de então foi uma verda-
deira reestruturação da anterior organização judici-
ária nacional, caracterizada pela extinção de cargos
corno os de Juiz de Fora, Juiz Ordinário e Ouvidor
de Comarca e consolidando as quatro categorias e
instituições que, ao menos na primeira instância,
marcariam todo o séc. XIX; Juiz de Paz, Juiz Munici-
pal, Juiz de Direito e Tribunal do Júri (CUNHA, 2002,
p. 30-54).

A institucionalização da Justiça Pública mara-
nhense adquiriu origem similar. Nesse aspecto, po-
demos centralizar tal processo em torno de quatro
aspectos principais: (a) a criação do Tribunal da Re-
lação da Província do Maranhão; (b) a expansão da
estrutura judiciária de primeira instância; (c) a estru-
turação, mesmo não sendo de competência especí-
fica do Poder Judiciário, da polícia provincial; e, (d)

a dotação específica de parte do orçamento da Pro-
víncia do Maranhão para os gastos com o Judiciário
e com a polícia.

Um marco de extrema importância na institu-
cionalização da Justiça Pública no Maranhão foi a
criação, ainda nos últimos anos da Colónia, de um
Tribunal da Relação na Capital maranhense. Apro-
vado desde 1811, adquire o Tribunal da Relação do
Maranhão seu respectivo regimento em 1812, sendo
efetivamente instalado em 4 de novembro de l 81 3.

Nesse aspecto, vale destacar o disposto em seu
Regimento:

Terá esto Relação da Cidade de S. Luiz do Maranhão a
mesma Graduação que tinha a antiga Relação do Rio de
janeiro [...]. Dará agravo ordinário para a Casa de Supli-
cação de Lisboa [...]. O Districto desta Relação do Mara-
nhão será todo aquelle que se compreende nos territórios
das mencionadas Capitanias do Maranhão, e do Pará. No
mencionado Districto se comprehenderão não só as Co-
marcas c/o Maranhão, Piauhi, Pará e Rio Negro, mas tam-
bém a do Seara Grande (CUNHA, 2002, p. 56).5

A Relação do Maranhão se constitui enquanto
órgão máximo do Judiciário estadual, com funções
díspares que aglutinavam desde questões de primei-
ra e segunda instância, passando pela atuação como
órgão que representava judicialmente os feitos da
Coroa e da Fazenda, atingindo, inclusive, ativida-
dês hoje atribuídas ao Ministério Público estadual.6

Tinha o Tribunal uma relevância política não apenas
local, possuindo jurisdição sobre litígios originários
desde a Província do Pará até a do Ceará.

No que tange à reorganização da Justiça de
primeira instância no território maranhense, cabe
apontar que, em 1840, existiam basicamente ape-
nas oito Comarcas, distribuídas em três diferentes
entrâncias {Tabela 1).

Tabela l - Comarcas existentes na Província
do Maranhão em 1840

Entremeia Comarca
1a

2a

3a

Pastos Bons
Alcântara, Caxias, Itapecuru -

Mirim, Viana, Brejo e Guimarães

São Luís (Capital)

Fonte: CUNHA, 2002

3A urbanização crescente de São Luís se deu basicamente: pela construção e padronização de ruas, principalmente por meto de Posturas da Câmara
Municipal que dispunham sobre a largura das calçadas, o a/inhamenfo das mesmas, o testada das casas e outros elementos que compunham os v/as
(tais como numeração das cosas e o nomeação de ruas e praçasj; pela criação e melhoramento dos serviços de iluminação pública, quando, em
1863, o governo substitui a velha iluminação à base de azeite pela de gás hidrogénio; pela criação dos serviços de água e esgoto, principalmente
com o início, em 1862, do funcionamento da Companhia do Rio Anil através de seis chafarizes instalados em partes diferentes do núcleo urbano de
São Luís; e, pelo último serviço público a ser instalado - a coleta de esgoto e o melhoramento do serviço de limpeza pública através da delimitação
dos lugares para colocação de lixo das casas (Cf. SÃO LUÍS, 1824).

"Neste sentido, os arts. 1°, 151, 153 e T55 da mencionada Constituição (BRASIL, 1824)-
5Não optou-se por atualizar a grafia e pontuação da legislação, artigos jornalísticos e dos documentos manuscritos de época.
6De um modo geral, o Tribunal da Relação do Maranhão, no que respeita a sua posição na estrutura do Judiciário estadual, hoje equivale ao Tribunal
de Justiço do Estado do Maranhão.
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Ao longo de todo o séc. XIX, o que se observa é
uma constante criação de novas Comarcas ou mes-
mo a clivagem de algumas já existentes em Termos
(Tabela 2). Obedecendo tal tendência, as instituições
judiciárias passam a abarcar grande parte do terri-
tório provincial, o que atesta, no mínimo, uma evo-
lução no grau de consistência do aparelho judicial.

No que tange à organização da força policial no
Maranhão, percebe-se ser também o período oito-
centista um momento de grande significando para
tal instituição. No entanto, não obstante a relevante
oficialidade dada às diversas milícias provinciais (Ta-
bela 3), é muito questionável a afirmação de que o
aparelho policial teve uma eficácia repressiva mui-
to grande, ao contrário, podendo-se afirmar que
problemáticas como a insuficiência de cadeias ade-
quadas, a baixa estima e despreparo das guardas e
mesmo a corrupção das autoridades foram constan-
tes características da polícia em tal contexto (PEREI-
RA, 2001, p. 46-47).

Tabela 2 - Legislação referente à estruturação
judiciária do Maranhão entre 1840 e 1886

Tabela 3 - Legislação referente à estruturação
do aparato policial provincial entre 1835 e 1850

Legislação provincial Alteração na estrutura do Judiciário

Lei n° 113, de 31 de
agosto de 1 841

Lei n° 158, de 20 de
outubro de 1 843

Lei n°328, de 12 de
outubro de 1852

Lei n° 370, de 26 de
maio de 1855

Lei n° 483, de 18 de
junho de 1858

Lei n° 877, de 3 de
junho de 1870

Lei n° 985, de 20 de
maio de 1872

Lei n°995, de 15 de
junho de 1872

Lei n° 1.034, de 17 de
julho de 1873

Lein° 1.052, de 11 de
junho de 1874

Lei n° 1.255, de 9 de
maio de 1882

Lei n° 1.295, de 6 de
agosto de 1883

Lei n° 1.333, de 8 de
rrnio de 1 884

Lei n° 1.372, de l°de
maio de 1886

Lei n° 1 .376, de 11 de
maio de 1 886

Lein° 1.379, de 11 de
maio de 1886

Divide-se a comarca de Pastos Bons,
criando a da Chapada (hoje Grajaú)
com o termo de Riaehão

Divide-se a comarca de Brejo
em dois termos, Brejo e Tutóia

Divide-se a comarca de Caxias,
criando a do Alto Miarim, com os termos
de Codó e Coroatá
Cria-se as comarcas de Tury-Assu
e Carolina

Divide-se a comarca de Itapecuru,
criando a comarca de Rozário

Divide-se em duas a comarca
de Alcântara, criando a de São Bento

Cria-se as comarcas de Baixo
Mearim e Imperatriz

Cria-se as comarcas de
Barreirinhas e Codó

Criam-se as comarcas de Barra
do Corda, Grajahú, do Riaehão,
e de São José dos AAaIÕes
Cria-se a comarca de Alto
Itapecuru

Cria-se as comarcas de Loreto e Icatu

Cria-se as comarcas de Iguará,
do Coroatá e de Monções

Cria-se a comarca de São Ignácio
de Pinheiro

Cria-se a comarca do São Francisco

Cria-se a comarca de Mirador

Cria-se a comarca de Alto Parnahyba

Legislação provincial

Lei n°5, de 23 de abril de 1935.

Lei n° 21, de 17 de junho de 1836.

Lei n" 61, de 8 de junho de 1838.

Lei n° 79, de 26 de julho de 1 838.

Lei n" 236, de 20 de agoslo de 1 847.

Aparato criado ou melhorado

Cria o Corpo de Polícia Rural.

Cria o Corpo de Polícia
da Província do Maranhão
Amplia para toda a Província
a Guarda Nacional.
Normaliza e estipula prémios
para a Guarda Campestre.
Cria a função de Capitão do Mato
em todos os Termos da Província.

Fonte: PEREIRA, 2001.

Por fim, no que se refere o aumento da fatia des-
tinada pelo orçamento provincial ao Judiciário e à
polícia do séc. XIX, percebe-se ser este outro elemen-
to que demonstra o grau de autonomia obtido por
estas esferas, vez que, possuindo agora considerável
parte das rendas públicas, poderiam o Judiciário e
a polícia, de forma mais independente, administrar
seus respectivos aparelhos de atuação.

Nesse aspecto, podemos exemplificar tal questão
através das Leis Provinciais n° 80, de 27.07.1838
(MARANHÃO, 1838) e n° 117, de 01.10.1941 (MA-
RANHÃO, 1841), que versam, respectivamente, so-
bre as despesas da Província do Maranhão para os
anos financeiros de 1839 e l 842. Em tais normas fica
assegurado como orçamento para a administração
da Justiça os valores de 27:000$0007, para 1839,
e 35:200$000, para 1842, enquanto que, para a
Força e Segurança Pública, destina-se 96:400$000
e 93:900$000, respectivamente para 1839 e 1842.
Somas estas extremamente consideráveis se atentar-
mos para o orçamento total da Província do Mara-
nhão para aqueles anos, que eram sucessivamente
na razão de 284:013$040 e 317:516$500.

Conforme já apontado, o Poder Judiciário que se
estrutura no Maranhão herda, no que tange às ideo-
logias que vão influenciar as ações dos responsáveis
por tal estruturação, a concepção de que a função
jurisdicional do Estado deve se constituir como um
dos principais elementos ensejadores do processo
civílizador da região. Nesse prisma, o discurso pre-
dominante na esfera jurídica do Maranhão provincial
se baseia na atuação do Judiciário como instrumen-
to de combate a um suposto estado de guerra ge-
neralizada existente naquele contexto, representado
principalmente pela proliferação de formas privadas
de resolução de conflitos.

A desorganização sócio-econômica da Província
maranhense, os ataques periódicos de índios a fa-
zendas e cidades e o medo que os escravos infligiam
aos proprietários com suas ameaças e rebeliões,
eram elementos recorrentes no discurso de época
com vistas a legitimar a monopolização, junto ao Po-

7Todos os valores aqui expostos estão em contos de réis, moeda correníe no Brasil imperial.
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der Judiciário, das formas de resolução de litígios.

No início do mês de setembro de 1850, por
exemplo, Honório Pereira de Azevedo Coutinho, en-
tão Presidente da Província do Maranhão, proferiu
o seguinte discurso à Assembleia Legislativa provin-
cial:

O faom povo maranhense, que certamente se deve con-
siderar como um dos mais pacíficos de todo o Império,
amestrado peta dolorosa experiência do passado, tem
sabido arredar de seu solo a reprodução das scenas de
sangue, de devastação, que tem enlutado outras Provín-
cias do Império, dando cada vez mais exuberantes prova
de suas disposições pacíficas, e de sua adhesdo às nossas
instituições sociais civilizadas.

Entretanto, sinto que não posso dizer-vos o mes-
mo acerca da segurança individual, porque infeliz-
mente continuâo a ser frequentes no interior da Pro-
víncia os assassinatos, ferimentos graves, e outros
crimes de diversas naturezas.

Nesta mesma Capital, onde existe mais civiliza-
ção, onde a acção do governo e da polícia é mais
prompta, temos de lamentar o attentado praticado
na madrugada do dia 21 de julho último por uma
quadrilha de quatro ladrões, todos escravos, e ca-
pitaneados por um Portuguez de nome António de
Oliveira, os quais introduzindo-se furtivamente em
casa do negociante Inglez Donald Tullock, barbara-
mente o assassinarão, não podendo porém effec-
tuar o roubo que projetavão, porque aos primeiros
gritos da victima acudiu a Polícia [...] (COUTINHO,
1850, p. 4).

A fala do Presidente da Província aproxima as
ideias de urbanização e civilidade, no sentido de
que o interior da Província, onde a adesão às "ins-
tituições sociais civilizadas" seria menor, constituía-
se enquanto região mais passível de barbarização.
Pelo mesmo exercício lógico utilizado pelo orador, a
atuação do governo e de suas "instituições sociais
civilizadas" - estando certamente dentre essas insti-
tuições o Judiciário - seria importante vetor na não
corrupção do "bom povo maranhense".

Um possível exemplo, explorado mais detida-
mente neste ensaio, que podemos nos valer para
demonstrar a forma como o Judiciário maranhen-
se procurou se projetar como única instância onde
deveria se dar a resolução de conflitos interpesso-
ais, que por sua vez mantém estreito contato com
a atual garantia da apreciação jurisdicional a lesão
ou ameaça a direito, consiste na submissão a regras
jurídicas de contendas surgidas entre senhores e es-
cravos no Maranhão provincial.

Mesmo que o discurso jurídico de época conside-
rasse o escravo civilmente como propriedade (coisa),
nem mesmo o contemplando como cidadão para

quaisquer efeitos em relação à vida pública,8 penal-
mente ficava o escravo dotado de certa personali-
dade, sendo sujeito ativo ou passivo do crime. Este
aspecto em grande parte legitima a interferência do
Estado na repressão e controle de um elemento que,
na prática, não era meramente uma propriedade do
senhor, mas um sujeito que poderia desequilibrar a
ordem estabelecida. Passa então cada vez mais a
depender do aval público a disposição senhorial do
escravo. Logo, "a tendência predominante ao lon-
go do século XIX parece ter sido de uma crescente
penetração das leis penais na esfera privada, com
objeíivo de mediar as relações entre senhores e es-
cravos" (MACHADO, 1987, p.77).

A partir do Código Criminal do Império (1830),
por exemplo, os castigos aplicados a escravos deve-
riam ser autorizados e aplicados somente por uma
autoridade judicial ou policial, como o Juiz de Di-
reíto, o Juiz Municipal de execuções, o Tribunal do
Júri ou o Delegado e Subdelegado de Polícia. Certa-
mente, foi o Tribunal do Júri que, a partir de 1822,
teve o maior papel de mediação dessas questões,
passando a fazer com que os crimes contra a vida
cometidos por (ou contra) escravos fossem julgados
por ele.

A análise de normas jurídicas vigentes no séc.
XIX nos possibilita um melhor entendimento da for-
ma como o nascente Judiciário maranhense, ao tu-
telar especificamente as contendas entre senhores
e escravos, notadamente no âmbito penal, buscava
se projetar sobre antigas formas privadas de aplica-
ção de sansões, ansiando o monopólio da dicção do
Direito. Por isso mesmo nossa análise se principiará
com a codificação de época.

Codificar, no pensamento de Pierre Bourdieu
(1990, p. 100-104), significa "dar uma forma". Intro-
duzindo a possibilidade de um controle lógico de co-
erência. A codificação torna as coisas mais simples,
claras e, assim, comunicáveis. Enfim, codificar, para
o sociólogo francês em destaque, constitui-se numa
verdadeira operação de ordenação simbólica.

Porém, se os códigos operam uma objetivação
necessária ao ordenamento jurídico, eles também
produzem o efeito da homo/og/a (BOURDIEU, 1990,
p. 102), pois procuram assegurar que se diz a mes-
ma coisa quando se dizem as mesmas palavras,
transformando um esquema prático num código lin-
guístico. Nesse aspecto, "codificar significa acabar
com o fluído, o vago, as fronteiras mal traçadas e
as divisões aproximativas, produzindo classes claras,
operando cortes nítidos, estabelecendo fronteiras
bem definidas" (BOURDIEU, 1990, p. 103).

A tutela penal dos cativos africanos, inscrita nos
códigos, girou basicamente em torno da estipulação
dos limites do poder senhorial sobre sua proprieda-

SO arí 6°, § 1a, da Constituição Política do Império (BRASIL, 1824), só reconhecia como "cidadãos brasileiros" os que no Brasil tivessem nascido,
"quer sejam ingénuos ou libertos", quer o pai se/a estrangeiro. A mesma Carta, em seus arts. 91 e 94, excluía, mesmo os libertos, de qualquer
participação em eleições. Também o Código Criminal do Império (BRASIL, 1830), diferenciava explicitamente a palavra "cidadão" da de "escravo".
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de. O Código Criminal de 1830, em seu art 14, §
6°, procurava restringir a punição de cativos por seu
senhor a "castigos moderados", negando a este o
direito à vida do escravo e fazendo com que o ex-
cesso de violência pudesse ser punido. As sevícias
a escravo, consoante previsão no art. 125 do então
vigente Código de Processo Criminal (BRASIL, 1832)
possibilitavam ao mesmo requerer que o senhor as-
sinasse um termo de segurança ou mesmo ser exi-
gida sua venda. "Só restava aos senhores o direito
de castigar, contanto que sem crueldade [...], proi-
bindo-se-lhes, porém, usar de certos instrumentos
ou modos para castigar por serem só próprios de
bárbaros" (MALHEIRO, 1944, p. 23).

Outras disposições íegais demonstram a tenta-
tiva do Estado, crimínalmente, tutelar a relação dos
senhores com seus escravos. Pelo art. 28, § 1°, do
Código Criminal, do fato criminoso cometido por um
escravo resultava para o seu senhor a obrigação de
indenizar ao ofendido o dano, mesmo que tal inde-
nização, por força do art. 27, l, do Código Crimi-
nal do Império (BRASIL, 1830), tivesse como limite
o valor do escravo. Já o art. 1 79 do mesmo Código
reconhecia como crime a redução de pessoa "que se
achar em posse de sua liberdade" à escravidão. Na
esfera da legislação provincial podemos perceber
a Lei n° 16, de 19.05.1836, obrigando a qualquer
senhor da Província do Maranhão que "desampa-
rasse" um escravo idoso ou inutilizado a sustentá-lo
"em sua casa ou na Casa de Misericórdia". Da mes-
ma forma o senhor de um escravo preso por auto-
ridades policiais e recolhido à Cadeia Pública, pela
Lei n° 29, de 28.05.1 838, era obrigado a pagar as
custas de alimentação e vestuário deste escravo, só
podendo reavé-lo se saudasse tais obrigações.

No que se refere ao tratamento do escravo cri-
minoso, antes de qualquer coisa, devemos perceber
que a Justiça dos escravos era a mesma dos demais
homens, não existindo tribunais de exceção para os
cativos. Isso implica que teriam, em tese, que ser
aplicados aos escravos os princípios gerais do Direi-
to Penal. Porém, era na dinâmica dos procedimentos
judiciais que as peculiaridades do tratamento jurí-
dico do cativo se tornavam mais evidentes, surgin-
do exceções e modificações deste "direito comum"
quando o autor, vítima ou testemunha de alguma
prática delituosa fosse um cativo. Até porque, dife-
rentemente da coisificação atribuída na esfera civil,
"nas circunstâncias criminais, a Justiça teve de recor-
rer à capacidade de ação dos escravos, colher seus
depoimentos e interrogá-los, julgá-los e puni-los
por seus atos e iniciativas" (W1SSEMBACH, 1988, p.
39).

As mais relevantes diferenciações no Direito Pro-
cessual Penal do Império, no que tange ao elemento

escravo, são: não era admitido ao escravo dar queixa
por si, mas por intermédio de seu senhor, do Promo-
tor Público ou de qualquer cidadão, "caso o senhor
não o faça" (art. 73 do Código de Processo Criminal);
não poderia o escravo apresentar denúncia contra
seu senhor (art. 75, § 2°, do mesmo Código); deve
ser nomeado ao escravo, quando for réu, defensor
ou curador pelo juiz do processo, se o senhor não o
fizer, vez que este era seu curador natural (arts. 97,
98, 99, 142 e 265 do Código de Processo Criminal);
como testemunha, eram os cativos arrolados entre
os informantes e suas declarações avaliadas como
tais; a eles era interditado o juramento costumeiro,
tal como se fazia com os menores, parentes próxi-
mos e partes; no caso de condenação, sobre seus
senhores recaíam as custas processuais e, em certos
casos, a responsabilidade de cumprir parte da pena;
e, nos crimes da Lei de 10.07.1835, que definia a
pena capital e outras para escravos que cometessem
crimes mais ameaçadores, assim como no de insur-
reição9 e quaisquer outros em que cabia a pena de
morte, não havia recurso algum.

Outros artigos do Código Criminal do Império de
l 830 demonstram este tratamento diferenciado ao
escravo criminoso ou vítima de delito. O art. 60 re-
conhece penas características e exclusivas de escra-
vos, como a de açoites e a de carregar ferro preso
no pescoço.10 Já o art. 14 do mesmo Código chega
a destacar que é "crime justificável", e não sujeito a
punição, "o mal que consistir em castigo modera-
do [...] que os senhores derem a seus escravos, ou
d'esse castigo resultar, huma vez que a qualidade
d'elle não seja contrária às Leis em vigor".

Com arrimo na legislação até agora apresenta-
da, o Poder Judiciário maranhense se projeta sobre
tradicionais formas de resolução de conflitos entre
senhores e cativos, negando o poder senhorial sobre
a vida do escravo, não obstante ainda reconhecer
este como propriedade senhorial.

Para a nascente Justiça Pública do Maranhão,
que agora aparecia como controladora do escravo
perturbador da ordem social, os senhores não pode-
riam mais ditar a justiça cabível à falta dos cativos.
A desordem dos particularismos seria coibida pela
presença do Poder Judiciário. O senhor, principal-
mente na cidade de São Luís, agora deveria ir às
autoridades policiais ou judiciais, registrar o crime
e obter das mesmas uma ordem para a punição no
pelourinho público, pelo qual paga as chicotadas
por dezenas ou centenas. Outros tipos de punições,
que variam desde a aplicação de palmatoadas até a
da pena capital, agora também deveriam ter o aval
público.

Dessa maneira, o próprio Estado se encarregava
de ministrar a execução da pena, visando, com tal

'Reunião de viníe ou mais escravos com o fiío de obterem, por meio do forço, o Uberdade, consoante disposto no art. í 13 do Código Criminal do
Império (BRASIL, 1830).

'"Ressaííe-se que a Consfifuição Política do Império (BRASIL, 1824), em seu ort. 179, XfX, dispunha que "desde /á, ficam abolidos os açoiíes, a forfura,
a marca de ferro quenfe e iodas as demais penas cruéis". Tal norma, entretanto, dizia respeitos apenas às pessoas consideradas cidadãs.
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medida, reafirmar sua natureza enquanto esfera po-
lítica monopolizadora do poder de punir.

O art. 13 de um projeto de lei que José Bonifá-
cio (apud MALHEIRO, 1944, p. 295) apresentou ao
Parlamento brasileiro, normalizando várias questões
ligadas à escravidão, bem evidencia a nova ritualís-
tica que os castigos, agora "públicos", viriam a ter
na Justiça brasileira em formação.

O senhor não poderá castigar o escravo com surras ou
castigos cruéis, senão no pelourinho público da cidade,
villa ou arraial, obtida a licença do /u/z policial, que deter-
minará o castigo ò vista do delito; e qualquer que for con-
tra esta determinação será punido com pena pecuniária e
arbitrária a bem da caixa de piedade.

Preceitos como esse dispunham sobre a inserção
da ordem pública na micropolítica existente dentro
das relações entre senhores e escravos. No entanto,
ao se deslocar a execução de penas a escravos tidos
como criminosos da fazenda ou casa senhorial para
a praça pública, mudava-se também o poder ratifi-
cado com a punição. Se antes era o domínio senho-
rial sobre sua propriedade que era afirmado com os
rituais de suplícios aos cativos, agora existiria a ten-
tativa de se demonstrar o alcance do poder estatal
sobre os escravos de todos os senhores. Nenhuma
lide de "ordem pública", como o crime, poderia ser
agora afastada da apreciação do Poder Judiciário.
A execução de sansões aos condenados deveria ne-
cessariamente ser objeto de tutela jurisdicional.

No entanto, essa projeção do Judiciário sobre a
solução de contendas não foi um processo pacífico,
não gerou um consenso por parte dos jurisdiciona-
dos. Isso porque, porvezes, a "intromissão" da esfera
jurídica dentro de tradicionais formas de resolução
de conflitos demandava a restrição de interesses de
determinados grupos sociais da época, no exemplo
aqui trabalhado, dos senhores de escravos.

Levar a público a punição do escravo infrator
causa inúmeros e dificilmente contornáveis prejuízos
à elite escravocrata. Além de enfraquecer o poder
do senhor ao estipular o pelourinho público, e não
mais a propriedade senhorial, como epicentro da
execução de penas, também submete a punição a
outras regras estranhas aos costumes privados, pas-
sando o processo criminal a ditar as formas e limites
da execução de sanções.

Para o sistema de punição privada, levar a juízo
uma questão que envolvia um escravo era levar a
juízo o próprio prestígio pessoal do senhor. E por
isso que muitas vezes, por se estar tratando da pos-
sibilidade da criação de turbulências nas já tensas
relações entre senhores e escravos, agia-se caute-
losamente nos tribunais. Por isso também a oficia-
lização dos castigos a escravos parece ter sido fei-
ta através da miscigenação de elementos públicos
(estatais) com privados (senhoriais). Como o próprio
projeto de José Bonifácio citado, o local da punição
devia ser público {o pelourinho da cidade), mas o

agente que aplica a pena deveria continuar sendo
privado (o senhor do escravo punido).

O ressentimento dos senhores por esta "intromis-
são" da Justiça criminal na esfera de seu poder par-
ticular derivou também da incompatibilidade entre
o valor económico do cativo e os prejuízos causados
pela prisão e pelas punições presentes na legislação
penal brasileira. Alguns procedimentos penais, por
demorarem a ser definitivamente julgados, deixa-
vam o escravo preso ocioso por um longo período de
tempo, o que, além de suspender temporariamente
a autoridade senhorial sobre seu escravo, dava um
significativo prejuízo material ao senhor, que ficava
sem o trabalho de seu cativo. Joseli Nunes Mendon-
ça (2001, p. 87) percebe no Brasil imperial a exis-
tência de vários senhores que pediam que lhe entre-
gasse a Justiça o valor do escravo preso, por ser "um
direito dos mesmos".

A execução das penas era também extremamen-
te prejudicial aos senhores por mutilar, inutilizar por
algum tempo ou definitivamente, ou mesmo matar
o escravo. Dois delitos julgados pelo Tribunal do Júri
de Viana demonstram como eram pesadas, por ve-
zes, as penas cominadas a escravos tidos como ho-
micidas no Maranhão.

Em julho de 1874, Manoel Raymundo, de 28
anos, escravo de Manoel Cerqueira Pinto, foi jul-
gado pela acusação de ter, na fazenda Jutahy, de
propriedade do referido senhor, matado o escravo
Marcos com uma cacetada. Manuel Raimundo fora
condenado em 16 de julho do mesmo ano, com os
agravantes do crime ter sido cometido à noite, da
motivação ter sido reprovável e do emprego do fator
surpresa, a doze anos de prisão com trabalhos, a
trazer um ferro ao pescoço por dois anos e a 600
açoites (MARANHÃO, 1874, p. 23).

Um crime ainda mais exemplar ocorrera na mes-
ma Comarca anos antes. Em 1863, o escravo de
Dona Maria Victória da Costa, Manoel Maria, pelo
fato de ter assassinado Anastácio Raimundo dos
Santos, fora submetido a processo e julgado pelo
Tribunal do Júri, sendo sentenciado a trazer ferro no
pescoço por dois anos e a nada menos que à pena
de 8.000 açoites (AAARANHÃO, 1863, p. 34).

Mesmo sendo, em ambos os casos, registrado
pelo escrivão a execução de "apenas" 50 açoites por
dia - ressalte-se que no segundo caso seriam ne-
cessários 160 dias para a aplicação sequencial da
pena -, pode-se imaginar as consequências físicas
para os escravos condenados e pecuniárias para
seus senhores, até porque estes últimos foram tam-
bém condenados a pagar as custas do processo e da
aplicação das penas.

Parece que as autoridades percebiam tal mar-
gem de prejuízo senhorial, pois:

Algumas penas que, para seu cumprimento, detinham os
escravos por alongado tempo, tornando-os ociosos, fo-
ram, com o tempo, sendo comutadas na de açoites, esta

Revista Jurídica



V Concurso de Monografias

de execução mais rápida e permitindo que os escravos [...]
pudessem aguardar a cicatrização dos mesmos em pleno
exercício de seus afazeres (GOULART, 1970, p. 79).

Outras vezes, se relevante o prejuízo de seu se-
nhor, o escravo iria completar a pena em sua com-
panhia. Uma circular do governo imperial, de 10 de
junho de l 861 (n° 365), recomendava aos Juizes de
Direito para que agissem com cautela, aplicando
açoites apenas segundo a idade e robustez do réu.
Mandava ainda que fosse suspenso o castigo logo
que o juízo médico mostrasse não poder o seviciado
suportar mais açoites.

Os prejuízos dos senhores com a prisão ou pu-
nição de seus escravos acabaram se tornado uma
forma de punição dos proprietários negligentes que
não fiscalizavam os movimentos de seus cativos.
"Assim, o senhor que não desejasse ser privado do
trabalho de seus negros devia controlá-los melhor,
evitando que fossem presos por infligir a lei" (AL-
GRANTI, 1988, p. 75-76). Uma das determinações
legais era para que houvesse moderação nos casti-
gos físicos de escravos pelos senhores no centro das
cidades, a fim de que o excesso de senhores cruéis
não ocasionasse a reação de escravos que se con-
siderassem injustiçados. José Alípio Goulart (1970,
p. 45) percebe que os senhores citadinos apresen-
tavam-se "forçadamente mais brandos" do que os
do campo, já que estes sofriam menos as limitações
públicas de tutela ao escravo.

Destacadas algumas das incompatibilidades en-
tre os interesses senhoriais e os da Justiça Pública
que nascia no Maranhão, podemos argumentar que
os limites da monopolização das formas oficiais de
resolução de conflitos pelo Judiciário, naquele con-
texto, servem-nos de base para uma reflexão acerca
do que hoje se entende como garantia constitucio-
nal da inafastabilidade de jurisdição.

A projeção da esfera jurisdicional do Estado como
local onde os litígios devem ser levados fez com que
a elite senhorial maranhense criasse estratégias de
manutenção de seu poder e influência política regio-
nal. Nesse aspecto, o Poder Judiciário não aparece
apenas como uma instituição a qual, por ser prejudi-
cial aos interesses escravocratas, deve-se evitar. Em
muitos aspectos, o poder particular dos senhores,
agora em corvtato com a esfera pública, encontraria
elementos de fortalecimento político, seja pela pró-
pria estruturação de instituições como a polícia, que
inúmeras vezes serviam a interesses particulares de
proprietários de escravos, seja por novos órgãos pú-
blicos que vinham, na prática, constituir-se enquan-
to a formalização da vontade senhorial.'1

Em grande parte, a nascente Justiça Pública ma-

ranhense se tornaria instrumento utilizado pela ló-
gica do jogo político local como esfera mediadora
das querelas que se mostravam insolúveis através
de acordos particulares, funcionando assim como
uma espécie de segundo recurso ao confronto das
guerras interpessoais. Nesse contexto, deturpar uma
instituição moralizante como a Justiça Pública pare-
ceu ser, senão regra, ao menos algo recorrente.

Um exemplo da deturpação nos é dado por José
Alípio Goulart (l 970, p. l 04) ao lembrar o conheci-
do caso ocorrido em l 878 em São Luís. Nesse ano,
uma senhora matou uma criança escrava a garrafa-
das apenas por desconfiar que a menina fosse fruto
do relacionamento de seu marido com uma escrava
de sua senzala. Denunciada, a assassina fora pro-
cessada por Celso de Magalhães, então Promotor
Público da Comarca e hoje patrono do Ministério
Público do Estado do Maranhão. Um genro da ré,
confiando em seu baronato, resolveu simplesmente
confessar-se autor do crime para se sentar no banco
dos réus no lugar de sua sogra. O promotor, que se-
gundo Goulart era conhecido por sua retidão, pediu
a pena de prisão perpétua para a ré, porém, os se-
nhores de escravos se agitaram e propuseram aba-
far o processo, mas Celso de Magalhães recusou,
indo até o fim com o mesmo. As consequências não
demoraram e o promotor logo perderia seu cargo.

Sílvia Hunold Lara (1988, p. 78) percebe que no
século XIX o recurso ao Judiciário se fazia no sentido
de se produzir uma espécie de equilíbrio de poderes
entre os senhores, pautando-se numa "homogenei-
dade de condutas" desses agentes sociais em relação
a seus escravos. É como se, na ânsia da autopreser-
vação política, os senhores de escravos elegessem a
Justiça como um espaço no qual se policiaria o com-
portamento dos demais senhores; para que atitudes,
individualmente consideradas, não colocassem em
perigo a ordem escravista.

Assim, nesse jogo político entre senhores, os tri-
bunais teriam como uma das principais funciona-
lidades a manutenção do próprio autocontrole se-
nhorial. Até porque é justamente este "controle de si
ante os outros" que Norbert Elias aponta como um
dos pilares do processo civilizador, pois:

E o medo da perda do prestígio aos olhos dos demais,
instilado sob a forma de autocompufsâo, seja na forma
de vergonha seja no senso de honra, que garante a re-
produção habitual da conduta característica, e como sua
condição um rigoroso controle de pulsões em cada pessoa
(ELIAS, 1993, p. 213).

O controle das pulsões enquanto símbolo da
civilidade aparece no Maranhão oitocentista como
instrumento pelo qual a classe senhorial, através de

1 'Nas capitais de Províncias, por exempío, o senhor que não quisesse castigar pessoa/mente seu escravo poderia recolhê-lo, com autorização do
Chefe de Polícia, ò prisão denominada Calabouço. Lá o senhor, pagando uma quantia, tinha direito a que o escravo recebesse roupas e alimentos,
bem como castigos estipulados pelo seu proprietário. Geralmente os Calabouços eram utilizados por falta de espaço na casa dos seus senhores e, em
algumas cidades, como em São Luís, enconíravam-se abarrofados de escravos.
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uma economia de forças na punição dos escravos,
marca de sua própria distinção dos demais grupa-
mentos sociais.

No Maranhão provincial, parece que o funcio-
namento e a busca à Justiça se davam de forma
eminentemente relativa. Os senhores estavam ao
mesmo tempo prontos para elogiar e legitimar a
construção e funcionamento da nascente Justiça Pú-
blica "civilizadora", da mesma forma que estavam
prontos a tornar tal instituição alvo fácil de criticas no
momento em que suas leis e julgamentos ferissem
os interesses particulares dos mesmos. Tal aparente
contradição deriva do próprio paradoxo gerado pela
não separação entre Estado e senhores de escravos.
Exemplo disso aparece no próprio funcionamento do
Tribunal do Júri, que em parte julgava assassinos de
escravos. Um júri composto por senhores escravistas
acabava por encorajar a prática de tais crimes ao
absolver, quase sempre, outros senhores colocados
sob julgamento.

Porém, acreditamos, é também a corrupção e a
manutenção da ideologia escravocrata, enquanto
práticas corriqueiras junto ao Judiciário brasileiro e
maranhense do séc. XIX, dois dos principais motivos
pelos quais os anseios civilizadores não conseguiam,
naquele contexto, colher no Maranhão saudáveis
frutos.

No que tange especificamente à escravidão, a
corrupção dos tribunais soma-se à própria perpe-
tuação de uma ideologia escravista, pois como se
poderia construir um aparelho judiciário contra ou a
favor de uma instituição (escravidão) onde tanto as
partes, os juizes e as testemunhas são interessados
em que o réu (por exemplo, um senhor que mata
seus escravos) não seja punido por faltas que todos
cometem? "Sim, porque a Justiça, julgando os assas-
sinos de escravos com um júri composto por senho-
res de escravos, acabava por encorajar a prática de
tais crimes, absolvendo, quase sistematicamente, os
culpados dos mesmos" (GOULART, 1970, p. 171).

Os padrões de civilidade criados pela Justiça
foram frequentemente limitados a casuísmos, con-
sistindo em remédios insuficientes para estabelecer
a ordem pública desejável ou mesmo incapazes de
sanar os conflitos básicos entre o discurso jurídico e
a realidade social.

4. CONCLUSÃO

O inciso LXXVIII da Constituição Federal, inserido
no texto constitucional pela recente EC n° 45/2004,
assegura a todos, no âmbito judicial e administrati-
vo, a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação. Esse dis-
positivo vem reforçar a ideia de que aos jurisdicio-
nados não é garantido somente o acesso ao Judiciá-
rio, mas a uma prestação jurisdicional adequada, no
caso, célere. É, pois, esse preceito, derivado direta-
mente de noções já previstas no texto constitucional,
como as do devido processo legal, do princípio da
eficiência e do direito de ação (D1NO, 2005, p. l-

2)-
A moderna preocupação em se dar maior pres-

teza à atuação da esfera jurisdicional do Estado não
pode nos fazer esquecer que o próprio processo de
monopolização da dicção do Direito pelo Judiciário
possuiu distintas projeções. O que a notícia histó-
rica sobre essa monopolização demonstra é que a
inafastabilidade da jurisdição não pode servir de
vantagens a determinados agrupamentos sociais,
como, no recorte histórico aqui realizado, ocorreu
com relação à elite escravocrata maranhense do sé-
culo XIX.

O acesso ao Judiciário tem como corolário a pos-
sibilidade de que os litigantes tenham suas conten-
das solucionadas por órgãos jurísdicionais imparciais
e que a eles sejam dadas as mesmas oportunidades
de argumentação no processo.

Não só a corrupção ou o predomínio de ideo-
logias segregacíonistas, como se deu no passado
oitocentista maranhense, contamina uma prestação
jurisdicional eficiente e imparcial. A própria conver-
são do Direito em uma linguagem hermética e ex-
cessivamente técnica, somente acessível a poucos
"privilegiados" que podem pagar pelos serviços de
profissionais que a dominam, e a crescente buro-
cratização das instituições do Judiciário, que projeta
sobre os jurisdicionados a impressão de se estar tra-
tando com algo incompreensível e cheio de mean-
dros, igualmente prejudicam a otimízação da função
jurisdicional do Estado.

A herança de um passado relativamente recen-
te, em que o Judiciário nascente foi construído em
meio a privilégios e corrupção, deve-nos servir de
exemplo para o exercício de reflexão sobre os atu-
ais problemas que se projetam sobre a Justiça Pú-
blica brasileira e maranhense. Se a corrupção ou
o preconceito de magistrados e promotores é algo
em grande parte superado, o presente nos mostra
o quão distante ainda estamos de um Poder Judici-
ário que não apenas seja obrigado a pronunciar-se
sobre quaisquer lesões ou ameaças a direitos, mas
que proceda com essa pronúncia de forma justa e
imparcial.
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