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~resentac;;ao

A presente publicacao, formando a decirno quarto volume da Colecao
jornada de Estudos Esmaf, reune as artigos elaborados em torno da terna
tica desenvolvida ao longo da I jornada de Ciencias Sociais da Escola de
Magistratura Federal da 1g Regiao, realizada na cidade de TeresinajPl, no
perfodo de 31 de agosto a 2 de setembro de 2011, onde foram proferidas
conferencias pelo professores doutores Agostinho Ramalho Marques Neto
- "Democracia, cidadania e a lugar do magistrada no mundo globalizado";
Marcus Faro de Castro - "Direito e desenvolvimento economico": Nelson
Cerqueira - "Reflexoes sabre filosofia e metoda em direito": Ruy Samuel
Espindola - "Teoria dos princfpios e neoconstitucionalismo: a retorno do
pendulo": jose Henrique Rodrigues Torres - "Ideologia patriarcal e direi
tos humanos das mulheres, dlscriminacao e estere6tipos"; [oao Mauricio
Adeodato - "0 problema do conhecimento e 0 problema etico no trabalho
do magistrado": Menelick de Carvalho Netto - "Direitos fundamentals, ten
sees principiol6gicas produzidas nos casas concretos e a superacao do di
reito como sistema de regras" e Monica Sette Lopes - "0 Poder [udiciario e
a opiniao publica: a tempo do dire ito e a tempo da comunicacao".

Para muito alern de simples requisito para certificacao de aproveita
menta dos magistrados participantes, representa 0 reclamo it apresentacao
de tais trabalhos, ao final das jornadas de estudos a que se referem, urn con
vite it producao intelectual por parte dos magistrados, seus destinatarios,
com as olhos voltados it importancta da doutrina que venham a realizar,
inclusive como Fonte de consulta e instrumento de auxflio na resolucao de
questoes que se apresentam no dia a dia do labor institucional.

Aqueles que, atendendo a esse convite, enviaram as artigos e permiti
ram sua publicacao, nosso muito obrigado.

E a todos, uma boa leitura.

Desembargador federal Carlos Moreira Alves



o direitoafelicidade

Adrian Soares Amorim de Freitas'

Anocao de felicidade encontra-se associada a um estado de plenitude
e maxima satisfacao pessoal. Na Grecia antiga, a termo eudaimonia repre
sentava justamente esse estado de espirito, alcancavel, segundo Arist6teles,
par meio da etica (BITTAR, 2009, p. 128).

De fato, a etica aristotelica focaliza a bem de todos como a caminho
para a alcance da felicidade, com a exercfcio, par parte dos membros da
comunidade, de virtudes, como, por exernplo, a honestidade, a temperanca
e a benevolencia.

Assim, cada cidadao seria responsavel pela sua felicidade e dos de
mais membros da comunidade, uma vez que apenas com a atuacao conjugada
de todos os integrantes da sociedade eque se poderia alcancar a felicidade
coletiva.

Essa nocao de felicidade, por sua vez, nao se confunde com a de ale
gria, considerando-se que esta sugere um estado ternporario, ao passo que
aquela reflete uma situacao de permanencia.

Observe-se, tambem, que a nocao de felicidade nao se confunde com
a de bern-estar de que cogita 0 preambulo da Constituicao, nem com 0 con
ceito de bem comum, erigido a objetivo fundamental da Republica (art. 3Q

,

IV, da Constituicao de 1988).

o bem comurn, por sua vez, relaciona-se, de acordo com uma cor
rente, conforme destacado na Carta Encfclica Pacem in terris', ao "respeito
aos direitos e deveres da pessoa humana", havendo quem se posicione no
sentido de que seria "urn acervo de bens, criado pelo esforco e a participa
~ao ativa dos membros de uma coletividade e cuja missao ea de ajudar as
indivfduos que dele necessitam, para a realizacao de seus fins existenciais",
como leciona Nader (1997, p. 133).

1 [uiz federal substituto.

210 ispon Ivel em:.<http://www.vatiean.va/holy_fatiler/john_xx iii/encyclicals/documents/h (j -xx iii _enc _11
;?'041963_paccm_po.html>. Accsso em: 17jul. 2012.
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Por outro lado, a nocao de bern-estar, apesar de se aproximar da
percepcao de felicidade (algumas vezes os termos sao traduzidos como si
n6nimos), parece se inclinar para uma sensacao de conforto, em patamar
inferior ao sentimento de felicidade.

Essa busca da felicidade, todavia, po de gerar dificuldades morais,
conforme se possa extrair a maxima felicidade, como se pode notar das ideias
de Jeremy Bentham, urn dos maiores expoentes da doutrina do utilitarismo.
Conforme Sandel (2011, p. 48), "de acordo com Bentham, a coisa certa a fazer
e aquela que maximizara a utilidade. Como 'utilidade' ele define qualquer
coisa que produza prazer ou felicidade e que evite a dor ou 0 sofrimento",

Assim, se a dor de uma pessoa pudesse proporcionar prazer a muitos,
ela deveria ser adotada, considerando-se ser favoravel a balanca da dor/
prazer, dentro de urn contexto meramente maternatico.

De fate, para se saber se urn determinado ato seria favoravel, dever
-se-ia somar os valores equivalentes ador e ao prazer em relacao ao mime
ro de pessoas envolvidas; caso 0 total relativo ao prazer Fosse superior ao
concernente ador, 0 ato se mostraria favoravel, como relata Morris (2002,
p.265).

opensamento utilitarista, todavia, levado ao extrema pode conduzir
a quest5es morais relevantes, como revela Sandel (2011, p. 52), em relacao a
validade de utilizacao, por exernplo, de tortura de urn suspeito de terrorismo
a fim de se descobrir a suposta existencia de uma bomba-relogio que esta
prestes a explodir. De acordo com 0 professor da Universidade de Harvard,
o argumento a favor da tortura, nessa hipotese, possui base utilitarista, im
pingindo dor e sofrimento a uma unica pessoa em favor daqueles que podem
se livrar da explosao na garantia da seguranca ffsica.

Sublinhe-se que 0 caso exposto reflete a maxirnizacao da felicidade
de alguns em detrimento daquele suspeito de se envolver com a reprovavel
pratica terrorista. 0 exemplo formulado no plano acadernico nao se encontra
distante da realidade.

Realmente, ao promulgar 0 USA Patriot Actt em outubro de 2001, os
Estados Unidos autorizaram 0 interrogatorio e a tortura de presos suspeitos

3 A expressac eum acronimo de "Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools
Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act oj2001", que, numa traducao livre, significa "Ato

de Unir e Fortalecer a America Providenciando Ferramentas Apropriadas Necessanas para lnter
ceptar e Obstruir 0 Terrortsmo, de 2001".

I Jornada de Ciencias Socials

de espionagem e terrorismo, sem direito a defesa ou julgamento, procurando
proteger a vida dos cidadaos norte-americanos.

Desse modo, para os defensores dessa corrente, seria valida a utili
zacao de tortura em hipoteses-limites, nas quais seria sacrificado 0 direito a
incolumidade de uma pessoa, a fim de se resguardar ados demais membros
da sociedade.

o sentimento de que 0 terrorista merecia ser sacrificado permitiria,
em ultima analise, a tortura tambem do seu filho (caso 0 terrorista em si
nao cooperasse), considerando-se a essencia do utilitarismo - maximo
de felicidade -, dentro de uma projecao meramente calculista da relacao
custo-beneficio,

o filho do terrorista, assim, a despeito de completamente inocente,
padeceria por atos eventualmente praticados pelo seu pai (suspeito da pra
tica terrorista), em prol da vida dos demais cidadaos.

No mesmo tom, tem-se a retaliacao contra atos terroristas em funcao
da equivalencia no que concerne aviolencia aplicada. No particular, resgata
-se 0 pensamento de Ferraz Junior (2009, p. 264):

A retaliacao, como ato violento,pode ter uma finalidade, ate mesmo
uma finalidade bem-sucedida. Mas a objetivo alcancado pela violencia
s6 explica a vialencia, nao e capazde justifica-la. Por rnais que busque
uma [ustificacao, a viol en cia nao vai alern de uma explicacao. Por isso,
par mais explicada que seja,sempre traz algode arbitrariedade. Pode
ser percebida como eficaz e ate como valida, mas nao afasta a incon
formismo humano contra a perda de sentida das coisas.

Em ultima analise, a adocao dessa tese utilitarista poderia levar al
guns a adotar valores em relacao aos diversos direitos existentes, como, por
exemplo, quanta se pagaria por urn constrangimento ou ate mesmo por uma
parte do corpo humane, clrcunstancia que bern reflete sua inadequacao,

Assim, a busca da felicidade pode encontrar algumas barreiras morais
intransponiveis, uma vez que 0 ser humano nao deve ser desconsiderado
como sujeito de direitos, revelando, nesse passe, a inaplicabilidade de atos
que se afastem dessa premissa.

Haveria, contudo, urn direito afelicidade? Pensamos que sim.

Nao nos parece racional que 0 ser humano tenha sido concebido sem
que tenha urn objetivo, urn proposito, A vida humana deve ter uma finali-
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dade, capaz de agregar urn valor positive para a sociedade, infJuenciando
favoravelmente a sua propria vida e ados demais seres humanos.

Afinal, se, como ens ina Nalini (2010, p. 27), "pessoa e0 ser humano
capaz de conferir valor e significado a propria existencia", esse valor deve
se voltar para 0 engrandecimento e a melhoria da humanidade, dentro de
urn contexte de desenvolvimento pessoal e cornunitario.

A Organizacao das Nacoes Unidas, nesse sentido, aprovou, em julho
de 2011, uma resolucao intitulada "Felicidade: em direcao a uma abordagem
holfstica para 0 desenvolvimento'", reconhecendo a felicidade como uma
meta fundamental humana e convidando os Estados-Membros a adotarem
polfticas publicas estatais que sejam orientadas com base tarnbern em indi
cadores de felicidade e do bern-estar.

A proposta eoriunda do Reino do Butao, que possui urn indicador
denominado "Felicidade Interna Bruta'", 0 referido fndice parte da prernis
sa de que a felicidade e0 desejo de cada indivlduo, circunstancia que atrai
a responsabilidade estatal de propiciar as condicoes necessarias para que
esse estado seja alcancado'',

Essa orientacao ja era adotada pela Constituicao do [apao de 1946,
infJuenciada diretamente pelos Estados Unidos", conforme Azuma (2007, p.
299), havendo dispositivo expresso ace rca do tema'':

Artigo 13. Todas as pessoas devem ser respeitadas como individuos.
Seu direito avida,aliberdade e abusca da felicidade deve,na medida
em que nao interfira com a bem-estar publico, ser a consideracao su-

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

5 Detalhes do calculo do Indicador, que eobtido pelo exame de nove parametros [padrao de vida,
saude da populacao, educacao, vitalidade do ecossistema, preservacao e promocao da cultura, usa
do tempo, boa govemanca, vitalidade cornunita ria e bem-estar emocional), podem ser obtidos di
retamente do site das Organlzacoes das Nacoes Unidas. Dtsponfvel em: <httpf//www.un.lnt/wcrn/
contentjsitejbhutanjcachejoffoncejpidj8032;jsessionid=04285B8214C9FF84186COAC2119303
5C>, Acesso em 17 jul. 2012,

6 A pesquisa, realizada em 2007, concluiu que 68% (sessenta e oito por cento) dos butaneses estao
muito felizes com suas vidas.

7 Nesse sentldo, a Declaracao de Independencta dos Estados Unidos consigna que euma verdade
autoevidente que as pessoas possuam direito lnaltenavel abusca da felicidade. Disponfvel em:
<http://www.ushistory.org/declaration/document/>. Acesso em: 17 jul. 2012.

8 Disponfvel em: <http://www.gutenberg.org/cache/epub/612/pg612.html>. Acesso em: 17 jul.
2012.
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prema na legislacao e em outros assuntos governamentais. [Traducao
nossa.)

No plano positivista patrio, tramita no Congresso Nacional a Propos
ta de Emenda a Constituicao 19/2010, alinhada a orientacao da ONU, que
pretende alterar a redacao conferida ao caput do art. 6Q do texto constitu
cional com 0 intuito de incluir a felicidade como 0 fim dos direitos sociais.
o dispositive passaria a possuir a seguinte redacao:

Art.6Q Saodireitos socials, essenciaisabuscada felicidade, a educacao,
a saude, a alimentacao, a trabalho, a moradia, a lazer, a seguranca, a
previdencia social, a protecao amaternidade e ainfancia, a assistencia
aos desamparados, na forma desta Constituicao.

Observa-se que a felicidade de que cogita 0 dispositive diz respeito
a felicidade coletiva e nao a individual. Por outro lado, a norma enfatiza a
felicidade como 0 fim pelo qual se obtem, considerando-se como parame
tros, a saude, a alimentacao, 0 trabalho, a rnoradia, 0 lazer, a seguranca, a
previdencia social, a protecao a maternidade e a infancia e a assistencia aos
desamparados.

Deve-se lernbrar, todavia, 0 alerta de Sen (2011, p. 317), no sentido
de que as pessoas que constituem as camadas mais penalizadas da socieda
de tern, em geral, uma percepcao de felicidade traduzida em pequenos (ou
quaisquer) auxflios que possam angariar, dentro de urn processo de adap
tacao social, que, assim, nao se ajusta a uma concepcao de felicidade justa.

De fato, nao raro, verifica-se que aqueles que formam a populacao
mais miseravel contentam-se com pequenos agrados financeiros advindos
de entidades publicas, produzindo uma sensacao de que, com a benesse
estatal, estariam no nivel de felicidade merecido.

De todo modo, a felicidade passaria, entao, a ser urn dos criterios
para a atuacao estatal relativamente as polfticas publicas correspondentes.

Como se ve, a busca da felicidade einerente ao ser humano e, em
razao disso, deve orientar as polfticas publicas estatais, propiciando 0 am
biente necessario para que esse objetivo seja plenamente alcancado por
todes, dentro de uma nova dimensao dos direitos fundamentais.

Nesse sentido, recolhe-se posicionamento do Supremo Tribunal Fe
deral, que reconhece que 0 direito a busca da felicidade "e urn consectario
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do principia da dignidade da pessoa humana" (STA 223-AgR, rel, ministra
Ellen Gracie)9.

Nao resta duvida que, sendo a busca da felicidade urn direito auto
evidente e inerente anatureza hurnana, deve merecer a protecao devida,
alcando-o acoerente condicao de direito fundamental.

Desse modo, a alteracao constitucional pretendida com a PEC
19/2010 segue a orientacao da ONU, favorecendo a alcance desse ideal hu
mana, que passa a ser urn objetivo jurfdico, cabendo ao Estado e asociedade
a responsabilidade par propiciar a cumprimento desse objetivo, seja no
campo individual, seja no coletivo.

Assim, apesar das imensas dificuldades que se observam na concre
tizacao do ideal de felicidade, nao se pode jamais abandonar a sua busca
como a prop6sito ultimo da humanidade e finalidade precipua do Estado.

Referencias

AZUMA, [oao Carlos. Par uma "microcornparacao sucessiva" do poder cons
titucional do lmperador do [apao, In: GARCIA, Maria; AMORIM, jose Rober
to Neves (Coords.). Estudos de direito constitucional comparado. Sao Paulo:
Elsevier, 2007.

BITTAR, Eduardo D. 8.; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de filosofia do
diretto. 7. ed. Sao Paulo: Atlas, 2009.

FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Estudos de filosofia do direito. 3. ed. Sao
Paulo: Atlas, 2009.

MORRIS, Clarence. Osgrandesfil6sofos do direito. Sao Paulo: Martins Fontes,
2002.

NADER, Paulo. Introduciio ao estudo do direito. 15. ed. Rio de janeiro: Fo
reuse, 1997.

9 Disponivel em: <http://www.stf.jus.br/portaljjurisprudencia/listar}urisprudencia.asp?sl=%28
STA%240/02ESCLA%2E+E+2230/02ENUME%2E%29&base:baseMonocraticas>. Acesso em: 17 [ul.
2012.

16

I Iornada de Clenclas Socials

NALINI, jose Renata. Par que filosofia? Sao Paulo: Revista dos Tribunals,
2010.

SANDEL, Michael j.]ustir;a: a que e fazer a coisa certa. Rio de janeiro: Civili
zacao Brasileira, 2011.

SEN, Amartya. A ideia de justice. Sao Paulo: Companhia das Letras, 2011.

17



Positivismo, neoconstitucionalismo e as decisoes judiciais

Ana Paula Serizawa Silva Podedworny'

1 lntroducao

Este artigo eresultado de algumas reflex5es sabre dire ito, filosofia
e magistratura surgidas dos debates e provocacoes no ambito da I jornada
de Ciencias Socials, promovida pela Esmaf, em 2011, na cidade de Teresina.

Nele procurei fazer urn breve resgate historico da formacao do Estado
e dos contornos do dire ito moderno, ressaltando as caracterfsticas da fase
imediatamente anterior, marcada pelo positivismo, em contraposicao afase
atual, conhecida como neoconstitucionalismo.

Em adicao, ha uma tentativa de situar a juiz e a decisao judicial, a
qual nunca fica imune a criticas e julgamentos, em meio a esses extremos.

2 Estado, direito e 0 positivismo

A necessidade de decidir as conflitos nasceu com a organizacao dos
seres humanos em grupos sociais. Inicialmente, as conflitos eram decididos
pelo usa da forca e da vinganca, Com a desenvolvimento da sociedade e do
Estado, essa tarefa saiu da mao das pessoas envolvidas e foi transferida para
uma pessoa au grupo de pessoas que, distante da situacao posta, passou a
deter 0 monopolio da decisao e de sua aplicacao, em nome do proprio Estado.

A historia tern exercido permanente Influencia no direito. A cada
epoca historica corresponde uma nova concepcao do Estado e, por via de
consequencia, do direito.

Desde a Antiguidade, ja existe urn Poder [udiciario e decis5es judiciais
impositivas, conforme se verifica a partir das obras plat6nicas Eutifron e
Apologia de Socrates, que tratam da acusacao e do julgamento de Socrates
por urn tribunal ateniense.

.i f[ufza federal substituta.
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Socrates responde as acusacoes de nao reconhecer as deuses da ci
dade, de introduzir novas cultos e de corromper a juventude. Ejulgado pelo
tribunal reconhecido e acreditado da cidade, tem direito a fazer sua defesa,
mas acaba condenado a morte.

amais ironico e que talvez a obra em que existe a relata mais antigo
de um tribunal, de um julgamento e da aplicacao de uma sancao jurisdicional
tambern remete a reflexao sabre a decisao imposta, sua legitimidade, sua
justica,

Segundo Plataa (2001, p. 142-143), teria dito Socrates:

[...] Decerto,senhores, imaginais que eu fui condenado por carecer de
argumentos convincentes, no pressuposto que estivesse decidido a di
zer e fazer tudo para ser absolvido. Nadadisso!Sim, fuicondenado par
deficiencia, porern nao de argumentos, senao de audacia e desfacatez,
e por nao decidir-me a dizer-vos 0 que talvez vos fosse mais agradavel
ouvir [...].Vousair daqui julgado por v6s como merecedor da pena de
morte, enquanto aqueles foram julgados pela Verdade comoculpados
de maidade e de injustica [...].

E, no comentario sabre a obra, Nunes (2001, p. 104) menciona ex-
pressamente a erro no julgamento de Socrates:

[...] quando uma das partes se refere a erro de justica cometido no
passado, epara alertar os juizes a nao incidirern noutro igual naquela
conjuntura. NaApologia s6 serve a referenda para provar que sempre
houve erros de julgamento e sempre tera de haver, 0 que equivale a
chamar a atencao para 0 carater muito relativo das decis5es judiciais
[...].

aPoder [udiciario e a direito vao se desenvolver consideravelmente
a partir dos rornanos, cuja heranca nesses institutos chegou ate nos. Mas, de
um modo geral, a direito, na Antiguidade, era formal, rigtdo, solene e primi
tivo. E as decis6es judiciais seguiam formulas preestabelecidas, com pouca
au nenhuma margem de liberdade quanta a seu conteudo,

A ldade Media foi uma epoca monopolizada pela Igreja Catolica. A
partir do Renascimento e da Reforma Protestante, a sociedade viu brotar
uma pluralidade de val ores e a surgimento do Estado rnoderno, na sua ver
sao absolutista.
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As teorias do contrato social tentam explicar a momenta em que as
hornens, reunidos em sociedade, abrem mao de uma parte de sua liberdade
e autonomia e submetem-se ao poder do Estado.

Entre as filosofos contratualistas, destaca-se Hobbes (1985), cuja
obra Leviatii teve influencia fundamental para a desenvolvimento da Teoria
do Estado. a Leviata e um monstro bfblico que aparece em alguns trechos
do Antigo Testamento, inicialmente no Livro de jo (3:8; 41:1-34). Edescrito
como um monstro aquatico de grandes proporcoes, que se tornou presenca
constante no Imaginario dos navegantes europeus da ldade Moderna.

No livro de Hobbes (1985), a Leviata e a personificacao do Estado,
devido a sua forca e poder imensuraveis, Ele foi um dos filosofos que justi
ficou teoricamente a Estado absolutista.

No campo juridico, a Estado absolutista tarnbem assumiu contornos
proprios e foi caminhando para uma conceituacao mais formal, afastando-se
do conteudo axiologico. Barzotto (2007, p.14) afirma:

A principal funcao do Estado Moderno, na sua versao absolutista, foi
precisamente esta: fornecer urnpadrao objetivode resolucao de confli
tos, a lei,a uma sociedade cujopluralismo poderia levar adissolucao, A
lei esimplesmente urn comando do soberano. Elaeidentificada como
juridica pela sua origem, e nao pelo conteudo. au seja, ela pode ser
"justa" ou "injusta" sem que isso afete a sua qualificacaojuridica, ajus
deixa de identificar-se com 0 justum, e passa a ser identificado com 0

jussum (comando do soberano).

Sucedendo a Estado absolutista, a Estado liberal caracterizou-se par
uma nova ordem politica, economtca, social e juridica. Representou a vitoria
da burguesia e necessitava garantir a acumulacao de propriedade. Nesse
novo contexto, ha a primazia do valor "seguranca", mas nao do individuo
perante outros individuos, e sim do individuo em relacao as acoes do Estado.
Dessa forma, a propria acao do soberano passa a se submeter ao primado da
lei, pais essa acao precisa ser previsivel: e a formacao do Estado de direito.

Montesquieu, no Espirito das leis, defende a limltacao do poder politi
co e sua divisao conforme a atividade preponderante, com limites estabeleci
dos pela legislacao, apoder emana do direito e a proprio direito estabelece
a forma de sua producao legitima.
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Segundo Max Weber (1944, p. 706 apud BARZOTTO, 2007, p. 16),
enquanto a Estado absolutista garantiu a neutralidade axiologica do direito,
a Estado liberal conquistou a sua independencia em relacao aesfera polltica,

I': nesse contexto que surge a conceito positivista do direito. 0 po
sitivismo jurfdico tem como valor fundamental a ideal de seguranca. Para
alcancar a seguranca, a estabilidade e a previsibilidade das relacoes, a direito
ganhou autonomia em relacao amoral, porque nao se identificava com as
valores, e ganhou autonomia em relacao apolitica, pais nao se confundia
com a exercicio do poder. Ainda segundo Barzotto (2007, p. 18-19):

[...] Com efeito"aperfeita delimitacao do jurfdico" comvistas a alcancar
a "seguranca nas relacoes socials" depende de uma rigorosa circunscrt
I'ao do juridico nao so em relacao aos valores, mas tambern em relacao
aos fatos. AU seja: a seguranca nao fica comprometida somente pelo
recurso ao subjetivismodos jufzosde valor [justica],mas tambem pela
imponderabilidade da normatividade oriunda da simples atuacao do
poder [eflcacia), A seguranca depende, assim, da objetividade e da
previsibilidade na identificacao do direito, aut6nomo em relacao a
moral (valores) e em relacao apolitica (poder). a conceito de direito
que realiza esse anseio por seguranca, delimitando-o em relacao a
moral e apolitica, sera chamado de conceito "autonomo,

odireito etido como um sistema normative, que requer um criteria
reguladar para determinar a pertinencia de uma norma ao sistema. Tal cri
teria nao e nem a justica nem a eficacia, mas a validade. Avalidade e a com
paracao de uma norma ao sistema jurfdico, a fim de verificar sua pertinencia
a ele. E a proprio direito que determina 0 procedimento para a producao das
normas, de modo que a fundamento de validade de uma norma e sempre
outra norma que Ihe e superior, culminando com a norma fundamental no
tapa do sistema, fundamento de validade de todas as normas que the 'sao
inferiores, na conhecida construcao da piramide de Hans Kelsen.

Esse modelo permaneceu hfgido ate a seculo XX, quando as duas
guerras mundiais, 0 nazismo e a teo ria dos direitos fundamentais impuseram
um novo modelo de Estado e de direito.

3 0 neoconstitucionalismo

A ideia positivista do direito, autonomo em relacao amoral e apoll
tica, permitiu a surgimento de regimes totalitarios, a ascensao de Hitler ao
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poder, segundo normas validas integradas aos respectivos sistemas juridi
cos, e, portanto, recebeu severas criticas, culminando em sua reforrnulacao.
Como reacao aos horrores da guerra, a tratamento dispensado aos civis, 0

extermfnio dos [udeus, as campos de concentracao e tarnbem a ataque com
a bomba atcmica, surgiu a doutrina dos direitos humanos e a protecao e
valoracao da dignidade humana, como um bem em si mesmo.

Apos a Primeira Guerra Mundial e a Grande Depressao, seguida a
quebra da Balsa de Valores, uma nova feicao de Estado emerge: a Estado
do bern-estar social. 0 Estado agora era vista como um ente que deveria
garantir certos direitos aos cidadaos, reforcando a ideia de direitos positi
vas, a direito "a", diferente do direito "de", ligado aos direitos negatives, de
protecao contra a acao do Estado.

o direito tarnbem evoluiu, fazendo surgir a neoconstitucionalismo,
au pos-positivismo. Nas palavras de Barroso (2005):

Asuperacao historica do jusnaturalismo e 0 fracasso politico do posi
tivismo abriram caminho para urn con junto ample e ainda inacabado
de reflexces acerca do Direito, sua funcaosocial e sua interpretacao, a
pos-positivismobusca ir alem da legalidade estrita, mas nao despreza
o direito posta; pracura empreender uma leitura moral do Direito, mas
sem recorrer a categorias metafisicas.Ainterpretacao e aplicacao do
ordenamento juridico hao de ser inspiradas por uma teoria de justica,
mas nao podem comportar voluntarismosou personalismos, sobretudo
os judiciais. No conjunto de ideias ricas e heterogeneas que procuram
abrigo neste paradigma em construcao incluem-sea atribuicao de nor
matividade aos principios e a definicao de suas relacoes com valores
e regras; a reabilitacao da razao pratica e da argumentacao juridica;
a formacao de uma nova hermeneutics constitucional; e a desenvol
vimento de uma teoria dos direitos fundamentais edificada sobre 0

fundamento da dignidade humana. Nesseambiente, prornove-se uma
reaproximacao entre 0 Direito e a filosofia.

oneoconstitucionalismo baseia-se, assim, no primado da dignidade
humana, na valorizacao dos direitos fundamentals, na norrnatizacao dos
principlos, na reaproximacao entre direito e moral.

Segundo Ruy Espfndola, em palestra proferida na cidade de Teresina,
par ocasiao da I jornada de Ciencias Socials, em 2011, seriam ainda elementos
teoricos e normativos do neoconstitucionalismo: a irnportancia preponderan

,te dos principios e regras; a ponderacao como metoda de solucao de confli-
,;
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tos, mais que a subsuncao regra-fato; a cornpreensao da Constituicao como
norma; a protagonismo do juiz na reallzacao das promessas constitucionais.

E, para Duarte e Pozzolo (2010, p. 79),

[...Ja quadro institucional no qual se insere a elaboracao neoconsti
tucionalista eaquele das democracias constitucionais, caracterizadas
pela positivacao de uma Constituicao longae densa,que compreends,
alern das regras de organizacao do poder, tambem urnmaisou menos
extenso catalogo de direitosfundamentais. EssasConstituicces eviden
ciama adesao a urn ideal de direitos e consolidam a ideia de que urn
sistema politico justo deve respeitar os direitos fundamentais.

Ve-se, assirn, uma guinada do positivismo jurfdico para a neocons
titucionalisrno, da preponderancia da forma, au seja, do aspecto formal de
validade das normas e do ordenamento juridico, para a resgate dos valores,
a que se refletia no Estado e no Poder [udiciario,

oEstado nao e vista mais como a Leviata, urn regulador das relacoes
entre particulates, au urn monstro cujo poder e ameaca aos cidadaos devam
ser limitados. Ao contrario, dele se espera e se exige uma postura ativa de
garantidor de direitos e implementador de polfticas publicas, mediante a
planejamento e a execucao de programas.

otrauma das guerras fez emergir urn resgate de ideais do antigo jusna
turalismo, sem romper com a positivismo. 0 que se fez foipositivar uma gama
de direitos, garantias, liberdades publicas e principios, criando-se Constituicoes
longas, com a necessaria destaque para as direitos fundamentais. Bonavides
(2002, p. 524), em materia de geracoes de direitos, fala em uma quarta geracao
de direitos fundamentals, que "correspondem aderradeira fase de institucio
nalizacao do Estado social", que seriam a direito ademocracia, ainformacao
e ao pluralism0, compatfveis com a globalizacao do neoliberalismo.

E dentro do contexto da multiplicidade de normas, que, nao raro, gera
embate de principios e valores, coube papel de destaque ao juiz, na medida
em que sera a ator publico responsavel par dirimir as conflitos e dizer a di
reito, de forma definitiva (proiblcao do nonliquet, formacao da coisa julgada).

4 Critica do neoconstitucionalismo

Mas todas essas mudancas retratadas nao estao imunes acrftica.

Pozzolo afirma que a positivacao de urn grande numero de direitos
e a processo de especificacao desses direitos amplia a area protegida das
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decisi'ies da maioria, levando a urn efeito cascata de novas direitos e apresen
tando uma visao universalista do direito constitucional, que passa a abarcar
a totalidade das relacoes humanas.

Essa constatacao vinha-se evidenciando nos milhares de recursos
sxtraordinarios admitidos no Supremo Tribunal Federal, sabre as mais di
versos assuntos, de relevancla variada, pais todo assunto e toda discussao
acaba tendo urn vies constitucional- muito embora ultimamente se obser
ve uma tendencia de se limitarem as materias que possam ser conhecidas
e decididas pela Corte Constitucional, como se observa pelos institutos da
rspercussao geral e da sumula vinculante.

Espindola, no evento ja citado em Teresina, e mais veemente. Na
ocasiao, ele alertou para a perigo trazido com a banalizacao do ativismo
judicial, que leva a Poder [udiciario a invadir a seara do Poder Legislativo,
muitas vezes ignorando a lsgtslacao vigente. Seria a valorizacao da justica
no caso concreto, em detrimento das normas do legislador.

De igual forma, a intromissao do Poder [udiciario nas polfticas publi
cas traria uma invasao na esfera do Poder Executivo, refletindo a prepon
derancia e substituicao de urn poder estatal sabre as dernais, a que seria
antidernocratico.

Tambem a preferencia par principios em detrimento das normas,
segundo a pendor do magistrado, seria perigosa e poria em risco a valor que
foi tao caro ao positivismo e que ate hoje garante a estabilidade das relacoes
socials, que e a seguranca juridica.

E conclui que nao se deve descartar as principios, nem a ponderacao,
mas e necessaria garantir a subsuncao,

Algumas dessas crfticas sao pertinentes e remetem areflexao, Safmos
de urn extrema de absoluta separacao entre direito e moral, em que nao cabia
perquirir sabre a justica da decisao, e passamos a outro extrema, em que ha
confusao entre direito e moral, no qual a decisao decarre da reflexao do juiz,
par vezes arevelia das normas pastas, a que traz inseguranca.

Nesse cenario de critica ao ativismo judicial, ao julgamento com base
na ponderacao de valores, e ainseguranca causada pelas "escolhas" judi
ciais, ha urn mecanismo para controlar a correcao e legitimidade da decisao
judicial: sua fundamentacao, A fundamentacao das decisoes, sobretudo as
judiciais, e uma conquista democratica, e, como nao poderia deixar de ser,

Jsta prevista na Constituicao, art. 93, IX.
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Epor meio da fundamentacao da decisao que se tornam publicas as
raz5es de decidir, os fatos, as provas, as normas e os princfpios levados em
consideracao pelo julgador. E0 que permite 0 controle social sobre a ade
quacao e coerencia do julgado, tanto por meio da impugnacao as instancias
superiores quanto pela conforrnacao das partes envolvidas, que leva a paz
social.

Nesse aspecto, fundamentar uma decisao com base em princfpios e
uma alternativa juridicamente valida para 0 magistrado e que vai ao encontro
do anseio social de justica em cada cas a concreto, afastando-se 0 juiz da figu
ra de urn automate. No entanto, tal decisao mostra-se muito mais laboriosa
do que aquela baseada na "rnera" subsuncao, pois sua fundamentacao deve
justificar a escolha feita, bern como evidenciar a construcao elaborada para
se chegar ao resultado.

5 Conclusao

Em cada fase do desenvolvimento do direito, as decis5es judiciais
jamais ficaram imunes a critica.

A fase atual, conhecida por neoconstitucionalismo, conquanto sus
cite questionamentos legitimos de varias ordens, permitiu uma abertura e
amplitude das possibilidades de julgamento. Configura, em verdade, uma
conquista da modernidade, que pode ser utilizada para 0 despotisma judicial
ou para 0 aprimoramento da solucao em cada caso concreto.

A diferenca entre cad a uma dessas alternativas pode ser verificada
e controlada pela propria decisao judicial, conforme sua fundamentacao e
aptidao ao convencimento.
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o principio da duracao razoavel do
processo e a sua efetividade

Andrea Marcia Vieira de Almeida'

1 lntroducao

Com as alteracoes constitucionais promovidas pela Emenda Cons
titucionaI45/2004, denominadas "Reforma do Poder [udiciario", houve 0

acrescimo do inciso LXXVIII ao art. 5Q da Constituicao Federal. A referida
reforma teve como fundamento a tentativa de assegurar a todos, seja no am
bito judicial, seja no ambito administrativo, a razoavel duracao do processo
e os meios que garantissem a celeridade de sua trarnitacao,

As doutrinas nacional e estrangeira ha tempos tentam solucionar a
problematica do conflito entre tempo e processo. Por tal razao, a ordem juri
dica busca dispor de meios e institutos no intuito de solucionar ou atenuar os
efeitos rnaleficos da demora do processo. Havendo a prestacao jurisdicional
em tempo razoavel e oportuno, maior sera 0 grau de satisfacao dos jurisdi
cionados. Caso contrario, fomentam-se descrencas e descontentamentos em
relacao apropria atividade jurisdicional.

A prestacao jurisdicional tardia caracteriza-se por uma tutela juris
dicional vazia, sem conteudos e sem efeitos. Adescrenca no Poder [udiciario
pode ensejar a celebracao forcada de acordos e 0 emprego abusivo de provi
mentos liminares ou ate mesmo ocasionar 0 retrocesso aautotutela, antiga
forma de solucao de conflitos por seus proprios meios e forcas,

Por certo, torna-se necessario 0 tempo razoavel para a duracao do
processo, no sentido de ser garantido 0 contraditorio e a ampla defesa, viabi
lizando-se a realizacao eficiente da instrucao do feito e prolacao da decisao,
Dessa maneira, busca-se 0 equilibrio entre a rapida prestacao jurisdicional
e a garantia da seguranca juridica.

-1i [uiza federal substltuta.
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2 A razoavel duracao do processo noordenamento juridico brasileiro

Embora muitos doutrinadores caracterizem 0 principle da dura
cao razoavel do processo como inovacao da reforma introduzida pela EC
45/2004, em verdade, trata-se de instituto ja existente no ordenamento
juridico. 0 intuito de se garantir a prestacao jurisdicional em tempo razoavel
ensejou a previsao de mecanismos proprios para esse fim.

Nesse sentido, Viana (2006, p. 54), ressaltando a existencia no orde
namento vigente de instrumentos para viabilizar a celeridade na tramitacao
dos processes, mesmo antes da edicao da EC 45/2004, destaca os seguintes
mecanismos: a) principios da celeridade e economia processual; b) disciplina
dos prazos para a pratica de atos processuais; c) outorga de poderes aos
magistrados para impulsionar adequadamente 0 processo; d) emprego de
tecnicas processuais de aceleracao, como julgamento antecipado da lide,
antecipacao dos efeitos da tutela e tutela monitoria: e) formulas variantes
do procedimento comum ordinario (especiais e sumarios]: f) criacao do
Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), determinando preferencia no trarnite
processual dos feitos propostos por maio res de 60 anos.

Da mesma forma, Silva (2008, p. 35) salienta que 0 referido principle
estava tutelado em diversos dispositivos contidos na Constituicao Federal,
tais como: a) garantia do devido processo legal (art. 5Q

, LIV); b) direito de
peticao (art. 5Q

, XXXIV, "a"); c) direito de acesso a [urisdicao (art. 5Q
, XXXV);

d) principle da eflclencia para a admlnistracao publica (art. 37, caput); e)
principio da economia (art. 70).

o referido principio foi introduzido no ordenamento juridico brasi
leiro por meio do Pacto de Sao Jose da Costa Rica, com a Convencao Ameri
cana de Direitos Humanos, assinada em 22 de novembro de 1969, conforme
disposicao do inciso I do art. 8Q

, que assim estabelece:

Toda pessoa tern 0 direito de ser ouvida, com as devidas garantias
e dentro de urn prazo razoavel, por urn juiz ou tribunal competen
te, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na
apuracao de qualquer acusacao penal formulada contra ela, ou para
determinacao de seus direitose obrigacoes de ordem civil, trabalhista,
fiscal ou de qualquer outra natureza.

Ainda assim, 0 § 2Q do art. 5Q da CF ja asseverava, antes da alteracao
da EC 45/2004, que os direitos e garantias expostos em seu texto nao ex
cluem outros do sistema, advindos, inclusive, de tratados.
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Por tal razao, diante de urn "sistema aberto" quanto aos direitos fun
damentais, tornou-se razoavel sustentar a equiparacao dos direitos funda
rnentais previstos em tratados internacionais, inclusive em relacao ao princi
pio da duracao razoavel do processo, com os constantes na propria LeiMaior.
Entretanto, 0 Supremo Tribunal Federal manifestou-se pelo ingresso desses
direitos no ordenamento jurfdico patrio como normas infraconstitucionais.

Por meio da EC 45/2004, 0 principio foi previsto expressamente na
Constituicao Federal de 1988. No mesmo sentido, acrescentou 0 § 3Q ao art.
5Q da CF, prevendo a equiparacao as emendas constitucionais dos tratados
e convencoes internacionais sobre direitos humanos, aprovados em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por tres quintos dos votos dos
respectivos membros.

Nessa toada, tornou-se inequivoca a posicao constitucional do princi
pio da duracao razoavel do processo, com todas as consequencias inerentes a
tal status, tais como supremacia da norma constitucional, Incidencia imediata
e carater vinculante, evidenciando-se, assirn, como direito fundamental do
cidadao, com suas projecfies e alcance.

3 0 principio do devido processo legal

A Constituicao Federal de 1988, nos incisos LIV e LV do art. 5Q
, in

corporou 0 principio do devido processo legal, que remonta a Magna Charta
Libertatum, de 1215, de extrema irnportancia para os direitos Ingles e norte
-americano. Igualmente, 0 referido principio esta previsto no art. XI, n. 1, da
Declaracao Universal dos Direitos do Homem.

Inovando em relacao as constituicoes anteriores, a atual referiu-se
expressamente ao devido processo legal, alem de fazer referencia explfcita
a privacao de bens como materia a beneficiar-se tambern dos principles
proprios do direito processual penal.

o devido processo legal, conforme salienta Moraes (2006, p. 368),
configura dupla protecao ao individuo, pols atua tanto no ambito material
de protecao ao direito de liberdade e propriedade quanto no ambito formal,
assegurando paridade de condicoes em relacao ao Estado-persecutor e ple
nitude de defesa (defesa tecnica, publicidade do processo, citacao, produ
cao ampla de provas, juiz competente, recursos, decisao imutavel, revisao
criminal).
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Acrescente-se, ainda, que 0 principio do devido processo legal e orien
tado pela ideia de procedimento Justo e adequado, buscando-se a prestacao
da tutela jurisdicional de forma efetiva, mediante utilizacao de urn proce
dimento de duracao razoavel, Assirn, verifica-se que 0 principio da duracao
razoavel do processo esta intimamente relacionado, entre outros principios,
com 0 principio do devido processo legal e da garantia de acesso ajurisdicao.

Nesse sentido, salientando que 0 principio da razoavel duracao do
processo pode ser extrafdo do principio do devido processo legal, Hote (2007,
p. 483) faz as seguintes observacoes:

Decorre igualmente a garantia da razoavel duracao do processo da
interpretacao quese podeextrairdoprincipio do devido processo legal,
que prega 0 direito aestrita observancia das regras procedimentais,
em respeito as garantias fundamentais e processuais.

Partindo da premissa de que nao basta apenas 0 direito ao processo, a
urnprovimenta jurisdicional, faz-se extremamente necessaria que esta
tutela prestada comporte um resultado util,efetivo e capazde atender
as expectativasdos jurisdicionados, atendendo a realidade dos fatos.

Por tal razao, seguindo-se as orientacoes do principio do devido pro
cesso legal, garante-se aos jurisdicionados urn modelo constitucional de
processo, que tramita perante 0 juiz competente e observa 0 trato ison6mico
entre as partes. Garante-se, ainda, 0 contradit6rio e a ampla defesa e nao se
admitem provas obtidas ilicitamente. Alem disso, exigern-se decisoes moti
vadas, com desfecho eelere do processo (VIANA, 2006, p. 57).

Por firn, ressalte-se que, no ambito processual, 0 principio do devido
processo legal encontra-se em consonancia com 0 principio da seguranca
juridica, exigindo, como corolario, a proibicao de juizos de excecao e 0 juiz
natural (art. 5Q

, XXXVII e LllI,da CF), a igualdade das partes, que compreende
a paridade de arrnas, contradit6rio e ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes (art. 5Q

, LV, da CF), a inadmissibilidade de provas obtidas por
meios ilfcitos (art. 5Q

, LVI, da CF) e a elaboracao de decisao fundamentada
(art. 93, IX, da CF) (ROSITO, 2008, p. 24).

4 0 principio da duracao razoavel do processo e sua efetividade

Conforme salientado, 0 principio da duracao razoavel do processo
esta previsto expressamente no inciso LXXVllI do art. 5Q da CF, tendo side
acrescido aCarta Constitucional por meio da EC 45/2004.
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Esse novo inciso elucida a preocupacao que permeou todas as dis
cussoes da reforma do Poder [udiciario, qual seja, resolver 0 problema da
morosidade do processo, tornando mais celere a sua tramitacao e mais efe
tiva a prestacao jurisdicional. Trata-se de uma garantia constitucionaI que
explicita 0 principio da razoabilidade, estendendo-o ao tempo da duracao do
processo, tanto judicial como administrativo, visando atutela jurisdicional
efetiva (CUNHA JUNIOR; RATIS, 2005, p. 9).

o principal objetivo da Reforma do [udiciario foi tornar esse poder
mais celere, eficaz e Justo. Assim, urn dos meios para efetivar 0 principio da
duracao razoavel do processo seria proporcionar aos jurisdicionados uma
[ustica agil, que ministre a jurisdicao com presteza, sem prejudicar os que
buscam realizar seus direitos por meio do [udiciario (SILVA, 2006, p. 23).

Por certo, 0 referido principio e composto de conceitos jurfdicos in
determinados, ensejando a analise subjetiva e casual para evidenciar a sua
efetividade. Exige-se, dessa forma, a utilizacao de uma interpretacao logica
e racional, devendo-se analisar 0 sistema juridico como urn todo.

o mencionado dispositivo contern as expressoes "razoavel duracao
do processo" e "celeridade" da tramitacao, Nesse caso, torna-se evidente
uma relacao de meio-flm entre os dois termos. Ou seja, e por meio da cele
ridade da trarnitacao do processo que se atinge a duracao necessaria para
a conclusao do feito, sem prejudicar 0 direito das partes e de terceiros e
sem as delongas que retardam a prestacao jurisdicional ou administrativa
(VIANA, 2006, p. 65).

Por outro lade, nao e possivel prefixar urn prazo que atenda ao refe
rido principio de maneira exata, pois 0 conceito de duracao razoavel possui .
o carater da variabilidade, fIuidez, devendo ser analisado em cada caso.

Entretanto, a excessiva busca pela brevidade no tramite dos feitos
podera ensejar irregularidades e imperfeicoes no processo, ocasionando
nulidades dos atos processuais praticados. Nesse sentido, e conveniente a
analise formulada por Silva (2006, p. 27):

Nestediapasao,um pararnetro possivel de ser aplicado na afericaoda
razoabilidade da duracao do processo seria a somatoria dos prazos
processuais, que serviria para constatar se 0 tramite pracessual durou
mais do que 0 prazo total previsto emleipara a soma de todos os atos
processuais atinentes aquele feito.
Ao usar-se esse criterlo, devem ser levados em conta variaveis nem
sempre de responsabilidade do Poder [udiciario (incidentes proces-
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suais,demora na prcducao de provas a cargode terceiros,desidiadas
partes, influencia de fatos causados pelos procuradores das partes,
causas de forca maior], nao afastando a necessidade de avaliar cada
caso concreto, para saber se a duracao do processo se verificou dentro
do razoavelem face de suas peculiaridades.

Por tal razao, no sistema brasileiro, ha a garantia do principia da
seguranca juridica, que, alem de tel' fundamento constitucional, decorre da
interpretacao dedutiva do principia do Estado de direito (art. 1Q, caput, da
CF). Ainda assim, decorre de outras normas constitucionais, como a protecao
ao direito adquirido, ato juridico perfeito e coisa julgada (art. 5Q

, XXXVI), do
principia da legalidade (art. 5Q

, II,e art. 150, I), irretroatividade (art.150, III,
"a") e anterioridade (art.150, III, "b"), buscando-se urn ideal de estabilida
de, confiabilidade, previsibilidade e mensurabilidade na atuacao do poder
publico (ROSITa, 2008, p. 23).

Necessita-se, portanto, da existencia de equilibria entre a principia
da seguranca juridica e a principia da efetividade. Aduracao do processo nao
podera ser tao ampla, comprometendo a eficiencia da prestacao jurisdicional,
nem tao exigua, comprometendo a exerclcio do contradit6rio das partes.

Nesse sentido, destacam-se as observacces de Tucci (1997, p. 66):

Nao se pode olvidar, nesse particular, a existencia de dois postula
dos que, em princlpio, sao opostos: 0 da segurans:a juridica,exigindo,
como ja salientado, um lapso temporal razoavel para a trarnitacao
do processo,e a da efetividadedeste, reclamando que 0 momenta da
decisao final nao se procrastine mais do que 0 necessario, Obtendo
-se um equilibrio destes dois regramentos - seguranca/celeridade
-, emergirao as melhares condicoes para garantir a justica no casa
concreto,sem que, assim, haja dirninuicao do grau de efetividade da
tutela jurisdicional.

Assim, orientando-se pelo principia da razoabilidade, devem-se ana
lisar alguns parametres, como a complexidade da causa, a ocorrencia de
eventuais causas de suspensao legal e a comportamento das partes, me
diante a observancia dos prazos, a retencao abusiva dos autos, a demora
na formulacao de requerimentos de providencias, etc. (VIANA, 2006, p. 66).

Aobediencia ao principia da razoavel duracao do trarnite processual,
em verdade, esta relacionada a todos, nao se restringindo aos que atuam
diretamente no processo, aos componentes do [udiciario au auxiliares da
[ustica, Assim, a garantia do prazo razoavel nao se restringe ao plano das
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regras do process0, pais essa garantia reside tarnbem na organizacao judi
ciaria, no exercicio das funcoes legislativas e executivas, no fornecimento
dos meios e recursos para a funcionamento da jurisdicao, como tambern na
efetiva imposicao de sancoes aqueles que a violarem.

Nesse sentido, salienta Neves (2006, p. 224):

Registre-se que muitas pessoas concorrem para determinar a efetiva
duracaodo processo: 0 juiz; as partes,seus advogados; outros sujeitos,
tais comooficiais de justica,peritos, enfim, todos os componentes do
[udiciario e osauxiliares da[ustica.Adernais, a garantiado prazo razoa
velnaose resolveapenassobre 0 planodas regras do processo, eis que
tal garantia reside tam bern na organizacao judiciaria: no exerdcio das
funcoeslegislativas, bem comopertinentes as Juncoes executivas; no
fornecimento de meios e recursos para a funcionamento da jurisdicao:
assimcomo na efetiva imposicao de sancoesaquelesque culposamente
a violarem, com a escapo de evitar reiteradas violacoes,

Entao, para tarnal' a processo efetivo, nao basta a insercao da garantia
da duracao razoavel do processa no ral de direitos fundamentals, vista que
pode representar apenas mais uma garantia inoperante, como varias outras
ja asseguradas. Imperiosa a conscientizacao juridica, a reorganizacao judicia
ria, a fornecimento de meios e recursos para a funcionamento da jurisdicao,
bern como a efetiva imposicao de sancces aqueles que culposamente viola
rem a dever de tempestividade da tutela jurisdicional, evitando reiteradas
violacoes a garantia do process0, sem dilacoes indevidas.

AEmenda 45/2004, par sua vez, na tentativa de garantir a efetividade
do principia da razoavel duracao do processo, alterou a Constituicao Federal,
visando promover maior celeridade aos processos. Nesses terrnos, foram
feitas as seguintes alteracfies: a) nao promocao do julgador pela retencao
indevida de autos (art. 93, II, "c"]: b) firn das ferias coletivas e plantae per
manente (art. 93, XII); c) equilibria entre a populacao e a numero de juizes
(art. 93, XIII); d) possibilidade de pratica de atos processuais par servidores
(art. 93, XIV); e) distribuicao imediata (art. 93, XV) (VIANA, 2006, p. 68).

A possibilidade de edicao de sumulas vinculantes par parte do Su
premo Tribunal Federal, igualmente, tambern terla, entre seus fundamentos,
a de auxiliar na entrega mais rapida da prestacao jurisdicional. As sumulas
vinculantes visaram agilizar a solucao de litigios, na busca de se garantir
uniformizacao no julgamento de casas sernelhantes, sempre buscando a

lfetivas:ao do principia da duracao razoavel do processo.
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Ainda assim, as sumulas vinculantes apresentaram-se como meios
viaveis capazes de conferir celeridade ao sistema processual, reduzindo
parte da abusividade na utilizacao das vias recursais. Reduziu-se, entao, a
possibilidade de recorribilidade das decis6es judiciais e tornou-se possivel
alcancar a estabilidade das decis6es, gerando maior sensacao de seguranca
juridica no pais (HOTE, 2007, p. 475).

Portanto, verifica-se 0 esforco dos legisladores e aplicadores do direito,
mesmo antes das alteracoes promovidas pela EC 45j2004, no sentido de se
garantir uma duracao razoavel no trarnite dos processes, assegurando-se a
efetividade da prestacao jurisdicional e a rapida trarnitacao dos feitos, sem
violar 0 principio da seguranca jurfdica e os direitos e garantias fundamentais.

5 Conclusao

A preocupacao com a rapida duracao do processo e a celeridade
processual nao e novidade no sistema juridico brasileiro. 0 principio do
processo com a duracao razoavel existia no ordenamento juridico antes da
EC 45j2004; entretanto, de forma implfcita. Apes a Reforma do [udiciario,
o referido principio tornou-se expresso no texto constitucional, no inciso
LXXVIIl do art. SQ.

Aprevisao expressa, todavia, por si so, nao garante a eficacia do prin
ciplo, exigindo-se uma atuacao do poder publico e das partes do processo
no sentido de par em pratica os instrumentos previstos no ordenamento
juridico para se assegurar 0 regular tramite processual.

A reforma constitucional consignou, ainda, a necessidade de aperfei
coamento e racionalidade da tutela jurisdicional, imputando a necessidade
da reconstrucao do arcabouco normativo infraconstitucional, exigindo do
legislador ordinario a sua irnplernentacao, com a eliminacao de expedientes
nao raro procrasttnatorios do resultado final, util e pratico da prestacao
jurisdicional.

Por outro lado, a busca excessiva pela brevidade no tramite dos feitos
torna possivel a ocorrencia de irregularidades e imperfeicfies no processo,
ocasionando nulidades dos atos processuais praticados e violando os fun
damentos do principio da razoavel duracao do processo.

Necessita-se, portanto, do equilibrio entre 0 principio da seguranca
jurfdica e 0 principio da efetividade. 0 processo nao podera tramitar de
forma muito ampla, pois podera comprometer a eficacia da prestacao ju-
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risdicional, que sera proferida tardiamente. Nesse caso, 0 resultado tardio
podera ensejar 0 desinteresse das partes no resultado da demanda, tornando
inocua a decisao final. Da mesma forma, 0 processo nao podera tramitar de
forma excessivamente eelere, pois podera comprometer 0 exercicio do con
traditoric e da ampla defesa, violando 0 devido processo legal e os direitos
fundamentais das partes.

Assim, com as transforrnacoes ocorridas no ordenamento juridico
vigente, constata-se 0 surgimento de urn aperfeicoarnento da tutela juris
dicional, decorrente da mudanca paradigmatica da defesa dos direitos fun
damentais, influenciando no exercicio do poder constituinte formal e na
elaboracao de normas cada vez mais definidoras de garantias.
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Foucault e Gadamer: olhares sobre herrneneutica

Celia Regina Ody Bernardes'

1 lntroducao

Este estudo busca destacar alguns elementos da reflexao filosMica
de Michel Foucault e de Hans-Georg Gadamer, de modo a compreender em
que medida convergem (e divergem) suas perspectivas teoricas acerca da
hermeneutica. A analise se inicia pelo exame do tema nos primeiros escritos
de Foucault, cuja crftica arqueologica objetiva verificar 0 que e 0 saber que
e 0 nosso hoje (item 2) e, assim, caracterizar 0 sistema de interpretacao ao
qual pertencemos (item 3). Em seguida, trata-se de examinar a nocao gada
meriana de "experiencia" da verdade (item 4), importante para compreender
alguns dos elementos integrantes da "herrneneutica de si" desenvolvida por
Foucault em seus ultimos an os de reflexao (item 5).

2 Foucault e hermeneutica

Grande parte da producao teorica de Michel Foucault tern como preo
cupacao a herrneneutica e os sistemas de interpretacao. ja em seu primeiro
trabalho publicado, urn longo ensaio introdutorio a Le reve et l'existence, de
Ludwig Binswanger, apresenta favoravelmente a herrneneutica ontologies
de Heidegger, na qual se baseia a Daseinanalyse, em contraposicao ateoria
freudiana da imagem exposta em A interpretaciio dos sonhos e afenorneno
logia de Husserl desenvolvida nas Investiqaciies /6gicas'. Por elaborar in-

1 Jufza federal substituta.

2 Publicado original mente em 1954, esse texto foi coligido nos Dits et ecrits. FOUCAULT, Michel.
Introduction (1954). In:__. Dits et ecrlts I: 1954-1975. 2. ed. Paris: Quarto Gallimard. 2001. 1708
p. Texto n. 1, p. 93-147. 0 interesse pela Daseinana/yse emantfestado em outros de seus primeiros
escrttos: 0 capitulo IV(La maladie et l'existence) de Maladie mentale et personnalite (Paris: Presses
Universitaires de France, 1954), La psychologie de 1850 a1950 (1957). In:__. Dits et ecrtts I,
op. cit., Texto n. 2, p. 148-165, e La recherche scientifique en psychologie (1957). In:__. Dits et

ecrtts I, op. clt., Texto n. 3, p. 165-186. Em 1976, durante a curso Em defesa da sociedade (College

de France, 1975-1976), Foucault volta a fazer referenda aanalise existencial (Cours du 7 janvier
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suficientemente a nocao de simbolo, a psicanalise estabelece urn vinculo
meramente eventual, possfvel, contingente, entre a imagem e 0 sentido,
faltando-lhe, portanto, uma grarnatica da imagern e uma analise do ate ex
pressivo em sua necessidade". Desse modo, conelui Foucault, a psicanalise
nao obteve sucesso em unir "uma psicologia da imagem que marca 0 campo
da presenca e uma psicologia do sentido que define a campo das virtualida
des da linguagem. A psicanalise nunca conseguiu fazer as imagens falarern".'
A fenomenologia husserliana, ao contrario, conseguiu "fazer as imagens
falarem", mas tam bern e inferior a Daseinanalyse, por nao haver conferido
"a ninguern a possibilidade de compreender sua linguagern"."

Depois desse ensaio, apesar de haver se manifestado ocasionalmente
sabre herrneneutica e interpretacao, sobretudo em textos dedicados a lite
ratura", e somente com a conferencia Nietzsche, Freud, Marx (julho de 1964)

1976. In:__. Dits et ecrtts II: 1976-1988. 2. ed. Paris: Quarto Gallimard, 2001. 1736 p. Texto n.

193, p. 160*174, p.162) e, no fim de 1978, comenta 0 Infcio de sua vida intelectual como 0 momento

em que, sob a "tnfluencla" de Heidegger, tomou a analise exlstencial como referencia (Entretien
avec Michel Foucault (fim de 1978). In: __. Dits et ecrtts II, op. cit., Texto n. 281, p. 860-914.
p. 877). DREYFUS, Hubert; RABINOW, Paul. Michel Foucault, uma trajet6ria filosofica. para alem

do estruturalismo e da hermeneutlca. Rio de Janeiro: Forense Unlversitaria, 1995. 299 p. Michel
Foucault: beyond structuralism and hermeneutics. p. XIV, XVIl e XXIII.

3 Se nao ha relacao de necesstdade entre a imagem do sonho (urnsigna a interpretar) e 0 sentldc que

so mente 0 psicanalista pode desvelar, tem-se que na "escolha" de urn entre varlos sentidos possi
vets incide urn"Intoleravel" elemento de autorfdade, urnate de vontade - e nao de conhecimento

- no qual se pode perceber 0 exercfcto de urn poder de vlolencta simb6lica que elege 0 arbitrario
stgnlficativamente prevalecente. Sobre a posicao de Foucault em relacao ao psicanalista e apsica
nalise, cf.COLLING, Ana Maria. "0 celebre flo partlu-se", Foucault, a psicanallse e a historta das mu
Iheres. Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 32, n. 1, p. 125-158, mar. 1997. p. 156; e, tambem, DREYFUS,

Hubert; RABINOW, Paul. Michel Foucault ..., op. clt., p. 196-199. Sobre a relacao necessaria entre
unlformtzacgo do sentido (estabelecimento da Interpretacao "verdadeira"] e poder de vlolencia
simbolica (que dissimula relacoes de force ao impor signiftcacoes como legftimas), cf FERRAZ ju
NlOR,Tercio Sampaio.Introdurtio ao estudo do direito: tecntca. decisao, dominacao. 3. ed. Sao Pau
lo: Atlas, 2001. 364 p. p. 272, 279. Sobre a distincao entre ato de vontade e ato de conhecimento, cf.
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 3. ed. Sao Paulo: Martins Fontes, 1991. 377 p. p. 366-371.

4 FOUCAULT, Introduction, op. clt., p. 101. Salvo mencao em contra rio, as traducoes sao de nossa
responsabtltdade.

5 FOUCAULT, Introduction, op. clt., p.l07.

6 Cf., entre outros, os seguintes textos de Foucault: Dire et voir chez Raymond Roussel (verso de
1962). In:__. Dits et ecrtts I, op. cit., Texto n. 10, p. 233*243; Raymond Roussel. Paris: Quarto

Gallimard, 1963 Distance, aspect, origine (novembro de 1963).ln:__. Ditset ecrits1, op. cn., Texto
n. 17, p. 300-313; Laprose d'Acteon [mar-co de 1964). In:__. Ditset ecrits I, op. cit., p. 354-365,
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e em As palavras e as coisas (1966) que Foucault volta a tematiza-las mais
demoradamente. Nesse momenta, sua preocupacao concerne as "condicdes
de possibilidade" do ressurgimento da herrneneutica na modernidade,
quando interpretar se apresenta como a "tecnica rnais comum para dizer 0

verdadeiro'" e, mais do que nunca, "estamos a escuta de toda essa lingua
gem possivel, tentando surpreender sob as palavras urn discurso que seria
mais assencial." Desse modo, Foucault diagnostica uma das caracteristicas
que marcam mais profundamente a cultura atuaI: 0 excesso conflituoso de
interpreta~5es9.

Foucault desenvolve sua analise por meio de uma disciplina
retrospectiva que tern na atualidade seu ponto de partida, procedimento
somente possivel por diagnosticar uma especie de falha no solo cultural.
No caso da pesquisa elaborada em As palavras e as coisas, tratava-se do
questionamento do subsolo de nossa "consciencia moderna do sentido",
pois somente a partir de Freud, Saussure e Husserl e que pode aparecer na
cultura europeia a questao do sentido e da relacao entre a sentido e 0 signo";
Para verificar 0 que e 0 saber que e 0 nosso hoje!', Foucault merguIhou na
falha geologica que encontrou na cultura ocidental e retrocedeu ate 0 Renas
cimento. Isso foi necessario porque, para compreender 0 sistema de inter
pretacao fundado no seculo XIX, "ao qual ainda pertencemos", e necessario
tomar como referencia a tecnica existente no seculo XVI, uma herrneneutica
da semelhanca (na qual as palavras representam as coisas], suspensa pelo
racionalismo de Bacon e Descartes durante a Idade Classica (quando as pa
lavras representam as representacoes] e que ressurge, com outra forma, no

7 TERNES,Jose. Modernidade e linguagem. Fragmentos de cultura, Golania, v. 12, nesp. p. 35-46, out.

2002. p. 36.

8 FOUCAULT, Nietzsche, Freud, Marx (julho de 1964). In:__. Ditset ecrits 1, op. cit., Texto n. 46, p.
592-607, Bnsalo publicado em 1964. p. 593.

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

10 FOUCAULT, Michel Foucault, Les mots et les choses (marco-abrtl tacej.In: __.Ditset ecrtts I, op.

cit., Texto n. 34, p. 526-532. p. 528.

11 Em termos que evocam 0 que mais tarde denominaria de "ontologie crttica do presente", Foucault

formula seu projeto nos seguintes termos: "Determinar; em suas dlversas dlmensoes, 0 que 0

modo de existencia dos discursos, e especialmente os discursos cientfftcos,teve que ser na Euro

pa, a partir do seculo XVII para que se constitua 0 saber que e 0 nosso ho]e e, mais precisamente, 0

saber que se deu como dominio esse obleto curioso que e0 homem", FOUCAULT, Michel. Reponse

aune question (maio de 1968). In:__ Dits et ecrits I, op. ctt., Texto n. 58, p. 701-723. Bnsalo
publicado em 1968. p. 722.
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limiar da ldade Moderna (momento em que as palavras sao as palavras e as
coisas sao as coisas)". 0 proximo topico sera dedicado ao exame dos quatro
postulados da hermeneutica moderna descritos por Foucault.

3 Caracteristicas da hermeneutica moderna

Foucault inicia a conferencia Nietzsche, Freud, Marx lembrando que
os sistemas de interpretacao existem porque a linguagem faz surgir duas
suspeitas: (a) de que a linguagem nao diz exatamente 0 que diz, pois 0 sentido
menor, imediatamente manifesto, encerra e transmite urn senti do mais forte
porem oculto; (b) de que, alern da linguagem, ha outras coisas no mundo
que falarn, uma especie de linguagem que se articula de forma nao verbal".

12 FOUCAULT, Nietzsche, Freud, Marx, op. cn., p. 593. PEY, Maria Oly.Educaoio: 0 olhar de Foucault.
Florian6polis: Movimento (Centro de Cultura e Autofcrmacaol/Nx'F {Nucleo de Alfabetizacao
Tecnica do Centro de Educacao da UFSC), 1995. 319 p. p. 73-78. Com excecso de seus ultlmos
escritos (sobretudo 0 segundo e terceiro volumes da Hist6ria da sexua/idade), as "histor-ias" de
que Foucault se ocupou normalmente se situam no espaco ocidental e percorrem urn tempo que,
parttndo do Renascimento (seculo XVI), passa pela Idade Classica {seculos XVII e XVIII)e chega a
Idade Moderna (seculos XIX e XX). HABERMAS, JUrgen. 0 discurso filos6fico da modernidade: doze
ltcoes. Sao Paulo: Martins Fontes, 2002. 540 p. p. 340-341. MUCHAIL, Salma Tannus. Urnfllosofo
que pratica htstorlas. Cult, Sao Paulo, n. 81, p. 47~48, jun. 2004. Observe-se que Foucault sempre
rechacou 0 debate que opoe modernidade e p6s-modernidade; pOI' exemplo, em Structuralisme
et poststructuralisme (primavera de 1983). In: . Dits et ecrtts II, op. cit., Texto n. 330, p.
1265-1267, afirma que nem sequel' sabe 0 que se quer dizer quando se utiliza a expressao "pas
-modernldade". Ternes lembra que, etimologicamente, os termos "modemo" au "moderntdade"
provem do adverblo latina "modo" ("recentemente", "ha pouco"}, sendo nesse sentldo originarlo
que Foucault e Bachelard os utilizam, diferentemente "dos muitos outros que reservam tal de
nominacao para um passado ao qual. certamente, nao mats pertencemos". Cf.TERNES,Moderni
dade e ltnguagem, op. cit., p. 35. Neste estudc, examiner-se-a rnais demoradamente a hermeneu
tica "moderna" tal como caracterizada pOI' Foucault. Para uma caracterizacao do Renascimento e
da Idade Classlca, ct; de Foucault, os textos Nietzsche, Freud, Marx, op. cit, p. 593-594, 596~597 e
La prose du monde (janeiro-marco de 1966). In: __. Dits et ecrtts I, op. cit., Texto n. 33, p. 507
525 (este ultimo euma republicacao, Iigeiramente alterada, do segundo capitulo de As palavras

e as coisas, em que Foucault aborda a hermeneutica da semelhanca renascentista). Quanto aos
comentadores, cf. entre outros: DREYFUS, Hubert; RABINOW, Paul. Michel Foucault..., op. cit., p.
18-48; MACHADO, Roberto. Foucault, afi/osofia e a /iteratura. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.
187 p. p. 85-116; SALDANHA, Nelson. Ordem e hermeneutica: sobre as relacoes entre as formes de
organizacao e 0 pensamento Interpretatlvo, principal mente no direito. Rio de Janeiro: Renovar,
1992.311 p. p. 121, 123; TERNES,Modernidadee /inguagem, op. cit., p. 35-42.

13 FOUCAULT, Nietzsche, Freud, Marx, op. cit, p. 592-593.
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Noseculo XIX, Nietzsche, Freud, e Marx fundaram novamente a possi
bilidade de uma hermeneutica, deixando-nos em uma posi~ao desconfortavel,
na medida em que trazem tecnicas interpretativas que concernem a nos
proprios: nos, interpretes, devemos nos interpretar atraves dessas tecnicas,
assim como devemos interrogar os interpretes que foram Nietzsche, Freud,
e Marx. Suas obras provocaram 0 ressurgimento da hermeneutica nao por
terem multiplicado os signos ou conferido urn novo sentido ao que nao 0

tinha, mas porque mudaram a natureza do signa e a maneira pela qual 0

signo podia ser [nterpretado". Sao quatro as principais caracteristicas da
hermeneutica moderna, tratadas a seguir.

3.1 A exterioridade como a dimensao do novo espa<;o, diferenciado,
no qual os signos podem ser signos

Marx, Nietzsche e Freud modificaram 0 espaco de disposicao dos
signos. Se, no seculo XVI, os signos se dispunham homogeneamente em to
das as direcfies de um espaco hornogeneo, no seculo XIX, com a critica de
Nietzsche it "profundidade" ou com 0 conceito de "banalidade" em Marx,por
exemplo, os signos passaram a se repartir em urn espaco diferenciado, na
dimensao da exterioridade15

.

3.2 A interpreta<;ao como tarefa infinita

Ainterpretacao nao podia se apresentar como tarefa infinita no seculo
XVI porque a sarnelhanca, na qual se baseava, era limitada, ao passo que, no
seculo XIX, os signos se encadeiam em uma rede inesgotavel. Como exern
plos dessa ternatica. Foucault alude it recusa da "robinsonada" em Marx, it
distincao nietzschiana entre corneco e origem e ao inacabamento essencial
da demarche regressiva e analitica em Freud".

3.3 Ainterpretacao comotarefa interrninavel-e- primazia da interpretacao
em rela<;ao aos signos

Ainterpreta~ao nao pode terminar, porque todo signo e interpretacao
de outro signo, que, por sua vez, tambern e interpretacao de outro, nao haven
do herrneneutica absoluta: jamais se pode estar certo de haver encontrado 0

14 FOUCAULT, Nietzsche, Freud, Marx, op. cit, p. 595~596.

15 FOUCAULT, Nietzsche, Freud, Marx, op. cit, p. 595-596.
•

16ffOUCAULT, Nietzsche, Freud, Marx, op. cit, p. 597.
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texto ultimo au absolutamente primeira, au seja, que nao diga alga par tras
do que quer dizer. Assim ocorre com Marx, que, ao interpretar a relacao de
producao, sabe estar interpretando alga que ja se apresenta como interpre
tacao (mas que tambern, no 18 Brumario, nao apresenta sua interpretacao
como a interpretacao final); com Freud, que interpreta interpretacoes, e nao
signos; e, finalmente, para Nietzsche, para quem nao ha signos: as proprias
palavras sao interpretacoes'",

Nao ha nadade absolutamente primeiroa interpretar porque, nofundo,
tudo ja einterpretacao, cada signa eem si mesma nao a coisa que se
oferece ainterpretacao, mas interpretacao de outros signos. Nao ha
nunca um interpretandum que ja nao seja interpretans, porquanto e
uma relacao tanto de violencia quanta de elucidacao quese estabelece
na interpretacao. (...] a interpretacao [...] s6 pode se apoderar, e vio
lentamente,de uma interpretacao que ja esta ai,que ela devereverter,
revirar, tritutar a golpesde martelo. [...] 0 interprete [...] eo "verldico":
eo "verdadeiro", nao porque se apodera de uma verdade adormecida
para proferi-Ia, mas porque pronuncia a interpretacao que toda ver
dade tem por funcao recobrir. [...] 0 signo ja e uma interpretacao que
nao se apresenta comotal. Ossignos sao Interpretacces que tentam
se justificar, e nao ° inverse".

o excesso conflftuoso de interpretacoes, caracterlstico da cultura
contemporanea a que se aludiu acima, tornou-se estruturalmente possivel
em razao deste terceiro postulado: a interpretacao se faz infinitamente, sem
que haja um ponto absoluto a partir do qual se julgue e se decida'".

3.4 A lnterpretacao como obrigacao de se interpretar a si mesma
infinitamente

o ultimo postulado da hermeueutica moderna implica duas con
sequencias: em primeiro lugar, a interprete passa a ser a principia da
interpretacao: nao mais se interpreta a que ha no significado, mas, sim,
quem prop6e a interpretacao, Em segundo lugar, a interpretacao tem de se

17 FOUCAULT, Nietzsche, Freud, Marx, op. cit, p. 599-600, 603-604; Philosophie et psychologie [fe
vereiro 1965). In: __' Dits et ecrlts I, op. cit" Texto n, 30, p. 466-476. p. 472,

18 FOUCAULT,Nietzsche, Freud, Marx, op. cit" p. 599-600. Mais tarde, Foucault reafirma a retacao en

tre interpretacao e domlnacao/vlclencla, em Nietzsche, la genealogie, l'histoire (1971). In: __.
Ditset ecrtts I, op. err; Texto n. 84, p. 1011-1014.

19 FOUCAULT, Nietzsche, Freud, Marx, op. cit" p. 604,
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interpretar sempre a si mesma, nfio podendo deixar de se dobrar sabre si
mesma: a tempo da interpretacao ecircular. Com efeito, afirma Foucault:

Amorte da interpretacaoe acreditar que ha signos, signosque existem
primeirarnente, origtnariamente, realmente, como marcas coerentes
pertinentes e sistematicas, A vida da interpretacao, ao contrario, e
acreditar que ha somente interpretacoes".

Em resumo: Nietzsche, Freud, e Marxsao as fundadores da herrneneu
tica moderna, sistema no qual a ato interpretativo, enredando a proprio
interprete (que interpreta ao mesmo tempo em que se interpreta), tende a
prolongar-se indefinidamente, afalta de um fundamento ultimo. Eem razao
dessa circularidade que Nunes defende uma aproximacao entre Foucault
e Gadamer: a herrneneutica esclarece que nao pode haver "interpretacao
sem previa compreensao do sentido daquilo que nos propomos a entender",
fundamentando-se no principia da contextualidade. Essa ea Ideia de circulo
hermeneutico onde trabalha a interprete, no qual se encontra ao iniciar a
exegese e do qual nao sai ao terrnina-la: as conceitos elaborados no curso
da interpretacao ratificam, ampliam au corrigem, em beneficia do correto
entendimento do sentido, a cornpreensao liminar da qual se partiu. Para
Foucault, se

os interpretes tarnbem sao interpretados por suas proprias tecnicas de
interpretacao, entao 0 interpretans se reconhece no interpretandum.
Tcda interpretacao envolve uma preliminar e antecipada autocom
preensao do interprete'".

4 Gadamer e a herrneneutica

Neste topico, avaliar-se-a a fecundidade do tema gadameriano da
"consciencta de estar exposto aeficiencia da historia". Para se cumprir a
tarefa de derivar a estrutura mais primitlva do "ser-afetado-pelo-passado"
da nocao de espaco de experiencia, a melhor guia e a tema da "consciencia
de estar exposto aeflciencia da historia'?', desenvolvido par Gadamer: inde
pendentemente de que se tenha au nao consciencia, "as efeitos da historia

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

21 NUNES, Benedito. Poetica do pensamento. In: NOVAES,Adauto (Org,),Artepensamento, Sao Paulo:

Companhia das Letras; Mlnlsterio da Cultura/Funarte, 1994.495 p. p. 389·409,

RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa lIf. Sao Paulo: Papirus, 1997. 519 p. t.2, p. 373, 390,
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efeitual operam em toda compreensao.'?" Trata-se, entao, de compreender
a tema da receptividade a eficiencia da historia, de carater antissubjetivista.

A critica gadameriana ao metodologismo objetiva "lembrar a cons
ciencia julgante que a tradicao nos liga as coisas ja ditas e a sua pretensao a
verdade antes que submetamos esta ultima a pesquisa'?", 0 metodologismo,
em Gadarner, ea "pretensao de uma conscii'ncia julgante" de se apresentar
na condicao de "tribunal da historia" e "indene de todo preconceito", aproxi
mando-se, assim, da consciencia constituinte denunciada par Foucault". Em
Verdade e metoda, pode-se ler que

[...] a reflexao herrneneutica tern que estabelecer [...] urn agucamento
da autcconsciencia metodica da ciencia. [...] Nada alern do que essa
distancia de tempo torna possivel resolver a verdadeira questao cri
tica da herrneneutica, ou seja, distinguir os verdadeiros preconceitos,
sob as quais compreendemos, dos falsos preconceitos que produzem
os mal-entendidos. Nesse sentido, uma consciencia formada herme
neuticamente tera de incluir tambern a consciencia historica, [...] Urn
pensamento verdadeiramente hist6rico nao eurnobjeto, mas ea uni
dade de urn e de outro, uma relacao na quai permanece tanto a rea-

23 Segundo Gadamer, "em seu conjunto, 0 poder da hist6ria efeitual nao depende de seu reccnhe
cimento. Tal e precisamente 0 poder de hlstoria sobre a consciencia humana limltada: 0 poder
de lmpor-se inclusive af onde a fe no metodo quer negar a propria historicidade. Daf a urgencta
com que se imp6e a necessidade de tornar consciente a hist6ria efeitual: trata-se de uma exigen
cia necessaria it conscrencta cientfftca. Isso [...] nao significa [...] que ela pudesse se realtzar pura
e slmplesmente. A aflrmacao de que a hist6ria efeitual pode chegar a tornar-se completamente
consciente e tao hfbrida como a pretensao hegeliana de urn saber absoluto, em que a historla
chegaria acompleta transparencla e se eleva ria ate 0 patamar do conceito. Pelo contrario, a cons
ctencla htstorlco-efeltual e um momento da realizacao da propria compreensac. e [...] ja atua na
obcenctio da pergunta correta." GADAMER, Huns-Georg. Verdade e metodo: traces fundamentais de
uma hermeneutlca filos6fica. 3. ed. Petropolls: Vozes, 1999. 731 p. p. 450-451. (Grifos no original.)

24 RlCOEUR, Tempo e narrativa III, op. cit., p. 376-377, 382-383.

25 Ricoeur nao e 0 unicc a equiparar Foucault e Gadamer nesse aspecto. Boaventura de Sousa San
tos, per exemplo, afirma que uma das tres Fontes lntelectuais das quais advem a natureza retortca
do conhecimento cientfflco moderno e a crftica da epistemologia modernista e fundacionalista
efetuada, entre outros, pOI' Gadamer e Foucault. Alem dlsso. ve em Foucault a "ultima grande
tentativa de produzir uma teo ria crftica moderna [...], tomando [...] como alvo 0 conhecimento
totalizante da modernidade, a ciencla mcderna. [...] 0 nosso lugar e hoje urn lugar multicultural,
urn lugar que exerce uma ccnstante hermeneutlca de suspelcao contra supostos universalismos
ou totalidades." SANTOS, Boaventura de Sousa. Para um novo senso eomum: a clencia, 0 direito e
a polftica na transtcao paradlgmatlca. V. I: A crttica da raziio indolente: contra 0 desperdfclo da
expertencla. 3. ed. Sao Paulo: Cortez, 2001. 415 p. p. 26-27, 98.
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lidade da historia como a realidade do compreender htstorico, Uma
herrneneuttca adequada acoisa em questao deve mostrar na propria
cornpreensao a realidade da historia, Ao que eexigido com isso, eu
chama de "historia efeitual". Entender e, essencialmente, urnprocesso
de historia efeitual".

o tema da eflciencia da historia, entretanto, exige que sejam proble
matizados as tres conceitos que a nocao de "tradicao" comporta: "tradiclo
nalidade", "tradicoes" e "tradicao", "Tradicionalidade" eurn transcendental
do pensamento da historia que designa a "dialetica entre a dis tanciamenta
eo desdistanciamento", au seja, "a tensao entre a eficiencia do passado, que
padecemos, e a recepcao do passado, que realizamos". Trata-se do conceito
formal de tradicao, que "significa que a distancia temporal que nos separa
do passado" se apresenta como "uma transmissao geradora de sentido": a
tradlcao, assim, euma "operacao que so se compreende dialeticamente no
intercambio entre a passado interpretado e a presente interpretante'?". Para
Gadamer, a terna que responde ao da "tradicao transmitida" ea da "distancia
temporal" (Abstand):

otempo [...] nao emais [...] urnabismo a ser transposto porque divide
e distancia, mas e[...] a fundamento que sustenta a acontecer, onde
a atualidade finca suas raizes. A distancia de tempo nao e, por conse
guinte, alga que tenha de ser superado. [...] trata-se de reconhecer a
distancia de tempo como uma possibilidade positiva e produtiva do
compreender. [...] Quando procuramos compreender urn fenorneno
hlstorico a partir da distancia historica que determina nossa situacao
herrneneutica como urn todo, encontramo-nos sempre sob os efeitos
dessa historia efeitual."

Para pensar essa relacao dialetica, sao importantes as nocoes de "si
tuacao" e "horizonte": partindo do ponto de vista de que nos encontramos
em uma situacao, e que tal situacao nos limita, toda perspectiva se abre para
urn horizonte vasto, mas limitado, au seja, urn horizonte que se "oferece a
ser superado sem jamais ser incluidov", Nos termos de Verdade e metoda,

26 GADAMER, Verdade e metoda..., op. cit .. p. 446-448.

27 RICOEUR, Tempo e narrativa lll, op. clt., p. 377-379.

28 GADAMER, Verdadee metoda ..., op. cit., p. 445, 449.

RICOEUR, Tempo e narrativa III, op. clt., p. 378.
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"horizonte" e exatamente 0 termo que se aplica it dialetica entre passado e
presente, it "tensao constitutiva do espaco de experiencia'j":

A mobilidade historica da existencia humana apoia-se precisamente
em que nao ha uma vinculacao absoluta a uma determinada posicao,
e nesse sentido tampouco existe urn horizonte fechado. 0 horizonte e,
antes, alga no qual trilhamos nosso caminho e que conosco faz a cami
nho. Os horizontes se deslocam ao passo de quem se move. Tambern
o horizonte do passado, do qual vive toda vida humana e que esta af
sob a forma da tradicao, poe em movimento 0 horizonte abrangente.
Na consciencia hist6rica este movimento tao somente se torna cons
ciente de si mesmo".

Dizer que existe urn "horizonte em movimento" significa "conce
ber urn unico horizonte constitufdo, para cada consciencia historica, pelos
mundos estrangeiros sem relacao com 0 nosso, nos quais nos recolocamos
alternadamente"; tal entendimento afasta a ideia de urn "saber absoluto que
abole os horizontes" (HEGEL) ou de uma "multidao de horizontes incomen
suraveis" (NIETZSCHE) e da lugar it ideia de uma "fusao entre horizontes'V,
A questao principal da herrneneutica da consciencia historica e justamente
a tensao entre os dois horizontes, 0 do passado e 0 do presente:

Todo 0 encontro com a tradicao realizado com consciencia hist6rica
experimenta por si mesmo a relacao de tensao entre texto e presente.
Atarefa hermeneutica consiste em [...] desenvolve-la conscientemente.
Esta ea razao por que 0 comportamento hermeneutico esta obrigado a
projetar urn horizonte que se distinga do presente. Aconsciencia his
torica econsciente de sua propria alteridade e por isso destaca 0 hori
zonte da tradicao com respeito ao seu proprio. Mas, por outro lado, ela
[...]e[...]uma especie de superposicao sobre uma tradicao que continua

30 RICOEUR, Tempo e narrative1II, op. ctr.,p. 410, nota 35.

31 GADAMER, Verdade e metoda..., op. cit., p. 455.

32 RICOEUR, Tempo e narrativa Ill, op. cn.,p. 378. De acordo com Gadamer (Verdade e metoda..., op.
cn.. p. 455), "Quando nossa consclencla historica se desloca rumo a horlzontes historicos, isso
nao quer dizer que se translade a mundos estranhos, nos quais nada se vincula com 0 nosso:
pelo contra rio, todos eles juntos formam esse grande horizcnte que se move a partir de dentro e
que rodeta a profundidade hlstorlca de nossa autoconsclencta para alem das fronteiras do pre
sente. Na realidade, trata-se de urnuntco horizonte, que rodeia tudo quanta con tern em si mesma
a consciencia historlca. 0 passado proprio e estranho, ao qual se volta a consciencia hlstorlca,
forma parte do horizonte movel a partir do qual vive a vida humana e que a determina como sua
origem e como sua tradicao",
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atuante, e por isso ela recolhe em seguida 0 que acaba de destacar, com
o fim de intermediar-se consigo mesma na unidade do horizonte his
torico que alcanca dessa maneira. 0 projeto de urn horizonte historico
e, portanto, s6 uma fase ou momenta na realizacao da cornpreensao,
e [...] se recupera no proprio horizonte compreensivo do presente. Na
realizacao da cornpreensao ternlugar uma verdadeira fusao horizontica
que, com 0 projeto de horizonte historico, leva a cabo simultaneamente
sua suspensao, Nos caracterizamos a realizacao controlada dessa fusao
como a tarefa da consciencia historico-efeitual [precisamente na qual
se estriba] 0 problema central da hermeneutics. [...J. E0 problema da
aplicacao que esta contido em toda cornpreensao'".

As nocces de "sentido" e "interpretacao" possibilitam a transicao
entre 0 co neeito formal ("tradicionalidade", "distancia atravessada") e 0

conceito material ("tradis:5es", conteudo tradicional, tradicao-transmissao)
de "tradicao", Nesse segundo sentido, tradicao se refere a linguagem, ou
seja, as "coisas ja ditas", na medida em que "nos sao transmitidas ao longo
das cadeias" de (rejinterpretacao". Ao identificar a consciencia exposta a
eficiencia da historia e a recepcao dos textos do passado transmitidos ate
nos, Gadamer pode inverter 0 problema de Heidegger: 0 tema da compreen
sao da historialidade se transforma em seu inverse, qual seja, 0 da his tori
alidade da propria compreensao". Com efeito, a tese de Verdade e metoda
consiste justamente na afirmacao de que "0 momenta historico-efeltual e e
permanece efetivo e atuante em todo compreender da tradicao'?". Segundo
Gadamer, "so ha consciencla herrneneutica sob determinados condiciona
mentos historicos'?", e do fato de a existencia humana achar-se imersa em
tradicoes decorre que "a ideia de uma razao absoluta nao e uma possibilidade
da humanidade historica", Afirrnar que "a razao somente existe como real
e historica" significa que

a razao nao edona de si mesma, pais esta sempre referida ao dado
no qual S8 exerce. [...] nao ea historia que pertence a nos, mas nos e
que a ela pertencemos. Muitoantes de que nos compreendamos a nos
mesmos na reflexao, ja estamos nos compreendendo de uma maneira

33 GADAMER, Verdade e metoda..., op. cit., p. 458.

34 RICOEUR, Tempo e narrative Ill, cp. cit., p. 380.

35 RICOEUR, Tempo e narrativa Ill, op. cit., p. 380.

36 GADAMER, Verdade e metoda , cp. cit., p. 22.

GADAMER, Verdade e metoda , op. cit., p. 21.
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autoevidente na familia, na sociedade e no Estado em que vivemos.A
lente da subjetividade eurn espelho deformante. [...JPor isso os pre
conceitosde urn individuo sao, muito mais que seusjuizos, a realidade
hist6ricade seu ser 3B.

o terceiro sentido de "tradicao" e0 que alimentou a polemica en
tre a crftica das ideologias de Habermas e a hermeneutics das tradicoes de
Gadamer 39, porquanto conduz ao problema da apologia da tradicao. Todo
conteudo transmitido implica a questao do sentido, inseparavel da questao da
verdade: toda "proposta de sentido" (0 "regime de linguagem das tradicoes"]
e, ao mesmo tempo, uma "pretensao averdade" (que se liga "a ordem do
sentido"], Eeexatamente esse vinculo entre sentido e verdade que, segundo
Ricoeur, torna plausivel a defesa gadameriana do preconceito, da autoridade
e da tradicao, pela qual introduz "sua problernatica maior da consciencia
exposta aeficiencia da historia". Essas tres nocoes devem ser compreendi
das "relativamente apretensao das tradicoes averdade, pretensao incluida
no ter-como-verdadeiro de toda proposta de sentido" e que "nao procede
de nos, mas nos alcanca como uma voz vinda do passado, enuncia-se como
autoapresentacao das 'coisas mesrnas"?",

5 Consideracoes finais: experiencia, verdade e sujeito

Urnultimo tema sera examinado para se compreender em que medida
se relacionam as perspectivas filos6ficas de Gadamer e de Foucault: trata-se
da nocao de experiencia, na qual se articulam necessariamente a verdade
e 0 sujeito. A primeira parte de Verdade e metoda ededicada aexperiencia
estetica como lugar do acontecer da verdade, pensada com base na Erfahrung
hegeliana, ou se]a, como uma verdadeira experiencia que transforma aquele
que a empreende e que eportadora da verdade!'.

3B GADAMER, Verdade e metoda..., op. clt., p. 415-416. (Grifos no original.)

39 Sobre a "polemica" entre Gadamer e Habermas, cr. RICOEUR, Tempo e narrativa 1J/, op. ctt., p. 384
388, e STRECK, Lento Lutz. Hermeneutica juridica e(m) crise: uma exploracao hermeneutlca da
construcao do dlretto. Porto Alegre: Llvraria do Advogado, 1999. 264 p. p.189-198.

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

41 VATTIMO, Gianni. Para alem da interpretacao: 0 significado da hermeneutica para a filosofia. Rio
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1999. 153 p. p. 94. Para Gadamer; 0 verdadetro ser da obra de arte
consiste em "se tornar uma experiencia que ira transformar aquete que a experimenta. 0 'sujelto'
da expertencia da arte, 0 que fica e persevera, nao ea subietividade de quem a experimenta, mas

so
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Na definicao gadameriana de experiencia da verdade, encontram-se
os elementos tematizados por Foucault nos ultimos anos de sua producao
intelectual (1980-1984), quando se dedicou a"hcrmeneutica de si", quais
sejam, verdade e subjetividadev. Nos textos desse periodo. sao constantes as
referencias a urn determinado tipo de atividade, a uma experiencia ("ascese")
em que se encontram intimamente relacionadas a transforrnacao do sujeito
e a manifestacao da verdade. No curso que ministrou no College de France,
no ano letivo 1981-1982 (A hermeneutica do sujeito), Foucault se prop5e a
mostrar como, a partir do estabelecimento de uma relacao de si consigo, foi
possivel se constituir, na Antiguidade, urn tipo de experiencia de si caracte
ristica "da experiencia ocidental do sujeito por ele mesmo, mas igualmente
da experiencia ocidental que 0 sujeito pode ter ou se fazer dos outros"".
Nessa epoca, apresentam-se inseparaveis uma pratica de espiritualidade
(entendida como "as transforrnacoes necessarias no pr6prio ser do sujeito
que perrnitirao 0 acesso averdade") e a questao filos6fica do "como ter acesso
averdade"?", Portanto, 0 retorno a si, 0 trabalho sobre si, eestreitamente

a propria obra de arte". GADAMER, Verdade e metoda..., op. cit., p. 175 (grifo nosso). Eno homem
expertmentadc que se consuma 0 "valor de verdade da experlencia, que ens ina a reconhecer 0 que
ereal. Conhecer 0 que evern a ser; pois, 0 autentico resultado de toda experlencia e de todo querer
saber em geral", GADAMER, Verdade e metoda..., op. cit., p. 527.

42 Na tntroducao a 0 uso dos prazeres, Foucault justifica 0 abandono dos prcjetos de estudos an
terlormente anunciados (planejara a edicao de uma Hist6ria da sexuatidade, composta de sets
volumes) porque havia reorganizado suas pesquisas em torno da formacao. na Antiguidade, de
uma "hermeneutlca de st". A transformacao foi vantajosa, na medlda em que the permitiu desta
car alguns elementos uteis na elaboracao de uma htstor!a da verdade: "uma analise dos 'jogos de
verdade', dos jogos do verdadeiro e do falso atraves dos quais 0 ser se constitui historicamente
como experiencia, tsto e. como podendo e devendo ser pensada". E a partir dessas constderacoes
que Foucault rea valia as pesquisas desenvolvidas em seus livros anterlores, em que se tratava de
refletir sobre as seguintes quest5es: "Atraves de que jogos de verdade 0 homem se dedica a pen
sal' seu ser proprio quando se percebe como louco, quando se ve como doente, quando se reflete
como ser que vlve. fala e trabalha, quando se julga e se pune enquanto criminoso? An-aves de que
jogos de verdade 0 ser humane se reconheceu como homem de dese]o?". FOUCAULT, Michel. His
toire de la sexualite ll: l'usage des plaisirs. Paris: Gallimard, 2001. 342 p. p. 13~14. [Grifo nosso.)

43 FOUCAULT, Michel. l/hermeneutioue du sujet: cours au College de France (1981-1982). Paris:
Gallimard: Seuil, 2001e. 546 p. (Collection Hautes Etudes). p. 220-221.

44 FOUCAULT, Michel. Lhermeneutioue du sujet, op. ctt., p. 18. Em entrevista concedida em 1982,
Foucault aflrma que sua concepcso da atividade ftlosoftca como algo que Impllca a transforma
~ao de si per seu proprio saber se aproxima da experiencia estetica. Cf. FOUCAULT, Michel. Une
interview de Michel Foucault par Stephen Riggins. In: __. Dits et ecrits !I, op. cit., Texto n. 336,
p. 1344-1357. Entrevista concedida a Stephen Riggins em 22 jun. 1982. p. 1355. Entretanto, ede
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ligado ao saber das coisas: 0 aces so averdade depende de um trabalho do
sujeito sobre si rnesmo, uma especie de experiencia espiritual, uma arte de
viver (tekhni! tau biou) que irnpoe, a partir da Antiguidade, a questao: "como
devo transfonnar meu proprio eu para ser capaz de aceder averdade?'?".

A leitura e a escritura sao exercfcios asceticos de meditacao, pelos
quais 0 sujeito se desloca "em relacao ao que ele epelo efeito do pensamen
to". Nessas atividades, trata-se de um jogo que a pensamento efetua sabre a
proprio sujeito, e nao sabre as pensamentos do sujeito, a que explica que a
leitura filosofica, como entendida na Antiguidade, seja indiferente ao autor
au ao contexto da frase au da sentenca: objetiva-se nao tanto compreender
a que a autor quis dizer como constituir para si uma rede de discursos ver
dadeiros que sejam ao mesmo tempo princfpios de comportamento".

se ressaltar que, no lnicio da decade de 1970, houve ao menos uma ocaslao em que Foucault negou
tal aproxtmacao. como na discussao que se seguiu as conferenctas sobre A verdade e as [ormas

jurfdicas, pronunciadas no Brasil em 1973. Questionado por Rose Marie Muraro se a arqueologla
poderia ser considerada uma atividade aparentada aarte, Foucault afirma que desenvolve uma
especle de attvldade htstorico-politica que (nao se vinculando nem aarte nem a uma disciplina
"cientffica") se funda em "relacoes de continuidade e na possibilidade de definir atualmente ob
jetivos taticos de estrategia e de luta, precisamente em funcao disso", Trata-se de uma maquina
crttica que tern (ou deveria tel') uma Iuncao Iibertadora na medida em que fornece "do que passou
um modelo tal que permite que nos \ibertemos do que passou", FOUCAULT, Michel. La verite et
les formes juridiques. In: __' Dits et ecrttsI, op. cit., Texto n. 139, p. 1406-1514. Conferencias

pronunciadas em 21-25 maio 1973, p.1511-1512.

45 FOUCAULT, Lhermeneutique du sujet, op. ctt., p. 172. Frederic Gros, editor do curse, lembra que 0

manuscrito contem uma precisao nao dlscutlda pOI' Foucault pOI' ocaslao das aulas: "DaLenftm,
que a filosofia ocldental pode ser \ida em toda sua htstorta como a lenta lfberacao da questao
'como, em quais condicces se pode pensar a verdade?' em relacao a questao 'como, a que preco,
segundo qual procedimento e necessarlo mudar 0 modo de ser do sujeito para que atlnja a ver

dade?" (ibid" p. 172).

46 FOUCAULT, Uhermeneutioue du sujet, op. cit., p. 340-341. Esse e0 segundo domlnio da ascese (em
senti do estrtto, "ascese filosoflca"]: a transformacao da verdade em ethos, a constttuicao do "su
jeito de conhecimento verdadeiro como sujeito de a<;ao correta". Ao fim do curso, Foucault afirma
que a subjetividade ocidental se constitui quando 0 bios deixa de ser 0 objeto de uma tek!Jne (uma
arte razoavel e racional) e toma a forma de uma prova(<;ao) de si [epreuve de soiJ. tanto como
experi€mcia (pela qual nos conhecemos a nos proprios) quanto como exerdcio (aquilo atraves do
que podemos nos transformar. buscando a perfeic;ao de nos mesmos). Enesse movimento que se
enraiza a desafio que 0 pensamento ocidental dirige a filosofia: "como 0 que se da como objeto de
saber articulado sobre 0 domlnio da tekhne pode ser ao mesmo tempo 0 lugar em que se manifesta,
em que se testa e dificilmente se realiza a verda de do sujeito que somas? Como 0 mundo, que se
dii como objeto de conhecimento a partir do domfnio da tekhne pode ser ao mesmo tempo 0 lugar
em que se manifesta e em que se testa 0 'si mesmo' como sujeito etico da verda de?". Pode-se perce-
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Na introducao a 0 uso das prazeres, Foucault "atualiza" as praticas
de si a que vinha dedicando suas pesquisas e aplica a si mesmo as anti
gas artes da existencia, apresentando sua "escritura" como uma atividade
"etopoetica":", Par isso eque celebra 0 ensaio filos6fico - entendido en
quanta "provatcao) modificadora de si mesmo no jogo da verdade, como a
corpo vivo da filosofia, se ao menos for ainda hoje a que foi outrora, isto e,

bel', nesse "desaflo", duas das tarefas herdadas do Au[kliinmg: interrogar tanto as bases de nosso
sistema de saber objetivo como aquilo sobre a que repousa a experiencia de si [ibid., p. 397-398,
465-467).

47 0 termo e de Ortega, para quem a concepcao de filosofia como arte de vida e praxis estilistica de
senvolvida per Foucault deve muito a influencla de Pierre Hadot: ambos entendem a ascese "como
arte de vida, autoelaboracao e autoinfluencia", ou seja, enquanto "possibilidade de se equtpar"
que redunda em uma progressiva "consideracao de si", ORTEGA, Francisco. Amizade e estetica da

existencta em Michel Foucault. Rio de Janeiro: Graal, 1999. 184 p. p. 57-58. Em entrevista conce
dida alguns anos antes, Foucault ja se refere a sua "escritura" como uma atividade "ascetlca": "Ha
certamente muitas coisas ultrapassadas [em seus livros]. Tenho plena consciencia de me deslocar
sempre, ao mesmo tempo em relacao as coisas pelas quais me interesse, quanto em relacao ao que
ja pensei. Ecerto que [amais pen so a mesma coisa porque meus livros sao para mim experten
cias [...]. Uma experiencla e algo do qual se sal a si mesmo transformado. [...] a livre me trans
forma e transforma 0 que penso. Cada livro transforma 0 que pensava quando terminava 0 livre
precedente. Sou um experimentador e nfio um teorico. Chamo de teot-ico aquele que constrot urn
sistema geral [...J e 0 apllca de manelra uniforme a diferentes campos. Nao e 0 meu caso. Sou um
experimentador no sentido de que escrevo para me trans formal' a mim mesmo e nao mals pensar
a mesma coisa que anteriormente", FOUCAULT, Michel. Entretien avec Michel Foucault, op. cit.,
p. 860-861. No mesmo sentido e a posicao de Foucault na primelra versao da introducao geral a
Htstortoda sexualidade, quando explica porque mudou 0 plano original da obra: "talvez nso tivesse
sentldo se dar ao trabalho de escrever livros se eles nao devessem enslnar aquele que as escreve
o que ele nao sabe, se eles nao devessem conduzl-lo ate onde ele nao havia previsto. e se eles nso

devessem permitlr-lhe estabelecer consigo mesmo uma relacao estranha e nova. Adol' e a prazer
do livre consiste em ser uma experiencla", FOUCAULT, Michel.Preface a I"Histoire de la sexualite',
In: __. Dits ec ecrits II, op. cit., Texto n. 340, p. 1397-1403. Prtmeira versao da introducao geral
aHistoric da sexuatidade, publicada em 1984. p.1403. Pouco antes de sua morte, volta ao tema:
"Escrever urn livre eabolir 0 precedente". 0 intelectual tern pOI' tarefa "desprender-se de si", pais
esc rever se apresenta como urn "trabalho de modificac;ao de seu proprio pensamento e do pensa
mento dos outros". (FOUCAULT, Lesouci de la verite. 1n:__. Dits etecrits II,op. cit., Texto n. 350,
p. 1487-1497. Entrevista concedida a Fran~ois Ewald em maio 1984.p. 1494). Ha de se observar,
contudo, que tais preocupac;:6es ja estavam no horizonte quando da redac;:ao de A arqueologia do

saber (1969), em que Foucault pedia, ao terminal' a introdu<;ao: "Nao me pergunte quem sou e nao
me diga para permanecer 0 mesmo: euma moral de estado civil; ela rege nossos documentos de
identidade. Que ela nos deixe Iivres quando se trata de esc rever". FOUCAULT, Michel. L'arche%gie

dll savoir. Paris: Editions Gallimard, 2001. 275 p. Todas essas proposic;6es se ligam aos objetivos
ultimos da crftica arqueogenealogica: a luta contra imposiplo de uma identidade fixa, contra a
submissao da subjetividade e a favor de novas possibilidades de a~ao e de pens amento.
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uma 'ascese', urn exercfcio de si, no pensamento" - e qualifica seus estudos
como urn exercicio filos6fico em que 0 que esta em questao e "saber em que
medida 0 trabalho de pensar sua pr6pria hist6ria pode libertar 0 pensamento
do que pensa silenciosamente e the permitir pensar diferentemente'v".

Como "homem experimentado", Foucault sabe ser imprescindivel
renunciar a esperanca de atingir urn ponto de vista que acredita poder al
cancar urn conhecimento completo e definitivo de nossos limites hist6ricos.
Mas sua enfase - e tambern nesse aspecto se distancia de Kant - incide
sobre a ultrapassagem dos limites: todo seu trabalho, enquanto intelectual e
enquanto militante, esta ligado as lutas contra a submissao da subjetividade,
contra os grilh5es identitarios impostos pelas experiencias constitufdas. E
nao e por acaso que sua nocao de experiencia se aproxima do que Nietzsche,
Bataille e Blanchot, por exemplo, entendem por experiencia-lirnite, cuja fun
~ao e exatamente

[... j arrancar 0 sujeitode si mesmo, fazerde tal forma que naoseja mais
elemesmo ou queseja levado a seu aniquilamento oua sua dissolucao,
Iiurn empreendimentode dessubjetivacao [de-subjectivationj. [...j Meu
problema efazer [...] uma experiencia disso que somos, do que e[... j
nosso presente, uma experiencia de nossa modernidade a partir da
qual saiamos transforrnados".

48 FOUCAULT, Histoire de la eexuaiite II: I'usage des plaislrs, op. cit., p. 16-17.Nesse senttdo, afirma Fou
cault (ibidem, p. 15-16) que a (mica forma valtda de curiosidade e "aquela que permite se desprender
de si mesmo. De que valeria a obstinacac do saber se somente assegurasse a aquisicao de conhecl
mentos, e nao, de uma certa maneira e tanto quanta possfvel, 0 descarninho daquele que conhece?
Ha momentos na vida em que a questao de saberse se pode pensardiferentemente do que se pensa e
perceber diferentemente do que seve e indispensavel para continuar a olhar ou a ref'letir, [...J0 que e
entao a filosofia hoje - quero dizera atividade filos6fica - se nao 0 trabalho critico do pensamento
sobre si mesmo? Ese nao constste, ao Inves de legitimar 0 que ja se sabe. em buscar saber como e ate
que ponto seria possfvel pensar dlferentemente?" Sobre a distincao entre saber e conhecimento, cf.
FOUCAULT, Michel. Histoire de la sexuaiite 1I: l'usage des plalsirs, op. cit" p. 876.

49 FOUCAULT, Entretien avec Michel Foucault, op. cit., p. 862-863 (grifo nosso). Aontologia crttica do
presente man tern urn vinculo estrelto com a ativldade filos6fica entendida como ascese. Enesse
sentido que se pode compreender urn livro como Vigiare punir, elaborado a partir de "documentos
verdadeiros, mas de tal forma que, atraves deles, seja posstvel efetuar nao so mente uma constata
c;ao de verdade, mas tam bern uma experlencia que autoriza uma alteracao, uma transformacao
da relacao que temos conosco mesmos e com 0 mundo em que, ate entao, nos reconheclamos sem
problemas (em uma palavra, com nosso saber). [...] A experlencia pela qual conseguimos captar
de modo Inteligfvel certos mecanlsmos [...] e a maneira pela qual conseguimos nos destacar deles
percebendo-os diferentemente devem ser uma (mica e mesma colsa. Everdadeiramente 0 cora

c;ao do que face" (ibid" p. 864-865).
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o que esta em questao, para Foucault, e a recusa da identidade, pois
ser identificado equivale a ser localizado pelo poder", razao pela qual a luta
mais importante e a travada contra a subrnissao da subjetividade, sendo a
hist6ria uma construcao (nao uma fatalidade), e 0 presente, urn lugar de
domina~ao, manipulacao e destino, ao mesmo tempo que urn lugar de luta,
resistencia e transgressao que abre novas possibilidades de experiencia para
os sujeitos historicamente constituidos'".

lustifica-se, assim, 0 interesse de Foucault pelas "tecnicas de si", pro
cedimentos pelos quais tanto se pode fixar ou manter uma identidade como
transformar 0 individuo de acordo com fins determinados, como a construcao
de novos espacos de liberdade. E e exatamente para esta finalidade que 0

pensamento desempenha urn papel fundamental, qual seja, 0 de abrir em
nossos jogos socials, tao regrados e refletidos, "urn novo espaco livre"". De
modo que a "experiencia" se apresenta como a correlacao entre dominios
de saber, tipos de normatividade e formas de subjetividade que ocorre em
uma determinada cultura'". Para finalizar, pode-se afirmar que a critica ar-

50 Cf.FOUCAULT, Entretien avec Michel Foucault, op. cit" p. 868-869; FOUCAULT, Michel. Interview
de Michel Foucault. In: __. Dits et ecrits ll, op. ctr.. Texto n. 349, p. 1475-1486. Entrevista conce
dida a J. Francois e J. de Witem 22 maio 1981. p. 1486.

51 COLLING, Ana Maria. 0 celebre fio partiu-se: Foucault, a pstcaualise e a hist6ria das mulheres. Le
tras de Hoje, Porto Alegre, v. 32, n.L p. 125-158, mar. 1997. p. 127, 131, 154. Em apoio aposicao de
Colling, cf., por exemplo, os segulntes textos em que Foucault se refere a seus Iivros como "caixas
de ferramentas" a serem utilizadas nas lutas contra 0 assujeitamento: FOUCAULT, Michel. Les
intellectuels et Ie pouvoir. In: __. Dits et ecrits I, op. cit., Texto n. 106, p. 1174-1183. Discussao
entre Foucault e Deleuze ocorrida em 4 mar. 1972. p. 1177; La verite et les formes juri diques, op.
ctt., p. 1511-1512; FOUCAULT, Michel. Prisons et asiles dans le mecanisme du pouvoir. In: __.
Dits et ecrits I, op. ctt., Texto n. 136, p. 1389-1393. Entrevista concedida a M.D'Bramo e publicada
em 3 mar. 1974. p.1391; FOUCAULT, Michel. Dialogue sur le pouvoir. In: __. Dits et ecrits ll, op.
ctt., Texto n. 221, p. 464-477. Discussao informal com estudantes de Los Angeles ocorrida em
maio 1975. p. 476-477; FOUCAULT, MicheLPouvoirs et strategies. In:__. Dits et ecrits It, op. cit.,
Texto n. 218, p. 418-428. Entrevista concedida a Jacques Ranciere e publicada no inverno 1977. p.
427; FOUCAULT, Michel. Precisions sur Ie pouvoir. Reponses acertaines critiques. In: __. Dits

et ecrtts It, op. cit., Texto n. 238, p. 625-635. Entrevista concedida a P. Pasquino em fey. 1978. p.
633-634; FOUCAULT, Entretien avec Michel Foucault, op. cit., p. 911-912.

52 FOUCAULT, Michel. Pierre Boulez, I'ecran traverse. In: __' Dits ez ecrits II, op. cit.. Texto n. 305,
p.l038-1041. Ensaio publlcado em 1982. p.l041. Trata-se de urn artigo dedlcado a Pierre Boulez.
mas em termos transponlvels a suas pr6prias pesqulsas.

53 FOUCAULT, Michel. Subjectivite et verite. In: __ Dits et ecrtts II, op. cit., Texto n. 304, p. 1032
1037. Resumo do curso ministrado em 1980-1981. p. 1032; FOUCAULT, Histoire de la sexualite II:

l'usage des plaisirs, op. cit., p. 10. Para Foucault, os tres elementos fundamentais de nossa ex-
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queogenealogica de Foucault se pretende "uma provarcao) historico-pratica
dos limltes que podemos superar", ou seja, um "trabalho de nos mesmos
sobre nos mesmos enquanto seres Ilvres?", A conviccao de estar desenvol
vendo um "trabalho paciente" que contribui para dar "forma aimpaciencia
da hberdade?" - articulando, de um lado, a analise historica dos limites
(plano do assujeitamento) e, de outro, a construcao de estrategias que pos
sibilitem a superacao desses limites (plano da subjetivacao) - e uma das
poucas certezas produzidas por um espfrito como 0 de Foucault, coerente
o suficiente para se manter incoerente, fiel aatividade filosofica 0 bastante
para permanecer infiel ate mesmo a seu proprio pensamento.
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Muta\;ao constitucional: entre 0

pre-compromisso e a constltuicao viva

Clara da Mota Santos P. Alves'

1 lntroducao

o Senado nao precisa assentir com a decisao tomada pelo Supre
mo Tribunal Federal em sede de controle difuso de constitucionalidade' e
o depositario infiel nao pode ser preso", Essas duas proposicoes juridicas
aparentemente nao relacionadas possuem urn trace comurn: em ambos os
casos, 0 Supremo Tribunal Federal pode vir a adotar, ou em parte adotou,
concIus5es com base no argumento de que houve uma mutacao constitu
cional. A discussao brasileira em torno da interpretacao constitucional e da
possibilidade de alteracao das leituras do texto convive, em alguns mornen
tos, com a referencia a essa categoria.

A depender do julgamento, a alusao assume diferentes conceitos e
implicacoes. Por vezes, a Corte considera a mutacao uma simples diferenca
de interpretacao. Em outras, ela e citada como 0 tipo de modiftcacao cablvel
quando, em contextos excepcionais, explicitamente se contraria 0 texto.
Esta ultima vertente se desdobra na posicao de que a mutacao pode acar
retar 0 decreto de obsolescencia e imprestabilidade da norma, como uma

1 Juiza federal substituta.

z Rcl4.335/AC, reI.min. Gilmar Mendes. A aplicacao da mutacao constttucional nao foi consenso en
tre todos os ministros. Sepulveda Pertence, em seu voto, "ressaltou ser evidente que a convivencia
para lela, desde a EC 16/65, dos dots sistemas de controle tem levado a uma prevalencia do controle
concentrado, e que 0 mecanismo, no controle dlfuso, de outorga ao Senado da ccmpetencia para a
suspensao da execucao da lei tem se tornado cada vez mais obsoleto, mas affrmou que combate-lo,
por meio do que chamou de 'projeto de decreto de muracso constituctonal', ja nao serta rna is ne
cessario". 0 processo esta paralisado em funcao de pedido de vista do min. Ricardo Lewandowski.
Cf.lnformativo de jurlsprudencla do STF de numero 463. Disponivel em: <httpv/www.stf.jus.br/
portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4335&classe=Rcl&origem=AP&recurso=
O&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 24 jul. 2012.

3 HC 96772/SP, rel. min. Celso de Mello. Disponivel em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/pagi
pnador.jsp?docTP=AC&doclD=601192>. Acesso em: 24 jul. 2012.
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revogacao efetivada pelo poder constituinte derivado. E0 que vern sendo
defendido pelo ministro Gilmar Mendes no julgamento que trata da referida
superacao da necessidade de resolucao senatorial no processo de controle
de constitucionalidade.

A so utilizacao de urn conceito especffico para as situacoes de inter
pretacao evolutiva da constituicao conduz, em alguma medida, a ideia de
que podem existir outras leituras que ordinariamente deixem de considerar
os elementos que as circundam. Se em dados casos e necessario decretar
mutacoes constitucionais, talvez a nossa Suprema Corte esteja entendendo
que nao e fnsita a interpretacao constitucional a possibilidade de mudanca e
abertura para a construcao dos sentidos do texto. Falar em mutacao consti
tucional e, portanto, 0 ponto de partida para alguns questionamentos, afinal,
se considerarmos que a pratica jurfdica e essencialmente argumentativa
e interpretativa (DWORKIN, 2007, p. 17), qual seria entao a utili dade de
se reconhecer que ocorreu uma mutacao constitucional, e nao a simples e
rotineira interpretacao?

o debate sobre a conformacao do texto atraves da atividade herme
neutica decerto extrapola 0 ambito alinhavado pelo Supremo Tribunal Fe
deral ao sacar a mutacao constitucional como elemento do discurso, configu
rando uma das mais notaveis discuss5es constitucionais conternporaneas. A
modificacao substancial de sentidos tradicionais ou literals, ainda que nao se
utilize nenhum marco dogmatico, exprime a oposicao entre diferentes vis5es
sobre constitucionalismo e democracia. Como a ideia de constitucionalismo
ja e, por si mesma, paradoxal em relacao a premissa majoritaria", 0 avanco
desse espaco atraves da interpretacao passa a constituir uma problematica
ainda mais incandescente.

Esta, pois, em aberto 0 dilema da forma de constituicao viva que nao
faca erodir completamente a experiencia da constituicao escrita, 0 dilema
de como evoluir e ajustar 0 documento as necessidades tao rapidamente
novas, sem ruir 0 compromisso estabelecido.

Alern disso, no caso brasileiro, as decis5es do Supremo Tribunal Fe
deral nunca sao explicitas quanto asua abordagem de evolucao da Constitui
cao de 1988 e tambern por isso, ao fazerem usa da mutacao constitucional,

4 Thomassen (2006, p. 188) demarca, entretanto, que a democracia constitucional funclona por cau
sa da impossibilidade de decisao entre constitucionalismo e democracia, que passam a se colocar
em constante afastamento e reconctltacao.

62

I lornada de Clencias Socials

vern no sentido de agregar complexidade ao panorama. Aalteracao constitu
cional voltada, por exernplo, acondenacao de urn dispositivo ao ostracismo,
pelo julgamento de que ele nao mais serve ou e incoerente com 0 restante
do texto, representa urn agravamento a rnais da ten sao ja latente entre a
mudan~a e 0 pre-compromisso. Se e proprio da atividade de urn tribunal
constitucional a construcao de vis5es e a integracao de dispositivos muitas
vezes conflitantes, e adequado descartar uma regra em vez de empregar-lhe
uma nova compreensao? Podemos cogitar, por outro lado, se a solucao das
revoga~5es informais seria a melhor safda para a atualizacao da Constituicao
analitica brasileira ou ate se a adocao da mutacao constitucional nao implica,
ao contrario, urn subterfugio para 0 nao enfrentamento de uma posicao mais
clara a respeito de qual a vertente encampada pela Corte para a evolucao
constitucional.

A ternatica da reclamacao de numero 4.335/AC e muito rica em ar
gumentos e podera sedimentar a linha encampada pelo Supremo Tribunal
Federal quanto asua liberdade de construcao das mudancas constitucionais.
Sao multipias as quest5es acerca das perspectivas evolutivas da Constituicao
brasileira.

Para alern do nosso cenario jurisprudencial ate agora oscilante, exis
tern diferentes concepcoes de constituicao viva, que se manifestam seja pela
defesa da ampliacao do canon constitucional, agregando momentos e atos
que extrapolam 0 texto", seja ainda pelo processo de leitura criativa, tal
qual 0 defendido por Ronald Dworkin. Essas propostas entram em rota de
colisao com vis5es arraigadas em sentidos originalistas ou positivistas da
constituicao e sao importantes para que se verifique se 0 Supremo Tribunal
Federal poderia abracar alguma vertente mais coesa, sob 0 ponto de vista
teorico, acerca das mudancas da Constituicao de 1988.

A partir do olhar crftico sobre a pratica que incorpora a mutacao
constitucional como uma categoria aparte, pretendo confrontar a utilida
de e as consequencias da adocao dessa referencia, 0 cotejo das posicoes
do Supremo Tribunal Federal sera feito com os dois supostos extremos: 0

pre-compromisso e as propostas que avancam os supostos limites da inter
pretacao, como a da leitura moral dworkiniana. As perguntas que servem
de mote para este artigo serao se a constituicao viva, a ideia de mutacao em

5,A tese dos momentos constitucionais que estao fora da constitulcao pode ser encontrada em

{>iAckerman, 2006.
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si, e compativel com a constituicao escrita, com a pre-comprornisso estan
cado no passado, e se uma forma de leitura constitucional desatrelada da
perspectiva textual e a resposta cabivel para a equacao,

2 0 pre-compromisso constitucional

odilema da restricao as geracoes futuras esta na genese do consti
tucionalismo. A objecao de Thomas Jefferson (1816 apud SUNSTEIN, 2009,
p. 2) foi dura e reverberante: "as mortos nao tern direitos". Seu intento era
o de permitir a revisao dos pilares constitucionais a cada geracao.

Madison, em oposicao, concebia a governa constitucional como uma
forma de possibilitar a convivencia dernocratica duradoura, que nao se ani
quilasse pelo confronto de faccoes au grupos polarizados (SUNSTEIN, 2001,
p. 96). No Federalista de numero 9, Hamilton cita as exemplos da Grecia e
da ltalia com a proposito de ilustrar as desventuras do excessa de conflitos
a que se submeteram as republicas, ocasionando as sucessces constantes
entre anarquia e tirania. Par isso, a defesa era de um modelo que aplicasse
as virtudes do governo republicano, que inclusive nao se sabia a epoca ser
passivel de exito em grandes extensoes territoriais, em conjunto com um tipo
de uniao que aproveitasse as vantagens do governo monarquico nas suas
relacoes estrangeiras. Essa nova formula deveria, portanto, ter a qualidade
de agregar a diversidade, acomodando estados com distincoes relevantes
entre si, e ainda estimular a prosperidade e a consagracao do novo pais.

A preocupacao central dos constitucionalistas americanos, como se
pode ver, nao era a de criar um governa limitado, au declaracoes de direitos,
na linha do que havia sucedido na Franca. Arendt (2011, p. 195-196) explicita
que a verdadeiro foco da Carta de 1787 era a de estabelecer a poder, nao
limitar a govern0, mas instaurar um novo. A essencia desse projeto revolu
cionario nao podia ser meramente uma negacao - "0 governo limitado"-,
como as europeus acabaram identificando ser "a quintessencia das virtudes
da Constituicao americana". E,ressaltando as nuances entre as perspectivas
americana e europeia, especialmente a francesa, ela chama atencao para a
fato de que as americanas, conquanto revolucionarios, admiravam 0 governa
calma, brando, na forma que se desenvolvera na historia britanica.

Com a governa brando e ao mesmo tempo dernocratico, a estabili
dade constitucional almejada pelos federalistas ganharia forma atraves de
um processo de emenda que dependia da concordancia de tres quartos dos
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estados federados. Esse metoda preveniria a mudanca extremamente facil
_ capaz de tornar a Constituicao demasiado mutavel-e- e a extremamente
diffcil- que perpetuaria as defeitos revelados ao fango do tempo (MADISON,
2003, p. 275). A clara instituicao de emendas tambern tinha um proposito
politico. Na batalha de convencimento da ala refrataria a Constituicao de
1787, era mais interessante que ela fosse aprovada do modo que estava re
digida, permitindo-se emendas posteriores. Evitar excessivas alteracoes no
curso do debate aumentaria as chances de aceitacao do texto, considerando
as fortes restricoes que inclusive as aliados tinham quanta ao documento
(KELSTER,2003).

o pre-compromisso constitucional, entao, segundo a ideia mais
propagada, faz usa de dispositivos de maiorias qualificadas e atrasos, de
forma que a aprovacao de emendas se preste a tarefa de frear as quo runs
ocasionais e oscilantes e, em essencia, as paixoes que podem tamar conta
da sociedade em um contexto particular (ELSTER, 2009, p. 26). Entretanto,
como Jon Elster aneta, nao pode haver engano quanta a circunstancia de
que as constituintes nao fazem uma autorrestricao, a limitacao opera nao
para a geracao que redige, mas sim para as futuras (ELSTER, 2009, p. 137).
o compromisso se estabelece para frente e se abre para alteracoes lentas e
sutis, que nao culminem em conflitos incontomaveis e revolucoes,

Todavia nao se pode mais conceber a pre-compromtsso, no caso das
sociedades altamente complexas da contemporaneidade, como sendo uma
restricao tal equal aquela que um individuo pode impor sabre si mesmo
(ELSTER, 2009, p. 214). 0 tecido social fragmentado elimina essa coerencia
de comportamentos psicologicos, e problemas do processo politico tambem
contaminam a representatividade de assembleias constitucionais. E, par
conseguinte, ilusorta a suposicao do des interesse dos constituintes pelos
seus proprios grupos e demandas. Elster completa afirmando que "se as
constltuicoes sao, em geral, escritas em tempos de crise, nao e evidente que
as constituintes estarao particularmente sobrios" (ELSTER, 2009, p. 203).

Subjaz uma mitologia em torno do momenta da fundacao e ela deve
ser constatada e relativizada. Ha a elemento ficcional do povo enquanto
entidade, que cria a constituicao e par ela e tambem constituido (DERRIDA,
2002, p. 49), e somarn-se outros, como a suposto de que todos em igualdade
de condicoes se comprorneteram, com suas vontades canalizadas par re
presentantes voltados para a melhor pensar do futuro, desconectados das
questoes mais comezinhas da politica do seu tempo.

/',
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Adespeito dessas imperfeicoes do processo constitucional, que nao
raramente sao desprezadas, interessa detalhar algumas estrategias adotadas
pelo pre-compromisso, ao final das quais 0 debate democratico acha um me
lhor ambiente para se desenvolver, garantindo, a um so tempo, estabilidade
social e dissenso. As ditas estrategias consistem: i) no estabelecimento de
alguns direitos como pre-politicos, permitindo aos individuos que os exer
earn ainda que em contrariedade ao pensamento da maioria; ii) na protecao
da democracia contra os seus proprios excessos e maus julgamentos; iii)
na forrnulacao de previs6es estruturais que, como as regras de gramatica,
constroem 0 arcabouco pelo qual a discussao politica pode ocorrer, de modo
a permitir que os participantes se conduzam mais facilmente; Iv) na retirada
de alguns ternas da agenda politica, em relacao aos quais a discussao poderia
se tornar excessivamente explosiva (por essa linha de raciocinio, a liberdade
de religiao, alem de constituir urn direito nela mesma, e um topico conve
nientemente extirpado das deliberacoes]: v) na resolucao de problemas da
acao coletiva, pois muitas das disposicoes constitucionais sao no sentido
de evitar a pura e simples busca do interesse individual racional, que pode
gerar a barganha e as polarizacoes (SUNSTElN, 2001, p. 96-101).

Essa enumeracao evidencia que 0 constitucionalismo, antes de ser
uma filosofia ou abstracao que se sup6e necessariamente melhor do que
as outras formas de organizacao vividas na historia", apresenta vantagens
concretas em relacao a outros modeios. Alern das mencionadas, podemos
destacar ate mesmo a maior eficiencla e a facilitacao de relacoes pela at
mosfera de previsibilidade. Assim, sem recorrermos a mitologia e ao de
terminismo que, por vezes, busca induzir 0 constitucionalismo como unica
boa forma de estrutura social, 0 pre-comprornisso, de fato, representa mais
cornpensacoes e beneficios do que a ausencia dele, ainda que com 0 custo
da perda da agilidade nas decis6es em momentos de crise ou da sensacao
de engessamento do presente pelo passado.

Epor isso que se diz que, mesmo que determinadas decis6es constitu
cionais nao sejam as melhores, na maior parte do tempo, e mais vantajoso nao
se ter de decidir recorrentemente as quest6es que possuem grande potencial
de atrito. Aprofundando esse aspecto dos temas que as normas constitucio
nais acabam por retirar da arena politica e salientando que 0 documento

6 Cf.Norman Dorsen e outros: (2003, p. 13): "Theview that constitutionalism represents the natural
course of history, morally superior at that, is an ideological conceit that should have dissipated long
ago but like other suck myths, has infinite staying power".
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confere urn fundamento comurn ao povo de urn pais, Strauss (2010, location
1459) chega a urn ponto importante para os topicos subsequentes, quando
refere que, em muitos casos, a constituicao oferece respostas e, em outros
tantos, 0 seu texto limita 0 conjunto de respostas aceitaveis, Essa afirrnacao,
compartilhada por outros constitucionalistas que vislumbram 0 campo de
possibilidades do texto como a barreira para as mudancas constitucionais,
e 0 ponto da discordia erigido em relacao a vis6es como a da leitura moral
de Ronald Dworkin.

Se ha quem diga que a prepouderancia das alteracoes informais da
constitui~ao e a vinganca de Jefferson, outros tantos insistem que 0 seu ce
ticismo nao foi capaz de suplantar 0 aspecto do pre-compromisso constitu
cional. Em verdade, resta saber nao so qual a funcao do pre-compromisso
para a democracia mas de que modele de democracia estamos tratando.

oque importa neste breve olhar sobre 0 pre-compromisso e acentuar
que ele apresenta vantagens concretas, que existe uma pleiade de assuntos
que busca deixar intocados e perenes (apenas relativamente), bern como
que as mudancas dentro do sistema devem ser lentas, graduais. Contudo, a
sua manifestacao atraves da convencao da linguagem acaba por retornar as
quest6es relativas aos limites da interpretacao. A mutacao constitucional e
legitima quando acintosamente se prop6e a superar esse entrave? Antes de
aprofundarmos essa indagacao, e preciso avancar no que se compreende
como mutacao constitucional.

3 Sentidos atribuidos it mutacao constitucional

A mencao inicial a existencia de sentidos distintos de mutacao cons
titucional na jurisprudencia do Supremo Tribunal merece, de logo, urn de
talhamento para que se discriminem quais deles importam ou mesmo se
todos eles nao sao, em verdade, urn so.

o constitucionalismo norte-americano nao categorizou dogmati
camente 0 problema da mudanca da constituicao atraves da atividade dos
interpretes, Difusamente fala-se em constituicao viva, mas, como e proprio
daquele sistema, sem a correlacao com institutos juridicos formais. 0 termo
"mutacao constitucional" deriva da tradicao continental; para os alernaes,
denornina-se verfassunqswandel, e pode ser encarado, sob urn ponto de vis
ta mais amplo, como a mudanca da situacao constitucional em que se acha
uma comunidade ou como a relacao entre direito constitucional e realidade

i»
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social (BOCKENFORDE, 2000, p. 181-182). No entanto, a sua acepcao mais
conhecida e especifica foi introduzida por Laband (BULOS, 1996, p. 25-43)
para significar uma tentativa de distinguir a reforma constitucional sujeita a
procedimentalizacao de outro tipo de mudanca que altera 0 seu significado
por meios informais.

A preocupacao alerna, quando estabeleceu 0 conee ito de mutacao
constitucional, era de carater formalista. No contraste entre a norma escrita
e a situacao jurfdica real, caberia ao jurista urn papel de realcar as caracte
risticas de rigidez e estabilidade da constituicao (VECHI, 2005), livrando-a
da perda do seu espirito ao lange do tempo. A perplexidade da epoca era
concernente a falta de normatividade constitucional, que fazia com que a
realidade estivesse em descompasso com 0 texto.

Por ai se ve que a visao brasileira de mutacao constitucional etributa
ria de uma heranca de conservacao da constitulcao, e nao de efetiva reforma.
E, alern disso, por ser urn elo com a formalizacao, 0 conceito esta atrelado
as crises da nossa propria teo ria constitucional, derivadas da construcao
de urn direito publico sob 0 palio dos esquemas dos institutos do direito
privado. E0 que Bercovici (2003, p. 80) critica como sendo a busca por uma
"metodologia exclusivamente juridica" e a tentativa de depuracao do direito
dos temas politicos.

Por esse introito hlstorico do conceito, ja percebemos que qualquer
sentido de mutacao constitucional empregado pelo Supremo Tribunal Fe
deral cumpre a funcao aprioristica de ser a casca de cientificidade que reveste
os avances do Tribunal. E0 verniz de neutralidade que retira os holofotes
de quest6es politicas latentes.

Mas, por tras do conceito de mutacao constitucional e a despeito
dele, nao deixa de existir a controversia entre 0 compromisso constitucio
nal firmado no tempo e as adaptacoes que se vao impondo a revelia dos
mecanismos formais.

Daf que a falta de uma identidade terminol6gica ou teorica nao sig
nifica que nos Estados Unidos nao se travaram - e nao se travam -, sob
outro enfoque, conflitos ao derredor da mesma problematica, Einegavel que
o cenario de uma antiga Constltuicao escrita, que esta envolta na mfstica do
nascimento do pais, na ideologia das revolucoes liberals, numa permanente
oscilacao entre estar presente e distante da realidade contemporanea, faz 0

caso norte-americano extremamente auspicioso para 0 debate sobre quae
legitimos sao os avances nas leituras do texto.
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otema nao adquire la uma dlmensao simplesmente acadernica, con
sistindo na raiz de profundas dlvergencias politicas e ideologicas de aIcance
popular. Urn exemplo do tom do debate ea capa da revista Time em home
IId t5e 'c" ao aniversario da independencia americana, que lancou a pergunta
sobre se a Constltuicao ainda importa, considerando que os fundadores nao
conheciam a existencia do cornputador, do autornovel, dos antibi6ticos e da
cantora Lady Gaga, tudo para ressaltar que 0 apego a urn suposto sentido
original da Ccnstituicao se converteu na bandeira de movimentos populares
conservadores'. Eimportante fazer 0 reparo a linha de raciocinio do peri
6dico somente quanta ao fato de que 0 originalismo nao prega a simples
transposi,ao do mundo de 1817 para os dias de hoje. 0 originalismo advoga,
em sintese, que sejam aplicados os valores dos framers, definidos no contexte
do mundo que eles conheciam, ao mundo que nos conhecemos", Dito isso,
cabe reconhecer que a polernica descrita, de fato, alcancou as ruas e tarnbem
aqui, com as devidas peculiaridades, tern relevo para toda uma variedade
de decis6es que se amparam no novo papel mais ativista assumido pelo Su
premo Tribunal Federal. Nao que se va discutir originalismo no Brasil nos
termos em que ele ediscutido nos Estados Unidos, porern eincgavel que,
se nao houvesse uma ideia de constituicao, qualquer que seja, mesmo que
simplesmente sernantica, nao teria havido nenhum tipo de reacao negativa
a interpretacao que 0 Supremo Tribunal Federal deu a regra segundo a qual
a uniao estavel se da entre homem e mulher.

o direito constitucional norte-americano acabou por desatrelar a sua
evolucao da edicao de emendas inclusive pela grande dificuldade de opera
cionalizar a exlgencia constitucional de assentimento de muitos estados da
federacao, Urnsistema de reforma dependente em excesso do consentimento
dos estados nao se conformaria mais a urn pais fortemente centralizado no
governo federal, e essa, para Ackerman (2007, p. 1743), euma forca dtnamica
que esta por tras da constituicao viva. Contrariando em certa medida a ge
neralizacao de que uma constituicao muito diffcil de ser modificada tende
a revogacao, os Estados Unidos, atraves de uma atuacao judicial intensa e
inovadora em dados mementos, promoveram a atualizacao do documento
no tempo. 0 parametro constitucional foi alargado para acolher alguns su
perprecedentes (Brown vs. Board ofEducation, Roe vs. Wade, entre outros),

7 Cf.Time, v.178,.n.l, 4 jul. 2011.

S Lawrence H.Tribe e Michael C.Dorfcitam 0 conceito do juiz Borknesta passagem. Cf TRIBE;OGRE
1991 p. 69.

69



Escola de Magistratura Federal da 1s Regiao

os quais, mesmo eventualmente impopulares, sao estreitados ou diminuidos,
mas nao superados.

Essa especifica observacao de Ackerman nao deve ser entendida
como se significasse que, sendo facilitadas as reformas, as alteracoes da
Constituicao a elas se resumiriam, mas sim que urn forte componente do
desenvolvimento da jurisprudericia constitucional americana tern como
fonte 0 custoso procedimento para se viabilizar uma reforma.

Convivem, entao, duas realidades quanta ao modo de lidar com 0

tema posta: a norte-americana, que possui um vies organico e difuso no
aspecto te6rico, ja que, sob 0 manto da living constitution, estao diferentes
autores e pontos de vista, e 0 problema mais se impas pelas decis5es da Corte
do que pela necessidade de sua dogmatizacao, e a gerrnanica, que parte de
um esforco de cientiflclzacao das quest5es do direito constitucional, por esse
caminho, se incorporando ao discurso dos tribunais.

Se situarmos a cornpreensao do Supremo Tribunal Federal acerca da
mutacao dentro dessas duas balizas, notamos que ela nao destoa da matriz
formal-positivista de Laband. a que se pode acrescentar, no entanto, e que
nao se verifica uma coerencia na atribuicao de sentido acategoria,tampouco
no silencio em relacao a ela. au seja, se houvesse um sentido claro e uma
utilidade peculiar no conceito de mutacao constitucional, a sua mencao nao
seria erratica, Ela seria uma ferramenta manejada em julgamentos mais
claramente colidentes com 0 texto, a exemplo do caso de autorizacao das
uni5es homoafetivas, e nao, em grande parte das vezes, encerraria um sim
ples reforco argumentativo para mudancas jurisprudenciais.

Na reclamacao de numero 4.335/AC, 0 ministro Gilmar Mendes de
senvolveu em maior detalhe aquilo que parece ser compreendido ordinaria
mente como mutacao constitucional no Brasil. a pensamento, em slntese, e 0

de que, diante da mudanca do contexto social, pode-se atribuir novo sentido
ao texto da Constituicao, sem que seja, contudo, promovida a sua alteracao
atraves de mecanismos formais.

Diferentemente, nos julgamentos de sua relatoria que aplicam 0 en
tendimento sobre a prisao do depositario infiel, 0 ministro Celso de Mello
afirma 0 objetivo da mutacao como sendo 0 de adequar a interpretacao que
o Poder [udiciario faz da Constituicao Federal "com as novas exigencias,
necessidades e transforrnacoes resultantes dos processos sociais, econorni-
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cos e politicos que caracterizam, em seus multiples e complexos aspectos,
a sociedade contemporanea'",

A vertente do ministro Celso de Mello dilui a mutacao constitucio
nal, pois e distinta a tarefa de modificar a Constituicao daquela de arejar as
posi~5es do Tribunal por novas circunstancias,

Barroso (2010, p. 126-138), equiparando a mutacao amanifestacao
do "poder constituinte difuso", adota linha similar ado ministro Celso de
Mello e des creve que

haven, mutacao constitucional quando, par exemplo, 0 Supremo Tribu
nalFederalvier a atribuir a determinada norma constitucional sentido
diverso do que fixara anteriormente, seja pela mudanca da realidade
social au par uma nova percepcao do Direito.

Emnota de rodape, ele complementa que 0 fenomeno e mats profundo do que
a simples mudanca de jurisprudencia, pois, para ser legftima, seria necessario
lastro democratico, Deveria haver "uma demanda social efetiva por parte da
coletividade, estando respaldada, portanto, pela soberania popular". Outro
limite que faria estancar a mutacao seria 0 das "possibilidades sernanticas do
relata da norma" e a "preservacao dos principios que dao identidade aquela
especifica Constituicao".

a caminho conciliat6rio de Barroso faz a sua tentativa de conceitu
acao acabar sendo frustrada. a dilema da constituicao viva ou mutante gira
em torno justamente da superacao dos limites sernanticos, de sorte que, ao
se confinar 0 problema da mudanca de sentido da constltuicao a uma nova
interpretacao possivel no espectro textual, toda uma gama de alteracoes
acabaria fora da definicao, 0 que a torna inveridica ou inservfvel.

Quando sao prolatados votos no Supremo Tribunal Federal no in
tuito de que seja sepultada a resolucao do Senado Federal ou permitida a
uniao estavel entre pessoas do mesmo sexo; quando a Suprema Corte norte
-americana pas fim aera locheneriana ou asegregacao racial nas escolas,
nao houve uma clara autolimitacao pelas possibilidades de sentido do texto
constitucional. E esse e 0 ponto de questionamento da legitimidade dessas
posicoes jurisprudenciais.

96772jSP, rel. min. Celso de Mello. Disponfvel em: <http://redir.stf.jus.br/paginadarpub/pagi
nador.jsp?docTP=AC&doc!D=601192>. Acesso em: 24 jul. 2012.
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orespaldo de soberania popular para a adaptacao constitucional tam
bern e contestavel no que tern de pouco aferivel, e, par outro lado, a adocao
do pensamento majoritario como norte para as decis6es constitucionais nao
e uma garantia de boas decis6es. Ainclinacao dos jufzes com base no argu
menta de que muitos individuos estao pensando em urn sentido au outro, a
que se pode manifestar atraves do apelo as tradicoes, a opiniao publica au
ao que se faz em outros paises, e, par exernplo, uma forma potencialmente
ruim de resolucao dos problemas afetos aos grupos minoritarios (SUNSTEIN,
2009, p. 213).

Acompreensao rnais cristalina do que e a rnutacao constitucional para
a Supremo Tribunal Federal, portanto, e aquela pro posta pelo ministro Gil
mar Mendes. Essa e a versao que se enlaca com uma perspectiva teorica rnais
nitida, ainda que criticavel. Nas outras manifestacoes da Corte, a mutacao
constitucional e mera coadjuvante na argumentacao, nao se desenvolvendo
de maneira explicita a visa a do Tribunal quanta ao seu proprio papel na
evolucao do sentido do texto constitucional.

Nessa perspectiva, que pode vir a se consagrar na reclarnacao de
numero 4.335/AC, haveria casas diferenciados nos quais a Corte se permite
realizar uma transgressao clara do texto, atualizando a documento a realida
de. 0 componente diferenciado da posicao ora dominante nesse julgamento
e a de que a Supremo Tribunal Federal se permite decretar expressamente
a revogacao de uma norma constitucional. Na hipotese da rsclamacao, a
objeto a ser tachado de anacronico e a art. 52, X, da Constituicao de 1988.

Esse e urn trace capaz de tornar peculiar a nossa historia de mu
danca constitucional. A preponderar a linha do ministro Gilmar Mendes,
a caracterfstica analftica da nossa Constituicao faria com que a Tribunal
assumisse urn comportamento diferente daquele praticado pela Suprema
Corte norte-americana, pais la, embora sejam profundamente alteradas as
compreens6es dos dispositivos, nunca se chegou a declarar que uma deter
minada norma nao mais se harmoniza com a restante do texto, como que a
extirpa-la do conjunto.

Caso flzessemos uma gradacao,em primeiro plano estariam as alteracoes
que rompem com a que se entendia a respeito de urn preceito constitucional, com
a seu sentido tradicional au semantico, e, num plano mais radical,figuraria a po
stcao que admite a verdadeira revogacao de dispositivos pelo Supremo Tribunal
Federal. Par isso, todas as conslderacoes que serao feitas a respeito da ultima
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linha se aplicam igualmente a primeira modalidade da mutacao constitucional,
que e mais contida do que a veiculada na reclarnacao 4.335/AC.

oretrato de como temos lidado com as suas proprias mudancas cons
titucionais no ambito do Supremo Tribunal Federal e de uma categorizacao
formal sem maior enfrentamento da funcao da propria Corte no processo
evolutivo. Amutacao constitucional aparece como uma classificacao de cunha
tecnicista a revelia da qual as muitas efetivas mudancas sao feitas. Eneces
saria, com isso, passar da critica terrninologica para a crftica de conteudo,
Afinalde contas, as quest6es da rnutacao constitucional, apartado a conceito,
sao as quest6es problernaticas da interpretacao constitucional como urn todo.

4 A constituicao viva e a leitura moral

Aleitura moral da Constituicao de Ronald Dworkin foi eleita a para
digma central deste topico porque ela simboliza bern a controversia sabre
as limites da interpretacao. Ea tipo de aporte teorico que divide correntes,
que e urn marco a ser defendido au batido.

otrabalho de Dworkin ganhou destaque inicial com a sua critica fer
renha ao positivismo juridico de H. L. A. Hart. Embora as objecoes tenham-se
modificado ao longo do tempo, a substrata das primeiras crfticas era a de
que a positivismo nao sabia trabalhar com a padrao normativo denorni
nado principia. Assim, pela sintese do proprio Dworkin (2010, p. 27-28),
a positivismo entenderia a direito como urn conjunto de regras utilizadas
pela comunidade com a proposito de determinar qual comportamento seria
punido au coagido pelo poder publico. Adernais, a direito iria ate onde exis
tissem regras, pelo que, sendo constatada uma omissao, a juiz decidiria de
acordo com a seu "discernimento pessoal" (discricionariedade). Par fim,para
as positivistas, a obrigacao jurfdica deveria sempre decorrer de uma regra
jurfdica valida. Logo,se a juiz decidisse de acordo com a discricionariedade,
nao estaria fazendo valer urn direito jurfdico.

Mas a que realmente tern pertinencia com a estudo da mutacao cons
titucional e a oposicao construida na obra 0 imperio do direito, pais, como
pontua Shapiro (2007), nao grassa mais duvida quanta a circunstancia de
que mesmo a positivismo pode trabalhar com principles. As provocacoes
de Dworkin que estao em pauta sao de outro vies. Ha a pergunta sabre se e
possivel divergir teoricamente acerca do que e a direito e ainda assim cons-
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truir urn debate proficuo", sobre quanto a convencao da linguagem e u~
limite as possibilidades hermeneuticas e ainda sobre 0 grau de mtersecao

entre juizos morais e juridicos.
A questao da discordancia sobre 0 conceito de,direito seria, p::ra

Dworkin, de indole interpretativa, de modo a trazer rrniltiplas conseq~en
cias a analise de casos concretos. Avisao positivista do direito padecena do
"aguilhao sernantico", que e 0 vicio segundo 0 qual s6 se ~ode discutir sen
satamente se (e apenas se) todos aceitam os mesmos cntenos para decidir
quando as posi~6es sao bem fundadas, mesmo que nao se possa afirmar com
exatidao que criterios sao esses. Resumindo seu pensamento a.cerca dessa
expressao, ele afirma que as teorias semanticas negam a POSs:blhdade de
uso flexivelda palavra "direito", que elas perseguem uma definicao estanque.
Raz (2001, p. 11), por sua vez, nao sem antes diminuir ~ sua importancia
("ate 0 momenta da publica~ao de Dworkin, nenhum filosofo do direItO se
via na tarefa de estar descrevendo a palavra direito"), sintetiza 0 "aguilhao"
como 0 argumento de que alguns conceitos nao poderiam ter uma explicacao

semantica.
Se Dworkin defende que, para 0 positivismo, nao seria cabivel a di

vergencia te6rica quanto aos fundamentos do direito e todos teriam de estar
compartilhando das mesmas conven~6esenquanto premissa para 0 desen
volvimento da pratica juridica, Raz (2001, p. 17) rebate que afinal tod~s as
mterpretacoes sao "explica~6es de conceitos", dai que "uma interpretacau de
Hamlet nao e uma interpreta~aodo conceito de Hamlet, mesmo se exlstisse

tal conceito".
Adissonancia entre Dworkin e Raz e quanto a possibilidade de uma

teo ria descritiva do direito, ainda que eles porventura assumam diferentes
acapcoes quanto ao que e ser descritivo. Esse e um ponto que Dworkin (201~,
p. 208) acentua como a equivocada crenca no jurista neutro. Se 0 direito.e,
por essencia. interpretativo, 0 interprete e urn participante da pratica, ~ nao
um observador capaz de descreve-la com isencao, de forma arqUlmedlana.

Para Dworkin, a resposta a ser dada em casos dificeis, que vern a
ser aqueles em rela~ao aos quais nao ha uma regra definida ~ m.oda :'t~do
ou nada", nao tern de estar previamente tolhida pela limitacao llnguistica.
A mterpretacao, no seu entender, diz respeito as intencoes, e nao as cau
sas. Toda mterpretacao tenta tornar 0 objeto 0 melhor possivel (DWORKIN,

10 Cf. DWORKIN, 2007. p. 55.
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2007, p. 67), e a pratica jurfdica, ja que nao deve pender para 0 relativismo
e ceticismo, nao deve resolver as suas controversias mais relevantes pelo
jogo de palavras.

Vale ressaltar que 0 seu projeto nao prop6e a confrontacao perrna
nente de todos os conceitos da linguagem, 0 que resultaria numa pratica
inviabilizada. Ele demarca, isto sim, que e possivel 0 desacordo te6rico em
tome de definicoes amplas, de conceitos de moralidade politica, no bojo de
casos diflceis,

Ao romper com a perspectiva estritamente linguistica, a teoria do
direito como integridade nao significa uma desconsideracao em relacao ao
direito ate entao praticado pela comunidade. A construcao esta amparada
pela metafora do "romance em cadeia", para deixar claro que a moralidade
pode ser objetiva e que os juizes nao devem aplicar as suas posicoes pessoais
sem considerar a coerencia com 0 desenho estrutural da constituicao e com
o que foi decidido por outros juizes no passado (DWORKIN, 2006, p. 15). Os
exemplos relativos a essa coerencia narrativa, no entanto, nao raro parecem
um tanto forcados, Brown vs. Board ofEducation, em que pese ter side urn
precedente que rompeu com a jurisprudencia anterior americana de forma
acentuada e inovadora, e tide como urn exemplo de aperfeicoamento da
Constituicao, de urn born capitulo do romance. Percebe-se que aquilo que
nao e coerente com a tradicao pode facilmente ser colocado na grande vala
do que e coerente com 0 "desenho estrutural da constituicao", ou seja, com
a constituicao como urn todo, como se essa deflnicao dissesse algo por ela
mesma e nao nos reconduzisse ao ponto inicia!.

Enfim, chegamos a leitura moral como a abordagem por meio da qual
Dworkin (2006, p. 47) exorta a virtude da democracia constitucional em so
breposicao ao que julga ser a insuficiencia da democracia rnajoritaria. Abern
da verdade, ele julga sem ser de todo determinante, ja que reconhece que

a revisaojudicial das normas podeser superior adeliberacaorepubli
cana em alguns assuntos - mas 0 afirmo com certa hesitacao, como
uma possibilidade, pois ereio que nao dispomos de informacoessufi
cientes para afirmar quer isso, quer 0 contrario disso.

No projeto de leitura moral, a democracia majoritaria e vista como
uma vertente de contabilizacao estatistica dos individuos, que reduz 0 espec

da participacao popular a eleicao de representantes que farao as leis. A
~emocracia constitucional, diferentemente, promoveria as decis6es do povo
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como se emanassem da comunidade politica. Assim, a despeito de nao ser
apenas 0 Poder [udiciario que pode fazer uso da leitura moral, ela "encoraja
os juristas e juizes a interpretar uma constituicao abstrata aluz de sua con
cepcao de justica", E Dworkin (2006, p. 58) arremata com a conclusao de que

ecerto que 0 texto e a integridade imp5em restricoes importantes,
que tenho sublinhado no decorrer de toda esta discussao. Mas embora
essas restricces conformem e limitem as efeitos das conviccoes de
justica, elas nao podem simp!esmente eliminar esses efeitos.

Existem barreiras textuais e decorrentes da nocao de integridade,
entretanto Dworkin admite a concessao de afasta-las em pro! do valor po
litico da justica,

As acusacoes que seriam feitas, caso a leitura moral sentasse hoje no
banco dos reus do julgamento das teorias constitucionais, levam Dworkin
ao melhor esclarecimento da sua teoria. Paira a acusacao da eliminacao do
espaco politico, no que Ackerman considera ser uma importacao da otica
germanica em urn grau que beira 0 fundamentalismo de direitos; a acusacao
de que esse tipo de modelo herrneneutico e, antes de tudo, uma imposicao
da constituicao que urn determinado grupo ideol6gico prefere, 0 que seria
o equivoco da hlperintegracao visto por Tribe e Dorf. Em outras palavras,
em vez de reconhecer as contradicoes e as possibilidades do documento, a
constituicao dworkiniana rnais seria urn programa fechado liberal do que
qualquer outra coisa. E a concentracao das decisoes nas maos dos juizes e
reputada aristocratica e atentat6ria contra a vlsao de democracia majoritaria
acima descrita.

Dworkin responde ao problema da judicializacao da politica com a sua
definicao de democracia e com a citada alegacao de que nao necessariamente
a leitura moral vai ser feita pelo Poder [udiciario, Contrapoe ainda que muitos
dos resultados aos quais se chega com a leitura moral nao correspondem a
opiniao dele, uma vez que nao precisa ser favoravel ao aborto ou aqueima
de bandeiras para posicionar-se no sentido da fruicao desses direitos.

A leitura moral deixa, de fato, as amarras judiciais mais soltas e e urn
combustivel para as alteracoes constitucionais informais. A abertura para
que 0 Poder [udiciario interprete mais livremente a constituicao conduz a
urn processo de adaptacao mais constante do documento, sem a preocupa
9ao com 0 arranjo politico trabalhoso que uma emenda constitucional exige.
o custo a ser pago e 0 questionamento de legitimidade e a necessidade de
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construcao de urn conceito de democracia que nao e 0 mais arraigado, urn
conceito de democracia mais constantemente colocado em xeque, dado que
a sua maleabilidade pode gerar distorcoes e avances indevidos de poder.
Sucede que a leitura moral nao define 0 tipo nem a qualidade do ativismo
judicial que ela pode produzir. Cumpre-lhe 0 papel de entregar 0 arsenal
te6rico, a forma de usa e mais urn capitulo do romance que vai ser escrito.
Se 0 capitulo vai se conformar anarrativa, e algo que tera de ser posta a
prova em cada oportunidade.

Os atritos suscitados em relacao ao pre-cornpromisso poderiam,
nessa linha, ser satisfeitos com essa acepcao de democracia cunhada por
Dworkin, e as alteracoes da constituicao atraves dos entendimentos judiciais
seguiriam sem maior percalco, aparando as arestas havidas entre a realidade
e 0 texto. Porem, com Lasse Thomassen, voltamos aconstatacao de que, a
cada passo judicial alem da conta, as infinitas rupturas entre a democracia
e 0 constitucionalismo se reacendem e se reconciliam, sendo isso 0 que os
alimenta (DWORKIN, 2006, p. 189).

Tambern nao existe urn modelo de interpretacao necessariamente
melhor do que 0 outro. E0 exame da conjuntura de cada pais que definira
por quem os rumos podem ser mais bern ditados, sem que se estabeleca uma
palavra final no processo democratico, Existe inclusive urn exemplo brasileiro
de reacao amudanca judicial atraves da edicao de emenda aconstituicao, que
ocorreu quando, para estancar 0 julgamento do Supremo Tribunal Federal
acerca da inconstitucionalidade da criacao de municipios sem observancia
dos devidos requisitos, 0 Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitu
cional 57, de 18 de dezembro de 2008, convalidando a criacao de todos os
municipios ocorrida ate 31 de dezembro de 2006. A dinamica da separacao
de poderes fez usa de urn mecanismo de reacao nao formalmente previsto
que foi capaz de neutralizar 0 entendimento do Supremo Tribunal Federal
na A9ao Direta de lnconstitucionalidade 2.240 fBA, julgada em 7 de maio
de 2007.

Evisivel, no en tanto, que, mesmo no prisma de Dworkin, figuram
limites textuais. Eles podem ser ultrapassados mediante 0 onus de se argu
mentar com as necessidades da justica, 0 nosso primeiro exemplo de muta
9aO constitucional, a derrubada da resolucao do Senado Federal no controle
de constitucionalidade, pode ate atender a urn reclame de pragmatismo e
sisternatizacao, mas nao a urn de [ustica. Essa pararnetrizacao, ainda que flui-
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da, permite, por exernplo, confrontar 0 impeto do Supremo Tribunal Federal
de revogar informalmente urn preceito em vez de ajusta-lo aConstituicao,

of1anco aberto pela leitura moral nao e, per se, 0 causador de urn ati
vismo judicial de consequencias ruins, s6 que acaba sendo criticado quando
isso ocorre. 0 problema da irraciona!idade de algumas formas de ativismo
nao tern como nascedouro, portanto, a mutacao constituctonal, a leitura
evolutiva, ainda que na sua vertente moral. Tampouco a leitura moral eurn
convite aincoerencia e ao autoritarismo. Reconhecer !imites aracionalidade
humana, nao significa que se deve abandonar todo esforco de aproximacao a
ela. Aconstrucao de uma racionalidade limitada com impactos na tomada de
decis5es constitucionais euma proposta para de reducao da arbitrariedade,
por isso juliana Benvindo enfatiza que outra pratica epossivel,

umaque se centre na singularidadedo caso, que hermeneuticamente
reconstrua 0 seu conteudo reconhecendo 0 carater consistente e co
gente do sistema de direitos, e, finalmente, intimamente preocupado
coma busca pelooutro (BENVINDO, 2010, p. 412).

A primazia aunicidade do caso realca que nao ha solucao correta
abstratamente nem ha nada que a interpretacao simples mente seja. Qualquer
abordagem particular da constituicao deve ser defendida por fazer a ordem
constitucional melhor do que pior (SUNSTElN, 2009, p. 19-25), com todas
as dificeis Implicacoes que isso representa.

5 Conclusao

opre-comprornisso constitucional e0 tipo de forrnulacao jamais in
dene de tens5es e complexidade, sobretudo no seu cotejo com a democracia
majoritaria. Ainstituicao do constitucionalismo desde a sua matriz ja lidava
com esse paradoxo, que vern a ser agravado pela evolucao levada a efeito
pelas geracoes presentes e futuras atraves do uso de mecanismos informais.

A mutacao constitucional no Brasil eurn conceito utilizado pelo Su
premo Tribunal Federal de forma inconstante e que, por tsso, mais serve
para obscurecer a opiniao da Corte quanto ao seu poder de atuacao na tarefa
de dina mizar e atualizar a Constituicao de 1988 do que para construir uma
pararnetrizacao te6rica util,

Mais interessante do que a definicao do Tribunal, com isso, e0 debate
acerca da vtvificacaodo documento atraves dos seus interpretes e dos atritos
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que surgem da construcao de novas leituras constitucionais desarraigadas
das concepcoes semanticas. Aabordagem interpretativa de Ronald Dworkin,
assim, euma possibilidade relevante, por fornecer uma vlsao de democracia
constitucional coerente, mas nao exclui outras que podem ser adotadas para
aperfei~oara ordem constitucional.

A mudanca arevelia das emendas euma realidade que se imp5e; 0

modo pelo qual deve se dar a construcao das decis5es, entretanto, euma
formula~aoem desenvolvimento, cujas respostas serao fornecidas em cada
caso. na sua singularidade, como se a interpretacao se reinventasse a todo
tempo em cada concretizacao, em cada reconciliacao entre 0 constituciona
lismo e a democracia.
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Ativismo judicial e limites do discurso [urfdico: breves
anotacoes it luz da teoria de Pierre Bourdieu

Cristiano de Jesus Pereira Nascimento'

o ativismo judicial, entendido como a postura proativa e expansiva
do [udiciario, invadindo areas tradicionalmente reservadas ao Executive e
ao Legislativo, tern merecido objecoes variadas. Este artigo pretende de
senvolver breves reflexoes sabre uma dificuldade especffica dessa postura:
a pobreza estrutural do discurso [uridico, do debate travado em jufzo. 0
objetivo edesenvolver tais reflexoes sob a inspiracao das ideias de Bourdieu
(2007, p. 212) sabre campo juridico',

Nao se trata, eborn esclarecer imediatamente, de uma critica alin
guagem artificialmente rebuscada de algumas peticoes, acordaos au obras
doutrinarlas, Essa linguagem, ordinariamente obtusa, eapenas urn subpro
duto da "pobreza" estrutural do discurso do campo juridico. Esse modo de
escrever, frequentemente ridicularizado, sera apenas uma tentativa relatl
vamente mal sucedida de adaptar-se alinguagem diferenciada do campo,
do espaco social especffico. Mas, insista-se, nao sera esse a alva das preo
cupacoes deste artigo.

Eirrelevante que a profissional (juiz, promotor au advogado) redija
naquele modo sublime de que falava a padre Vieira (2000, p. 40) no Serrnao
da Sexagesima:

Aprendamos do Ceua estilo das disposicces,e tarnbem a das palavras.
Como hac de ser as palavras? Como as estrelas. Asestrelas sao multo
distintas e muito claras. Assim ha de ser a estilo da pregacao, muito
distinto e multo claro. E nem par isso temais que pareca 0 estilo baixo;
as estrelas sao muito distintas, e muito claras e altissimas. 0 estilo

1 Iulz federal substitute.

2 Eis a deflnicao de campojuridico ofcreeida por Bourdieu: "campo juridk:o e0 lugar de concorrencia pelo

monopolio do direito de dizer 0 direito, quer dizer, a boa distribuicao (nomos) au a boa ordem. on qual
se defrontam agentes investidos de competencia ao mesmo tempo social e tecnica que consiste essen

.cialmente na capacidade reconhccidade interpretar (de maneira mais ou menos livre ou autorizada) urn
tccorpus de textos queconsngram a visao legitima,justa, do mundo social".
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pode ser muito claro e muito alto; tao claro que a entendam as que nao
sabern, e tao alto que tenham muito que entender nele as que sabem.

odiscurso jurfdico revela-se substancialmente incapaz para alcancar
toda a riqueza do debate publico, ainda que vazado com brilho, clareza e
profundidade. E isso, inslsta-se, nao par raz5es de elegancla literaria, mas
par caracterfsticas especfficas do campo juridico,

Barroso (2011, p. 237) percebeu essa limitacao nos seguintes termos:

a mundo do direito tern categorias, discurso e metodos proprios de
argumentacao, a dominio desse instrumental exige conhecimento
tecnico e treinamento especffico, nao acessiveis a generalidade das
pessoas. A primeira consequencia drastica da judicializacao e a eliti
zacao do debate e a exclusao dos que nao dominam a lingua nem tern
acesso ao locusde discussao juridica.

A difererica eque, para Bourdieu (2007, p. 226), essa limitacao eine
vitavel, Mais do que isso, eintencional e necessaria areproducao do espaco
simb6lico, do universo propriamente juridico. Haveria uma cumplicidade
entre todos as participantes do campo, no sentido de instituir uma linguagem
e urn modo de pensamento inacessiveis ao profano, au seja, aquele que nao
detem a capital cultural especificamente juridico. Vejamos:

odesvio entre a visiio vuigardaqueie quese vai tamar num "justicidvel",
quer dizer, num cliente, e a visiio cientifica do peri to, juiz, advogado,
conselheiro juridico, etc; nada tern de acidental; ele e constitutivo de
uma relacao de poder, que fundamenta dais sistemas diferentes de
pressupostos, de mtencoes expressivas, numa palavra, duas visoes do
mundo. [...Jurn sistema de exigencias cujo coracao e a adocao de uma
postura global, visivel sobretudo em materia de linguagem.

E continua:

Narealidade, a instituicao de urn"espaco judicial"implica a imposicao
de uma fronteira entre as que estao preparados para entrar no jogo e
as que, quando nele se acham lancados, permanecem de fato dele ex
cluidos, par nao poderem operar a conversao de tada a espaco mental
- e,em particular, de tada a pastura linguistica- que supoe a entrada
neste espaco social.Aconstituicao de uma cornpetencia propriamente
juridica, mestria tecnica de um saber frequentemente antin6mico das
simples recornendacces do sensa camum, levaadesqualificacdo dosen-
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tido de equidadedosniiaespecialistas e arevagar;iia dasua canstrur;iia
espontiinea dos[atos, da sua "visiio do casa".

Note-se bern: um dos elementos definidores do campo ea linguagem
especffica, pr6pria desse universo. Para manter a monop6lio do acesso ao
campo, para afastar a Interferencia dos profanos, a corporacao dos profissio
nais precisa construir uma metodologia pr6pria, uma linguagem particular.

No entanto, a linguagem s6 sera particular se for capaz de excluir
varies modos de pensar da linguagem comum. Somente excluindo determina
dos argumentos e formas de pensar eque a campo jurfdico tera a monop6lio
de dizer a que pode e a que nao pode ser utilizado num debate, para que tal
debate possa ser qualificado como propriamente juridico.

opoder de qualificar a que ee a que nao epertinente ao debate juri
dico, a que pode e a que nao pode ser aceito como argumento juridicamente
valido, consiste no principal capital simb6lico dos juristas e profissionais.

Para que as conflitos sejam revolvidos juridicamente, enecessaria, de
certa forma, a alienacao dos titulares do direito/lnteresse. 0 conflito passa
a ser intermediado pela corporacao de profissionais com formacao juridi
ca, que utilizam uma linguagem especffica. Assim, "0 campo jurfdico reduz
aqueles que, ao aceitarem entrar nele, renunciam tacitamente a gerir eles
pr6prios a seu conflito, ao estado de clientes dos profissionais". Vale trans
crever mais esta passagem:

Aconstituicao do campo juridica e inseparavel da instauracao do mo
nopolio das prafissionais sabre a producao e a comercializacao desta
categaria particular de pradutas que sao as servicos juridicas. Acom
petencia juridica e um pader especifico que permite que se cantrale
a acesso ao campo jurldico, determinando os conflitos que merecem
entrar nele e a forma especifica de que se devem revestir para se cons
tituirem em debates prapriamente juridicas: so ela pade fornecer as
recursos necessaries para fazer 0 trabalho de construcao que, mediante
uma selecao das prapriedades pertinentes, permite reduzir a realidade
asua definicao juridica, essa ficcao eficaz (BOURDlEU, p. 233).

E ainda:

Para entrar no jogo, conforrnar-se com 0 direito para resolver 0 con
flito, e aceitar tacitamente a adocao de um modo de expressao e de
dlscussao que implica a renuncia a violencia ffsica e as forrnas elemen
tares da violencia simb6lica, como a injuria. Etambern, e sobretudo,
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reconhecer as exigencias especificas da construcao juridicado objeto:
dada que as fatos juridicos sao produto da construcao juridica (e nao a
inverse), uma verdadeira retraducao de tcdos as aspectos do "caso" e
necessaria para ponerecausam, como diziam as Romanos, para cons
tituir a objeto da controversia enquanta causa, quer dizer, enquanta
problema juridico propria para ser objeto de debates juridicamente
reguladas e para reter tudo a que,do ponto de vista de urnprincipiade
pertinencia juridica, mereca ser formulado, e apenas isso, como tudo a
que pode valer cama fato, corno argumento favoravel au desfavoravel,
etc. (BOURDIEU, p. 230).

Portanto, a entrada no universo juridico implica, em ultima analise,
numa reducao drastica dos argumentos que podem ser manejados. Essa a
razao pela qual afirmamos que 0 discurso juridico e, em certo sentido, em
pobrecedor e excludente.

o acesso ao campo imp6e que "conflitos e argumentos de toda espe
cie permane,am aquem da lei como demasiados triviais, au fora da lei como
demasiado marais" (BOURDIEU, p. 230). A16gicapeculiar do campo juridico
esta determinada, por exemplo, pela 16gica interna das obras juridicas que
de/imitam em cada momenta 0 espaco dos possiveis e, deste modo, 0 universo
das soluciies propriamente jurfdicas (BOURDIEU, p. 211).

Em outras palavras: para participar validamente do debate juridico,
e preciso dominar 0 canone e adotar determinadas posturas linguisticas.
Contudo, a imprescindivel obediericia ao canone e a consequente postura
linguistica reduzem drasticamente os argumentos que podem ser invocados
num debate juridico. E, sobretudo, num debate juridico desenvolvido no
espaco de urn processo judicial.

Conclusao

Epreciso afastar a tentacao de pretender resolver todos os proble
mas politicos, economicos e sociais por interrnedio do Poder [udiciario. 0
discurso juridico e, por deflnicao, parcial e incompleto, incapaz de captar
toda a riqueza da vida e todas as nuancas de urn determinado problema.
Os debates publicos sobre os mais variados tern as nacionais nao devem ser
reduzidos a urn dialogo entre iniciados, sob pena de reduzir a complexidade
e abrangencia das quest6es.

At;

I Iornada de Ciencias Socials

Referencias

BARROSO, Luis Roberto. Constituicao, democracia e supremacia judicial:
direito e politica no Brasil conternporaneo, In: FELLET, Andre Luiz Fernan
des; PAULA, Daniel Giotti de ; NOVELlNO, Marcelo et al. (Orgs.). As novas
faces do ativismo judicial. Salvador: jus Podivm, 2011.

BOURDIEU, Pierre. 0 poder simb6/ico. Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 2007.

VIEIRA, Antonio. Sermiies: Padre Antonio Vieira. Sao Paulo: Hedra, 2000.

A7



A influencia filosOfica de Hans Kelsen e de Carlos Cossio na
teorizacao da norma jurfdico-tributaria

Eduardo Morais da Racha'

o presente artigo ira abordar as concepcoes filos6ficas que contri
buiram para as formulacoes te6ricas acerca da construcao da norma juri
dica trlbutaria. Todavia, para alcancarmos esse desiderato sera imperativo
trabalharmos como premissa as concepcoes juridicas de norma de Hans
Kelsen e de Carlos Cossio, que funcionarao como um marco te6rico para 0

presente ensaio. Para isso, valer-me-ei, como introducao, de trecho do artigo
"As normas repressivas de direito ambiental e suas relacoes com a teoria
egol6gica e a norma juridica de Kelsen",publicada em revista preterita desta
Escola, que fornecera subsidies introdut6rios valiosos para 0 tema 0 qual,
agora, proponho desenvolver.

1 A norma jurfdica na concepcao Kelseniana

Na concepcao de norma juridica, Kelsen procurou separar 0 ate pro
dutor da norma de seu significado, ou melhor, distinguiu 0 plano do "ser" do
plano do "dever-ser", A norma seria posta no ordenamento juridico por meio
de um ate de vontade, sendo, portanto, 0 significado desse ato. No campo
juridico, 0 significado de determinado ate de vontade nao eperceptiveI por
meio dos sentidos, como ocorre no campo da natureza, pois, no direito, 0

sentido de determinado ate de vontade eobtido por meio da herrneneutica,
funcionando a norma, para 0 mestre de Viena, como um "esquema de inter
pretacao" (KELSEN, 1987, p. 3-4). A norma juridica kelseniana, assim, e0

significado de certo ato. A norma, embora nasca de um ate de vontade, com
este nao se confunde, pois 0 ate esomente um ponto de partida do qual a
norma e0 seu resultado final.

As normas podem ser postas por atos de vontade, como 0 costume
e a lei, entre outros, que sao externalizados por palavras, cores, desenhos e

tYjuiz federal.
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gestos, sendo que tais atos se distinguem das normas por eles postas, ja que
as normas poderao valer quando nao se cogita mais da existencia do ato.

oato de vontade, por meio do qual a norma eposta, estaria no plano
do "ser" (natureza), enquanto 0 seu significado estaria no plano do "dever
-ser" (direito). Cabe ressaltar, contudo, que nem todo "dever-ser" podera
ser considerado uma norma juridica, porque nao the basta mero significado
subjetivo, sendo Imperative, ainda, urn sentido objetivo (KELSEN, 1987, p.
2-3), que decorre de outra norma do ordenamento juridico, que the confere
validade. Por meio disso, epossivel distinguir, segundo Kelsen, 0 ate do car
rasco que executa urn individuo, em virtude de condenacao apena de morte,
do ato de salteadores que exigem que alguern lhes entregue determinado
bern, pois, nesta ultima hlpotese, 0 "dever-ser" nao decorre de outra norma
juridica que the da validade. Diferentemente, para Kelsen, e0 "dever-ser"
oriundo do ate do carrasco que executa a norma individual posta por uma
sentenca judicial, sentenca esta que extrai sua validade de outra norma geral,
a qual, por sua vez, retira a sua validade da Constituicao posta, que, por seu
turno, tern sua validade conferida por uma norma fundamental pressuposta'.
Dessa piramide norrnativa, 0 mestre austrfaco retira 0 sentido objetivo que
confere a urn "dever-ser" 0 significado de uma norma juridica. Por isso, 0 ate
do carrasco sera valido e licito, ao passe que aquele praticado pelo bando de
salteadores sera ilicito e, consequentemente, criminoso.

Assirn,para Kelsen, a norma e0 sentido objetivo que possuem certos
atos que se dirigem a vontade de outrem, de forma que a norma juridica nao
des creve condutas, mas, pelo contrario, prescreve condutas, seja proibindo,
permitindo ou atribuindo cornpetencia, por meio de juizos hipoteticos de
correntes de uma relacao de "dever-ser",

Em virtude disso, para Hans Kelsen, 0 direito nao pode preocupar-se
com os motivos (eflcacia causal) da conduta, mas, sim, verificar se os destina-

2 Para Niklas Luhmann (1985, p. 238), a positividade de uma norma de decisao nao decorreria da
validade que uma norma inferior extrai de uma norma superior, mas, shu, dos fatores soctais, con
forme se infere da seguinte passagem de sua obra: "Essa mudanca estrutural (e nao uma decisao)

torna a decisao 0 prtnclplo do direito. Sua positividade nao resulta da constltutcao (mas vige quart
do a constltuicao a nega, 'assumindo-se' como direito natural ou lnalteravel]: ela ngo resulta da re
ferencia 16gicaa uma norma baslca que confere vlgencia normativa a determinadas decisdes (mas,
quando multo, esimbolizada e construfda juridicamente pel a ideia de uma tal norma basica]: ela
resulta, isso sim, do desenvolvimento social e esta correlacionada com uma estrutura social que
gera uma superabundancia de possibilidades atraves da diferenclacao funcional, apresentando,
por Isso, a tendencia de fazer com que todo 0 direito pareca contingente".
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rarios da norma a estao cumprindo ou se as autoridades a estao aplicando, no
caso de seus destinatarios nao observarem a conduta prescrita pelo direito.

oordenamento juridico quer provocar uma conduta desejada e evitar
urna conduta indesejada; para isso, utiliza tecnicas as quais denomina "san
~6es", que nada mais sao do que respostas da norma para a conduta realizada.

Se a conduta realizada for juridicamente desejada, a resposta podera
ser urn premio, mas, se, pelo contrario, a conduta for indesejada, a resposta
sera uma pena, a qual tambern, cornumente, se denomina "sancao",

Asancao pretende ser uma garantia de observancia do ordenamento
[urfdico, e ai reside a diferenca substancial entre a moral e 0 direito, pois
a sancao [uridica, diversamente da sancao moral, admite 0 uso de atos de
coacao em detrimento de condutas omissivas e comissivas indesejadas.

Kelsen (1987, p. 58) conferiu uma importancla tao grande as normas
sancionatorias que caracterizou 0 direito como uma "ordem de coacao'",
conforme se depreende da seguinte passagem de sua obra:

Ii,por isso,de rejeitar uma definicao do Direito que 0 nao determine
como ordem de coacao, especialmente porque s6 atraves da assuncao
do elementocoacao no conceito de Direito este podeser distintamente
separado de toda e qualquer outra ordem social, e porque, com 0 ele
mento coacao, se toma por criterio um fator sumamente significativo
para 0 conhecimento das relacoes sociais e altamente caracterlstico
das ordens sociaisa que chamamos"Direito" [...].

Para melhor cornpreensao da importancla de tais normas na cons
trucao teorica kelseniana, urge que, como premissa, se investiguem as de
nominadas "norrnas autonomas" e as "nao aut6nomas".

3 Luhmann (1985, p. 123-124) prefere definir 0 direito por meio de sua funcao, e nao como ins
trumento de forca fisica. Confira-se: "I:: amplamente difundida a concepcao que define 0 direito
atraves do tnstrumento da forca ffsica, ou mais precisamente atraves da aplicabilidade legftima
(reconhecida socialmente) da forca ffsica no caso de transgressces a norma. Pensa-se aqui nao
so no emprego da forca autorizado ou executado pelos orgsos estatais; 0 conceito tambem inclui
formas mais primitlvas da legftima defesa. Essa deftnicac facilita a distincao do direito de outras
normas. Mas nao fornece Indtcacoes suflcientes para a resposta as diversas indagacoes que detxa

em aberto. Por Isso preferimos definir 0 direito at raves de sua funcao - ou seja. a da generalizacao
.congruente - fundamentando a partir dessa funcao a expllcacao de pOI' que e em que llnutes a

cp/forc;a ffsica assume aquela posicao proeminente".
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1.1 Normas autonomas e normas nao autonomas

Embora nem todas as normas do ordenamento juridico estatuam atos
de coercao, Hans Kelsen afirmou, como observado no item precedente, ser 0

direito uma "ordern de coacao", Tal afirrnacao baseou-se na constatacao de
que todas as normas que nao estabelecarn um ate coercitivo somente terao
validade quando se ligarem a outra norma estatuidora de um ato de coercao,

As normas que contenham um preceito coercitivo Kelsen denominou
"autonomas", em contraposicao as "nao autonornas", que sao aquelas que
nao estatuem urn ate coercitivo e que somente terao validade se ligadas
as primeiras. Assirn, as normas que estatuem atos de coercao tern como
desiderata obter certa conduta de um individuo, se bem que nem todos os
atos de coercao sejam tidos por ele como sancao, pois que, na hipotese de
internamento cornpulsorlo por doerica contagiosa, nao ha conduta que seja
pressuposto de tal ate coativo.

Um caso de normas nao autonornas para 0 mestre de Viena seria 0

daquelas que conferem justamente sentido a outras, seja interpretando-as,
seja, mesmo, especificando os seus conceitos. Cita, como exernplo, um artigo
do C6digo Penal que estatui 0 que seja homicidio - tal norma extrairia seu
sentido de outra norma que efetivamente estabelece uma sancao no caso de
o homicfdio ser consumado ou tentado.

Entre as diversas modalidades de normas nao autonornas, Kelsen
cita, ainda, aquelas que, reduzindo 0 ambito de validade de outras, permi
tem a realizacao de determinada conduta. Como exernplo, faz referencia a
norma permissiva da legitima defesa, que limita 0 ambito de validade de
outra norma que veda 0 uso da forca ffsiea. Nessa hipotese, a norma que
imp5e a sancao para aquele que empregar 0 usn da forca tem seu ambito de
validade limitado por outra norma nao autonoma, que possibilita, em certas
circunstancias, 0 uso da forca, Para Kelsen, a norma que admite a autodefe
sa edispensavel, tendo em vista que poderia existir uma unica norma que
proibisse 0 usa da forca que nao fosse caracterizada como legitima defesa.

Outro exemplo colacionado pelo mestre austriaco seria 0 de uma nor
ma que proibisse 0 consumo de bebidas alcoolicas, ligando a conduta oposta
uma sancao, Essa norma poderia ter seu ambito de validade restringido por
outra norma nao autonoma que permitisse 0 consumo de tal bebida, desde
que houvesse perrnissao da autoridade. Essa segunda norma somente faz
sentido se conjugada com a primeira norma, que imp5e a sancao no caso de
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consumo da bebida. Por tal motive, para Kelsen (1987, p. 60), poder-se-ia
prescrever uma unica norma estatuindo que "quem traficar bebidas alcoa
licas sem permissao da competente autoridade sera punido",

Podendo uma norma limitar 0 ambito de validade de outra, esta tam
hem poderia retirar totalmente a sua validade, como as chamadas "norrnas
derrogatarias", que, para Kelsen, tambern seriam exemplos de normas nao
autonomas, porque somente teriam sentido se postas em conexao com as
norrnas derrogadas.

Outra hipotese de normas nao autonornas na construcao kelseniana
sao aquelas que somente atribuem cornpetencia a uma autoridade para pro
duzir outra norma juridica. Tal norma que confere competencia a alguem
para realizar uma conduta criadora de normas outorga-lhe poder juridico
e, ao mesmo tempo, estatui as premissas nas quais serao aplicados os atos
de coercao,

Exemplificando as normas nao autonornas que outorgam compe
tencia, Kelsen cita 0 dispositive da Constitulcao que disciplina 0 procedi
mento legislativo ou, mesmo, que autoriza 0 costume como "fate produtor
do direito". Do mesmo modo, as normas que estatuem os procedimentos
administrativo e judicial conferem os meios para que as autoridades possam
criar as normas individuals, dando aplicacao ao direito.

Bastante elucidativo dessa hipotese e0 exemplo a seguir, colacionado
da obra de Kelsen (1987, p. 60-61):

Consideremos a situacao que se nos apresenta quando, numa deter
minada ordem juridica, 0 furto eproibido por lei sob pena de prisao,
Pressuposto da pena estabelecida nao ede forma alguma 0 simples
fate de que um individuo cometeu um furto. a furto tem de ser averi
guado. num processo ou segundo um processo fixado pelas normas da
ordem juridica,por um tribunal que essas normas para tal considerem
competente; ao que se seguin! a aplicacao, por este tribunal, de uma
pena fixada pela lei ou pelo direito consuetudinario, pena essa a ser
executada por um outro orgao, a tribunal ecompetente para, num
determinado processo, aplicar ao furto uma pena, somente quando
foiprcduzlda, segundo um processo constituclonal, uma norma geral
que liga ao furto uma determinada pena. A norma da Constituicao
que confere cornpetencia para a producao desta norma geral fixaum
pressuposto ao qual eligada a sancao. Aproposicao juridica que des
creve esta situacao diz: Se os individuos competentes para legislar
estabeleceram uma norma geral por forcada qual quem comete 0 furto
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deve ser punido de certa maneira, e se 0 tribunal competente
do 0 ordenamento processual penal verificou, de conformidade
urn procedimento fixado pelo mesmo ordenamento processual,
determinado individuo cometeu urn furto, e se este mesmo tr-ihnna
aplicou a pena legalmente fixada, entao deve urn certo orgao executa
essa pena. Esta formulacaoda proposicao juridica descritiva do
mostra que as normas da Constituicao que conferem cornpetencia
a prcducao das normas gerais ao regularern a organizacao e 0 nnw",:

so do orgao legislativo, e as norrnas de processo penal que conferem
cornpetencia para a producao das norrnas individuais das decisoes
penais, sao normas nao autonornas, pais elas apenas determinam
condicoes ou pressupostos da execucao das sancoes penais.

Em momenta algum Kelsen olvidou a existencia de norrnas que
estatuem nenhum ate de coercao, mas, pelo contrario, reconheceu-as exnres
samente e afirmou que as normas meramente interpretativas, as
que atribuem cornpetencia, as normas que limitam ou retiram 0 ambito
validade de outras, todas elas sao normas nao aut6nomas por estarem essen
cialmente ligadas a norrnas aut6nomas que estatuem atos de coercao, lsso
porque as normas nao aut6nomas iran somente estabelecer os pressupostos
e requisites para a aplicacao da sancao juridica.

Cabe ressaltar, to davia, que Kelsen ainda classifica como autonomas
as normas ditas primarias e como nao aut6nomas as chamadas secundarias.
Tendo em vista a Importancia dessa classificacao para a construcao da teoria
da norma tributaria, esse t6pico sera tratado com vagar no item que se segue.

1.2 Normas prirnarias e normas secundarias

Kelsen distlnguiu, ainda, as normas que prescreviam determinada
conduta daquelas que estabeleciam uma sancao para 0 caso de realizacao
de comportamento oposto ao desejado pelo ordenamento juridico. Na vtsao
kelseniana, a norma que prescreve a conduta juridieamente desejada esta
essencialmente ligada a norma que impoe sancao para 0 caso de seu des
cumprimento, pois esta ja contern negativamente aquela na sua hip6tese.
Portanto, a norma estatuidora da sancao, por ja conter negativamente no
seu pressuposto a norma que prescreve a conduta desejada, seria uma nor
ma autonoma, ja que prescindiria da norma que impfie 0 comportamento
desejado pelo direito.
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Por estar essencialmente ligada a norma que estabelece a sancao.
orma que prescreve a conduta desejada pelo direito seria, para Kelsen

(~87, p. 59), "superflua do ponto de vista da tecnica legislativa", ja que seria
ossivel a edicao de uma unica norma que englobasse em seus preceitos as

auas normas, tendo a conduta vedada pela ordem juridica como pressuposto

da sanqao.
Enquanto a norma que estabelece a sancao eautonoma, aquela que

rescreve a conduta desejada e nao autonorna, uma vez que esta segunda
fom ente sera considerada juridicamente prescrita se a conduta oposta for
pressuposto de uma sancao, Assim, para Kelsen, tanto a norma que prescreve
urna conduta quanta aquela que estabelece uma sancao a conduta oposta
formam uma norma dupla e complexa interligada.

Sobre 0 carater duplo da norma, bastante esclarecedoras sao as ob-
servaq6es de Lacombe (1996, p. 24) atinentes as forrnulacoes kelsenianas:

Anorma [urldica encontra-se dividida em duas normas separadas, em
duas expressces de dever-ser. Umavisa aobtencao de determinada
conduta e a outra determina a sancao em caso de descumprimento.
Como a primeira norma s6 evalida se a segunda atribuir uma sancao,
temos que a prirneira esuperflua em relacao asegunda.

A norma que prescreve a conduta juridicamente desejada Kelsen
denominou "norma secundaria": a norma que estabelece a sancao a conduta

oposta, primaria".
Buscando exemplificar a distincao das normas em prirnarias e se

cundarias, Kelsen cita uma norma do C6digo Civil que estabelece ao credor
a obrigacao de restituir a quantia objeto de ernprestimo. Para ele, a dispo
sicao dessa norma, por ser secundaria, ja estaria contida negativamente no
pressuposto da norma primaria, que imp6e ao devedor inadimplente da
obrigacao a execucao civil sobre 0 seu patrimonio.

Lernbra, ainda, Kelsen que os modernos C6digos Penais nao estatuem
mais norrnas cujo conteudo sejam as condutas desejadas pelo ordenamento

4 0 jurtsta Ingles Herbert L.A. Hart (1994. p. 79-99) tambem Identtflca 0 direito como urn sistema de
norm as prtmartas e secundarlas, sendo que ele atribui outra conotacao a essas normas. Para Hart,
as normas prtmarias seriam aquelas que Irnpoem comportamentos, seja crlando direitos, seja Im
pondo obrigacdes, enquanto as normas secundarias seriam normas de reconheclmento, visto que

..sao elas que estabelecem como e por quem as regras pr-imarias podem ser reconhecidas, form adas,

<1;/ exttntas au modificadas.
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juridico, mas, pelo contrario, Jimitam-se a prescrever a conduta vedada pelo
direito, Jigando a essa conduta uma sancao.

Vejamos os exemplos colacionados pelo jurista austriaco:

omoderno legislador do Direito nao diz: 1. "Naose deve furtar" e 2.
"Sealguern furta deve ser punido com cadeia", ou: 1. "Deve-se pagar
urn emprestimo recebido" e 2. "Se alguern nao paga urn emprestimo
recebido, deve ser dirigida uma execucao em seu patrimonio", mas ele
se lirnita,cornumente, a estabelecer a norma que liga ao furto a sancao
da pena de prisao, ou 0 nao pagamento de urn ernprestimo recebido a
sancao da execucao forcada (KELSEN, 1986, p.181-182).

Assim, para Kelsen, 0 direito ja veda determinado cornportamento,
uma vez que 0 Jiga a uma sancao, sendo por isso desnecessaria a edicao de
normas que prescrevam as condutas desejadas, como ocorria antigamente
em relacao, por exernplo, as contidas nos Dez Mandamentos, que estatuiam
preceitos, como, "Nao mataras", "Nao furtaras",

Por ja estar a conduta prescrita contida negativamente no pressupos
to da norma que imp5e a sancao, a norma que prescreve 0 comportamento
desejado pela ordem juridica e superflua, Com isso, Hans Kelsen demonstrou
o relevante papel da sancao existente no ato de coacao, caracterizando 0

direito como uma ordem de coercao", tendo em vista que uma conduta, para
ele, somente seria considerada 0 conteudo de urn dever juridico quando 0

comportamento oposto estivesse Jigado a uma sancao.

5 Para Hart,°direito tern urncarater mais aberto, uma vez que, para ele, a validade da norma juridi
ca nao decorre unicamente da sua coercitividade, mas tambem de uma justiflcacao atrlbulda pela
legitimidade da sua aceltacac pela populacao an-aves de uma regra de reconhecimento (norma
secundarta}. Com c1areza, Hart expbe a questao: "The assertion that a legalsystem exists is therefore a
Janusfaced statemefzt lookingboth towards obedience by ordinary citizens and to the acceptance by offi
cialsofsecondaryrulesas criticalcommonstandardsof official behaviour. {..-]But wherethereis a unionof
primary andsecondaryrules,which is, as wehaveargued,the mostfruitful wayofregardinga legal system,
the acceptance of the rules as common standardsfor the group may be split offfrom the relativelypassive
matter of theordinary individual acquiescing in the rulesby obeyingthemfor hispart atone"(HART,H. L.
A. 'Iheconceptoflaw, p. 117). [Traducao nossa: "A aftrmacao da existencla de uma ordem juridica e,
desta forma, uma assercao bifronte, que tern per escopo tanto a observancla pelos cidadaos como
a acettacao pelos funcionat-ios das normas secundarlas como pad roes gerais do comportamento
oflcial. [...JPorem, onde existe uma conjuncao de normas prlmarias e secundarfas, htpotese que e0

modo mais proveitoso de se analisar uma ordem jurfdica, a observancia das ncrmas como modelo
comum para a coletividade pode ser dissociada do ponto de vista relatlvamente passive da aquies
cencia do lndivlduo em relacao as normas, obedecendo-Ihes por sua vontade propr-ia"]
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2 A norma juridica e a teoria egol6gica de Carlos Cossio

Assim como Hans Kelsen, Cossio (1944, p. 300-328) tambern desdo
bra a norma juridica, tornando-a complexa ou dupla, e ainda, em consonan
cia com a teoria kelseniana, confere ao dever juridico papel de destaque. a
professor argentino, po rem, da outra estrutura a norma juridica, conforme
adverte Braga Netto (2003, p. 51-52):

Sabe-seque a teoria egol6gica, do jurista argentino CarlosCossio, opoe
-se it teo ria pura de Kelsen no que se refere it estrutura da norma
juridica. Enquanto para Kelsen ela e urn juizo hipotetico, para Cossio
ela assume a forma de urn juizo disjuntivo, Na teoria egol6gica,a nor
ma juridica completa e composta de duas estruturas proposicionais,
a endonorma e a peri norma. A licitude estaria na endonorrna, sob a
forma da possibilidade de cumprir 0 devido, e a ilicitude estaria na
perinorma, sob a ameaca de sancao tendo em vista 0 nao cumprimento
da prestacao (dado A, deve-ser B, ou, dado nao-B,deve-ser S).

Em vez de chamar a norma complexa de norma primarla e norma
secundaria, prefere 0 mestre portenho denornina-las, respectivamente, peri
norma e endonorma (CaSSIa, 1944, p. 300-328). Aendonorma seria,grosso
modo, equiparada a norma secundaria kelseniana; a perinorma guardaria
certa correspondencia com a norma primaria, Isso porque, na visao de Cossio
(1944, p. 302), a endonorma teria como hipotese 0 comportamento deseja
do pelo direito, e a isto atrelaria determinada consequencia norrnativa, ao
passo que a perinorma teria como hipotese normativa a nao observancia do
comportamento almejado pela ordem juridica, tendo como consequencia a
aplicacao de uma sancao. Assim, a norma complexa de Cossio resultaria da
conjugacao de do is juizos hipoteticos, tendo cada urn deles uma hipotese
e uma consequencia propria, cujo produto seria uma endonorma e uma
perinorma Jigadas disjuntivamente, formando uma norma juridica una e
completa de carater verdadeiramente dicotomico, conforme se depreende
da seguinte passagem da obra do catedratico:

La normajuridiea completa, que en cuanto coneepto adeeuado 0/ objeto
que menciona no puede menos ser disyuntiva par /a raz6n onto/6giea de
/0 interferencia intersubjetiva, tiene dos miembros, a los que proponemos
/lamarlos endonorma (coneeptuaci6n de 10 prestaci6n) y perinormo
(eoneeptuaei6n de fa sanei6n), no solo para terminar con e/ coos de las
designaciones de normas primariay secundaria que los diferentes au
tores usan can sentido opuesto, sino para subrayar que se trata de una



Escola de Magistratura Federal da 1!! Regiao

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

°enfoque dicotornico e disjuntivo da norma tern 0 condao de, justa
mente, possibilitar 0 estudo sisternico do fenorneno normativo sem agregar
a hip6tese e a consequencia da norma Dutro elemento, qual seja, a sancao,
pois uma forrnulacao normativa que conjugasse todos estes requisitos se
tornaria extensa demais, impedindo a compreensao holistica de estagios
normativos diversos.

Sao bastante esclarecedoras as licoes de Carvalho (2002, p. 50) a
respeito do carater dlcotomico da norma e da necessidade de seu desdo
bramento funcional por meio de jufzos disjuntivos, verbis:

POl' outro lado, afastamos desde ja a possibilidade de juntar a estes
dois elementos - hip6tese ou suposto e consequencia - urn terceiro,
queseria a sancao, posto que adotamosa aludidadicotomia das regras
juridicas e, com isso, a norma sancionadora seria precisamente outra
regra, com hip6tese e consequencia proprias,

E continua 0 professor paulista:

Por fim, caso a sancao passasse a integrar a estrutura 16gica da norma
juridica, haveriamos de conceber regra que tivesse uma hip6tese, uma
consequencia, outra hip6tese para 0 descumprimento dessa conse
quencia e, finalmente, outra consequencia a que chamariamos de san
cao,Verdadeiramente, seria algo de estrutura tao complexa que seu
estudopormenorizado demandariaesforcos incalculaveis (CARVALHO,
2002, p. 51).

Enesse ponto que se revela urn dos aspectos mais notaveis da obra de
Carlos Cossio, qual seja, 0 desdobramento funcional da norma, atribuindo a
cada uma dessas forrnulacoes normativas uma hip6tese e uma consequencia
propria, de forma que a disjuncao normativa de dois juizos hipoteticos de
ensejo, respectivamente, a endonorma e a perinorma.

Para finalizar essas breves conslderacoes sobre a norma juridica,
nocoes imprescindiveis para 0 prosseguimento do estudo, colacionamos urn
trecho da li~ao do pr6prio Cossio (1947, p. 255) sobre a relacao 16gicaentre
endonorma e perinorma mediante urn jufzo disjuntivo:

Mas, em estes autores, ficou pouco claro qual dos principios estabe
Ieeea relacao entre 0 juizo hipotetico e 0 juizo que, comprestacao, 0
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antecede: sera 0 princlpio da contradicao ou 0 do terceiro exc1uido?
A teoria egol6gica tomou sobre si 0 encargo de dar essa precisao e
indicouque era 0 segundodestes principios. Esta indicacao resulta da
sua concepcao da norma juridica comojufzo disjuntivo. Eis porque a
teoria egol6gica reclamaque a conjugacao se reconheca 0 caracter de
conceito fundamental, umavezquea relacao existente entre prestacao
e transgressao euma relacao de opostos que se contradizem; 0 refe
ride carater permite ver a relacao 16gica existente entre endonorma
e perinorma.

3 A norma tributaria

Adoutrina nacional no estudo da norma tributaria superdimensionou
a hip6tese da norma em detrimento de sua consequencia ou mandamento
(ATALIBA, 1993; FALCAo, 1994; BECKER, 2002).lsso porque a maioria
dos aspectos ou criterios estruturais que comp5em a norma juridica, em
especial a norma tributaria, foi alocada na sua hip6tese de incidencia, fato
que esvaziou substancialmente a consequencia ou 0 mandamento da norma.

Em que pese a nao se olvidar da importancia da hip6tese de inciden
cia da norma, nao se deve descurar de que, na sua consequencia, estao os
principals elementos para a identiflcacao da relacao [urfdico-tributaria, °
doutrinador patrio que talvez mais bern tenha percebido isso foi Carvalho
(2002, p. 98-99), que, utilizando os ensinamentos de Kelsen e a nomenclatu
ra e 0 enfoque dicotornlco e disjuntivo atribuido por Carlos Cossio a norma
juridica, dividiu a norma tributaria em endonorma e perinorma tributaria.

Interessa-nos, especificamente, 0 enfoque dado por Paulo de Barros
a endonorma tributaria, pois que, como visto no item precedente, a perinor
rna cuida das infracoes e das sancoes juridicas que nao sao objeto da norma
tributaria impositiva da obrigacao tributaria.

Quanto as endonormas tributarias, estas, como todas as normas
jurfdicas, possuem uma hip6tese (a conjugacao dos aspectos imperativos
para a caracterizacao do fato jurfdico), a qual, uma vez ocorrida, 0 direito
imputara uma consequencia (conjugacao dos aspectos para a caracterizacao
da relacao juridica).

Carvalho (2002, p. 124-135) isola, na hip6tese da endonorma tribu
taria, tres critertos que, segundo ele, seriam necessaries para identificar

fato juridico suficiente para 0 surgimento da relacao jurfdico-tributaria.
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o primeiro criteria teria carater nuclear, uma vez que seria a pr6prio fato
descrito pelo legislador como suficiente para a surgimento da obrigacao
tributaria, fato este que condicionaria as demais criterios da hip6tese nor
mativa. 0 segundo criteria da hip6tese da endonorma seria a espacial, que
determinaria a local da ocorrencia do fato jurfdico. Ea terceiro criteria seria
a temporal, criteria que delimitaria e situaria a fato juridica no tempo.

ja na consequencia da norma tributaria, Carvalho (2002, p. 160-178)
aponta a existencia de dais outros criterios que, no seu entender, seriam
suficientes para individuar a relacao juridica de indole tributaria surgida
com a incidencia do comando da norma, quais sejam, urn pessoal- sujeito
passivo e ativo da relacao juridico-obrigacional - e outro quantitativa 
base de calculo e aliquota -, que permitiria definir a conteudo da prestacao
devida pelo sujeito passiva.

Cabe ressaltar, todavia, que as criterios apontados par Paulo de Bar
ros Carvalho nao sao suficientes para revelar todos as requisitos do fato
juridico e da relacao juridica dele decorrente. Tanto e assim que a professor
Sacha CaIman Navarro Coelho acrescentou outros criterios tanto a hip6tese
quanta a consequericia au comando da endonorma tributaria,

Ahip6tese normativa, alern dos crtterios material, espacial e tem
poral, Coelho (2002, p. 384-385) acrescentou outro aspecto, terminologia
usada pelo professor, que seria a aspecto pessoal. Este, incluido na hip6tese
normativa, teria a condao, par exemplo, de explicar fenomenos como a subs
tituicao tributarta, em casas em que a pessoa que realiza concretamente a
fato juridico previsto abstratamente na norma difere daquela que integra
a polo passiva da relacao juridico-tributaria. Ainda segundo a mencionado
jurista, a existencia de urn aspecto pessoal na hip6tese normativa revela-se
importante "para a percepcao da capacidade contributiva, para a graduacao
da progressividade, para a consideracao do ilicito fiscal e da responsabiliza
~ao, para a reconhecimento de isencoes e imunidades subjetivas" (COELHO,
2002, p. 384). No que diz respeito as consequencias endonormativas, Coelho
(2002, p. 385) acresce, ainda, aquelas citadas par Paulo de Barros - aspecto
pessoal e quantitativa - outros aspectos denominados operacionais, que,
na sua visao, seriam imperativos para a correta cornpreensao da relacao
juridico-tributaria: "como, onde, de que modo, quando, em que montante se
vai satisfazer a debito em favor do sujeito ativo", todos eles alusivos a obri
gacao tributaria surgida com a ocorrencia no mundo dos fatos da hip6tese
abstrata prevista na endonorma.
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Alern de tais aspectos acrescidos a consequencia endonormativa,
Coelho (2002, p. 385-386), ainda, criticando as criterios de Paulo de Barros,
res salta nao ser possivel reduzir a aspecto quantitativa da norma tributaria
a dais unicos requisitos: base de calculo e aliquota. lsso em virtude de exis
tirem tributos que nao possuem aliquotas e base de calculo, como ocorre na
maioria das taxas, alem de, em determinados impastos e contribuicoes, ser
imperativa a utilizacao de outras operacoes, como adicoes au subtracoes,
para a verificacao do montante devido.

Com a promulgacao da Constltuicao Federal de 1988, a professor da
Universidade Federal de Minas Gerais Werther Botelho Spagnol acresceu
ainda outro aspecto a consequencia da norma de tributos finalisticos, como
as ernprestirnos compuls6rios e as contrlbuicoes especiais. Seria urn aspecto
finalistico, consistente na "indicacao do destino a ser dado ao produto da
arrecadacao" (SPAGNOL, 2004, p. 51).

Na visao de Spagnol (2004, p. 49-53), nos emprestirnos compuls6rios
e nas contribuicoes especiais, a exercicio da cornpetencia constitucional de
instituicao e de arrecadacao estaria estritamente vinculado as finalidades
pastas pelo constituinte a destinacao do produta da arrecadacao do tributo.

4 Conclusao

1. Tanto a norma que prescreve uma conduta quanta a que estabe
lece uma sancao a conduta oposta formam uma norma dupla e complexa
interligada, sendo que, pela teo ria egol6gica, a perinorma guarda certa re
lacao com a norma primaria kelseniana, enquanta a endonorma tern certa
correspondencia com a norma secundaria.

2. No cas a da norma tributaria, essa se situa na endonorma, au na
norma secundaria, tendo em vista que a norma que estabelece a sancao esta
contida na perinorma au na norma primaria,

3. A norma tributaria contem na sua hip6tese aspectos pessoais, rna
teriais, espaciais e temporais, sendo certo que, no seu mandamento, estao
todos as elementos para identificacao da obrigacao tributaria, quais sejam,
as aspectos subjetivos, operacionais, quantitativos e, ainda, nas contnbuicoes
sociais e no ernprestimo compuls6rio, urn outro aspecto, que e a finalistico.
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o discurso da seguranca juridica e a centralizacao do poder

Eud6xia Cespedes Paes'

Segundo a concepcao sociologlca, a direito se origina da sociedade e
possui como rnissao primordial a manutencao da ordem necessaria ao seu
desenvolvimento.

A existencia de mecanismos institucionais complexos para a pre
vancao e cornposicao dos Iitigios representa, par conseguinte, urn indicia
do grau de evolucao de determinada comunidade, a qual ultrapassa a fase
do recursa it forca fisica para a resolucao de seus problemas intersubjetivos.

A efetiva cornposicao dos Iitigios pelo aparato judiciario depende
da forca estatal para atingir esse desiderata, sob pena de lneficacia de suas
deterrninacoes. Epar isso que, ao longo do decurso historico, a jurisdlcao
foi exercida pelos detentores do poder politico, seja de forma direta, pelo
proprio rei au imperador, seja par meio de autoridades escolhidas pel a poder
constituido. Nao e de se estranhar que ate as dias atuais haja certa proxi
midade entre as agentes politicos e as que exercem a funcao jurisdicional,
dada a forma de cornposicao dos quadros da magistratura'.

Uma das maiores preocupacces que afligem as que lidam com a sis
tema jurisdicional diz respeito it questao da seguranca juridica, entendida
esta como a capacidade de as orgaos jurisdicionais comporem as litigios de
forma uniforme, assegurando tratamento isonornico a quest5es semelhantes
e contribuindo para a formacao de urn juizo social de previsibilidade sabre
as decis5es judiciais.

1 lutz federal.

2 Cavalieri Filho destaca os tres prlnclpals meios de selecao para ingresso na magistratura na mo
derntdade: eletcoes, nomeacao e concurso publico. Argumenta 0 autor que 0 sistema eletlvo possui
inconvenientes, tais como as distorcces do processo eleitoral, marcado por percalcos, altos custos
e pel a vartavel do eventual apoio politico. Informa ainda que 0 sistema de nomeacao eantidemo

cratico e comprometedor da lmparcialidade do magistrado. Ccnclut sua argumentacao cons ide
rando 0 sistema do concurso publico como 0 rnais adequado para a selecao de magtstrados, na me
dida em que assegura urncerto distanciamento entre 0 magistrado e 0 detentor do poder politico.
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A preocupacao com a sobredita previsibilidade nao e recente em
termos historicos.

Desde a antiguidade romana, ha registro de decisoes judiciais toma
das pelos imperadores que possuiam eflcacia para alern dos casos aprecia
des, devendo ser observadas na eventualidade de ocorrencia de situacoes
semelhantes. Com a referida uniformtzacao, evitavam-se julgados contradi
torios que pudessem surpreender negativamente 0 jurisdicionado. Armando
Torrent exemplifica a materia com os rescripta e as epistulae, especies de
respostas dadas pelo imperador as consultas a si formuladas e que deveriam
ser validas para todos os casos analogos que pudessem ocorrer no futuro.

Com a decadencia do Imperio Romano e a sua fragmentacao havi
da em decorrencia das mvasoes barbaras, 0 ideal de urn direito universal
foi afastado, cedendo lugar a urn direito costumeiro. Esse novo direito, de
carater eminentemente local, disciplinou as relacoes sociais durante 0 peri
odo do medievo, marcado que foi pela descentralizacao politica. Como sua
principal caracteristica, 0 exercicio do poder jurisdicional com fundamento
nas praticas enraizadas no meio social e que eram tidas pelo grupo como
necessarias a rnanutencao da ordem dentro do grupo. Naturalmente, cada
feudo possuia seus proprios costumes, e a aplicacao do direito se dava de
forma diferenciada.

No final da ldade Media, em decorrencia do processo de formacao
dos Estados nacionais e 0 consequente processo de centralizacao do poder,
voltou a tona a preocupacao com a uniforrnlzacao das decisoes judiciais.

Na Peninsula Iberica, foi usual 0 recurso a julgados por facanha, defi
nidos por Cruz e Tucci como casos julgados notaveis e duvidosos, cuja forca
vinculante decorria da autoridade reconhecida que os proferia e os aprovava,
bern como da exemplaridade do caso.Assimsendo, 0 julgado mais importante
era aquele realizado pelo proprio monarca, que deveria ser observado por
todos os magistrados em situacoes analogas,

lmportante registrar que, desse novo processo de centraltzacao de
poder havido no inicio da ldade Moderna, formaram-se as instituicoes ju
ridicas com uma estrutura que cornecou a se assemelhar a atual existente.
De urn primeiro momenta em que 0 rei detinha 0 poder central e exercia
ele proprio a [urisdicao, as relacoes sociais forarn-se tornando complexas a
tal ponto que 0 administrador viu-se na necessidade de delegar 0 exercicio
da funcao jurisdicional a pessoas proximas, que judicavam em seu nome.
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Pontos de atrito nesse modelo em que se julgava em nome do rei
eram frequentes, sobretudo nos casos em que sua majestade tinha os seus
interesses pessoais contrariados pelas decisces da corte que ele proprio
constituira. Aesse respeito, faz-se referencla aos historicos embates entre a
Coroa Inglesa e Lord Edward Coke,que, em pleno seculo XVII, ousou afirmar
ao rei da Inglaterra que ate este deveria se submeter ao direito da terra.
Sobre esse embate, que representa urn dos marcos historicos do devido
processo legal, vale a leitura da obra Liberdade e garantias constitucionais,
de Roscoe Pound (1976).

Outra figura jurfdica interessante da epoca citada por Tucci (2009)
foi ados assentos, entendidos como 0 conjunto dos julgados da cupula da
estrutura judiciaria vigente na Peninsula Iberica (Casas de Suplicacao) e que
efetivamente vinculavam os demais orgaos jurisdicionais. Com efeito, previa
o Alvara de 10 de dezembro de 1518 que, em caso de duvida objetiva quanta
a aplicacao de determinada lei, a questao deveria ser levada ao regedor da
corte, que, por sua vez, deveria submete-Ia a alguns desembargadores peran
te a mesa grande; se porventura a duvida ainda subsistisse diante daqueIe
orgao, 0 regedor deveria submeter 0 problema a interpretacao e resolucao
do rei. Se algum juiz procedesse em desobedtencia a tal deterrninacao, de
cidindo em estado de duvida, sem recorrer ao regedor, seria suspenso ate
quando Fosse remido pela graca real. Ede se destacar que 0 referido decreto
foi incorporado a leglslacao portuguesa, tendo integrado as Ordenacoes
Manuelinas e Filipinas, sendo que, somente em 1993 (quase cinco seculos
depois), foi considerado inconstitucional pelo Tribunal Constitucional Por
tugues, por ofens a ao principio da separacao dos poderes.

Em funcao de 0 Brasil haver sido colonia portuguesa, aqui tambern se
aplicou a referida legislacao dos assentos. A titulo de curiosidade historica,
e de se registrar que a emissao de julgados com carater vinculante pelos
Tribunais de Relacao brasileiros sempre foi pretendida, mas somente foi
admitida por Portugal por ocasiao da vinda da familia real para 0 Brasil,
provocada que foi pela iminente invasao de Lisboa pelas tropas napole6nicas.
Asituacao de instabilidade politica entao vigente possibilitou a flexibilizacao
do discurso de necessidade de uniforrnizacao das decisoes judiciais, que, em
ultima instancia, sempre mascara 0 desejo de centralizacao do poder.

Em verdade, a historia tern demonstrado 0 quanta 0 referido discurso
e versatil, adaptando-se as vicissitudes dos processos politicos e acompa
nhando 0 interesse na manutencao da palavra final sobre 0 quanta decidido,

}'i
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a que representa em ultima instancia a proprio exercfcio do poder politico,
que busca deter a definicao das situacces juridicas de acordo com as seus
interesses. Tal situacao ebern descrita par Nunes (2010), para quem

as exercentes do poder politico, embora nao representem 0 todo so
cia! (urn dos possiveis conceitos de povo), porque !ocalizados as seus
interesses, tern a pretensao, cada urn de per si, de fazer preva!ecer 0

seu proprio projeto de sociedade em que seja mais bern contemplada
a parte que representam.

Dai ser compreensivel a recorrente invocacao ao discurso da necessi
dade da seguranca juridica nos dias atuais. 0 discurso em questao possibilita
que se instituam e legitimem mecanismos que, a pretexto de assegurarem
urn tratamento juridico uniforme as lides, concentrem nas maos de uma
minaria a poder de decidir com carater de definitividade.Ia elugar-comum
a discurso da necessidade de "sumulas vinculantes", "incidentes de unifor
mizacao", "arguicoes de descumprimento de preceito fundamental" e outros
instrumentos juridicos que sao manejados com a evidente intuito de levar a
apreciacao de determinada demanda diretamente a cupula do Poder [udici
aria, sem a necessidade do saudavel processo de amadurecimento da causa
par meio da discussao em instancias ordinarias,

Se considerarmos que tais mecanismos, a exemplo da edicao de su
mulas vinculantes e do incidente de julgamento de recursas repetitivos,
estao a dlsposicao dos orgaos de cupula do Poder [udiciario, efacil concluir
em que segmento do poder esta havendo a referida concentracao de poder.

Ante tais consideracoes, concluimos que a seguranca jurfdica eessen
cial para a harmonia do grupo social. Entretanto, enecessaria uma reflexao
sabre as interesses que podem ser dissimulados sob esse discurso. Cada
instancia do Poder [udiciario tern sua lmportancia, e enecessaria que a au
tonomia de cada escalao seja respeitada sob pena de comprometimento do
proprio equilibria politico, essencial para a manutencao de urn verdadeiro
Estado dernocratlco de direito.
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Neoconstitucionalismo: uma visao
crftica do discurso proposto

Francisco Codevila'

lntroducao

Existe, hoje, entre as operadores do direito, uma percepcao de que as
decis6es judiciais estao cada vez menos fundamentadas nas diretrizes obje
tivas das leis e cada vez mais fundamentadas em principios constitucionais
abstratos e sem conteudo definido, tais como dignidade da pessoa humana,
devido processo legal, ampla defesa, proporcionalidade, razoabilidade, ve
dacao do tributo com efeito de confisco, entre tantos outros.

Essa problernatica da efetivacao dos principios constitucionais via
decisao judicial ebem caracterizada par Barcellos (2005, p.173-174). Se
gundo a autora, as principios constitucionais podem ser agrupados em duas
categorias. 0 primeiro grupo congrega as principios que descrevem efeitos
reiativamente indeterminados, cujo conteudo, em geral, ea prornocao de
fins ideais, valores au metas polfticas (dignidade da pessoa humana, por
exemplo).

o segundo grupo tarnbern pretende produzir efeitos associados a
metas valorativas au politicas, assim como acontece com a primeiro, mas as
fins aqui descritos sao determinados, a que aparentemente as aproximaria
das regras (a busca do plena emprego, par exemplo). Adificuldade, porern, e
que a identificacao das condutas necessarias e exigiveis para a realizacao dos
efeitos desses principios nao depende apenas da complexidade do pr6prio
efeito e/ou da variedade de circunstancias faticas sabre as quais ele incide,
como nas regras. Par conta da natureza do efeito pretendido, nao se trata
apenas de empreender um raciocinio 16gico-juridico para apurar as condu
tas exigiveis: cuida-se, diversamente, de escolher entre diferentes condutas
possiveis a partir de distintas posicoes politicas, ideol6gicas e valorativas.
Se ha um caminho que liga a efeito as condutas no casa das regras, ha uma

PJuiz federal.
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variedade de caminhos que podem ligar a efeito do principia a diferentes
condutas, sendo que a criteria que vai definir qual dos caminhos escolher
nao e juridico.

Ainda, segundo Barcellos (2005, p. 175), as dais grupos de principios
que se acabam de descrever tern sua indefinicao - no primeiro caso, inde
finicao de efeitos e, no segundo caso, indefinicao das condutas - associada
a disputas entre valores diversos, concepcoes marais e filos6ficas e/ou di
ferentes opcoes politico-ideoI6gicas, sendo que, repita-se, a escolha entre
esses elementos nao decorre de um juizo jurfdico.

Daqui par diante, neste trabalho, quando se fizer referencia a "prin
clpios", e esta a ideia que se quer preservar, au seja, a de que, au as fins
par eles propostos sao indeterminados, au as meios de se atingirem fins
determinados nao foram especificados pelo constituinte, sujeitando-se a
identificacao, em ambos as casas, aanalise de valores e opcoes politicas au
ideol6gicas, a que propicia uma multiplicidade de res pastas.

Nesse contexto, portanto, de decis6es fundamentadas em principios,
como que em um processo de inversao da ordem descrita no art. 4Q da Lei
de Introducao ao C6digo Civil - "Quando a lei for amissa, a juiz decidira a
caso de acordo com a analogia, as costumes e as principios gerais de direito'"
-, as leis e as contratos protegidos pelas leis deixam de ser a referencial de
conduta para as individuos, e a decisao judicial assume esse papel.

oproblema e que, quando se decide baseado em principios, qualquer
resultado e possivel, pais nao ha consenso au mecanismo algum que viabilize
a geracao de cons ens a sabre a que venha a ser dignidade da pessoa huma
na, devido processo legal, ampla defesa, proporcionalidade, razoabilidade,
vedacao do tributo com efeito de confisco, etc.; tampouco existe consenso
sabre como devem ser implementados, situacao que se agrava ainda mais ja
que nao ha mecanismo eficaz que irnpeca a prolacao de decis6es divergentes.

Como consequencia, a sociedade tem dificuldade para saber a que e
realmente permitido au vedado. Em suma, as referenciais de conduta nao
sao claros, e quando isso acontece as resultados podem ser desastrosos.

Enesse contexto que surge a movimento juridico conhecido par neo
constitucionalismo, que tem como mote principal a crftica ao positivismo

2 BRASIL. Decreta-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introducao ao C6digo Civil brasileiro.

Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/cciviI_03/decreto~lei/De146S7.htm>. Acesso em: 18
jul. 2012.
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jurfdico neutro em relacao a valores marais. 0 neoconstitucionalismo atribui
for~a jurfdica aos direitos representativos de valores marais positivados e
defende a invocacao de tais valores como razao de decidir. Pronto, dlspoe,
agora, a [udlciario de mecanis mas juridicos para impor a cumprimento dos
valores incorporados aConstituicao. Sera?

opresente trabalho pretende expor a inconsistencia interna do dis
curso e demonstrar a inseguranca que a aplicacao da Teoria Neoconstitu
cionalista gera asociedade e, mais precisamente, a ausencia de contribuicao
para a processo de afirrnacao do direito como ciencia.

Pretende-se, ao final, ter fornecido argumentos suficientes para pro
piciar uma reflexao seria acerca da necessaria mudanca de foco do direita
atual e de postura do juiz brasileiro, au seja, da vigente tentativa de fazer
valer, a qualquer custo, a que consta da Constitulcao - fruto de um momenta
hist6rico de ruptura e, portanto, excessivamente garantista - aimprescin
divel consideracac dos efeitos sociais de suas decis6es em casas concretes.

1 Principais aspectos do neoconstitucionalismo

Segundo Barroso (2005), a decadencta do positivismo e emblematica
mente associada aderrota do fascismo na Italia e do nazismo na Alemanha,
regimes que promoveram a barbarle sob a protecao da legalidade. Par isso.
ao fim da II Guerra, a etica e as valores cornecaram a retornar ao direito.

Para Bobbio (2006), contudo, a questao nao po de ser posta dessa
forma. 0 autor Italiano identificou tres aspectos no positivismo jurfdico: a)
como metoda para estudo do direito; b) como teoria do direito e c) como
ideologia do direito. Especificamente sabre a positivismo-ideologia, consi
derou ser necessaria distinguir entre a versiio forte ou extremista e a versiio
fraca ou moderada do positivismo jurfdico, ressaltando que a maior parte
das crfticas apresentadas aepoca valiam, apenas, para a versao extrernista.
que, na realidade, pouco se aproximava do positivismo juridico praticado. E
com a versaa fraca que a positivismo juridico mantinha conexao e, par isso,
nao pro cediam as criticas apontadas pelos jusnaturalistas extremistas, pais
a positivismo nao conduzia ao que chamou de estatolatria e ao totalitarismo
politico. Ao contrario, disse ele, as acusacoes servem de defesa, pais tomar em
consideracao a ordem, a igualdade formal e a certeza como valores pr6prios
do direito representa uma sustentacao ideol6gica do Estado liberal, como
concebido pelo movimento iluminista, e nao do Estado totalitario.
:5"
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Bobbio adverte, e parece muito importante ter isso em mente, que a
ideologia [uridica do nazismo era, na verdade, nitidamente contraria ao prin
cipia juspositivista, segundo a qual a juiz deve decidir exclusivamente com
base na lei, sustentando, ao contrario, que a juiz deveria decidir com base no
interesse politico do governo, Em particular, a ideologia nazista sustentava
que deveriam ser considerados como delitos todos as atos contraries ao sao
sentimento popular (gesundes Volksempfinden), mesmo que nao previstos
como crimes pela lei. Acrescenta que, na Italia, a principia da legalidade foi
reivindicado pelos juspositivistas, nao para sustentar a fascismo, mas para
opor obstaculos a suas arbitrariedades.

De qualquer forma, a fato e que, no perfodo pas-guerra, ganhou forca
um sentimento de desconfianca acerca dos postulados da neutralidade e
da formalidade da lei geral e abstrata, tao caras ao Estado de direito, pais
que tais postulados tornaram-se incapazes de acompanhar as pretens5es e
finalidades emergentes da necessaria arnpliacao das funcoes do novo Estado
que surgia. °Estado de direito, associado a concepcao positivista de direi
to, nao era capaz de formular a realizacao aproximativa de um ideal moral
que pudesse romper com a nocao reducionista do positivismo. Em suma: a
positivismo jurfdico do Estado legalista estava prisioneiro de uma ontologia
substancial, ja que, para ele, a direito era identificado com a lei positiva dada,
sendo constitufdo, portanto, como alga inteiramente objetivo-ontologizado
(DUARTE e POZZOLO, 2006).

Nesse ponto, parece necessaria tecer algumas observacoes sabre
a positivismo en quanta metodologia. Ate Kelsen oferecer sua Teoria pura,
poucos acreditavam que a direito pudesse ser reconhecido como ciencia,
devido a ausencia de um objeto de estudo especifico e, principalmente, de
um metoda cientffico de abordagem. A conexao com a sociologia, a historia e
a ciencia politica dificultava a identificacao de um objeto de estudo proprio.

Kelsen, portanto, isolou um objeto de estudo - a norma - e propos
a sua analise neutra, dcpurando-o de qualquer conteudo axiologico, origens
au objetivos. Sernduvida, deu lnestimavel contribuicao a pesquisa cientffica
do direito, identificando um objeto de analise peculiar e um metoda neces
saria a sua observacao - a purismo metodolopico. Para a mestre austriaco, a
tarefa do jurista deveria resumir-se a perquirir a compatibilidade da norma
examinada com uma norma superior e anterior que the conferiria validade.

Pais bem, a arnpliacao do conceito normativo de Constituicao, opera
da pelo constitucionalismo social iniciado com a Constituicao de Weimar, fez
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com que a proposta metodologtco-juridica do pensamento liberal sofresse
um processo de desontologizacao caracterizado pela abertura das categorias
de juridicidade, previamente constitufdas par paradigmas internas a ciencia
jurfdica, a efetivacao de um quadro de val ores externos que interpreta a
tecido social (DUARTE e POZZOLO, 2006).

Portanto, a marca distintfva da Europa Ocidental do pas-guerra e a
constitucionaliza~ao do ordenamento juridico atraves das normas de direitos
fundamentais, que traduzem para a linguagem normativa as opcoes eticas
e politicas da sociedade. Nesse sentido, a presenca de normas de direitos
fundamentais nos sistemas jurfdicos constitucionalizados pode ser entendida
como a resultado da transformacao da moral crftica em morallegalizada.
Nesse contexte, a validade das normas nao depende apenas de sua origem
em um orgao competente, segundo as regras procedimentais previstas na
Constituicao, mas tarnbern da correspondencia de seu conteudo material
com as valores au com a sistema de moralidade que passou a conformar
todo a ordenamento juridico (VALE, 2007).

Surge, en tao, a neoconstitucionalismo como teoria adequada as
democracias ocidentais baseadas nos seguintes pressupostos: defesa dos
direitos fundamentais, constltuicao rlgida, mecanismos de separacao de
poderes e de freios e contrapesos. Atualmente, na Europa, alern do Reina
Unida, somente Holanda e Luxemburgo ainda mantern a padrao de supre
macia parlamentar, sem adocao de nenhuma modalidade de judicial review
(BARROSO, 2005).

Pais bern, na esteira do movimento neoconstitucionalista, uma das
grandes mudancas de paradigma ocorrida ao longo do seculo XX foi a atribui
~ao a norma constitucional do status de norma jurfdica. Superou-se, assim,
a modelo que vigorou na Europa ate meados do seculo passado, no qual a
Constituicao era vista como um documento essencialmente politico, um con
vite a atuacao dos Poderes Publicos, A concretizacao de suas propostas ficava
invariavelmente condicionada a liberdade de conformacao do legislador au
a discricionariedade do administrador (BARROSO, 2005).

Consequentemente, a caracterfstica fundamental da passagem do
positivismo juridico para a neoconstitucionalismo pode ser evidenciada na
importancia atribuida, agora, aos princfpios. Se, antes, ocupavam a ultimo
lugar na escala positivista (LICC, art. 4Q

) , agora, ganham destaque como fonte
prirnaria, Assim e que estudos, como a das normas de integracao, perderam a
i,\lJportancia para a jurisprudencta e a irradiacao dos direitos fundamentais;
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e 0 estudo das antinomias foi ultrapassado pelos conflitos entre principles,
originando a tecnica da ponderacao (MOREIRA, 2008).

Nesse novo contexto, os direitos fundamentais sao concebidos nao
so como tecnicas de defesa contra abusos e violacees provenientes da auto
ridade publica, mas tambem como valores que se imp5em genericamente a
toda a sociedade e que, dirigidos iguaImente contra os poderes particulares,
adquirem relevancia nas relacoes [uridicas privadas enquanto direitos contra
terceiros (NOVAIS, 1987).

oproblema e que a incorporacao de valores ao texto constitucional
aumenta a possibilidade de incompatibilidade entre eles, sendo certo que as
tecnicas de superacao de antinomias apresentadas pelo positivismo juridico
nao sao mais satisfatortas. Tornou-se necessario, portanto, desenvolver uma
tecnica capaz de conciliar os vaIores morais constitucionalizados, em pe de
igualdade e de forcas.

A existencla de colis5es de normas constitucionais, tanto entre prin
cipios como entre direitos fundamentais, passou a ser concebida como urn
fen6meno natural, ate porque Inevitavel, no constitucionalismo contem
poraneo, Ha choques potenciais entre a promocao do desenvolvimento e a
protecao ambiental, entre a livre iniciativa e a defesa do consumidor, entre
o direito aprivacidade e a liberdade de expressao, Acolisao de normas cons
titucionais leva anecessidade de ponderacao, Asubsuncao, por obvio, nao e
capaz de resolver 0 problema, por nao ser possivel enquadrar 0 mesmo fate
em normas antag6nicas. Tampouco podem ser uteis os criterios tradicionais
de solucao de conflitos aparentes de normas: hierarquico, cronologico e
da especializacao, Nesse cenario, a ponderacao de valores e a tecnica a ser
utilizada pelo interprete, por via da qual ele fara concess5es reciprocas,
procurando preservar 0 maximo possivel de cad a urn dos interesses em
disputa, ou, no limite, procedera aescolha do valor que devera prevalecer
no caso concreto (BARROSO, 2005).

Perceba-se a importancia do aplicador da norma, que, agora, tera
decidir, entre os valores conflitantes, qual deIes devera prevalecer, no caso
concreto. Perceba-se, ainda, que 0 direito, nesse novo constitucionalismo
esta centrado na discussao de valores morais, aspecto extremamente pre
judicial ao desenvolvimento do direito como clencia e como instrumento
de estabilidade social. Ora, se a norma nao for, em alguma medida, rlgtda
relativamente asubjetividade do aplicador, as funcoes que ela desempe
nha ficam prejudicadas. E como os aplicadores tern concepcoes diferentes
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a respeito de como devem ser resoIvidos os conflitos morais, bern como sao
dotados de variavel capacitacao tecnica e inconstante rigidez moral, nao so
cresce a chance de incerteza, quanta aumenta 0 grau de arbitrariedade. 0
neoconstitucionalismo, nessa acepcao, esta menos para uma teoria juridica
ou metoda e mais para uma ideologia ou movimento, defendido com retorica,
vagueza e subserviencia adoutrina estrangeira (AVILA, 2009).

Feita essa breve introducao, na sequencia serao apresentados as
pectos relativos ainconsistencia do discurso neoconstitucionalista e sua
desimportancia metodologica.

2 A inconsistencia do discurso neoconstitucionalista: dois casos
concretos

Nas ciencias sociais e, principaImente, no direito, a verificacao das
verdades, ou quase verdades, depende do confronto dlaletico dos discursos,
com imensa relevancia para a argurnentacao, Eatraves dela que as concIus5es
evidenciadas no processo de pesquisa sao expostas afalsiftcacao. Portanto,
e absolutamente indispensavel que 0 discurso juridico argumentativo seja
capaz de explicar, com consistencla e coerencia, as suas proposicoes,

No campo da ciencia jurfdica, 0 envolvimento do aplicador da norma
com conceitos abstratos e rnaleaveis reforcam a necessidade de urn dis
curso racional e fundamentado. Contudo, e comumente reconhecido que
os juizos de valor nao sao suscetiveis de corroboracao atraves da observa
cao e da experimentacao e, assim, apenas possibilitam conferir expressao
aconviccao pessoal de quem emite 0 juizo. Epor isso que Larenz (1997)
afirma que nenhum procedimento dedutivo logicamente correto garante
resultados intrinsecamente adequados, quando na cadeia dedutiva se in
troduzem premissas assentes em valoracoes. Eesse, justamente, 0 caso da
Teoria Neoconstitucionalista, que formula discursos normativos fundados
em valores, mas sem nenhuma demonstracao de coerencia e conslstencia,
apenas retratando opini5es pessoais ou consens os coletivos.

Vamos, entao, averificacao do que se acaba de expor, a partir da
analise de dois casos concretos juIgados pelo Supremo Tribunal Federal:
1Q) 0 caso da penhora do bern de familia do fiador, cujo julgamento exp5e a
inconsistencla interna de uma decisao que se fundamenta em principios cons
titucionais; 2Q

) 0 caso do deposito no valor correspondente a 30% do debito
uurar-to como pressuposto de conhecimento do recurso administrativo-
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-fiscal, 0 qual exp5e 0 problema da divergencia jurisprudencial propiciada
por decis5es fundamentadas em princfpios constitucionais que perrnitem,
a qualquer tempo, nova interpretacao,

Antes, porern, eutil relembrar a nocao deixada na introducao deste
trabalho, no sentido de que, quando Fosse feita referencia a "principles",
a ideia que se quer preservar ea de que, ou os fins por eles propostos sao
indeterrninados, ou os meios de se atingirem fins determinados nao foram
especificados pelo constituinte, sujeitando-se a identificacao, em ambos os
casos, a analise de valores e opcoes polfticas ou ideol6gicas, 0 que propicia
uma multiplicidade de respostas, quando houver resposta.

Pois bem, com isso em mente, no julgamento do Recurso Extraordi
nario 407.6883 discutiu-se se 0 art. 3Q

, Vll, da Lei 8.009 /1990 (com redacao
dada pela Lei 8.245/1991), que permite a penhora do bem de familia de
propriedade do fiador, seria compatfvel com a EC 26/2000, que incluiu 0

direito a moradia no art. 6Q da CF/1988, ficando 0 acordao assim ementado:

EMENTA: FlADOR. Locacao. A,ao de despejo, Sentenca de proceden
cia. Execucao, Responsabilidade solidaria pelos debitos do afiancado,
Penhora de seu irnovel residenciaL Bern de familia. Admissibilidade.
Inexistencia de afronta ao direito de moradia, previsto no art. 6Q da
CF. Constitucionalidade do art. 3Q

, inc.VII, da Lei nQ 8.009/90, coma
redacaoda Lei nQ 8.245/91. Recurso extraordinariodesprovido. Votos
vencidos. Apenhorabilidade do bernde familia do fiador do contrato
de locacao, objeto do art. 3Q

, inc.VII, da Lei nQ 8.009,de 23 de marco
de 1990, com a redacao da Lei nQ 8.245, de 15 de outubro de 1991,
nao ofende a art. 6Q da Constituicao da Republica.

De acordo com 0 relatorio, a decisao ortginaria, atacada via recurso
de agravo de instrumento dirigido ao Tribunal de [ustica do Estado de Sao
Paulo, indeferiu pedido de liberacao de bem de familia penhorado em sede
de processo de execucao para pagamento de divida decorrente de contrato
de locacao inadimplfdo pelo locatario, Detalhe: 0 bem de familia penhorado
era de propriedade do fiador do locatario.

a argumento do fiador, em seu recurso a Corte Suprema, foi no senti
do da inconstitucionalidade superveniente do art. 3Q

, Vll, da Lei 8.009/1990
(com redacao dada pela Lei 8.245/1991), em razao do advento da EC

3 RE407.6B8jSP, rei. min. Cezar Peluzo. Dlsponfvel em: <http;f/redir.stf.jus.b1ipaginadorpub/pagi
nador.jsp?docTP=AC&doclD=261768>. Acesso em: 18 jul. 2012.

116

I Jornada de Ciencias Sociais

26/2000, que incluiu 0 direito a moradia no rol dos direitos sociais inscritos
no art. 6Q da CF/1988.

Eis os principais argumentos apresentados pela ala vencedora. Pri
meiramente, os derivados de uma analise consequencialista, que se preocupa
nao apenas com a estabilidade artificial do sistema jurfdico (dever-ser), mas,
tambern, com 0 impacto social das decis5es judiciais (ser).

a ministro Cezar Peluso, relator do processo - apos salientar que
moradia nao signlfica, apenas, ser proprietario de imovel, mas tarnbem habt
tar bem de outrern, como resultado de uma relacao contratual-, defendeu
que 0 direito social a moradia pode ser efetivado, entre outras tantas opcoes
disponiveis ao poder publico, mediante polftica de estimulo as relacoes 10
caticias de irnoveis residenciais, atraves da previsao normativa de penho
rabilidade do bem de familia do fiador.

a fundamento central da argumentacao esta na necessidade de se
garantir a estabilidade das relacoes de locacao, mediante 0 fortalecimento
de uma garantia de adimplemento contratual, 0 que acarretaria, como con
sequencia direta, um estfmulo para os proprietaries locarem seus imovels
e, indiretamente, 0 acesso dos individuos que nao tern condtcces de adquirir
imovel proprio, 0 que representa a imensa maio ria da populacao brasileira.

Por sua vez, observou 0 ministro Nelson jobim:

Nos temos de ter respeito as normas constitucionais, inclusiveao direi
to infraconstitucional. Essasnormas nao sao feitas para irreais, nao sao
feitas para mundos virtuais, mas para mundos reais. Foiexatamente a
isso que 0 Relatorse referiu, Na medida em que entendessemos, como
pretende a minoria, que esse direito seria oponivel ness as circunstan
cias, a conseqiiencia seria exatamente a extracao da possibilidade de
locacces de uma sene de pessoas absolutamente necessitadas para
tais, porque, evidentemente, 0 risco seria onerado ao personagem,
par meioda fianca bancaria, au mesmona impossibilidade de locacao,
[...J 0 Tribunal nao pode ficar insensivelao fato de que seus eventuais
trabalhos te6ricos ou acadernicos possam criar circunstancias que
inviabilizem, inclusive, a proprio desenvolvimento do setor e abertura
de moradias a todos.

Perceba-se, a partir de agora, a diferenca entre a abordagem conse
quencialista e a abordagem neoconstitucionalista, focada na busca inconse
quente de eficacia juridica para os princfpios constitucionais, propria dos
$ue estao presos ao mundo do dever-ser,
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Iniciando, assim, a abordagem neoconstitucionalista, a ministro [oa
quim Barbosa entendeu estar caracterizada sltuacao de conflito entre dais
direitos fundamentais, com a peculiaridade de que a suposta violacao a um
direito fundamental ocorre no bojo de uma relacao travada, exclusivamente,
entre particulares. Par fim, concluiu que a direito alivre disposicao dos bens
e amanifestacao de vontade deveria prevalecer, considerando que a fiador
agiu livre e espontaneamente ao colocar em risco um direito fundamental
que Ihe fora assegurado na Constituicao, Em suma, no embate entre dais
direitos fundamentals, quando subjacente uma relacao de natureza privada,
devera prevalecer a autonomia privada do individuo para livremente dispor
dos seus bens e direitos, descabendo ao Estado agir de forma paternalista.

A ministra Ellen Gracie, igualmente, enveredou pelo confronto de
principios constitucionais:

[...] tarnbem eu ponho face a face os principios constitucionais que
asseguram a protecao mais am pia afamilia. Ja que, nesses casos, a
impenhorabilidade do bern de familia objetiva nao apenas defender
a pessoa individual daquele responsavel pela obrigacao, mas, sim, a
micleo familiar. Pondero esse valor. Mas pondero tambem, com base
nas raz6es brilhantemente desenvolvidas pelo Ministro Cezar Peluso,
que a Constituicaobusca assegurar urn amplo acesso amoradia, 0 qual
pressup6e as condicoes necessarias a sua obtencao, seja no regime de
propriedade, seja no regime de locacao.

Agora, as fundamentos da ala vencida, que tambern enveredou pela
abordagem neoconstitucionalista, na sua versao mais extrema.

oministro Eros Grau argumentou que a texto constitucional edo
tado de eficacia normativa vinculante, obviamente, referindo-se ao art. 6 Q

da CF/1988, e que, portanto, a Constituicao vincula a legislador. Quanta ao
argumento no sentido de que a reconhecimento da impenhorabilidade do
bem de familia do fiador produzira impacto negativo no mercado das loca
coes imoblliarias, disse a ministro tratar-se de argumento inservivel para
afastar a disposicac constitucional constante do art. 6 Q

•

Segundo Eros Grau:

A minha discordancia do voto de Vossa Excelencia eque nao estou
me apegando a logica do mercado no meu vote, mas, sim, ao que diz a
Constituicao, Enesse ponto que discordo de Vossa Excelencia. [...] no
que concerne ao argumento enunciado no sentido de afirmar que a
impenhorabilidade do bern de familia causara forte impacto no mer-
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cado das locacoes imobiliarias, DaD me parece possa ser esgrimido
para a efeito de afastar a incidencia de preceitos constitucionais, 0 do
artigo 6Q e a isonomia. Nao hao de faltar politicas publicas, adequadas
afluencia desse mercado, sem comprometimento do direito social e
da garantia constitucional.

E concluiu: "Creio que a nos nao cabe senao aplicar a Constitulcao
Eo Poder Publico que desenvolva politicas publicas sempre adequadas aos
preceitos constitucionais".

Par sua vez, a ministro Celso de Mello disse que:

oexameda controversia jurfdica suscitadanestaserlerecursal extraor
dinaria fazinstaurarinstigante discussao em tarna de tema impregna
do do mais alto relevo constitucional. Refiro-me a questao pertinente
a eficacia do direito a moradia, enquanto projecao expressiva de urn
dos direitos fundamentais elencados no texto da Constituicao da Re
publica. A Constituicao brasileira, ao positivar a declaracao de direitos.
proclarnou, dentre aqueles impregnados de carater social, 0 direito a
moradia, assirn qualificado pela EC nQ 26, de 14/02/2000. Cabe as
sinalar, neste ponto, por relevante, que 0 direito amoradia - que
representa prerrogativa constitucional a todos (CF, art. 6') - qualifica
-se como urn dos direitos sociais mais expressivos, subsumindo-se a
nocao dos direitos de segunda geracao. A essencialidade desse direito
etambern proelamada por declaracoes internacionais que 0 Brasil
subscreveu ou a que 0 nosso Pais aderiu, valendo referir, dentre elas,
a Declaracao Universal dos Direitos da Pessoa Humana (art. 25) e 0

Pacto Internacional dos Direitos Economicos, Sociais e Culturais (art.
11), que dispfiem sobre 0 reconhecimento do direito a moradia como
expressao de urn direito fundamental que assiste a toda e qualquer
pessoa. [...] Dentro do contexto pertinente ao direito a moradia, torna
-se relevante observar, na linha da reflexao feita pelo eminente Profes
sor LUIZ EDSON FACHIN ("Estatuto [uridico do Patrim6nio Minlmo".
2001, Renovar), que se impoe, ao Estado, dispensar tutela efetiva as
pessoas em geral, notadamente aquelas postas amargem das grandes
conquistas socials, assegurando-lhes, mediante adocao de medidas
apropriadas, a protecao do patrim6nio minimo fundada em postulados
tnderrogaveis, como 0 principio da dignidade da pessoa humana, que
representa - enquanto urn dos fundamentos da Republica (CF,art.
1Q, III) - valor revestido de centralidade em nosso sistema constltu
clonal. Esse principio fundamental, valorizado pela fiel observancia
da exigencia etico-juridica da solidariedade social- que traduz urn
dos objetivos fundamentais do Estado Social de Diretto (CF, art. 3Q

,
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I) - permite legitimar interpretacoes que objetivem destacar, em
referido contexto, a necessaria respeito ao individuo, superando-se,
desse modo, em prol da subsistencia digna das pessoas, restricoes que
possam injustamente frustrar a eficacia de urn direlto tao essencial,
como 0 da intangibilidade do espaco domestico em que 0 ser humano
vive com a sua familia. [... j Concluo 0 meu voto, Senhor Presidente. E,
ao faze-lo, ressalto, urna vez mais, como ja 0 fizera no inicio deste meu
veto, a incongruencia referida pelo eminente Ministro EROS GRAU,
constante do inciso VII do art. 3Qda Lei8.009/1990. Ouseja, 0 fiador
sofre, nos term os dessa excecao legal, a incidencia do vinculo prcces
sual da penhora, mas ele, mesmo solvendo a obrigacao do devedor
principal (locatario], nao pode voltar-se, regressivamente, contra ele,
impossibilitado de fazer recair a penhora sobre 0 unico imovel resi
dencial eventualmente pertencente ao inquilino inadimplente.

Pois bern, em analise, agora, os votos dos ministros [oaquim Barbosa
e Ellen Gracie, de vies neoconstitucionalista pro-penhorabilidade, e os vo
tos dos ministros Eros Grau e Celso de Mello, de vies neoconstitucionalista

contra a penhorabilidade.
o ministro joaquim Barbosa evidenciou situacao de conflito entre

do is direitos fundamentals, 0 direito amoradia do fiador e 0 direito aliber
dade de manitestacao da vontade, e concluiu que, no caso concreto, deveria
prevalecer a manifestacao de vontade sobre 0 direito amoradia do fiador.
A ministra Ellen Gracie pas em confronto 0 direito amoradia e 0 principio
da protscao ao nucleo familiar, concluindo por prestigiar, naquele caso, 0

direito amoradia dos locatarios.

oministro Eros Grau, por sua vez, reconheceu a forca normativa do
direito amoradia do fiador e considerou que a norma infraconstitucional
violava 0 disposto no art. 6Qda CF/1988. No mesmo sentido, 0 ministro
Celso de Mello reconheceu 0 direito amoradia como projecao do principio
da dignidade da pessoa humana e que a penhorabilidade do bern do fiador

iria contra ambos.
Ambas as correntes. como e possivel verificar, desenvolveram seus

argumentos a partir de principios abstratos sem conteudo definido: direito a
moradia, liberdade de manifestacao, protecao ao nucleo familiar e dignidade

da pessoa humana.
lndaga-se: tomando como base a tipologia do discurso neoconstitucio

nalista, tal como identificado no julgamento referido, e possivel argumentar
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de forma contraria ao que consta dos votes, ou se]a, contra a preponderancia
do direito amoradia sobre a protecao ao nucleo familiar ou contra a prepon
derancia da liberdade de contratar sobre 0 direito amoradia? Sim, e possivel
Basta dizer, sem criterio algum, que deve prevalecer a protecao ao nucleo
familiar, no primeiro caso, e 0 direito arnoradia, no segundo.

oque expos, ainda mais, a inconsistencia do discurso neoconstitucio
nalista e 0 fato de que 0 direito amoradia pode perfeitamente ser invocado
pelos que consideram legitlma a penhora, mas, tambern, pelos que a consi
deram ilegitima. Epossivel invoca-lo para defender 0 direito amoradia dos
locatarios e, ao mesmo tempo, para defender 0 direito amoradia do fiador,
tudo em uma mesma decisao, Da mesma forma, pode-se invocar 0 princi
pio da dignidade da pessoa humana para defender 0 direito 11 moradia do
locatario e do fiador.

A conclusao, portanto, e absolutamente arbitraria. Nao ha possibi
lidade de debate racional, porque nao ha argurnentacao raciona!. Cada urn
diz 0 que quiser dizer, refletindo sua escala pessoal de valores em urn dado
memento, sem nenhuma reflexao sobre as consequencias da decisao e sem
compromisso de reafirmar a tese defendida em casos futuros.

osegundo caso e ainda mais evidente e, por isso, permite exposi<;ao
mais abreviada. Discutindo sobre a constitucionalidade do deposito previo
como condicao para 0 conhecimento do recurso admlnistrativo-fiscal. no
julgamento do Agravo de lnstrumento 318.324/RS4, 0 STF concluiu que a
referida exigencia nao violava 0 principio do contradit6rio e da am pia defesa:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PRO
CESSUAL CIVIL. MULTA. EXIGENCIA DE DEPOSITO PARA EFEITO DE
RECURSO. RECURSO EXTRAORDINARIO: PRESSUPOSTOS DE ADMIS
SIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356 DO STF).
AGRAVO.1. Aexigencia de deposito para efeito de recurso nao viola 0

principio da ampla defesa. Precedentes do Plenario e da l' Turrna. 2. E
a questao relativa aimunidade, somente agora suscitada, nao pode ser
objeto de consideracao, por esta Corte, em Recurso Extraordinario. a
falta de oportuno prequestionamento (Sumulas nQs 282 e 356). 3. No
mais,epacificaa jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal, no sen
tido de nao admitir, em R.E., alegacao de ofensa indireta aConstitui~ao

1-A)-AgR 318.324/RS, reI. min. Sydney Sanches. Disponfvel em: <http://redir.stf.jus.br/paginador

};pUb/paginador.jsp?docTP=AC&doclD=302108>. Acesso em: 18 jul. 2012.
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Federal, por rna interpretacao ou aplicacao e mesmo inobservancia de
normas infraconstitucionais. 4. Agravo improvido.

Contudo, no julgamento da Acao Direta de lnconstitucionalidade
1.9765, aquele mesmo tribunal entendeu que sim, havia violacao ao mesmo
principio do contradit6rio e da ampla defesa:

EMENTA: A~AO DIRETA DEINCONSTITUCIONALIDADE. ART. 32, QUE
DEUNOVA REDA~AO AOART.33, § 2Q

, DO DECRETO 70.235/1972 E
ART. 33, AMBOS DAMP 1.699-41/1998. DISPOSITIVO NAO REEDITA
DONAS EDI~OES SUBSEQUENTES DAMEDIDA PROVISORIA TAMPOU
CO NALEIDECONVERSAO. ADITAMENTO E CONVERSAO DAMEDIDA
PROVISORIA NA LEI 10.522/2002. ALTERA~AOSUBSTANCIAL DO
CONTEUDO DA NORMA IMPUGNADA. INOCORRENCIA. PRESSUPOS
TOSDERELEVANC1A E URGENCIA. DEPOSITO DETRINTA PORCENTO
DO DEBITO EM DISCUSSAO OUARROLAMENTO PREVIO DE BENSE
DIREITOS COMO CONDI~AO PARAA INTERPOSI~AO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO. PEDIDO DEFERIDO. Perda de objeto da acao direta
em relacao ao art. 33, caput e paragrafos, da MP 1.699-41/1998, em
razao de 0 dispositivo ter side suprimido das versoes ulteriores da
medida provisoria e da lei de conversao. A requerente promoveu 0

devido aditamento apos a conversao da medida provisoria impugnada
em lei. Rejeitada a preliminar que sustentava a prejudicialidade da
acao direta em razao de, na lei de conversao, haver 0 deposito previa
side substituido pelo arrolamento de hens e direitos como condicao
de admissibilidade do recurso administrativo. Decidiu-se que nao hou
ve, no casoJalteracao substancial do conteudo da norma, pois a nova
exigencia contida na lei de conversao, a exemplo do deposito, resulta
em imobilizacao de bens. Superada a analise dos pressupostos de re
levancia e urgencia da medida provisoria com 0 advento da conversao
desta em lei. A exigencla de deposito ou arrolamento previa de bens e
direitos como condicao de admissibilidade de recurso administrativo
constitui obstaculo serio (e intransponfvel, para consideraveis parcelas
da populacao) ao exercicio do direito de peticao (CF, art. 5Q

, XXXIV),
alern de caracterizar ofens a ao principio do contraditorio (CF,art. 5Q,

LV). A exigencia de deposito ou arrolamento previa de bens e direitos
pode converter-se, na pratica, em determinadas situacoes, em supres
sao do direito de recorrer, constituindo-se, assim, em nitida violacao ao
principio da proporcionalidade. As:ao direta julgada procedente para

5 ADl1976.7jDF, reI. min, Ioaqulm Barbosa. Disponivel em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=AC&doclD=456058>. Acesso em: 18 ju!. 2012,
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declarar a inconstitucionalidade do art. 32 da MP 1699-41 - poste
riormente convertida na lei 10.522/2002 -, que deu nova redacao
ao art. 33, § 2Q, do Decreto 70.235/72.

Mas, entao, 0 texto constitucional deve ter sido alterado entre urn jul
gamento e outro, a ponto de justificar essa mudanca radical de entendimen
to? A resposta enao. Na verdade, mais uma vez, 0 STF utilizou urn principio,
antes invocado para sustentar a constitucionalidade de uma norma, para, em
outra oportunidade, defender a inconstitucionalidade daquela mesma norma.

Como 0 principio invocado nao possui conteudo determinado, qual
quer significado pode Ihe ser atribuido, ficando ao sabor do julgador de
plantae tal tarefa.

oprincipal problema com decis6es de tal natureza eque, a despei
to de nao oferecerem metodologia e resultados falsificaveis, representam
enorme inseguranca para a sociedade. Se 0 resultado de urn julgamento e
fruto de conviccoes pessoais do julgador, basta que haja modlficacao na
cornposicao do tribunal para que os fundamentos daquela primeira decisao
fiquem fragilizados. Nem enecessario chegar a tanto. Basta que, imbuido de
novos valores, ap6s ter passado por alguma experiencia pessoal reveladora,
o mesmo juiz reposicione-se no debate.

Em suma, a discussao acerca do conteudo e Iimitacoes de principios
e direitos fundamentais que retratam valores de uma sociedade conduz ao
debate sem 16gica e a decis6es imprevisiveis e inconsistentes, tudo 0 que 0

[udiciario nao pode ser.

3 A excess iva subjetividade do discurso neoconstitucionalista:
exemplo te6rico

Tome-se em consideracao, agora, uma situacao hipotetica, Todos
reconhecem a importancia do direito social aeducacao, contudo divergem
ferrenhamente quanto aforma de coloca-lo em pratica, Por exemplo: a po
litica de cotas raciais para ingresso no ensino publico superior econstitu
cional? Ora, aluz do texto constitucional, ela efetiva 0 direito aeducacao,
em que pese suscitar questionamentos quanto aadequacao ao principio da
isonomia, pois reduziria as chances de ingresso daqueles que nao fossem
reconhecidos como representantes daquela raca privilegiada. Por outro lado,
poder-se-ia argumentar que a politica de quotas pode ser encarada como
l'
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medida compensat6ria peios tempos em que determinadas racas foram
esquecidas pelos formuiadores de polfticas publicas, ou seja, uma forma de
equalizacao. Na verdade, todos os argumentos sao validos, mas, no campo
judicial, somente urn deles podera prevalecer. E como decidir entre 0 que
deve prevalecer e 0 que deve ser afastado?

Na verdade, em uma discussao envolvendo 0 principio da isonomia
eo direito a educacao nao estarao em jogo normas jurfdicas ou regras her
meneuticas pre-definidas, mas as conviccoes pessoais do juiz, formadas a
partir de uma bagagem cultural muito individualizada.

Nesse sentido, se se tratar de urn juiz que jamais passou, sequer, pelo
portae de uma escola publica e sempre estudou nas melhores escolas parti
cuiares, dificilmente tendera a decidir-se pela relevancla da polftica de cotas,
Mas nao necessariamente. S6 para complicar urn pouco, e se invertermos urn
dado que somos condicionados a supor: se 0 juiz for negro? Por outro lado,
se se tratar de urn juiz que foi obrigado a frequentar escolas publicas porque
seus pais nao tinham condicfies de arcar com os custos do ensino particular,
a tendencia e que ele reconheca a importancia da polftica de cotas. Mas nao
necessariamente. E se ele for branco? E se esse mesmo juiz raciocinar no
sentido de que a polftica de cotas e irrelevante, pois se ele, com pouquissi
mas condicoes de acesso ao ensino de qualidade, mesmo assim, conseguiu
superar as dificuldades que the rondavam, entao por que outros, na mesma
condicao penosa que a sua, deveriam contar com polfticas paternalistas?

Em suma, existe uma serie de argumentos a serem considerados,
todos eles bons e, portanto, qualquer decisao ao final tornada, seja pela vali
dacao da polftica de cotas, seja pela sua rejeicao, sera facilmente explicada
por algum principio constitucional, mas, ao fim e ao cabo, 0 que prevalecera
sera a conviccao pessoal do julgador que tomou uma decisao forte em seus
pr6prios principios.

4 0 problema do neoconstitucionalismo como rnetodo cientifico

No campo da cientificidade, vale lembrar urn dos traces caracteristi
cos do pensamento de Karl Popper, relativo a negativa perempt6ria de uma
concepcao de ciencia com pretensao de ser proprietaria da verdade. Para
Popper, 0 metodo cientifico e apenas urn criterio para a escolha entre diver
sas teorias possiveis e, nesse sentido, nenhuma teoria pode ser considerada
definitivamente como a ultima verdade revelada. Ela, a teo ria, permanece
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como uma hip6tese, uma conjectura, capaz de ser retificada. Essa visao ino
vadora do conhecimento cientifico tern como premissa basilar a ideia de
permanente mutabilidade do conhecimento, em que uma teo ria nao e jamais
totalmente justificavel ou verificavel. Arazao dtsso, para Popper, e que todas
as leis gerais da ciencia sao proposicoes que nao podem ser validadas intei
ramente por nenhum conjunto finito de enunciados observacionais. Nesse
sentido, trata-se de uma epistemologia essencialmente negativa da ciencia,
que admite apenas afaisificabilidade de uma hipotese, sendo, no entanto,
sua vertficacao positiva impossivel. Enesse sentido que Popper encara 0

conhecimento cientifico como urn conhecimento estigmatizado pelo esta
tuto da provisoriedade e da aproximacao, ate enquanto nao falsificado. Urn
conhecimento s6 progride quando e sujeito a retificacao pelas crfticas a ele
dirigidas. Urn conhecimento nao sujeito a critica, a refutacao e a retificacao
esta fadado a estagnacao (SILVA, 2006).

A epistemologia de Popper pode caracterizar-se como uma critica
constante as concepcoes cientfficas ja existentes, tentando sempre instaurar
novas hip6teses ou conjecturas ousadas, a fim de atingir a explicacao cien
tifica, jamais definitiva, mas sempre aproximada. As ciencias nao procuram
jamais resultados definitivos. As teorias cientificas irrefutaveis pertencem ao
dominic do mito. 0 que deve caracterizar a ciencia e a faIsificabilidade, peIo
menos, em principio, de suas assercfies. As assercoes inabalaveis e irrefuta
veis nao sao proposicoes cientfficas, mas dogmaticas. Alias, 0 progresso da
ciencia se deve, em grande parte, ao fato de ela propor solucoes especificas
para problemas especiflcos, subrnetendo-as, incessantemente ao crivo da
critica: esta gera 0 progresso, ao passo que as verdades irrefutaveis geram
a estagnacao (jAPIASSU, 1975).

Dai a dificuldade de se reconhecer a importancia cientifica do neo
constitucionalismo. A observacao dos valores nao e capaz de gerar discus
s5es reconciliaveis, Valores morais nao sao falstficaveis. Existe alguern que
nao reconheca como bons os principios da dignidade da pessoa humana,
da solidariedade, da eficiencia administrativa, do devido processo legal?
Dai a serem verdadeiros e possfveis de serem invocados em uma discussao
objetiva, ja e outra questao,

Se os discursos patrocinados pela Teoria Neoconstitucionalista nao
permitem falsiflcacao ou, sequer, contra-argurnentacao l6gica, entao nao
servem ao processo de solidiflcacao do dire ito como ciencia.

1 ?'i
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Conclusao

A discussao sabre a preponderancia de valores proposta pelo
constitucionalismo, alern de retirar a carater cientffico do direito, Im]DeclihC
do a seu desenvolvimento, conduz uma sociedade complexa como a
aexacerbacao dos conflitos. Par tsso, e precisa que a direito se concentra
em metodos verdadeiramente cientfficos, passfveis de serem falsificados,
deixe a escolha dos valores preponderantes para as arenas democraticas,

Os principles positivados nao possuem conteudo e dirnensao
finidos, par isso cada interprete ficara livre para dimensiona-lo
suas proprias convlccoes. Nao se alegue que a ponderacao de interesses
um metoda cientffico porque, na verdade, nada mais representa do que
sopesamento de conviccoes pessoais de quem tem a encargo de decidir,
nenhuma possibilidade de se submeter a um processo dialetico-racional.
claro que outros poderao discordar da decisao e dos seus fundamentos,
porque possuem opiniao distinta, considerando sua propria escala de valores,

Naose pode pensar que a fundamento de uma decisao atenda a
criteria juscientffico apenas porque construfdo par pessoas com conheci
menta tecnico de direito - refiro-me aos jufzes. Se nao houver coerencia
discurso juridico, nao havera producao de conhecimento juridico cic,ntiifiro.
mas, apenas, difusao de crencas e opini6es pessoais au, no limite, a criacao
de dogmas e mitos.

Par fim, a crftica posta ao positivismo jurfdico, como ideologia, pelos
neoconstitucionalistas - de que a pureza normativa teria dado sustentacao
aos regimes nazista e fascista -, na verdade, pode ser apresentada, com
muito mais propriedade, contra a proprio neoconstitucionalismo. 0 positi
vismo fraco au brando, explicado par Bobbio, jamais defendeu as interesses
dos governos totalltarios. Par seu turno, a proposta neoconstituctonalista,
baseada na livre e indiscriminada aplicacao de principios constltucionais,
esta sim, podera propiciar a defesa das mais variadas ideologias, sendo certo
que nao sera diffcil encontrar sustentacao constitucional para todas elas.
Portanto, a perigo de ideologias extremistas ganharem corpo, atualmente,
e muito maior. Afinal de contas, qual a diferenca, em termos de abstracao,
entre a direito amoradia e a sao sentimento popular do nazismo?
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Este trabalho tern por fim cumprir exigencia por participacao na I
jornada de Ciencias Sociais da Escola de Magistratura do Tribunal Regional
Federal da 12 Regiao, realizado em Teresina/Pl, nos dias 31 de agosto a 2
de setembro de 2011.

No referido serninario, as palestras tiveram urn cunho filosoflco
-social, de modo que entendi que este trabalho tam bern deveria conter urn
minirno de pertinencia com esse aspecto do seminario, Dafporque, no aspec
to das ciencias sociais, procurarei discorrer a partir de urn evento concreto
ocorrido recentemente, mas que sempre vern-se repetindo na sociedade
brasileira, alinhavando com alguns textos juridicos com notas fllosoficas,

Bern. No dia 24/10/2011, 0 telejornal "Born Dia Brasil", exibido pela
Rede Globe, noticiou urn fato que demonstra as condicoes da sociedade bra
sileira na area de saude, mais especificamente, no atendimento asaude, fato
que, infelizmente, tern sido corriqueiro como pauta de jornalismo.

Trata-se da peregrinacao de familiares da dona Heda Nascimento
para que ela fosse atendida em urn hospital, por ter apresentado problemas
graves de saude no abdomen, com risco de vida. Ap6s tentar, sem sucesso,
internacao em unidade de terapia intensiva em hospitais publicos e par
ticulares, somente tres dias apes, porern, mediante ordem judicial, e que
conseguiu ser atendida.

No momenta em que, somente por uma ordem judicial, foi possfvel
garantir 0 cumprimento de urn direito basico da pessoa humana, 0 aten
dimento medico necessaria, tem-se como revelada uma incapacidade da
propria sociedade de se gerir diante de urn ponto, urn direito fundamental,
e porque fundamental, afetador da propria condicao de vivencia digna.

o judiciario brasileiro como superego da sociedade: uma
reflexao a partir do caso de dona Heda Nascimento

Grig6rio Carlos dos Santos'
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Fatos como esse atestam a razao de Habermas (2004, p. VII-VIII) na
cornpreensao de "que 0 ideal de emancipacao caracteristico da modernidade
e do iluminismo ainda nao se cumpriram e que as promessas de liberdade e
igualdade feitas desde entao nao se realizaram'".

Ora, a saude e elemento indesgarravel da dignidade humana, pois
que diretamente ligada avida.

Nesse sentido, acentua-se 0 que se encontra em Habermas (2002,
p. 211), "A inclusao do outre", a respeito da dignidade humana, que e de
natureza ontol6gica sobrepositiva e que direitos humanos ou se garantem
ou se violam.

Bem. Maus (2000, p. 185), no seu artigo "0 [udiciario como superego
da sociedade", destaca a importancla da Corte Constitucional alema na solu
~ao de conflitos que 0 tem colocado numa posicao de relevo ao determinar
para a sociedade, em sintese, 0 que e que e, 0 que e que deve ser, numa
verdadeira assuncao do papel do pai, como concebido psicanaliticamente"

Pode-se afirmar que 0 mesmo tem ocorrido com 0 [udiciario brasi
leiro, quando, cada vez mais, tem sido chamado a estabelecer 0 correto ou
novo significado de significantes, como se pode ver de casos chegados ao
Supremo Tribunal Federal, como na decisao sobre 0 a uniao homoafetiva
(ADPF 178 e ADI4277), em que se deu um novo significado de familia, como
tambern quando aquele Tribunal teve de decidir sobre as celulas-troncos e

2 A referenda efeita por Pan-tick Savidan no prefacio da obra cltada, cu]a obra reune conferencias
que jurgen Habermas proferiu em Paris, em fevereiro de 2001. Traz, ainda no prefacio, proposta de
Habermas, segundo a qual, para que se cumpram os propcsitos da modernidade e do iluminismo,
ha que se "lancer sabre novas fundamentos toda a nossa compreensao da razao, do ser humane e
da sociedade; que se deixe de lado, antes de mais nada, 0 paradigma da consciencia e se entenda
que a racionalidade nao depende diretamente do sujeito, mas da intersubjetividade; que se atrele,
asslm, 0 pensamento a uma 16gicade descentrallzacao em relacao ao ego".

3 Chega-se a essa ccnclusao a partir da leitura do artigo. Ver, ainda, 0 artigo Ingborg Maus e o
Iudiclarlo como superego da sociedade, em Revista do CEL Brasflla.. 30, p. 0/12, julhc/set. 2005, na
qual 0 autor Alexandre Gustavo Melo Franco Bahia escreve que "essafigura do 'pai' (a que se refere
a autora) representa, no caso, 0 papel do 'superego coletivo' de uma 'sociedade orfa', carente de

tutela. A tradtcao psicanalftica concebe esse fato como a retncorporacao da figura paterna num cla
canibal que havia eliminado 0 patriarca castrador (que ditava e assim representava a lei). Quando
aquele que gerava assimetria eeliminado, a cia resta abandonado acondac de urngrupo de 'iguais'
e 'Ilvres: contudo, 0 grupo nao consegue suportar tal sltuacao e introduz, por lssc, a assimetria:
coloca-se alguem para novamente dltar as leis e , pois, ser 0 novo 'pal".
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utiliza~ao de embri6es (ADI 3510-DF), momenta em que houve uma grande
discussao a respeito da vida e de seu iniclo".

Nessa linha e que ressai a constatacao de que 0 [udiciar!o brasileiro
tern tido 0 papel cada vez maiar de superego da sociedade, quando, diante
de situacoes com a de dona Heda, e chamado a dizer, em ultima ratio, 0 que
vern a ser saude, ou mesmo 0 que e vida, assim dando concretude ao prin
cipio da dignidade humana.

Entao, 0 Estado brasileiro, conquanto esteja fundado numa Constitui
~ao na qual consta a saude como direito social (art. 6Q

) , no titulo de direitos
e garantias fundamentais (Titulo II), e a declaracao de saude como direito de
todos (art. 196), e certo que, quando submete 0 cidadao a situacoes como a
de dona Heda, simplesmente esta colocando pontos de implosao no principio
da dignidade humana, nela posto como um dos principios fundamentais.
(art. 1Q

, III), dando provas de que a rede social nao se consegue gerir sem
a interferencia do "pai", no caso, 0 [udiciario, para ditar as regras do que e
saude e de como ela deve ser concretamente realizada.

Conclusao

A reflexao teve por fim, a partir de um caso noticiado na midia, mos
trar a preccupacao do autor com 0 papel que 0 [udiciario tern desempenhado
na concretizacao de direitos fundamentais, no caso a saude, assegurados no
ordenamento juridico, ja que, por si sos, os outros ramos da sociedade nao
se conseguem regular nesse sentido para realizacao material da vontade
do povo, expressa formalmente seja na Constituicao Federal, seja nas leis
infraconstitucionais.

4 Disse a relatora, Ellen Gracie, "conforme visto, ficou sobejamente demonstrada a existencia. nas di
ferentes areas do saber, de numerosos entendimentos, tao respeltaveis quanta antagonlccs, no que
se refere aespeclftcacao do momento exato do surgimento da pessoa humana. Buscaram-se neste
Tribunal, a meu ver, respostas que nem mesmo as constituintes ortglnario e reformador propuse
ram-se a dar. Nao ha. por certo, uma deflnicao constitucional do mom en to inicial da vida humana
e nao epapel desta Suprema Corte estabelecer conceitos que ja nao estejam expltcita ou implicita
mente plasmados na Constltuicac Federal. Nao somos uma Academia de Cienclas. A tntroducao no
ordenamento [ur-idico patrto de qualquer dos varies marcos propostos pela Ciencla devera ser urn
exclusivo exerclcio de opcso legislativa, passlvel, obviamente, de controle quanto a sua conformi
dade com a Carta de 1988". ADl3.510/DF. reI.min. Ayres Brito. Disponivel em: <http.y/redlr.stf.jus.

2,Urjpaginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&doclD=611723>. Acesso em: 19 jul. 2012.
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[uizados Especiais e atermacao: a atividade do juiz
como instrumento da efetivacao da garantia

do pleno acesso ao Poder judiciario

Guilherme Brito'

A Constituicao Federal estabelece, como direito fundamental, entre
os direitos e deveres individuais e coletivos, 0 pleno acesso ao [udiciario:

Art. 5Q Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer na
tureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no Pais a inviolabilidade do direito avida, aliberdade, aigualdade, a
seguranca e apropriedade, nos termos seguintes:

[...J
XXXV - a lei nao excluira da apreciacao do Poder [udiciario lesao ou
arneaca a direito;

Como acentua Moraes (2005. p. 71):

Importante, igualmente, salientar que 0 Poder [udiciario, desde que
haja plausibilidade da ameaca ao direito, eobrigado a efetivar 0 pedi
do de prestacao judicial requerido pela parte de forma regular, pois
a indeclinabilidade da prestacao judicial eprincipio basico que rege
a jurisdicao, uma vez que toda violacao de urn direito responde uma
acao correlativa, independentemente de lei especial que a outorgue.

Ja Lenza (2008, p. 614-615) traz importantes considera~5esacerca
do inciso XXXV do art. 5Q da CF/1988:

Trata-se do principio da inafastabilidade da [urtsdrcao. tambern de
nominado direito de acao, ou principio do livre acesso ao j udiciario,
ou, conforme assinalou Pontes de Miranda, principio da ubiquidade
da [ustica,

[...J
Prefere-se, ainda, seguindo a doutrina mais abalizada, a expressao
"acesso aordem juridica justa"a "acesso a[ustica" ou "ao [udiciario".

_t:1 [uiz federal.
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Isso porque, segundo a feliz distincao de Watanabe, "a problernatica do
acesso a[ustica nao pode ser estudada nos acanhados limites do acesso
aos orgaos judiciais Jiiexistentes. Nao se trata apenas de possibilitar 0

acesso a[ustica enquanto instltuicao estatal, e sim viabilizar 0 acesso
aordem jurfdica justa".

Urn dos mais eficazes instrumentos para a concretizacao dessa dis
posicao constitucional, ao menos no plano formal, esta contido na propria
Carta, que e a instituicao dos Juizados Especiais:

Art. 98. A Uniao, no Distrito Federal enos Territorios, e os Estados
criarao:

I - juizados especiais, providos por juizes togados, ou togados e leigos,
competentes para a conciliacao, 0 julgamento e a execucao de causas
civeis de menor complexidade e infracfies penais de menor potencial
ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariissimo, perrnitidos,
nas hipoteses previstas em lei, a transacao eo julgamento de recursos
por turmas de juizes de primeiro grau;

[...]

§ 1Q Lei federal dispora sobre a criacao de juizados especiais no ambito
da [ustica Federal.

Regulamentando tais dispositivos, foram editadas as Leis 9.099/1995
e 10.259/2001. Naquela, 0 art. 9 Q disp6e que "Nas causas de valor ate vinte
salarios-minimos, as partes cornparecerao pessoalmente, podendo ser as
sistidas par advogado; nas de valor superior, a assistencia e obrigatoria". ja
a art. 10 da Lei 10.259/2001 disp6e que "As partes poderao designar, par
escrito, representantes para a causa, advogado au nao",

Dando execucao a tais dispositivos, bern como ao que esta previsto no
art. 14 da Lei 9.099/1995, as juizados instituiram urn setor para receber au
reduzir a termo as demandas daqueles que comparecern, sem a assistencla
de advogado, aaterrnacao.

Analisando a constitucionalidade dos dispositivos em questao, a e.
Supremo Tribunal Federal entendeu que eles nao sao conflitantes com a art.
133 da CF/1988, que trata da indispensabilidade da figura do advogado.
Com efeito, no julgamento da AD11539, relatada pelo e. ministro Mauricio
Correa, a STF, par unanimidade, decidiu:

EMENTA: AClio DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACESSO A
JUSTICA. JUlZADO ESPECIAL. PRESENCA DO ADVOGADO. IMPRES-
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CINDIBILIDADE RELATIVA. PRECEDENTES. LEI 9099/95. OBSER
VA.NCIA DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. RAZOABILIDADE DA
NORMA. AUSENCIA DE ADVOGADO. FACULDADE DA PARTE. CAUSA
DE PEQUENO VALOR. DISPENSA DOADVOGADO. POSSIBILIDADE. l.
[uizado Especial. Lei 9099/95, artigo 9 Q

• Faculdade conferida aparte
para demandar ou defender-se pessoalmente em juizo, sem assisten
cia de advogado. Ofensa aConstituicao Federal. Inexistencia. Nao e
absoluta a assistencia do profissional da advocacia em juizo, podendo
a lei prever situacces em que eprescindivel a indicacao de advogado,
dados os principios da oralidade e da informalidade adotados pela
norma para tornar mais celere e menos oneroso 0 acesso ajustica. Pre
cedentes. 2. Lei 9099/95. Fixacao da competencia dos juizos especiais
civis tendo como parametro 0 valor dado acausa. Razoabilidade da
lei, que possibilita 0 acesso do cidadao ao judiciario de forma simples,
rapida e efetiva, sem maiores despesas e entraves burocraticos. A,ao
julgada improcedente.

Tal posicao foi ratificada no julgamento da AD! 3168, relatada pelo

e. ministro joaquim Barbosa, na quaJ foi discutida a constitucionalidade do

referido art. 10 da Lei 10.259/2001.

Em ambos as [ulgarnentos, a tonica foi a preponderancia da desobs
trucao do acesso it [ustica, Na AD11539, ap6s mencionar varies precedentes
em que 0 STF ja se tinha posicionado no sentido de a assistencia de advogado
nao ter carater absoluto, a i. ministro Mauricio Correa assim se pronunciou:

4. Como visto, nao eabsoluta a assistencia cornpulsoria do pro fissional
da advocacia em juizo. Evidentemente que nao ecaso de negar-se a
irnportancia que tern 0 advogado no dever constitucional de assegurar
aos cidadaos 0 acesso ajurisdicao, promoven do, em sua integralidade,
o direito de acao e de ampla defesa. Ha sltuacces, no entanto, que por
sua excepcionalidade devem ser definidas de forma expressa de lei,
exatamente como ocorre no caso concreto.

5. A Constituicao Federal, em seu art. 98, inciso I, disp6s sobre a criacao
de juizados especiais destinados ao julgamento de "causas civeis de
menor complexidade e Infracoes penais de rnenor potencial ofensivo,
mediante os procedimentos oral e sumarissimo". Observa-se, desde
logo, a intencao do legislador constituinte de instituir mecanismo que
permitisse 0 acesso ao [udicierio de forma simples, rapida e efetiva,
sern maiores despesas e entraves burccraticos, de forma tal que pe
quenos litigios, antes excluidos da tutela estatal, pudessem ser diri-
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midas com presteza e sem as formalidades rituais do processo e do
procedimento comuns.

[...]
7. a juizado Especial Civel destina-se a julgar, entre outras, as acoes
cujo valor nao exceda quarenta vezes 0 salario-minimo. A sua cornpe
tencia ficou restrita, dessa forma, as chamadas pequenas causas. Defi
niu a legislador, ainda, a que se poderia dizer "pequenissimas causas",
aquelas em que 0 valor nao ultrapassa vinte salarios-rninimos,

8. Verifica-se, assim, a explicita razoahilidade da norma, pais admitiu
que a cidadao pudesse, pessoalmente, acionar a jurisdicao civel nas
causas de pequeno valor, sern maiores cornplicacdes e transtornos,
a que justifica, em nome desse principia, a dispensa da presenca do
advogado.
[...]
10. Disp6eainda a § 22 do mesmo artigo 92 que a juiz,quando a causa
recomendar, devera alertar as partes para a conveniencia de patrocinio
par advogado.asistema instituido encontra-se, pais, em sintonia com
as prop6sitos constitucionais dos juizados especiais, sem afastar-se
dos principios fundamentais que regem a atuariio jurisdicional. A lei
estabeleceu, de forma legitima e com total pertinencia, excecao ao
postulado da imprescindibilidade do advogado para a administracao
da justica, alias, conforme autoriza a parte final do proprio art. 133 da
Carta Federal. (GrifeL)

De fato, nao faz a menor sentido, no ambito dos ]uizados Especiais,
fazer imprescindivel a figura do advogado. Mormente quando a lei, com sa
bedoria, restringiu a dispensa apenas para as hipoteses de lides de pequena
manta, limitadas a 20 salarios-mlnimos.

Em tais causas e quase impossivel a contratacao de urn advogado, pais
as custos seriam superiores, muitas das vezes, ao proprio resultado pleiteado.
Nao serve a argumento de que a defensoria publica estaria adisposicao em
tais situacoes, Nem sempre as litigantes sao pobres. Pequena manta nao se
confunde com falta de capacidade economica para suportar as despesas do
processo. Esse ponto, inclusive, foi bern observado pelo ministro Mauricio
Correa, quando proferiu seu voto, na AD! antes referida:

11. [...] Autoriza, desse modo, que as causas antes materialmente invia
bilizadas pelos custos a elas inerentes e que no mais das vezes eram
superiores a propria reparacao pretendida possam agora ser subme
tidas ao Poder [udiciario.
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12.Adisposicao,assim concebida,responde ao anseio social de demo
cratizacao e facilitacaodo acesso a jurisdicao, removendo empecilhos
de ordem economlca incompatfveis com a cornpetencia especial desse
orgao, sem que com isso se desqualifique a nobilissima atividade pro
fissional do advogado.

Ao lado des sa maior abertura do aces so ao Poder [udiciario, nas cau
sas em que a parte compareca pessoalmente, sem a assistencia de advogado,
cria-se, tambem, uma situacao impar, em que a reparacao e plena, na me
dida em que a jurisdicionado nao precisara repartir com ninguem a bonus
da vitoria. Isso porque e cada dia mais comum a celebracao de contratos
em que parte do recebido e partilhada com a advogado, com a fixacao de
clausulas de percentual. Nao se nega que estas sejam validas, desde que nao
exorbitantes, ate mesmo porque muitas das vezes fixadas condicionadas ao
exito da demanda. Contudo, de outro lad 0, nao se pode negar que, dentro de
determinados limites, possa a parte buscar sozinha a reparacao do dana e
auferir todo a resultado de sua empreitada.

Nao deve, entretanto, ser permitido que a parte que compareca nao
assistida de advogado se coloque em posicao de desvantagem ante a parte
contraria, sob pena de ser comprometida a propria garantia de acesso plena
ao [udlclario, na medida em que tal acesso deve ser garantido de forma plena
e nao apenas como urn simples service colocado adisposicao do jurisdicio
nado, sem as instrumentais que a tornem efetivo e verdadeiro.

Reiterando a observacao de Watanabe, antes transcrita,

a problematica do acesso a [ustica nao pode ser estudada nos acanha
dos limites do acesso aos orgaos judiciais ja existentes. Nao se trata
apenas de possibilitar a acesso a [ustica enquanto instituicao estatal,
e sim viabilizar 0 acesso aordem juridica justa.

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

a fenomena do acesso a justica deve ser compreendido em sua totali
dade. [...] a acesso a justica nao pode simplesmente ser alcancado aos
cidadaos atraves do acesso a uma acao, sem que Ihe seja assegurado
urn procedimento adequado, de acordo comas ditames constitucionais,
ou seja, con forme as garantias necessarias para que, por exemplo, as
partes possam defender-se e produzir provas para infiuenciar a livre
convencimento do juiz.
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Para tanto, deve 0 juiz atuar em duas frentes, de modo que torne a
garantia do acesso ao [udiciario efetiva, e nao apenas um mero principio na
Constituicao carente de aplicacao con creta.

No ambito administrativo, deve 0 juiz dar especial atencao ao setor
que recebe as dernandas, a atermacao. Imprescindivel 0 correto treinamento
dos servidores, para serem capazes de reduzir a termos as circunstancias,
notadamente as faticas, de forma adequada, contendo aquilo que seja real
mente necessario it solucao do litigio, sem a inclusao de dados desnecessarios
e sem a exclusao de dados sem os quais nao epossivel 0 correto e adequado
julgamento do feito. Tambem na instrucao documental, com a orientacao
para que sejam apresentados os documentos necessaries a uma adequada
instrucao.

Sobre tal ponto, bem assinalou Fernandes Filho (2004):

E, por falar dela, aterrnacao, vale uma referenda it fase inicialda lide
com 0 que tentarei pontuar algumas dificuldades da nossa jurisdlcao
especial civel,

A despeito de sua singeleza, este momenta ede real importancia no
processo: nos pedidos orais, os atermadores devem ter discernimento
para registrar, com simplicidade e objetividade, a pretensao trazida a
jufzo. Para isso, recebem orientacao de autoridade judiciaria - nunca
de outrem - mesmo de DefensoresPublicos, que tambern advogam. a
registro, simples e objetivo, deve traduzir com fidelidade a pretensao
da parte. Nao pode ser obscure, nem rebuscado; traducao fielda expo
sicao oral deduzida, jamais sera tendencioso, ainda que, no pertinente,
ja pacificado 0 entendimento dos jufzes.

Na atermacao esta uma das nossas dificuldades: mal feita, sem obje
tividade ou incornpleta, obrlgara 0 [uiz, nas fases seguintes, a adotar
providencias dispensaveis, el a rigor, incompatfveis com a celeridade
do processo.
as atermadores devem ter, pelo menos, duas qualidades: discerni
mento para 0 registro objetivo dos fatos e paciencia para ouvir e l se
for 0 caso, esclarecer, com respeito e civilidade,que a pretensao nao
se insere na cornpetencia do juizado.

De outro lado, na conducao do processo, deve 0 magfstrado se va
ler de todos os instrumentos processuais que the permitam uma busca da
verdade, assegurando a paridade de armas entres as partes, desde que nao
fique comprometida a sua imparcialidade.

138

Ijornada de CienciasSocials

Sem se descuidar dos crlterios da oralidade, simplicidade, informa
lidade, economia processual e celeridade, deve 0 juiz fazer usc, de forma
efetiva, do art. 130 do CPC, segundo 0 qual "Cabera ao juiz, de offcio ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessarias ainstrucao do
processo, indeferindo as diligencias inuteis ~u m:ramente prot:lat6rias", de
modo que os eventuais defeitos da aterrnacao nao tornem ilusorio 0 acesso

ao judiciario.
Tambern deve acompanhar a qualidade da prova produzida, nao he

sitando em ordenar a sua rapeticao, se inadequada it solucao do litigto, na
medida em que 0 jurisdicionado, na maior parte das vezes leiga, nao tem
capacidade de discernimento para compreender tais, ctrcunstancias. que
poderao prejudicar de forma irreparavel, Um exame tecmco (art. 12 da Le~
10.259/2001), por exemplo, se for mal feito, deve ser desconslderado, ate
porque cabe ao juiz a norneacao de pessoa habilitada. Nao pode a parte ficar
prejudicada por rna escolha ou por trabalho inadequado de profissional,

ainda que habilitado.
Cabe aqui a referencia aquilo que foi dito por Menelick de Carvalho

Netto (1999 apud PEDRON, 2004), referindo-se a Dworkin, ainda que feito

em outro contexto:
Para ele, a unicidade e a irrepetibilidade que caracterizam todos os
eventos historicos, au seja, tarnbem qualquer caso concreto sobre a
qual se pretenda tutela jurisdicional,exigemdo juiz herculeo esforco
no sentido de encontrar no ordenamento considerado em sua intei
reza a (mica decisao correta para este caso espedfico irrepetivel par

definicao,

Tudo sem prejuizo de, verificando 0 magistrado que, mesmo com 0

uso dos instrumentos a seu dispor, nao ecapaz de promover um Justo [ul
gamento. sem 0 comprometimento de sua imparcialidade, valer-se do art.
99,§ 29, da Lei 9.099/1995, alertando a parte da conveniencia do patrocinio

de advogado.
Dessa forma, a sociedade pode se valer de importante instrumento

de acesso ao Poder [udiciario, sem que tal acesso seja apenas algo formal.
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Alern do direito - da necessaria formacao
multidisciplinar do juiz

Hugo Otavio Tavares Vilela'

Entre os varies papeis que a politica atribui ao [udiciario como poder
estatal, tres merecem destaque no presente texto. Em primeiro lugar, cabe
ao [udiciario fazer com que 0 jogo dernocratico faca sentido. Para tanto, deve
zelar por que 0 que foi decidido pelas forcas politicas como sendo lei seja
efetivado como tal na pratica, Pode 0 juiz amplificar as virtudes e minimizar
os defeitos da legislacao, mas nao a ponto de descaracteriza-la, pois isso de
sacreditaria a democracia perante as forcas politicas do pais, principalmente
o povo, uma vez que nao haveria sentido em discutir e decidir democratica
mente 0 que e lei se esta nao for seguida, ou for distorcida. Em segundo lugar,
muito embora a atuacao judicial deva prestigiar aquilo que objetivamente
se pode entender da lei, nao deve 0 [udiciario se esquecer de que 0 contrato
social nao foi celebrado 56 pelo Legislativo e pelo Executivo com 0 povo,
mas pelo Estado como urn todo com 0 povo, 0 que abarca 0 [udiciario. Dessa
forma, a titulo de exemplo, deve-se atentar que 0 [udiciario nao pode ditar
politicas publicas, tampouco pode se referir aos compromissos assumidos
pelo Estado para com 0 povo como obrigacoes de outrem. Tarnbem nao pode
aplicar a lei ao caso concreto sem ponderar os efeitos que tal aplicacao tera
na sociedade'. Em terceiro lugar, 0 [udiclario e gestor da ordem juridica, tanto

1 [uiz federal substituto.

2 Ha urn rico e longevo debate sobre 0 quanto as possivels consequenctas de determinada declsao
juridica Influenclam ou devem influenciar a declsao em si. Para esse debate: Atienza, 2006, p. 133
135. Sobre tal aspecto, ha de se notar que a necessidade de se medtrem as consequenclas de uma
decisao nao se confunde, necessariamente, com 0 que se tern chamado de pragmatismo, corrente
esta que, em momentos extremados, chega a recomendar ao juiz que simplesmente decida da for
ma que melhor convier aos interesses da coletlvidade, pouco se atendo alei. Em verdade, nao ha
antagonismo real e apriorfstico entre seguir fielmente a lei e priorizar as consequencias praticas

da decisao, sendo tncorreto afirmar que tals posturas s6 incidentalmente coincidem. Aquele que
aplica fielmente a lei pode estar agindo dessa forma por conduir que, embora as consequencias
.praticas de sua declsao possam ser drasttcas, as consequencras de urndistanciamento entre a lei e

/,;'0 Estado, ou entre a lei e a sociedade, seriam ainda mats sertas. Tal concepcao evista em Kant (apud



Escola de Magistratura Federal da 12 Regiao

quanto 0 juiz e 0 gestor do processo. a [udiciario e urn armador que, tendo
recebido urn barco desmontado do legislador, percebe que the faltam pecas
ou que 0 projeto nao levou em conta todos os mares que 0 barco deveria
cruzar. Feita essa constatacao, poe-se 0 armador a montar 0 melhor barco
possivel, 0 que 0 obrigara a utilizar pecas para funcoes diferentes das que
lhe cabiam no projeto original, mas sem nunca poder se desviar do projeto
a ponto de desfigura-lo. Eessa nau canhestra, assemelhada a que fora proje
tada, que transportara a nacao por todos os mares, com a particularidade de
que 0 armador comp6e a tripulacao e, ao longo da viagern, vai reforrnando,
as vezes refazendo a ernbarcacao sem que para tanto possa atracar. Deve
faze-lo em alto mar'.

Tendo em vista essas funcoes do [udiciario, nao e dificil concluir que
aqueles que militam na pratica forense, fazendo parte do que denominamos
sistema judiciario, isto e, juizes, advogados e membros do Ministerlo Publico,
devem estar atentos ao que se passa em campos do conhecimento outros
que nao 0 juridico, para que possam dar contribulcdes valiosas a continua
construcao e reconstrucao do barco, 0 que, pela mesma razao pela qual urn
carpinteiro nao e urn armador, nao poderiam fazer se s6 soubessem direito.
Contudo, muito embora a nocao de que advogados e membros do Ministerio
Publico devem ser profissionais multidisciplinares seja facilmente aceita, a
ideia de juizes com visao multidisciplinar nem sempre e bem-vinda. Se, por
urn lado, exige-se do juiz que profira decis6es que levem em conta fatores
outros que nao 0 direito em estrito sense", como as consequencias sociais e
ecoriomicas de sua decisao, 0 que implicitamente the exige 0 conhecimento
de assuntos extrajuridicos, persiste a ideia de que 0 juiz deve ser "pure",
tanto no sentido de intocado por sentimentos negatives, como a maldade",

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

3 Essa segunda Ilustracao, do [udlclaric como um armador que segue reformando 0 barco durante a
viagem, constltul vartacso de uma imagem proposta por Otto Neurath e, posterlormente, por W.V.
Quine, a qual nao se refere especificamente aos juizes, mas a todos aqueles que se prop6em a usar
a razao (apud NOZICK, 2001, p. 2). Ha, tambern, notavels pontos de semelhanca entre a metafora
aqui lancada e a metafora que Norberto Bobbio (2008. p. 69·70) faz entre 0 jurista e 0 artesao.

4 Admlte-se, inclusive, que 0 [uiz possa optar entre trazer ou nao abaila um questionamento jurfdi
co que serta pertinente ao caso concreto. Essa ea concepcao externada por Hugo Lafayette Black
(1970, p. 36) na seguinte passagem: "l...JApresentam-se ocastoes em que 0 bem publico reclama,
em altos brados, que se ponha rim a duvidas constitucionais sobre leis que podem afetar, de modo
vital, as vidas e os costumes de milhoes de pessoas".

5 Tal idela de pureza do juiz remonta a Platao (2000?, p. 82).
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quanto no sentido de intocado por ideias outras que nao as do legislador".
Essa nocao de uma necessidade de "pureza" do pensamento do juiz, de que
ele conheca somente a lei, parece ter ido e vindo ao longo da hist6ria, 0 que
seria ilustrado pelo fato de a imagem da deusa grega que simboliza a justica
_ Temis - ter sido retratada com (ldade Media e, na maio ria dos paises,
ate hoje) e sem venda nos olhos (Antiguidade) (LOUGHLIN, 2000, p. 55-63).

Tal nocao, que defende 0 juiz de mentalidade simploria, ou exclusiva
mente juridica, deve ser superada por diversas raz6es: a) mesmo em casos
que nao se podem considerar dificeis, e frequente que 0 juiz, para solucionar
o problema, tenha de se valer de elementos que nao se encontram no orde
namento positivo, ou mesmo na ciencia juridica, que the cabe identificar e
trazer para a analise do caso": b) ainda que se admita que 0 juiz s6 precisara
buscar solucoes fora do ordenamento positivo em casos dificeis, 0 fato e
que ele nao pode esperar que the chegue as maos urn caso dificil para, s6
sntao, tentar obter uma formacao multidisciplinar que the permita melhor
compreender e resolver a questao'': c) as teorias que criticam uma melhor
formacao do juiz, na verdade, embora por vezes sejam explicitas em louvar
uma mentalidade judicial simpl6ria ou elogiar 0 magistrado cuIto, porem
pragmatico, estao a condenar urn aprofundamento pelo juiz em certas areas
do conhecimento extrajuridico, como filosofia, mas, implicita ou explicita
mente, preconizam uma maior formacao do magistrado em outras tambern
extrajuridicas, principalmente econornia": d) mesmo autores que, em certas
passagens, defendem uma mentalidade judiciaria mais simpl6ria, ou mais
focada em determinadas ciencias que em outras, nao se mantern em estrito
pragmatismo, consequencialismo ou positivismo quando examinam casos
praticos complexes": e) os sistemas jus-filosoficos mais bern construidos,

6 Tambem essa nocao esta presente em Pia tao (2006, p. 285).

7 Nesse sentido, a optnno de Hart (2006, p. 314, p6s-escrito). No que tange a Dworkin, embora seu
posicionamento tenha mudado desde 0 imperio da lei, 0 fato e que permanece distinguindo as
cas os diffceis dos demais, parecendo indicar que elementos extrajurfdicos, ou ligados ao dlrelto

por seu conceito de Integralidade, s6 seriam necessaries nos casos diffceis.

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

9 Eo que se ve, por exemplo, na optntao de Posner (2008, p. 209, 212), que defende que as faculdades
de dtrelto estabelecam vasta carga horaria para matematica. estatlstica, clencia, tecnologia e,
diferentemente do que parece ter sido sua oplnlac em obras antertores, ciencia politica (2008, p.
209,212).

Dworkin (op. cit., p. 86-87) exempli fica com a maneira pela qual Richard Posner analisou casas
julgados pela Suprema Corte americana, referentes aeutanasla.
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que estabelecem teorias mais "puras" do dire ito, como as de Kelsen e
nao sao incompatfveis com a utilizacao simultanea de outras formas de
vestigacao da verdade"; t) as concepcoes de que 0 trabalho do juiz
tender para 0 tecnicismo partern, direta ou indiretamente, do
de que s6 chegarao ao juiz problemas passiveis de serem resolvidos pelo
nicismo,o que edesmentido pela evidencia pratica, observavel por qualquer
operador do direito minimamente experiente": g) os que defendem que
trabalho do juiz deve tender para 0 tecnicismo, ou para 0 pragmatismo
consequencialismo puros, se esquecem do papel estruturante que a trabalho
do juiz exerce na ordem juridica, pressupondo que esse papel estruturanta
s6 eexercido pelo legislador, e de que 0 juiz pode se restringir a dar S()IU[:O~<

esparsas que nao precisam fazer sentido quando vistas em conjunto": h)

11 Operadores do direlto, como regra geral, nao possuem formacao filos6fica suficiente para
ender a construcao de sistemas filos6ficos densos que expliquem, de forma abrangente e
torfa.o fenomeno jurfdico. Essa, segundo Dworkin (2006, p.140), ea visao de Hart. No entanto,
relata parece excessivo. Hart entendla que 0 reconhecimento de uma norma como juridica
operadores do direito requer conhecimentos distintos daqueles necessaries aestruturacao
urnsistema filos6fico. Alem disso, entendia que a atuacao fragmentarla dos julzes nos casos
cretos poueo os habllltava a tracar, a partir dos casos, vastos sistemas normativos como 0

os leglsladores. Contudo, ele (op. cit., p. 336) tambem entendia que 0 trabalho do juiz assemelha
va-se, em certas situacoes. ao de urn legislador. Outro aspecto eque a Intencao de Hart, ao menos
no posfacio que escreveu ao seu a conceito da lei, era negar a concepcao de Dworkin de que 0 juiz
deve haur-ir, para os casos concretos, respostas a partir de urnsuposto sistema normatlvo, muito
fugidio e abstrato, que exlstiria, segundo Dworkin, em decorrencla da Ideia que este defendia de
integraHdade do dlrelto. Hart, portanto, Intentava rejeitar a visao do juiz "Hercules", elaborada
por Dworkin, e nao tanto a de considerar 0 oficio de julgar urn trabalho Intelectualmente menor.
De qualquer forma, 0 fato eque 0 sistema fllosofico que crlou nao se incompatibiHza com 0 uso
simultaneo, pelo operador do direito, de outras ferramentas que the permitam melhor compre
ender e resolver a questao que the eposta. 0 mesmo se pode dizer do sistema criado por Kelsen,
sendo que, segundo seu pensamento, deverta haver uma preponderancia do pensamento norma
tivo sobre 0 extrajurfdlco, nao havendo incompatibilidade. Nesse aspecto, ede grande pertinen
cia 0 comentarto de Bobbio (2008, p.49): "Acrescentemos que Kelsen dedicou algumas paginas
eloquentes e essenciais para refutar tal acusacac, explicando a dtferenca que vat da determinacao
dos comportamentos de fato, tarefa propria das ctenctas naturalistas, e a determtnacao da vall

dade [urfdica propriamente dita, concluindo nao existlr nenhuma incompatibilidade entre urn
metodo e outre, no maximo um primado da [urisprudencia normativa sobre a soclolcgica, devtdo
ao fato de que a ciencla sociol6gica do Direito pressupoe 0 conceito de Direito dado pela jurispru
den cia normativa".

12 Emsentido semelhante ao ora defendldo, milita a opinfao de Dworkin (2006, p. 73, 84).

13 Essa crftica encontra-se relatada em Habermas (1998, p. 201), dlrigtndo-se ao chamado realismo
jurfdico.

144

[ Iornada de Ciencias Sociais

que criticam a necessidade de 0 juiz se aprofundar em campos como 0 da
ciencia polftica e da etica subestimam, clararnente, a complexidade de am
bas, esquecendo-se tambern da duplicidade do trabalho do juiz que, com sua
atua~ao profisstonal, isto e, nos processos, deve resolver os casos concretos
de maneira juridicamente correta e justa e, ainda, por meio dessas mesmas
decis6es, mover-se adequadamente no jogo de xadrez permanente que trava
com os demais poderes; i) os autores, de urn modo geral, subestimam as pos
sibilidades jus-polftico-filos6ficas dos casos concretos, nao percebendo que,
menos que limitacoes para a raciocfnio e a criacao juridica, sao verdadeiros
trampolins para a mente jurfdica, que podem leva-la aonde jamais chegaria
sem eles'": j) mesmo as legalistas mais renitentes, quando defrontados com
casas concretos dificeis, acabam obrigados a transitar entre a interpretacao
literal e a interpretacao hist6rica, que, para que seja aplicada a leis editadas
em tempo preterite, grande maioria, exige que lancem mao de recursos de
hist6ria, sociologia, economia": 1) categorias tradicionais do direito, como
a analogia, nao constituem realidades fossilizadas, sendo permanentemente
revistas em sua essencia e quanta a seu usc, em discuss6es que, no mais das
vezes, nao ocorrem em nivel jurfdico estrito, mas antes em nfvel filos6fico,
cabendo ao operador do direito, para se integrar a essas discuss6es, es
tar apto a manejar conceitos e estruturas filosoficas": m) sem urn dominic
profundo de clencia polftica, psicologia e estatfstica, nao epossfvel com
preender adequadamente como se deu a uniao de vontades no parlamento
para aprovacao da lei; n) sem conhecimentos de psicologia, antropologia,
sociologia, polftica e estatfstica, os juizes nao estarao aptos a compreender
os diversos estudos que vern sendo realizados para compreender e prever
o comportamento dos jufzes", como tambern para explicar que candidatos

14 Nesse equivocc, incorrem muitos autores. Dworkin parece entender que a forma de se racioclna
rem os cas os concretos tende a levar a formulacoes restritas a categorias normativas e prlnclpio.
No que diz respeito a Hart (2006, p. 143), sua poslcao eamblgua. De urn lado, parece considerar
os casos concretos como elementos essenciais para a densiflcacao do sistema [urfdico, sem os
quais ele permaneceria Incomplete. fa em outras passagens, parece considerar os casos concretos
verdadeiras e serias limitacoes ao raciocinio jurfdico de maior porte (op. cit. p. 336, pos-escrito).

15 Corrobcrando 0 que vai aqui defendido, ve-se 0 comentario de Dworkin (2006, p.124-12S) as
mudancas de perspectiva percebidas em entendimentos de Antonin Scalia, ministro da Suprema
Corte americana.

16 Para uma analise inovadora da analogi a: Weinreb (2008).

Urn panorama detalhado desses estudos efornecido por Richard Posner (2008, p. 19-123).
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a magistratura sao ou deveriam ser seleclonados'": 0) sem conhecimentos
adequados de psicologia, sociologia e politica, 0 magistrado nao estara apto a
entender 0 comportamento das cortes de seu pais, ou de paises diferentes'";
p) desprovido de conhecimentos suficientes de psicologia, nao podera 0 [uiz
alcancar urn nivel6timo de desempenho na colheita e exame da prova, prin
cipalmente depoimentos em audiencias: q) sem conhecimentos suficientes
de neurologia, psiquiatria e biologia, 0 magistrado perrnanecera ao largo de
interessantes e profundos estudos que vern sendo feitos sobre as qualidades
etico-normativas do cerebro humane";

Ha de prevalecer, portanto, a concepcao de que 0 juiz deve conhecer
nao somente a lei, mas tambern outros campos do conhecimento, mormente
aqueles que se avizinham do direito, como as cicncias sociais. Principalmente,
tem-se hoje como consensual que 0 juiz deve conhecer bern a sociedade da
qual emana e a qual se aplica a lei, e conhecer bern a sociedade implica em
examina-la por meio de diversos e complementares instrumentos", como a
ciencla politica e a economia, sendo esta comumente considerada tanto uma
ciencia exata quanta uma ciencla social". Por essa razao, ha de se ter claro

18 YALOF, 2010, p. 469-486.

19 Michael Walzer (2004, p. 380), a partir da lis:ao de Patrick Atiyah, traca curioso paralelo entre 0

comportamento das cortes inglesas e americanas=65

20 Entre as obras que se destacam nessa area esta a editada por Semir Zeki e Oliver Goodenough
(2009).

21 Entenda-se como consensual a ideia de que 0 juiz deve conhecer a sociedade. Nao ha, entretanto,
consenso sobre a maneira como deve conhece-la. Por exemplo, nas jurisdicces de common law,

persiste a nocso. bastante difundida, de que a tarefa do juiz ede trazer a lume aquilo que a co
munidade ja considera como lei, 0 que s6 poderia ser obtido atraves de uma observacao e uma
vivencia rnais "simples" e menos clentfflca da comunidade. Essa ideia parece estar presente no
pensamento de Edward Levi (2005, p. 1). Para urnpanorama dessa concepcao. temos a ltcao de
Roger Cotterrell (2003, p. 25). Ademais, tem-se apresentado, com frequencia, 0 problema de se
saber 0 quanta 0 juiz deve se aproximar da sociedade sem que isso irnplique em sua fragtlizaca
instltuclonal, pois passaria a ter dificuldade em exercer juizos tecntcos ante 0 clamor social po
juizos men os tecnlcos e rnais intuitlvos (VERMEULE, 2009, p. 183). Tal questionamento se fa
cada vez mats importante con forme avancam e se difundem formas de partlcipacao direta da so
ctedade civil nas tom ad as de dectsao estatais, como as audlenclas publtcas em processos [udlclais
de repercussao geral e as enquetes pela internet sobre temas pendentes de julgamento pelos trl-'
bunais. Sobre diferentes formas de partlcipacao direta e seu embasamento teo rico, ver Sintomer,
2010.

22 Sobre a necessidade de dtalogo entre dlrelto e economia, de grande unpor-tancla a oplnlao de
Diogo R.Coutinho (2005).
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que a formacao continuada deve abarcar outros campos do conhecimento
que nao 0 estritamente juridico. Em tal sentido, 0 C6digo de Etica da Magis
tratura nacional preconiza, em seu art. 31, que: "A ohrigacao de formacao
continua dos magistrados estende-se tanto as materias especificamente
juridicas quanto no que se refere aos conhecimentos e tecnicas que possam
favorecer 0 melhor cumprimento das funr;5es judiciais",

Desse modo, quando alguern se depara, em urn tribunal, com uma
imagem de Ternis de olhos tapados, deve entender que se trata de urn slmbolo
da neutralidade da justica, que deve ser aplicada independentemente de a
pessoa julgada ser rica ou pobre, poderosa ou cornum, mas nao como urn
simbolo de uma instituicao ensimesmada, voltada para urn conhecimento
arido, que ignora as diversas facetas do mundo e que, por isso, e facilmente
enganada e conduzida para onde queiram leva-lao Como ilustrou Loughlin
(2000, p. 63), a justica tern os olhos tapados, mas nao e cega.

Por outro lado, a constatacao da necessidade de 0 [uiz possuir co
nhecimento multidisciplinar nao habilita a exageros, como posicionamentos
que desconsideram ou atribuem menor valor ao conhecimento juridico, ou
mesmo que atribuem menor importancia a norma [uridica para a solucao dos
problemas praticos que chegam ao magistrado. Essa advertencia ja se encon
trava em licao antiga de Bobbio (2008, p.49), dirigida ao realismo juridico:

Naoprecisamos gastar palavras para mostrar a falacia da reducao de
toda pesquisa cientifica il ciencianatural e da consequente aplicacao do
rnetodo das ciencias naturais a todos os territories do saber. Ja tivemos
a chance de evidenciar a complexidade do problema e a que conse
quencias absurdas conduz 0 Ingenue cientificismo dos neorrealistas.

Enecessario, pois, que os operadores do direito, tarnbern e princi
palmente os juizes, estejam em permanente busca de uma compreensao
multifacetada, portanto mais completa, da realidade, sem descurar das es
pecificidades da ciencia juridica.

ARENDT, Hannah. Between past and future. London: Penguin Books, 2006.
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1 tntroducao

2 Primeira fase (1890-1937)

[ustica Federal no Brasil: breves topicos de sua evolucao
historico-leglslativa (1890-1987)

A [ustica Federal brasileira possui duas fases hist6ricas. A primeira
comeca com a proclamacao da Republica,tendo como marco legislativo inicial
a Decreta 848, de 11 de outubro de 1890, e finda com a Estado Novo, sendo
juridicamente suprimida pela Carta de 10 de novembro de 1937. Somente
em 27 de outubro de 1965, com a Ato Institucional2, do Governo Militar,
foi restaurada em plenitude a [ustica Federal, reorganizada pela Lei S.010,
de 30 de maio de 1966, e que se conserva ate as dias atuais, configurando a
que se denomina de segunda fase.

Cabe ressaltar que a Constituicao de 18 de setembro de 1946 criou a
Tribunal Federal de Recursos, instancia revisora das causas de interesse da
Uniao e suas entidades. Todavia, essa iniciativa nao consubstanciou efetivo
ressurgimento da [ustica Federal, porquanto a respectiva primeira instancia
apenas foi resgatada em 1965, consoante ja assinalado.

Para efeito de abordagem epistemol6gica, a exame da evolucao his
torlco-legislativa da [ustica Federal no Brasil flcara limitado ao advento da
vigente Constituicao, promulgada em 5 de outubro de 1988. as fatos e nor
mas relevantes, daf par diante havidos, serao objeto de estudos ulteriores.

2.1 Proclamacao da Republica e Decreto 848, de 11 de outubro de 1890

No Brasil, a [ustica Federal nasceu a partir da proclarnacao da Re
publica.

,J':JUiZ federal substltuto.
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Com a adocao da forma federativa, tornou-se necessaria a criacao
uma estrutura judiciaria que cuidasse dos litfgios referentes i\ Uniao e
entidades, bern como de situacfies especfficas de especial relevo, que
poderiam ficar afetas i\ [ustica local.

o Decreto 848, de 11 de outubro de 1890, do Governo Republicano
Provisorio, foi 0 primeiro diploma legislativo que instituiu e organizou
[ustica Federal.

Dispos (art. 1Q) que a [ustica Federal Fosse estruturada em duas
tancias: a primeira, formada por juizes sediados nas capitais dos estados
no Distrito Federal, denominados jufzes de secao (cada estado e 0 ni<trit"o
Federal correspondiam a uma secao judiciaria): e a segunda e ultima,
tltuida pelo Supremo Tribunal Federal.

Alem do juiz seccional efetivo, havia urn juiz substituto,

nomeado pelo presidente da Republicapara urnmandato de seis anos,
a quem competia conhecer e julgar as suspeicoes opostas ao juiz
donal e, naturalmente, substitui-lo em seus impedimentos. Nos
em que nao podia funcionar 0 juizsubstituto, 0 presidente da
nomeava urn juiz ad hoc (BRASIL, 1999, p. 42).

Segundo Freitas (2004, p. 23),

a cornpetencia dos [uizes de Secao estava delimitada no art. 15 e, de
certa forma, assernelhava-se aatual. Todavia, na alinea "c" incluia
-se a competencia para julgar os litfgios entre habitantes de Estados
diferentes, tal qual nos Estados Unidos da America. Esta previsao e
razoavel, pois a [ustica Federal faz pressupor maior imparcialidade
no julgamento de pessoas de unidades diversas. Mas nao foi manti
da. Muito interessante era a prorrogacao de cornpetencia da [ustica
Federal para a [ustica Estadual, quando a causa fosse proposta nesta
[ustica e as partes nao apresentassem excecao (art. 16). Trata-se de
medida pratica que evitaria, se mantida, constantes declaracces de
nulidade de processos.

Ficou institufdo ainda 0 juri federal, presidido pelo juiz seccional,
cuja competencia abrangia nao apenas os crimes contra a vida, mas todos
aqueles sob 0 crivo federal (FREITAS, 2004).

Alern do fundamento de ruptura com 0 modelo judiciariopreterite, nao
podia ser esquecido que a propria forma do Estado brasileiro, agora
uma real federacao, possui peculiaridades e caracteristicas aptas a
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exigir a reestruturacao das instituicoes constituidas, no que se inclui
a organizacao do Poder [udiciario. Eisaqui a maior justificativa para
criacaode uma[ustica Federal. Ainda no corpo da Exposicao de Motivos
do Decreto 848/1890, 0 ministro Campos Sales tratou de esclarecer
ace rca dessa necessidade, uma vez que, a partir de entao, respeita
das deveriam ser as esferas de cornpetencia da Uniao e dos estados
da Federacao, sendo permanente a vigilia quanta apossibilidade de
invasao e indevidas ingerencias. 0 modele de [ustica passou, entao, a
se apresentar como dual. A[ustica dos estados e a federal (BRASIL,
2010, p. 21-22).

2.2 Constituicao de 24 de fevereiro de 1891 e legislacao posterior

A Constituicao Republicana de 24 de fevereiro de 1891 preconizou,
como orgaos do Poder [udiciario da Uniao, 0 Supremo Tribunal Federal, alem
de tribunais e juizes federais a serem criados pelo Congresso Nacional (art.
55). Inovou, portanto, prevendo a instituicao de tribunais federais. Contudo,
nenhum desses tribunais foi efetivamente criado. Continuaram assim os
[ufzes federais como primeira instancia e 0 Supremo Tribunal Federal como
segunda e ultima instancia da [ustica Federal.

A Lei 221, de 20 de novembro de 1894, ja emanada do Congresso
Nacional, manteve 0 Decreto 848/1890, ressalvadas algumas alteracoes por
ela trazidas. Entre elas, destaca-se a instituicao de suplentes para 0 substituto
do juiz seccional (art. 2Q

) .

Ressalte-seque 0 juiz substituto do juiz seccional nao possufa poderes
plenos de jurisdicao, nao proferia sentenca definitiva nem 0 despacho
de prornincia ou impronuncia, exceto quando substituia de fato. Suas
atribuicoes ordinarias revestiarn-se de carater auxiliador, de assesso
ramento. as suplentes, por sua vez, exerciam atividades ainda rnais
elernentares, muitas vezes sob a ordem dos juizes substitutos (BRASIL,
1999, p. 44).

Permaneceu 0 juri federal. Nenhum tribunal federal foi criado.

Por determinacao do art. 87 da Lei 221/1894, foi editado 0 Decreto
3.084, de 5 de novembro de 1898, que teve como escopo consolidar as nor
mas referentes i\ [ustica Federal.

Eautorizada, pela Lei 4.381, de 5 de dezembro de 1921, a criacao
de tribunais regionais federais, em numero de tres. Contudo, 0 Supremo
Tribunal Federal nao aquiesceu com a iniciativa, fulminando de inconstitu

p
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cionalidade a Lei 4.381/1921, por considerar que a Constituicao de
preordenou a instituicao, pelo Congresso Nacional, apenas de orgaos
dicionais federais de primeiro grau.

2.3 Revolucao de 1930, Decreto 19.398, de 11 de novembro de 1
e Constituicao de 16 de julho de 1934

A Revolucao de 1930, de que se originou 0 Governo Provis6rio
Getulio Vargas, atraves do Decreto 19.398, de 11 de novembro de
embora mantendo a estrutura da [ustica Federal, vedou sua atuacao no
se referisse aos atos do Governo Provis6rio e das interventorias fecler:,k
nos Estados,

Em 16 de julho de 1934, sobreveio nova Constituicao, que ratificou
permanencia da [ustica Federal (art. 63, "b"), preconizando, mais uma vez,
instituicao de tribunais federais, que, todavia, nao foram criados.

2.4 Estado Novo e Constituicao de 10 de novembro de 1937

Com 0 advento do denominado Estado Novo, foi outorgada a
Polftica de 10 de novembro de 1937. No seu texto, nao mais se previa a
tencia da [ustica Federal. As causas de interesse da Uniao e suas entidades
passaram it cornpetencia dos juizes de direito das capitais dos estados e do
Distrito Federal (art. 108). Os recursos seriam julgados pelo Supremo Tribu
nal Federal (art. 109). Todavia, em materia criminal, os recursos caberiam
aos tribunais de apelacao estaduais, atualmente denominados tribunais de
justica (art. 107). Os juizes federais que contavam mais de 30 an os de ser
vico foram aposentados, e os demais, colocados em disponibilidade (arts.
177 e 182).

Terminava assim a primeira fase hist6rica da [ustica Federal no Brasil.

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

Conquanto nao tenha restabelecido a [ustica Federal, a Constituicao
de 18 de setembro de 1946 instituiu uma novidade no Poder [udiciario bra
sileiro: 0 Tribunal Federal de Recursos (art. 94, II).

Instalada em 23 de junho de 1947, a nova Corte Federal tinha por
atnbuicao basica decidir, em grau de recurso, as acoes de interesse da Uniao
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e de suas entidades, cujo processamento e julgamento originario permanece
ram afetos aos juizes de direito das capitais dos estados e do Distrito Federal.

o entao recem-criado Tribunal era formado por nove membros, no
meados pelo presidente da Republica, sendo seis oriundos da magistratura
e tres da advocacia e do Ministerio Publico (art. 103).

Interessante notar que a Constituicao de 1946 preordenou que ate
tres membros da Corte fossem egressos da antiga [ustica Federal, 0 que, de
fate, ocorreu (art. 14 do Ato das Disposicoes Constitucionais Transit6rias).

4 Segunda fase (1965-1987)

4.1 Governo Militar Revolucionario e Ato Institucional 2, de 27 de
outubro de 1965

A partir do estabelecimento do Governo Militar Revolucionario, em
31 de marco de 1964, foi baixada uma serie de atos institucionais. Um deles,
o Ato Institucional 2, de 27 de outubro de 1965, alterando a Constituicao
de 1946 (art. 94, II, e art. 104, § 32) , restaurou a [ustica Federal brasileira.

Por forca de seus termos, a [ustica Federal, em primeira instancia,
seria formada por juizes federais nomeados pelo presidente da Republica
e distribuidos em secoes [udiciarias que compreenderiam cada estado ou
territ6rio e 0 Distrito Federal.

oTribunal Federal de Reeursos, segunda instancia da [ustica Federal,
seria composto de 13 membros nomeados pelo presidente da Republica,
sendo oito originarios da magistratura e cinco da advocacia e do Ministerio
Publico.

Contudo. foram suprimidas as garantias da vitaliciedade, inamovi
bilidade e estabilidade, e afastados do controle jurisdicional os atos revo
lucionarios,

4.2 Lei 5.010, de 30 de maio de 1966

Restaurada pelo Ato Institucional 2/1965 foi a Lei 5.010, de 30 de
maio de 1966, que organizou a [ustica Federal de primeiro grau.

Os estados, os territ6rios e 0 Distrito Federal, que constitufam cada
qual uma se~ao judiciaria, foram dispostos, para efeitos administrativos, em
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cinco regi6es judiciarias (art. 2Q
) . Mais tarde, pela Lei 5.677, de 19 de

de 1971, essas regi6es foram reduzidas para tres,

A jurisdicao seria exercida por juizes federais e juizes federais
titutos (arts. 13 e 14).

Aos juizes federais substitutos incumbiasubstituir os juizes ieuerars
nas suas ferias, licencas e impedimentos eventuais e auxilia-los
carater perrnanente, inclusive na Instrucao e julgamento de
Expressamente, a partir dessalei, 0 provimento de cargo de juiz
substituto passou a ser mediante concursopublicode provas [escrita
e oral) e titulos,organizadopelo CjF. Exigia-se idade minimade
e oito anos e maxima inferior a cinquenta, alern de quatro anos
advocacia ou de cargo privative de bacharel em Diretto. 0 concurso
tinha validade de tres anos (BRASIL, 1999, p. 48-49).

Cada secao judiciaria seria administrativamente dirigida por urn
federal, designado diretor do foro.

Funcionando perante 0 Tribunal Federal de Recursos, com atribuicoes
administrativas e disciplinares sobre a [ustica Federal de primeiro
instituiu-se 0 Conselho da [ustica Federal, formado por cinco membros
quela Corte - presidente, vice-presidente e mais tres ministros, urn
com a funcao de corregedor-geral (arts. 4Q a 6Q

) .

Marcando 0 efetivo reinicio das atividades da [ustica Federal, a
meira secao [udiciaria instalada foi a do Distrito Federal, em 23 de maio
1967 (BRASIL, 2007).

Em linhas gerais, a organizacao delineada pela Lei 5.010/1966
siste ate os dias atuais, com as alteracoes introduzidas pelas normas
sequentes. Com efeito, acentua Freitas (2004, p. 51): "0 referido
legal, muito embora alterado por textos posteriores (v.g. Decreto-Lei 30,
17.11.1966 e Decreto-Lei 253, de 28.02.1967), foi e ainda e a espinha
da [ustica Federal brasileira",

4.3 Constituicao de 24 de janeiro de 1967 e legislacao posterior

Manteve a Constituicao de 24 de janeiro de 1967 a estrutura da
tica Federal anteriormente tracada pelo Ato Institucional2/1965 (art. 107,
II, e arts. 116 a 119).

Como inovacao, autorizou que lei complementar poderia criar mais
dois tribunais federais de recursos: urn com sede em Pernambuco, outro
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sede em Sao Paulo. Aaludida lei complementar estabeleceria a jurisdicao e 0

numero de mernbros, inferior, to davia, ao do Tribunal Federal de Recursos
sediado no Distrito Federal. Nenhum tribunal, contudo, foi efetivamente
criado.

Promulgada sob a egide da Revolucao Militar, conservou a Consti
tui~ao de 1967 0 afastamento do controle jurisdicional sobre os atos revo
luciomlrios.

o juri federal foi regulado pelo Decreto-Lei 253, de 28 de fevereiro
de 1967 (art. 4Q

) , nesse ponto ainda em vigor.

No ano seguinte (1968), 0 Ato lnstitucional 5, de 13 de dezembro,
entre outras medidas repressivas, alern de ratificar a impossibilidade do
controle jurisdicional sobre os atos revolucionarios, suspendeu as garantias
do habeas corpus, da estabilidade, vitaliciedade e inamovibilidade. Em 1969,
o Ato Institucional 5 veio a ser praticamente incorporado ao texto da Carta
de 1967 com a edicao da Emenda 1, de 17 de outubro daquele ano, que
implementou ampla reforma normativa, sendo considerada ate, por alguns
doutrinadores, uma nova Constituicao,

A Lei 5.677, de 19 de julho de 1971, autorizou apreciavel aumento
no numero de varas federais, com 0 consequente acresclmo de cargos, tanto
de juiz federal e juiz federal substituto, quanta de servidores. Extinguiu,
contudo, as secoes judiciarias dos territ6rios entao existentes.

Em 1977, operou-se uma reforma no Poder [udiciario, atraves da
edicao da Emenda 7, de 13 de abril daquele ano. Como inovacao rnais signi
ficativa, foi instituido 0 Conselho Nacional da Magistratura (art. 120), com
poder disciplinar sobre todos os juizes brasileiros. Era composto de sete
ministros do Supremo Tribunal Federal. Perante 0 Conselho, funcionava 0

procurador-geral da Republica.

Por forca da Emenda 7/1977, ampliou-se a cornposicao do Tribunal
Federal de Recursos, que passaria a contar com 27 membros. Desses, 15 se
riam oriundos da magistratura federal; quatro, do Ministerio Publico Federal;
outros quatro, da advocacia; e mais quatro, da magistratura e do Ministerio
Publico dos estados e do Distrito Federal e Territ6rios.

Concedeu-se tambern atribuicao ao Tribunal Federal de Recursos
para decidir os conflitos de cornpetencia entre juizes vinculados a tribunais
diferentes (art. 122, I, "e"]. "Esta inovacao foi importante para a Corte Fe-
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deral, pois colocou-a em situacao de autentico Tribunal Nacional e nao ape
nas como Tribunal de Apelacao da orbita federal" (FREITAS, 2004, p. 49).

Dutra mudanca relevante, mormente na [ustica Federal de primeira
instancia, foi a transforrnacao dos cargos de juiz federal substituto em cargos
de juiz federal, com aproveitamento dos respectivos ocupantes (art. 201).

4.4 Abertura polftica e Nova Republica

A partir da revogacao do Ato Institucional5, em 31 de dezembro de
1978, inicia-se formal mente 0 periodo de Abertura Politi ca.

No ambito organizacional da [ustica Federal, destaca-se a instituicao
das Secoes [udlciarlas do Mato Grosso do SuI e de Rondonia, pelas Leis 6.824,
de 22 de setembro de 1980, e 7.030, de 13 de setembro de 1982, correspec
tivas acriacao desses novos estados.

Dnurnero de varas, juizes e servidores e mais que dobrado, por efeito
da edicao de sucessivas leis versando sobre a [ustica Federal.

Com 0 advento da Nova Republica, marcada pelo terrnino do Regime
Militar e retorno do poder aos civis, em 15 de marco de 1985, prossegue a
ampliacao da [ustica Federal, dessa feita voltada tambern ainteriorizacao, Ii
criada, pela Lei 7.521, de 15 de julho de 1986, uma vara federal na cidade de
Campinas - Sao Paulo. Posteriormente, a Lei 7.583, de 6 de janeiro de 1987,
criou mais 68 varas federais, destinando 19 a cidades do interior. Entre todas,
a vara federal de Uberaba - Minas Gerais foi a primeira a ser instalada, em
2 de maio de 1987 (FREITAS, 2004).

Dutra mudanca muito significativa foi 0 retorno, pela Lei 7.595, de 8
de abril de 1987, dos cargos de juiz federal substituto, abolidos pela Emenda
Constitucional 7/1977, embora com 0 reduzido numero de apenas 30.
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Direitos fundamentais e a uniao homoafetiva
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal

Lilia Botelho Neiva'

oSupremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a uniao
homoafetiva no julgamento da Adin 4.277/DF. Foi dada ao art. 1.723 do
C6digo Civil interpretacao conforme a Constituicao, para dele excluir qual
quer significado que impeca 0 reconhecimento da uniao continua, publica e
duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, segundo
as mesmas regras e consequencias da uniao estavel heteroafetiva.

Novoto do relator, ministro Carlos Ayres Brito', restou ressaltado que
a propria Constituicao estabeleceu como fundamento a prornocao do bern
de todos sem preconceito de origem, raca, sexo, cor, idade e nenhuma outra
forma de discriminacao, conforme art. 3Q

, IV. Mais adiante, a Constituicao
garantiu como clausula petrea 0 direito aigualdade entre homens e mulhe
res (art. 5Q

, I), em direitos e obrigacoes, e 0 direito aliberdade (art. 5Q
, II).

Nesse prisrna, assentou-se que

proibir a discriminacao em razao do sexo eproteger 0 homem e a mu
[her como urn todo psicossornatico e espiritual que abarca a dimensao
sexual de cad a qual deles. [...] Urn tipo de liberdade que e, em si e por
si, urn autentico bern de personalidade.

Dai, deduziu 0 relator que

a liberdade sexual do ser humano somente deixaria de se inscrever no
ambito de incidencia desses ultimos dispositivos constitucionais [inci
so X e §1Q do art. 5Q] , se houvesse enuncia,ao igua/menteconstituciona/
em sentido diverso. Coisa que niioexiste (grifo do autor).

1 lufza federaL

2 ApI 4.277IOF,reI. min. Ayres Brito. Disponfvel em: <http://redir,stf.jus.br/paginadorpub/pagina*
:~br.jsp?docTP=AC&docID=62B635>.Acesso em:27 jul. 2012.
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Todavia, ao contrarto do que restou assentado no voto do relator
Constituicao, ao dar protecao afamilia, como base da sociedade, da especi
enfase ao casamento.

Note-se que, ao reconhecer no texto constitucional a uniao estav
entre 0 homem e a mulher como entidade familiar, 0 constituinte originar]
no mesmo dispositivo constitucional, discriminou expressamente que deveri
a lei facilitar sua conversiio em casamento (§ 32 do art. 228).

Ora, tal disposicao demonstra 0 grau de importancia dado ao casa
mento, como institulcao da familia, pelo constituinte originarto, alem d
prescricao expressa relativa aunlao entre 0 homem e a mulher. E, ainda, n
§ 52, prescreveu que os direitos e deveres relativos asociedade conjuga
seriam exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.

Dessa forma, ve-se que a Constituicao nao se calou, nao foi ornissa
a respeito da questao, Ao contrario, tratou do tema relativo aformacao d~

familia, dispondo expressamente que tal instituicao dar-se-ta entre 0 hornern
e a mulher.

Saliente-se que 0 casamento tern suporte, desde a antiguidade, nad.
apenas na regulacao do patrimonio, mas, principalmente, na procnaca
resultante da uniao sexual do homem e da rnulher, unica passfvel, pela dis
posicao biologica natural, de ensejar a continuacao da especie,

Nesse sentido, 0 reconhecimento da uniao entre pessoas do mesmo
sexo como entidade familiar econtrario aConstituicao, Assim, 0 seu reco
nhecimento somente seria possivel, se verificada a muta,iio dos valores da
sociedade sabre a materia, a ensejar reforma da Constitulcao, pelo meio legal
consagrado na propria Carta Maior - emenda constitucional aprovada pelo
Poder Legislativo. Note-se, nessa parte, que a mutacao dos valores socials,
indispensavel para respaldar eventual reforma da vigente Constituicao, pare
ce ainda nao existir, ante a controversia que se da na sociedade e erefletida
no Congresso Nacional quando se discute 0 tema.

Apesar do exacerbado tom crltico, cabe ressaltar parte do texto
professor lves Gandra da Silva Martins (2011), veiculado na internet,
cornentario adecisao do Supremo Tribunal Federal, merecendo enfase
seguinte:

[...J

ACorte Constitucionalda Franca,em 27 de janeiro de 2011, ao
nar a proposta de equiparacao da uniao homossexual a uniao ~"'"''''
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de urn homem e uma mulher, declarou:"que 0 principio segundo 0 qual
o matrimonio ea uniao de urn homem e de uma mulher, fez com que
o legislador, no exercfciode sua cornpetencia, que the atribui 0 artigo
34 da Constituicao, considerasse que a difercnca de situacao entre
os casais do mesmo sexo e os casais compostos de urn homem e uma
mulher pode justificar uma diferenca de tratamento quanta as regras
do direito de familia", entendendo, por consequencia, que: "nao cabe
ao Conselho Constitucional substituir, por sua apreciacao, aquela de
legislador para esta diferente situacao". Entendendo que s6 0 Poder
Legislativo poderia fazer a equiparacao, impossivel por urn Tribunal
judicial,considerou que "as disposicoescontestadas nao sao contrarias
a qualquer direito ou liberdade que a Constituicao garante".
Sern entrar no merito de ser ou nao natural a relacao diferente entre
urnhomem e uma mulher daquela entre pessaas da mesmo sexo, quera
realcar urn ponto que me parece relevante e que nao tern side desta
cado pela imprensa, preocupada em aplaudir a "coragern" do Poder
[udiciario de legislar no lugar do "Congresso Nacional", que teria se
omitido em "aprovar" os projetos sobre a questao aqui tratada.
Aquestao que me preocupa eeste ativismo judicial,que leva a permi
tir que urn Tribunal eleito por uma pessoa s6 substitua 0 Congresso
Nacional, eleito por 130 milh5es de brasileiros, sob a alegacao de que,
alern de Poder [udiciario, etarnbem Poder Legislative, sempre que
considerar que 0 Legislativo deixou de cumprir as suas funcoes, Uma
democracia em que a tripartlcao de poderes nao se faca nitida, deixan
do de caber ao Legislativo legislar,ao Executivo executar e ao [udiciario
julgar, corre 0 risco de se tornar ditadura, se 0 [udiciario, dilacerando
a Constituicao, se atribua poder de invadir as funcoes de outro.
E, no casodo Brasil, nitidamente 0 constituinte nao deu ao [udiciario tal
funcao, pois nas "aedes diretas de inconstitucionalidade por ornissao"
imp5e ao [udiciario. apesar de declarar a mercia constitucional do
Congresso, intirna-lo, sem prazo e sem sancao para praduzir a norma.

Ora,no caso em questao, a Suprema Corte incinerou 0 paragrafo 2Q do
artigo 103, ao colocar sob sua egide urn tipo de uniao nao previsto na
Constituicao,como se Poder Legislativo fosse, deixando de ser "guar
diao"do texto supremo para se transformar em "constituinte derivado".

[...J

Tal invasao do Poder Legislativo no caso em analise eressaltada na
propria discussao em plenario, na medida em que se sustentou que a decisao
judicial concitaria a manifestacao do Poder Legislativo sobre 0 tema.
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Conclusao

Nao ha vedacao constitucional, nem poderia haver, quanta it uniao
afetiva ou sexual entre pessoas do mesmo sexo, sendo possivel 0 seu reco
nhecimento para efeitos civis.

Ressalte-se que ha, no ordenamento juridico, instrumentos para res
guardar 0 interesse de pessoas do mesmo sexo que vivam em cornunhao de
patrim6nio e/ou de afeto. as efeitos materiais sao passiveis de regulacao
por contrato, assim como os efeitos sucessorios podem ser estabelecidos
por testamento.

Ebem verdade que qualquer prolbicao legal ou constitucional nao
e feita senao para amparar um direito ou um interesse legftimo de outrem.
Nesse sentido, foi bem ressaltado pelo relator do acordao que "aqui, 0 reino
e da igualdade pura e simples, pois nao se pode alegar que os heteroafetivos
perdem se os homoafetivos ganham", Tal conclusao, contudo, nao enseja a
equiparacao de uma relacao it outra, principalmente considerando a natureza
das coisas e a propensao biologica natural de procriacao inerente it familia.

Detoda sorte, a uniao homoafetiva e insuscetfvel de formar a familia
consagrada na Constituicao, em face das dispcsicoes expressas no proprio
texto constitucional. Assim, 0 seu reconhecimento somente seria possivel
se houvesse a mutaciio dos valores da sociedade sabre a materia, a ensejar
reforma da Constituicao, pelo meio legal consagrado na propria Carta Maior
- emenda constitucional aprovada pelo Poder Legislativo.
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Reflexoes sobre desobedlencia civil

Luiz Bispo da Silva Neto'

1 lntroducao

A observancia de normas e regras e pressuposto de qualquer grupo
social, ainda que comezinho. Identico raciocfnio, por obvio, deve ser aplicado,
em perspectiva arnpliada, it sorte de ordenamento juridico, em Estado dito
democratico de direito. Nao obstante os termos claros apresentados, nao
rare, a cornunicacao, a linguagem, evidencia-se imperfeita (polissemia), 0

que torna imprecisa a obediencia aos termos propostos em lei. au, ainda, a
norma jurfdica pode ostentar injusticas ou desconformidade com as normas
de hierarquia superior (ilegalidade ou inconstitucionalidade). Nessa seara,
pode-se apresentar a desobediencia consciente it lei despida de razoabilidade,
tema abordado nestas breves linhas.

De logo, nao ha pretensoes de esgotamento do ass unto, uma vez que
se cuida de materia ja consolidada no ambito doutrinarlo. Todavia, almeja
-se expor ideias e pensamentos sobre a desobedlencia civil,comparada com
casos atuais, e propor solucces possiveis de enfrentamento juridico dos
exemplos caracterizados.

2 Diferenciacao entre desobediencia civil e comum

Pensar na desobediencia civil so ha sentido se considerado 0 dever
correlato de cada pessoa obedecer aos mandamentos do ordenamento ju
ridico, ou seja, obrigacao politica de manutencao da ordem. Nao bastasse, a
desobediencia civil equalificada, isso em relacao it desobediencia cornum,
pois enquanto aquela busca a alteracao de uma regra tida por injusta ou
llegitima, esta se satisfaz com 0 mero descumprimento do mandamento legal.

Bobbio et al. (1998, p. 335) aponta outras caracterfsticas diferencia
doras, as quais merecem transcricao:

;}:;juiz federal substituto.
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A Desobediencia civil euma forma particular de desobediencia, na
medida em que eexecutada com 0 fim imediato de mostrar publica
mente a injustica da lei e com 0 fim mediato de induzir 0 legislador
a muda-la, Como tal eacompanhada por parte de quem a eumpre de
justificativas com a pretensao de que seja considerada nao apenas
como licita mas como obrigatoria e seja tolerada pelas autoridades
publicas diferentemente de quaisquer outras transgressces. Enquan
to a desobediencta comum eurn ato que desintegra 0 ordenamento
e deve ser impedida ou eliminada a fim de que 0 ordenamento seja
reintegrado em seu estado original, a Desobediencia civil eurn ato
que tern em mira, em ultima instancia, mudar 0 ordenarnento, sen do,
no final das contas, mais urn ato inovador do que destruidor. Chama
-se "civil" precisamente porque quem a pratica acha que nao comete
urn ato de transgressao do proprio dever de cidadao, julgando, bern
ao contrario, que esta se comportando como born cidadao naquela
clrcunstancia particular que pende mais para a desobediencia do que
para a obedlencia. Exatamente pelo seu carater demonstrativo e por
seu fim inovador, 0 ato de Desobediencia civil tende a ganhar 0 ma
ximo de publicidade. Este carater publicitario serve para distingui-Ia
nitidamente da desobediencla comum: enquanto 0 desobediente civil
se expoe ao publico e so expondo-se ao publico pode esperar alcancar
seus objetivos, 0 transgressor comum deve realizar sua acao no maxi
mo segredo, se desejar alcancar suas metas.

Nesse sentido, 0 ato tracado pelo cidadao que elege seguir os rumos
da desobediencia civil po de ser caracterizado - ao menos em seu intima
- como uma atitude civica, democratica, correta, em protesto ao suposto
contrassenso legislativo.

Enfrentarnos, no Brasil, uma situacao-Iirnite pr6xima ao conceito
de desobediencia civil, com 0 protesto denominado "Marcha da Maconha",
movimento cujo objetivo, em tese, caracterizaria a tipiflcacao da conduta
no crime previsto no art. 286 ou 287, ambos do CP (Incitacao ou apologia a
pratica criminosa).

Eis os citados artigos:

Incitacao ao crime

Art. 286. Incitar, publicamente, a pratica de crime:

Pena - detencao, de tres a seis meses, ou multa,
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Apologia de crime ou criminoso

Art. 287. Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor
de crime:

Pena - detencao, de tres a seis meses, ou multa.

Sobre 0 evento:

Marcha da Maconha/ [Ingles Global Marijuana March) eurn evento que
ocorre anualmente em diversos locais do mundo. Trata-se de urn dia
de luta e rnanifestacoes favoraveis a mudancas nas leis relacionadas a
maconha, em favor da legalizacao da cannabis, regulamentacac de co
mercio e uso [tanto recreativo quanta medicinal e industrial, tendo em
vista as milhares de aplicacoes da cannabis em varias areas). A Marcha
da Maconha ocorre mundialmente no primeiro final de semana do mes
de maio, porem no Brasil, como a data coincide com 0 Dia das Maes,
pode ocorrer em outros finais de semana [geralmente em maio). Alern
da marcha em si ocorrem reunifies, caminhadas, encontros, concertos,
festivais, mesas de debates, entre outros.

Outro ponto relevante, ainda na seara da desobediencia civil, ea es
cusa de consciencia (imperativo de consciencia ou objecao de consciencia)
na prestacao de determinados services publicos relevantes. 0 constituinte
de 1988 nao deixou em branco 0 tema quanto aprestacao de service militar
obrigat6rio (art. 5Q

, Vlll, clc art. 143, §§ 1 Q e 2Q
, todos da CF/1988), na rnedi

da em que possibilitou a prestacao de services alternatives, senao vejamos:

Art. sQ [...]
VIiI - ninguern sera privado de direitos por motivo de crenca religiosa
ou de conviccao filos6fica au politica, salvo se as invocar para exlmlr-se
de obrigacao legal a todos imposta e recusar-se a cumprir presta,ao
alternativa, fixada em lei;

Art. 143. a service militar eobrigatorio nos termos da lei.

§ 1Q As Forcas Armadas compete, na forma da lei, atribuir service
alternativo aos que, em tempo de paz, apos alistados, alegarem impe
rativo de consciencia, entendendo-se como tala decorrente de crenca
religiosa e de conviccao fllosofica ou politica, para se eximirem de
atividades de carater essencialmente militar.

y'bisponfveJ em: <http://pt,wikipedia,org/wiki/Marcha_da_Maconha>. Acesso em: 5 out. 2011.
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§ 2Q As mulheres e os eclesiasticos ficam isentos do service milltar
obrigatorio em tempo de paz, sujeitos, porem, a outros encargos
a lei lhes atribuir.

Uadi Lammego Bulos sustenta, igualmente, a aplicabilidade da cOC'U'"

de consciencia (crenca religiosa, conviccao filos6fica au politica) nas "'tNL'",
ses de convocacao para compor juri, ainda que nao haja excecao
expressa nesse sentido, isso a conta da aplicacao direta dos prefalados
mandos inseridos na Constituicao Federal.

Nesse sentido:

Comparecimento ao juri - quanto a obrigatoriedade do servico
juri, a despeito de inexistir lei formal para disciplinar a prestacao
ternativa, eposslvel alegar escusa de consciencia se 0 cornparecimen
to do individuo conflitar com suas conviccoes religlosas, polfticas
filosoflcas, Nesse caso, ele deve encaminhar requerimento a. aurm-r.,
dade competente, que nao podera negar a seu pedido de escusa
irnpor-lhe services alternatives, encargo reservado a lei (CF, art.
VIII) (BULOS, 2009, p. 468).

3 Desobedlencia civil e lei de interpretacao duvidosa

oterma desobediencia civil, no alcance aqui tratado, e
recente, cunhada a expressao pelo norte-americana Henry David Thoreau,
na obra Civil desobedience (1849). Tern como pano de fundo a revolta quanta
ao pagamento de impastos aos Estados Unidos da America, pais se revelava
urn pais escravocrata e em guerra injusta contra a Mexico. A sua obra teve
adeptos famosos, a exemplo de Leon Tolst6i e Mahatma Gandhi.

Todavia, nao raro, em face das vicissitudes e limitacoes pr6prias da
linguagem, exsurge a caracterizacao de leis de interpretacao ambigua, mul
tipla, encartando, a depender de interpretacao mais conservadora, a atitude
do cidadao verdadeiro ato de desobediencia civil.

Pais bern.

Quando do enfrentamento do terna, Dworkin (2002, p. 322-333)
trabalha tres possiveis solucoes para a hip6tese de "lei duvidosa", que sao:

1 - Se a lei e duvidosa e, por isso, obscura quanta a permitir que urn
individuo faca 0 que quer, este deve imaginar 0 pior e agir press upon
do que lei nao permite. Ele deve obedecer as ordens das autoridades
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responsaveis pela aplicacao da lei mesmo considerando-as erradas,
enquanto utiliza 0 processo politico, se puder, para modificar a lei.

2 - Se a lei e duvidosa, ele pode seguir seu proprio discernimento,
isto e, pode fazer a que quer, se pensar que 0 argumento a favor da
perrnissao e mais forte do que aquele a favor da proibicao. Mas ele
pode seguir seu proprio discernimento somente ate 0 ponto em que
uma instituicao autorizada, como urn tribunal! decida 0 contrario em
urn caso que envolve a ele ou outra pessoa. Uma vez alcancada uma
decisao institucional, ele deve submeter-se a essa decisao, mesmo que
a considere errada.

3 - Se a lei e duvidosa, ele pcdera orientar-se por seu proprio discerni
rnento, mesmo depois de uma decisao em contrario tomada pelo mais
alto tribunal competente. Sem duvida, ele precisa levar em considera
,'10 a decisao contra ria de qualquer tribunal, ao formar seu jufzosobre
o que erequerido pela lei. De outre modo! 0 jufzo nao seria honesto e
razoavel, porque a doutrina do precedente, que e uma parte estabele
cida de nosso sistema juridico, tern 0 efeito de permitir que a decisao
dos tribunais modifique 0 direito. Suponhamos, por exemplo, que urn
contribuinte acredite nao ser obrigado a pagar impostos sobre deter
minadas forrnas de renda. Se a Suprema Corte decidir 0 contrario, ele
deve, levando em consideracao a pratica de atribuir grande peso as
decisces da Suprema Corte quanta as questoes sobre impostos, decidir
que 0 veredicto da corte, por si mesmo, alterou os termos da questao
e que agora a lei exige que ele pague 0 imposto.

As solucoes propostas nao sao indenes a criticas, tanto e verdade que
a pr6prio autor revela, pouco depots, contradicoes do sistema entao definido.

o primeiro modele, a uma vista prellminar, mostra-se a de menor
densidade pratica, vista nao ser razoavel que a cidadao consciente venha
a abracar a pior dos mundos, au seja, a higidez da norma questionada. A
revolta contra a pratica legislativa desarrazoada, par suposto, gerara pro
testos as mais diversos, discussoes juridicas sabre a validade, au ainda a
mero descumprimento.

Diferente e a tolerancia do Estado com a ilegalidade pura e simples.
Urn corriqueiro exemplo no Brasil e a intitulado "jogo do bicho", pratica
comum em varias cidades brasileiras - realizada com a ciencia das autori
dades -, mas tipificada como contravencao penal. Os empreendedores da
atividade do "jogo do bicho" possuem consciencia da ilicitude da conduta, re
velada na contravencao penal descrita no art. 58 do Decreta-Lei. 3.688/1941,
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mas descumprem a norma, seja par acreditar no desuso da proibicao,
par contar com a quase inexistencia de punibilidade. Decerto, nao raro,
atividades, a despeito da leniencia de autoridades, proporcionam a odiosa
pratica de lavagem de dinheiro, proveniente de crimes graves, a CAClllf11U

do trafico de drogas.

Eis a mencionado dispositivo:

Decreta-Lei 3.688/1941

Jago do bicho

Art. 58. Explorar au realizar a loteria denaminada jogo do bicho, au
praticar qualquer ato relativa asua realiza,aa au exploracao:

Pena - prisao simples, de 4 (quatro) meses a 1 (urn) ana, e multa.

Paragrafo unico, Incarre na pena de multa aquele que participa da
loteria, visanda a obtencao de prernio, para si ou para terceiro.

Outro argumento trazido par Dworkin mostra-se substancioso:

Se a prime ira modele fasse seguido, perderiamas as vantagens desses
testes. 0 direita se ressentiria, sabretuda se este modela fasse aplicada
a problemas canstitucianais. Quando a validade de uma lei criminal e
pasta em duvida, a lei quase sempre parecera a algumas pessaas nao
ser equitativa au justa, par infringir algum principia de liberdade, jus
tica au equidade que essas pessoas julgam incorporado aCanstitui,aa.
Se a nossa pratica recomendar que, sempre que uma lei for considerada
ambigua cam base em tais fundamentas, devemas agir coma se a lei
fosse valida - entao a principal Instrumento de que dispariamas para
questiona-la a partir de fundamentos marais estaria perdida. Com a
tempo, a lei a que obedecemos se tornaria menos equitativa e justa e
a liberdade de nossos cidadaos certamente diminuiria.

Esperar a pronunciamento da mais alta Corte, deixando, ate tal mo
menta, ao cidadao a livre escolha, nao e, igualmente, a melhor solucao. Tao
so em urn modelo ideal, em que as respostas fossem dadas com razoavel
celeridade, poderia ser admitida. Outrossim, a complexidade do terna nao e
respondida de forma simples, com somente uma possivel solucao.

Nesse sentido, ainda nas palavras de Dworkin:

Devemas tambem rejeitar a segunda modelo, segunda a qual, se a lei
far ambfgua, um cidadao pede muita bem seguir seu propria discer
nimenta ate que a mais alta Carte estabelsca que ele esta errado. Este
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raciocinio deixa de levar em canta a fata de que qualquer tribunal, in
clusive a Suprema Carte,pode rever suas decis6es.Em1940, a Suprema
Carte decidiu pela canstitucianalidade de uma lei do Estada da West
Virginia,que exigiaque as estudantes saudassem a bandeira. Em 1943,
mudau de opiniao e decidiu que uma tal lei era afinal incanstitucianal.
Enquanta cidadao, qual seria a dever daquelas pessaas que, em 1941
e 1942, se recusararn a saudar a bandeira par raz6es de consciencia,
par acharem que a dectsao tamada pela Suprema Carte em 1940 estava
errada? E diffcilafirmar que seu dever era a de abedecer aprimeira
decisao. Elas pensavam que a saudacao da bandeira era desarrazoada
e acreditavam, cam razao, que nenhuma lei valida exigia-lhes que a
fizessem. Maistarde, a Suprema Carte decidiu que estavam certas.

Ha, contudo, relevancla na terceira vertente, ainda que, decerto, seja
possivel aSuprema Corte rever entendimentos preteritos, isso em razao da
evolucao propria ao corpo social, au ainda da propria alteracao de cornpo
sicao do tribunal. No direito norte-americana, ha exemplos fartos na sig
nificativa mudanca da jurisprudencia da Excelsa Corte, envolvendo temas
delicados sabre racismo e escusa de consciencia (exigencla de alistamento
para guerra do Vietna).

4 STF e decisao nas ADPFs 187 e 4.274

AAcao de Descumprimento de Preceito Fundamental 187 foi propos
ta pelo MD. procurador-geral da Republica, Roberto Gurgel, buscando dar
interpretacao conforme a texto constitucional de 1988 ao art. 287 do CP,
de sorte a permitir a realizacao de manifestacao publica destinada adefesa
da legalizacao de drogas, au qualquer substancia entorpecente especifica.
A decisao foi exarada na sessaa plenaria da e. Corte, no dia 15 de junho de
2011, ficando assim divulgada no lnformativo STF 631:

Liberdades fundamentais e "Marcha da Maconha" - 1

PDr entender que a exercicio das direitos fundamentais de reunlao e
de livre manifestacao do pensamenta devem ser garantidas a tadas
as pessoas, a Plenario julgau procedente pedida farmulada em acao
de descumprimenta de preceita fundamental para dar, ao art. 287 do
CP, com efeita vinculante, interpretacao conforrne a Constituicao, de
farma a excluir qualquer exegese que passa ensejar a crirninalizacao
da defesa da legalizacao das drogas, au de qualquer substancia en
torpecente especifica, inclusive atraves de marufestacces e eventos
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publicos, Preliminarmente, rejeitou-se pleito suscitado pela Presid~

cia da Republica e pela Advocacia-Geral da Uniao no sentido do ri
conhecimento da acao, visto que, conforme sustentado, a via el~i

nao seria adequada para se deliberar sobre a interpretacao conforti\.
Alegava-se, no ponte, que a linha tenue entre 0 tipo penal e a liberd
de de cxpressgo 56 seria verificavel no caso concreto. Aduziu-se qg
se trataria de arguicao autonorna, cujos pressupostos de admissibil'
dade estariam presentes. Salientou-se a observancia, na especie,d
principio da subsidiariedade. Ocorre que a regra penal em comenj
teria carater pre-constituclonal 8, portanto, nao poderia constittii
objeto de controle abstrato mediante acces diretas, de acordo co
a jurisprudencia da Corte. Assim, nao haveria outro modo eficaz d
se sanar a lesividade arguida, senao pelo meio adotado. Enfatizou-s
a multiplicidade de mterpretacoes as quais a norma penal em que
tao estaria subrnetida, consubstanciadas em decis6es a permitir e~
nao permitir a denominada "Marcha da Maconha" por todo 0 pai~i

Ressaltou-se existirem graves consequencias resultantes da censuraa
liberdade de expressao e de reuniao, realizada por agentes estatais erii
cumprimento de ordens emanadas do [udiciario. Frisou-ss que, diante
do quadro de incertezas hermeneuticas em torno da aludida norma
a revelar efetiva e relevante controversia constitucional, os cidadaos
estariam preocupados em externar, de modo livre e responsavel, as
conviccoes que desejariam transmitir a coletividade por meio da pal
cifica utilizacao dos espacos publicos,

ADPF 187/DF, reI. min. Celso de Mello, 15/06/2011. (ADPF 187)

Liberdades fundamentais e "Marcha da Maconha" - 2

Decidiu-se, atnda, manter 0 objeto da demanda conforme a delimita
~ao estabelecida pela Procuradoria-Geral da Republica, a despeito de
urn dos amici curiae - a ABESUP - Associacao Brasileira de Estudos
Sociais do Uso de Psicoativos - haver postulado 0 reconhecimento da
legitimidade jurfdica de determinadas condutas. A aludida associacao
pretendia a declaracao da atipicidade penal de atos como 0 cultivo
dornestico, 0 porte de pequena quantidade e 0 usa em ambito privado
da maconha; a utilizacao de referida substancta para fins medicinals,
inclusive para efeito de realizacao de pesquisas medicas: 0 usa ritual
da maconha em celebracoes liturgicas: a utilizacao da substancia ca
nabica para fins econ6micos; OU, entao, a submissao dos menciona
dos pleitos a processo previo de regularnentacgo, com a participacao
dernocratica dos orgaos e entidades que manifestassem interesse no
assunto. 0 amiclls curiae citado tarnbern requerera a concessao, de
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offcio, em carater abstrato, de ordem de habeas corpus em favor de
quaisquer pessoas que incidissem naqueles comportamentos anterior
mente referidos. Aduziu-se que, nao obstante 0 relevo da participacao
do amicus curiae, como terceiro interveniente, no processo de fisca
lizacao normativa abstrata, ele nao disporia de poderes processuais
que, inerentes as partes, viabilizassem 0 exercicio de detenninadas
prerrogativas que se mostrassem unicamente acessiveis a elas, como
o poder que assiste, ao arguente, de delimitar 0 objeto da demanda
por ele instaurada. Afirmou-se que a intervencao do amicus curiae
seria voltada a proporcionar meios que viabilizassem uma adequada
resolucao do litigio constitucional, sob a perspectiva de pluralizacao
do debate, de modo a permitir que 0 STF venha a dispor de todos os
elementos informativos necessaries aresolucao da controversia, alern
de conferir legitimidade as decis6es proferidas pela Suprema Corte.
Para tanto, 0 amicus curiae teria a possibilidade de exercer 0 direito de
fazer sustentacoes orals, alern de dispor da faculdade de submeter, ao
relator da causa, propostas de requisicao de informacoes adicionais,
de designacao de peritos, de convocacao de audiencias publicas e de
recorrer da decisao que haja denegado seu pedido de admissao no
processo. Reputou-se, portanto, que as quest6es ora suscitadas nao
estariam em causa neste processo, muito embora reconhecida sua
importancia, Apontou-se, ademais, a inadequacao do writ para 0 fim
pretendido, visto que impetrado em carater abstrato, sem vinculacao
concreta a urncaso espedfico. Evidenciou-se a absoluta indetermina
~ao subjetiva dos pacientes, de maneira a nao se revelar pertinente
esse remedio constitucional. Salientou-se que nao se demonstrara
configuracao de ofensa imediata, atual ou iminente a direito de ir e vir
de pessoas efetivamente submetidas a atos de injusto constrangimento.

ADPF 187/DF, reI. min. Celso de Mello, 15/06/2011. (ADPF 187)

Liberdades fundamentais e "Marcha da Maconha" - 3

No merito, ressaltou-se, de inicio, que 0 presente feito nao teria por ob
[etivo discutir eventuais propriedades terapeuticas ou supostas virtu
des medicinais ou possiveis efeitos beneficos resultantes da utilizacao
de drogas ou de qualquer outra substancia entorpecente. Destacou-se
estar em jogo a protecao as liberdades individuais de reuniao e de
manifestacao do pensamento. Em passo seguinte, assinalou-se que a
liberdade de reuniao, enquanto direito-meio, seria instrumento viabili
zador da liberdade de expressao e qualificar-se-ia como elemento apto
a propiciar a ativa partlcipacao da sociedade civil na vida politica do
Estado. A praca publica, desse modo, desde que respeitado 0 direto de
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reuniao, passaria a ser 0 espaco, por excelencia, para0 debate. E, nesse
sentido, salientou-se que esta Corte, ha muito, firmara compromisso
com a preservacao da integridade das liberdades fundamentais contra
o arbftrio do Estado. Realcou-se que a reuniao, para merecer a protecao
constitucional, deveria ser pacifica, au seja, sem armas, violencia ou
incitacao ao 6dio ou 11 discrirninacao. Ademais, essa liberdade serla
constitufda por 5 elementos: pessoal, temporal, intencional, espacial
e formal. Ponderou-se que, ernbora esse direito possa ser restringido
em perfodos de crise institucional, ao Estado nao seria permitido, em
periodo de normalidade, inibir essa garantia, frustrar-lhe os objetivos
ou inviabiliza-la com medidas restritivas.

ADPF 187/DF, reI. min. Celso de Mello, 15/06/2011. (ADPF187)

Liberdades fundamentais e "Marcha da Maconha" - 4

Apontou-se, ademais, que as minorias tambern titularizariam 0 direito
de reuniao. Observou-se que isso evidenciariaa funcao contra-majori
taria do STF no Estado Democratico de Direito, Frisou-se, nessa contex
tura, que os grupos maioritarios nao poderiam submeter, 11 hegemonia
de sua vontade, a eficacia de direitos fundamentals, especialmente
tendo em conta uma concepcao material de democracia constitucio
nal. Mencionou-se que a controversia em questao seria motivada pelo
conteudo polissemico do art. 287 do CP, cuja interpretacao deveria ser
realizada em harmonia com as liberdades fundamentais de reuniao,
de expressao e de peticao. Relativamente a esta ultima, asseverou-se
que 0 seu exercfcio estaria sendo inviabilizado, pelo Poder Publico,
sob 0 equivocado entendimento de que manifestacoes publicas, como
a "Marcha da Maconha", configurariam a pratica do ilicito penal alu
dido - 0 qual preve a apologia de fato criminoso -, nao obstante essas
estivessem destinadas a veicular ideias, transmitir oplnioes, formular
protestos e expor reivindicacoes - direito de peticao -, com a finali
dade de sensibilizar a comunidade e as autoridades governamentais,
notadamente 0 Legislative, para 0 tema referente 11 descriminalizacao
do uso de drogas ou de qualquer substancia entorpecente especifica.
Evidenciou-se que 0 sistema constitucional brasileiro conferiria legi
timidade ativa aos cidadaos para apresentar, pOI' iniciativa popular,
projeto de lei com 0 escopo de descrimfnalizar qualquer conduta hoje
penalmente punida. Daf a relacao de instrumentalidade entre a liber
dade de reuniao e 0 direito de peticao,

ADPF 187/DF, rel, min. Celso de Mello, 15/06/2011. (ADPF187)

Liberdades fundamentais e "Marcha da Maconha" - 5
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Alern disso, verificou-se que a marchaimpugnadamostrariaa interco
nexao entre as liberdades constitucionais de reuniao - direito-meio
- e de manifestacao do pensamento - direito-fim - e 0 direito de
peticao, todos eles dignos de amparo do Estado, cujas autoridades
deveriam protege-lose revelartolerancia por aqueles que,no exercfcio
do direito alivre expressao de suas ideias e opinioes, transmitirem
mensagem de abolicionismo penal quanta 11 vigente incriminacao do
usa de drogas ilicitas. Dessa forma, esclareceu-se que seria nociva e
perigosa a pretensao estatal de reprimir a liberdade de expressao, fun
damento da ordem democratica, haja vista que nao poderia dispor de
poder algum sobre a palavra, as ideias e os modos de sua manlfestacao.
Afirrnou-se que, conquanto a livre expressao do pensamento nao se
revista de carater absoluto, destinar-se-ia a proteger qualquer pessoa
cujas opini6es pudessem conflitar com as concepcoes prevalecentes,
em determinado momento historico, no meio social. Reputou-se que
a mera proposta de descrirninalizacao de determinado ilfcito penal
nao se confundiriacom ate de incitacao apratica do crime, nem com
o de apologia de fato crimfnoso. Concluiu-se que a defesa, em espacos
publicos, da legallzacao das drogas ou de proposta abolicionista a outro
tipo penal, nao significaria ilfcito penal, mas, ao contrario, representa
ria0 exercfciolegitimo do direitoalivre rnanifestacao do pensarnento,
propiciada pelo exercicio do direito de reuniao. a Min. Luiz Fux res
salvou que deveriam ser considerados os seguintes parametres: 1)
que se trate de reuniao pacffica, sem armas, previamente noticiada as
autoridades publicas quanta 11 data, ao horario, ao local e ao objetivo,
e sem incitacao a violencia: 2) que nao exista incitacao, incentivo ou
estimulo ao consumo de entorpecentes na sua realizacao: 3) que nao
ocorra a consume de entorpecentes na ocasiao da manifestacao au
evento publico e 4) que nao haja a participacao ativa de criancas e
adolescentes na sua realizacao,

ADPF 187/DF, reI. min. Celso de Mello, 15/06/2011. (ADPF 187)

Nos termos lancados pelo e. STF, 0 evento em lica foi tratado na seara
do direito de reuniao e de expressao, essencialmente no que tange afaceta
dos direitos de minoria de fazer valer sua voz, ante 0 status quo vigente.
lnterpretou-se 0 ja mencionado art. 287 do C6dfgo Penal brasileiro em con
formidade 11 atual Carta de 1988, de sorte a descriminalizar tanto 0 evento
em si, quanta as divulgacoes do tema na imprensa ou em sftios eletr6nicos,
os quais tratavam de conclamar a descrlminallzacao do uso de alguns en
torpecentes.
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opronunciamento da e. Suprema Corte eoloeou 0 assunto - ao me
nos a uma primeira vista - fora dos arreios da desobediencia civil, inibindo
a atuacao repressiva do Estado e assegurando voz it defesa da tese abracada
pelas minorias.

Em igual dlretriz, ja em 23 de novembro de 2011, a e. Corte Suprema
reafirmou 0 entendimento entao sufragado, agora no julgamento da ADPF
4.274, sobre 0 art. 33, § 2Q

, da Lei 11.343/2006, de teor:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, ad
quirlr, vender, expor avenda, oferecer, ter em deposito, transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorizacao ou em
desacordo com deterrninacao legal ou regulamentar:

Pena - reclusao de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[...J
§ 2Q lnduzir, instigar ou auxiliar alguern ao uso indevido de droga:

Pena - detencao, de 1 (urn) a 3 (tres) anos, e multa de 100 (cern) a 300
(trezentos) dias-multa.

Assim fieou notieiado 0 julgamento":

o Plenario seguiu 0 voto do ministro Ayres Britto, relator da As:ao
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4274, proposta peIa Procura
doria-Geral da Republica (PGR), determinando que 0 dispositivo da
Lei de Toxicos - que dassifica como crime 0 ato de induzir, instigar
ou auxiliar alguern ao uso indevido de droga - seja interpretado em
conformidade com a Constituicao Federal. Dessa forma, exclui-se da
interpretacao da norma "qualquer significado que enseje a proibicao
de manifestacao e debates publicos ace rca da descriminalizacao ou
legalizacao de drogas ou de qualquer substancia que leve ao entorpe
cimento episodico ou viciado das faculdades psicoffsicas", conforme
destacou a relator em seu voto.

Segundo a ministro Ayres Britto, 0 direito de reuniao, assim como os
direitos aInforrnacao e aliberdade de expressao, "fazem parte do rol
de direitos individuais de matriz constitucional, tidos como direta
ernanacao do principio da dignidade da pessoa humana e da cidadania".
"Vivemos hoje em uma sociedade de inforrnacao e de comunicacao, em

3 Dlsponlvel em: <http://www.stf.jus.br/po rta l/cms/verNoticia Deta Ihe.asp?idCon teu do=194435>.
Acesso em: 27 jul. 2012.
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que a ser humane primeiro se informa para melhor se comunicar com
seus semelhantes, e 0 direito de reuniao pode ser visto como especial
veiculo dessa busca de informacao para uma consciente tomada de
poslcao comunicacional", salientou.

De acordo com 0 relator, existe na Constituicao apenas uma (mica ve
dacao ao direito de reuniao, referente aquelas cuja inspiracao ou 0

prop6sito da convocacao ensejem a pratica violencia fisica armada ou
beligerante. "Quem quer que seja pode se reunir para 0 que quer que
seja, no plano dos direitos fundamentais, desde que 0 faca de forma
pacifica", concluiu 0 ministro Ayres Britto, acrescentando que nao se
pode confundir a criminalizacao da conduta (0 uso de drogas), com 0

debate sobre a referida criminalizacao, que e 0 proposito da "marcha
da maconha".

Com a decisao desta quarta-feira (23), 0 STFreforcou 0 posicionamento
firmado em junho deste ano, no julgamento da Arguicao de Descumpri
mento de Preceito Fundamental (ADPF) lB7, de relatoria do ministro
Celso de Mello. Na ocasiao, a Suprema Corte liberou a realizacao da
"marcha da maconha", por entender que 0 artigo 287 do Codigo Penal
deve ser interpretado conforme a Constituicao, de forma a nao impedir
manifestacoes publicas em defesa da legalizacao de drogas.

Para 0 decano da Suprema Corte, a mera expressao de pensamento
nao pode ser objeto de restricao, "sob pena de se estabelecer urn do
minio institucional sobre 0 pensamento critico". "Adefesa, em espa
cos publicos, da legalizacao das drogas, longe de significar um ilicito
penal, quer sob a egide do Codigo Penal, quer sob 0 disposto na Lei de
Toxicos - supostamente caracterizador de apologia ou instigacao ao
usa de dragas ilfcitas -, representa, na verdade, a pratica legitima do
direito alivre manifestacao do pensamento, propiciada pelo direito
de exercicio de reuniao", sustentou.

Tarnbem seguindo 0 voto do relator da ADI, 0 ministro Luiz Fux refor
cou que 0 entendimento do STF em relacao amateria e 0 de afastar a
incidencia da criminalizacao sobre tipo de evento publico, desde que
ele seja realizado de forma pacifica, sem armas, nem incitacao a violen
cia, e que nao haja na sua realizacao incentivo, estimulo au consumo
de entorpecentes. Ele lembrau ainda que para realizar manifestacoes
coletivas dessa natureza enecessarlo informar previamente as auto
ridades publicas competentes, a data, 0 horario e 0 local em que sera
realizado a evento.

Ao votar, 0 ministro Gilmar Mendes salientou a Importancia de es
clarecer para a sociedade os limites da decisao do STF, que se refere
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it legalidade de eventos publicos favoravets it descriminalizacao da
droga. 0 ministro alertou que a decisao da Suprema Corte nao pode
ser entendida de maneira generalizada, aplicavel a toda especie de
reuniao que discuta temas diversas do tratado na referida acao, "E
precise ter cuidado e deixar claro, para que nao se extraia da decisao a
possibilidade de direito de caracterfstica ilimitada",afirmou ao alertar
para 0 risco da aplicacao do preceito a reunioes favoraveis adesert
minalizacao de outros atos, como racisma ou aborto, par exemplo.

Conforme salientou a presidente do STF, ministro Cezar Peluso, nao
epossivel tracar todos as limites de forma abstrata, sendo necessaria
que a Corte analise caso por caso, quando assim for necessaria. "Deve
mos examinar se a questao discutida em cada caso nao vai resultar em
uma outorga de legitimidade a certos atos que repugnariam it consci
encia dernocratica, coletiva e ao proprio sistema juridico constitucional
de urn pais civilizado", aflrmou.

5 Conclusao

A complexidade legislativa brasileira torna penosa a atividade do
operador do direito e dura a do cidadao, ainda mats em urn pais cuja cul
tura juridica anda pouco desenvolvida. A desobediencia consciente, ou ate
inconsciente, de normas [uridicas, das mais diversas, torna-se uma constante,
trazendo como consequencia 0 amontoado de processos judiciais, que cami
nham por anos a fio, sem resposta definitiva temporanea.

Outrossim, a desobedlencia consciente e em praca publica e qualifica
da como desobediencia civil, caracterizada, nao raro, como a voz da minoria
contraria a normas reputadas desproporcionais ao bern tutelado, buscando
a alteracao da lei ou uma interpretacao consentanea com liberdades funda
mentais do homem, como 0 direito de reuniao e expressao de pensamento.

Dessa sorte, a busca de blindagem da atuacao por meio de instru
mentos juridicos - de preferencia com pronunciamento do Supremo Tri
bunal Federal- deve ser uma constante, embora prejudicada pela falta de.
celeridade do [udiciario, em face ora das am arras proprias da burocracia
processual, ora das do proprio conservadorismo da instltuicao.
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Decisao judicial: operacao racional?

Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira'

Um dos grandes debates que ocupam a paisagem jurfdica diz respeito
it racionalidade ou nao das decis5es judiciais, uma vez que a propria Consti
tui~ao Federal declina a necessidade de que elas sejam motivadas, ate para
que possam se submeter ao crivo social e das instancias judiciais superiores.

Sobre a necessidade de fundarnentacao judicial, como pressuposto
constitucional de validade e eficacia das decis5es do Poder [udiciario, ha
muito, proclamou 0 STF que

a inobservancia do dever imposto pelo art. 93, IX, da Carta Politica,
precisamente por traduzir grave transgressao de natureza constitu
clonal, afeta a Iegitimidadejuridica do ato decis6rio e gera, de maneira
irremissivel, a consequente nulidade do pronunciamento judicial (HC
80.892, reI.min. CeIso de Mello, julgamento em 16/10/2001, Segunda
Turrna, D]de 23/11/2007).

osistema juridico, racional, procura incluir 0 juiz como instrumento
de expressao da vontade das leis, deixando um pouco de lade a sua formacao
sociocultural e sua visao do mundo, para evitar subjetivismos, nem sempre
os mais adequados na solucao dos casos concretos. Entretanto, nao se pode
olvidar que 0 juiz sofre influxos externos que podem ser determinantes na
sua valoracao juridica do problema.

A necessaria racionalidade da decisao e importante ate para que ela
nao seja produzida sob 0 palio da arbitrariedade. Isso, po rem, nao impede
que 0 magistrado use a criatividade na analise dos temas fatico-juridicos
versados, uma vez que a justica para 0 caso julgado nem sempre esta prevista
no texto frio da lei. A decisao judicial ha de encontrar lastro no ordenamento
juridico, que permite invocar os costumes, os principios gerais do direito, a
analogia e a propria equidade, a fim de se fazer [ustica-, De qualquer sorte,
deve ser fundamentada exatamente para que se evitem subjetivismos.

1 J~uiz federal.

?rO art. 126 do Codlgo de Processo Civil consigna, in verbis: "0 juiz nao se exlme de sentenciar



EscoJa de Magistratura Federal da 1!!. Reglao

No espectro deste debate, exsurge a questao do papel do juiz como
filtro da democracia. Sob certa 6tica, entendo que a s6 fato de a jurisdicio
nado sub meter a conflito a urn orgao judicial ja demonstra, formalmente,
a potencial do juiz para dar cabo do conflito de interesses, evitando-se a
autocomposicao, que nem sempre ocorre em parametres civilizat6rios.

Ocorre, tam bern, que, muitas vezes, a exercicio formal da judicatura,
com a devida fundamentacao burocratica da decisao, sobretudo quando se
extingue a processo sem analise do merito com base em regras processuais,
nao proporciona a solucao do conflito. Epreciso que, ao examinar a caso, a
juiz encontre a solucao que melhor arrefeca/elirnine a problema, balizado
nas regras jurfdicas e na experiencia haurida no cotidiano. Recomenda-se,
ademais, eficiencia na prestacao jurisdicional, atributo que minora a quadro
de incerteza gerado pelo conflito.

A decisao judicial, embora seja produta de uma operacao racional,
ha de voltar-se para a objetivo primacial de fazer justica, devendo a julga
dar ter cautela para nao dar prevalencia as suas concepcoes ideol6gicas em
detrimento do ordenamento juridico, Nem a apego cego a letra da lei, nem
a pura veleidade exegetica do julgador. Portanto, nem a imperio da lei, nem
a imperio do julgador. Decerto que a esforco justificativo e argumentativo
podera desvelar a resposta jurisdicional mais consentanea,

Nao existe, como muitos afirmam, a neutralidade como requisito
para a imparcialidade do juiz e, par conseguinte, da declsao que pro lata. 0
juiz, como ser humano, e forjado na experlencia adquirida e, quando analisa
urn problema, parte de concepcoes e valores que nao se encerram somente
no texto legislativo, nao raro insuficiente a diagnosticar as varias nuances
insitas ao fato. 0 juiz deve analisar todas as variantes do caso para produzir
a melhor resultado juridico. Ecerto que tais variantes nao emergem apenas
do texto legislativo.

A Constituicao Federal determina a fundarnentacao como requisito
impostergavel de qualquer decisao judicial. Aracionalidade da fundamenta
9ao pressupoe urn itinerarlo l6gico na compreensao e exposicao juridica do
process0, de modo que a legitimidade se alcanca tarnbern na argumentacao.

ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da !ide caber-lhe-aaplicar
as normas legals: nac as haven do, recorrera aanalogia, aos costumes e aos principios gerais de
dtrelto". Predica 0 art. 127 do mesmo Codlgo, verbis: "0 juiz s6 decldlra par equidade nos casos
previstos em lei".
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Quando a juiz interpreta a direito, na verdade, ele tambern esta criando a
direito, daf porque nao M espaco para construcoes arbitrarias.

Preocupa bastante quando a juiz, estribado no livre convencimento,
perpetra arbitrariedades e tenta trazer para a plano do racional e motivado
aquila que representa apenas a sua vontade pessoal. Dai a necessidade de
urn razoavel exame dos fatos e argumentos lancados na dialetica processual.
Ecerto que muitos defendem que ha base racional para qualquer decisao,
ainda que apenas expresse a vontade de quem decide, mas e certo que tal
construcao argumentativa pode se revelar, ao ser dissecada, contraria aos
valores e principios fundamentais da Constituicao Federal.

De qualquer forma, como proclamou Kelsen, a interpretacao de uma
norma nao significa que seja a unica correta para solucionar a caso. Friedrich
Muller construiu a teo ria concretista, em que explicava a direito a partir do
vinculo entre a norma e a fato, rompendo a separacao entre a texto legal
e a realidade. A norma, para ele, seria uma fusao entre a texto normativo
e a pratica juridica, e dizer, a producao legislativa nao exaure a arcabouco
normativo. Este se forja no trabalho herrneneutico. No momenta em que se
esta interpretando e aplicando a norma, tambern se esta criando a norma.

A partir dessa concepcao, todo a ordenamento jurfdico e urn leque
aberto a interpretacao, de modo que toda norma jurfdica somente assim
pode ser considerada quando e interpretada diante de urn casa concreto.
Essa visao aberta do direito acompanharia a evolucao social.

ojuiz, ao apreciar as processos submetidos ao seu julgamento, pode
valer-se de uma analise t6pica au concretista dos textos normativos, consti
tucionais au infraconstitucionais, na medida em que permite uma abertura
decorrente da alteracao da realidade, que a norma nao cogitou.

Nao se pode olvidar, hodiernamente, a necessidade de a juiz tamar
decisoes pautadas pela razoabilidade, sob pena de sofrer reacoes insurgen
tes de relevante parcela do jurisdicionado, que e a legitimo destinatario do
provimento judicial. 0 juiz e chamado a emitir urn pronunciamento sobre
urn conflito emergente na sociedade, de modo que precisa enxergar a funcao
social da sua decisao. Partindo-se da premissa de que a direito tarnbern e
urn fen6meno social, impende que a interpretacao das normas seja dada em
assonancia com a dinamica contingencial e a evolver das relacces sociais.

Como disse alhures, a lei nao e a componente unico do qual se devem
deduztr tad as as solucoes para as conflitos, mas se constitui em urn dos com
't'"
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ponentes mais importantes, coadjuvado por outros para melhor consecucao
da justica. A criatividade do juiz consiste exatamente na capacidade de, no
dtalogo entre esses repositories normativos, jurisprudenciais, costumeiras
e na sua propria concepcao de vida e experiencia acumulada, interpretar e
aplicar 0 direito apropriado ao caso concreto. Eprecise fazer uma leitura do
direito sob a perspectiva de outras ciencias sociais. Arealidade emuito mais
complexa que a racionalidade juridico-formal, conquanto devamos partir
do substrato dogmatico para somente depois buscarmos maiores incurs6es
exegeticas.O manejo dos dispositivos legais e0 nosso ponto de partida, mas
a chegada reclama 0 auxilio de outras referencias cognitivas.

Nao raramente 0 juiz precisa insurgir-se inclusive contra a propria
lei. Entretanto, precisa encontrar no texto constitucional principios e valores
que sejam violados com a aplicacao da lei, daf considerada inconstitucional
e expungida do mundo juridico pelo menos naquele processo, avista do
carater incidental da declaracao judicial de inconstitucionalidade. Alias,
diante do crescente contrale concentrado da constitucionalidade pelo SUe
premo Tribunal Federal, as demais instancias judiciais praticamente nao
mais utilizam 0 controle difuso.

Diante da reIevancia do papel emprestado ao juiz na interpretacao
e aplicacao do direito, que nao se limita ao conhecimento do cenario legis;
lativo, impende que seja rep ens ado 0 perfil do magistrado, dando-lhe um~
formacao mais heterogenea e crftica para 0 enfrentamento de quest6es ta
complexas que emergem no cotidiano.
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P6s-positivismo, ciencias sociais e 0 papel do magistrado

Marcos Antonio Maciel Saraiva1

Introducao

Seja no primeiro grau de jurisdicao, seja nas decis6es plenarias dos
tribunais, observa-se que a aplicacao das normas legals, ou a aplicacao iso
lada dessas, perde cada vez mais espaco,

Emuito diffcil encontrar uma decisao judicial que apenas realize a
"subsuncao do fate anorma" - expressao ainda bastante utilizada como
estan~arte do modele juridico positivista - sem fazer referencia a algum
prmcrpio expressa ou implicitamente contido na Constitui~ao.

Nesse contexte, enquanto a maioria comemora a alteracao de para
digma utilizado nos julgamentos, com a rnudanca do foco legal para outro,
constitucional, ressaltando os beneffcios de 0 juiz poder apreciar 0 easo
concreto em suas particularidades, flexibilizando as rigidas balizas da lei,
geral e abstrata, alguns, ha algum tempo, apontam graves falhas no modelo.

Sem ter 0 objetivo de apontar com quem esta a razao nesse debate, 0

presente ensaio visa ressaltar as peculiaridades da funcao de julgar a partir
da otica pos-posittvrsta (ou neopositivista), destacando 0 lado proffcuo e as
dificuldades da adocao do modelo.

Alerndesse objetivo, sera destacada a importancla das ciencias soeiais
aflns aciencia juridica na elaboracao e aplicacao do modelo pos-posltivista.

2 Jusnaturalismo, positivismo e pos-positivisrno

Na teo ria jurfdica, a maioria dos doutrinadores destaca que 0 conceito
"jusnaturalismo" tern side aplicado a fases historicas e conteudos diversos.

Aideia basica do direito natural consiste no reconhecimento da exis
tencia de urn conjunto de valores e de pretens6es humanas legftimas, que nao
decorrem de uma norma juridica emanada do Estado (BARROSO, 2010, p. 235).

"lutz federal substituto.
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Amingua de diversas variantes, 0 jurista LuisRoberto Barroso pontua
que 0 jusnaturalismo se apresenta, fundamentalmente, em duas versiies.

A primeira se caracteriza por ser uma lei estabelecida pela vontade
de Deus. ja a segunda, por ser uma lei ditada pela razao,

odireito natural moderno se desenvolveu a partir do seculo XVI, no
momenta em que se buscava afasta-lo do ambiente teol6gico que 0 caracte
rizava durante a Idade Media.

o reconhecimento de que 0 homem era titular de um minimo de
integridade e de liberdade, adernais, fundamentou varias das revolucces li
berais ocorridas no final do seculo XVIII, com destaque para a lndependencia
Americana e para a Revolucao Francesa.

No inicio do seculo XIX, entretanto, 0 hist6rico processa de desenvol
vimento e reconhecimento dos direitos naturais passou a ser incorporado
(positivado) de maneira generalizada aos ordenamentos juridicos estatais.
A partir de entao, considerado metafisico e anticientifico, 0 direito natural
passou a ser abandonado pelos aplicadores do direito, em face da ascensao
do direito legislado.

Comefeito, a filosofia, principalmente no que se refere ao tratamento
dado as questiies de liberdade, igualdade, [ustica, constituiu importante fonte
do dire ito natural (BARCELLOS, 2000, p. 10).

Com muita pertinencia, a professora Ana Paula de Barcellos revnnra

que, ap6s a fase aurea do jusnaturalismo, ocorrida entre 0 final do secure

XVlll e inicio do seculo XIX, as ideias desenvolvidas no ambito da tllosofia
ocidental haviam-se incorporado a realidade juridica. Pondera que,
por isso, tendo absorvido os elementos propostos pela reflexao filos6fica,
juristas tenham entendido que poderiam prescindir dela, motive pelo qual
sequencia hist6rica reservou para 0 pensamento jusfilos6fico nao apenas
novo nome - filosofia do direito -, mas tambern urn seculo de ostracismo.

Alguns juristas, adernais, inferem que a aludida incorporacao,
mesmo tempo em que importou 0 reconhecimento de direitos naturais,
racterizou 0 inicio do fim do jusnaturalismo, na medida em que a Y<l'"U"Ut:

e eficacia daqueles passou a decorrer de sua positivacao.

Sobre 0 momenta hist6rico de desenvolvimento do positivismo,
Revolucao Francesa pretendia romper com a monarquia, com a
com 0 clero e com a magistratura (ZANINI, 2008, p. 36).

1 Rfi

I Jornada de CienciasSocials

Em relacao a magistratura, Leonardo Estevam de Assis Zanini pontua
que nao mais se aceitava que 0 direito fosse urn instrumento de perpetuacao
do status quo, com os juizes sendo influenciados pelo meio, decidindo, no
mais das vezes, de acordo com a praxe e 0 costume.

Nesse contexto, as decisiies nao seguiam nenhum para metro objetivo,
imperando 0 casufsmo, invariavelmente contrarto a vontade da maioria.

A exigencia dos jurisdicionados era de criacao de urn sistema legal
unico, que fosse obrigat6rio para todos, nao estabelecendo distincoes entre
os cidadaos, au se]a, uma legislacao que garantisse a liberdade e a igualdade.

Com a derrubada do antigo regime, buscou-se afastar a inseguranca
dos julgados por meio de urn sistema juridico que garantisse a previsibilidade
e a seguranca das decisiies, restringindo a interpretacao casuistiea realizada
por qualquer 6rgao julgador.

Dessa orientacao surgiu a famosa expressao acerca do papel do rna
gistrado, qual seja, 0 de funcionar como "a boca da lei", aplicando-a estrita
mente, a partir de urn raciocinio puramente dedutivo.

Pressupunha-se a completude do sistema normativo, onde haveria
uma norma para cada caso, sendo 0 c6digo urn prontuario do qual 0 juiz
nao poderia se afastar. A lei, par sua vez, una, geral e abstrata, deveria ser
aplicada de maneira uniforme e provir apenas de uma fonte, 0 Estado. Nao
eram reconhecidos, por conseguinte, os direitos nao previstos na lei.

ja no seculo XX, Hans Kelsen desenvolveu essa ideia de sistema fe
chado, afastando a intrusao de juizos de valor na analise juridica do direito
positivo. 0 jusfil6sofo entendia 0 direito como urn sistema autonorno ou
autossuficiente em relacao ao sistema social, uma vez que 0 trabalho do
jurista se desenvolve inteiramente dentro dele, nao havendo que se falar em
intrornissao da sociologia, antropologia, economia ou psieologia (ZANINI,
2008, p. 39). Dessa forma, a teoria pura do direito trabalhava com a ideia
do sistema fechado.

Entre as caracteristicas fundamentais do sistema fechado previsto
pelo positivismo juridico, tem-se a rigida estrutura formal, com hierarquia
entre as normas; a aproximacao quase plena entre direito e norma; a afir
ma~ao da estatalidade do direito e 0 papel do juiz apenas de executar a
subsuncao do fato concreto a norma juridiea.

Ocorre que, em diferentes partes do rnundo, 0 fetiehe da lei e 0 lega
li$hlO acritico, subprodutos do postivismo juridico, serviram de disfarce para
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autoritarismos de matizes variados.°professor Luis Roberto Barroso assim
resume: "a ideia de que a debate acerca da [ustica se encerrava quando da
positivacao da norma tinha um carater legitimador da ordem estabelecida.
Qualquer ordem" (BARROSO, 2010, p. 241).

Nesse contexte. tern-se que a decadencia do positivismo eemblema
ticamente associada a derrota do regime nazifascista, ap6s a Segunda Guerra
Mundial, que, dentro do quadro de legalidade vigente a epoca, promoveu a

harbarie em nome da lei.
Ao fim do conflito global, nao havia mais espaco para defender a

manutencao de um ordenamento juridico indiferente a valores eticos e da
lei como uma estrutura meramente formal, que veiculasse, validamente,

qualquer conteudo.
A superacao hist6rica do jusnaturalismo e a fracasso politico do po

sitivismo abriram caminho para um conjunto amplo e ainda inacabado de
reflex5es ace rca do direito, sua funcao social e sua interpretacao. Assim, a
p6s-positivismo ea designacao provis6ria e generica de um ideario difuso,
qual se incluem algumas ideias de justica alern da lei e de igualdade material
minima, advindas da teoria critica, ao lado da teoria dos direitos fundamen
tais e da redefinicao das relacoes entre valores, princlpios e regras, aspectos
da chamada nova hermeneuiica (BARROSO, 2010, p. 242).

Outro trace marcante do novo sistema ea desenvolvimento de
teo ria dos direitos fundamentais, centrada no principia da dignidade
pessoa humana, promovendo-se uma reaproximacao entre direito e

3 0 pos-positivismo eo papel do juiz

A complexidade das relacoes sociais contemporaneas e a ~r,'lpr"

cao da mudanca de valores impossibilitaram a manutencao do pensamento
segundo a qual as regras [uridicas poderiam normatizar e tutelar 4Uii14U~1

relacao social.
Percebeu-se que a solucao de alguns casas par meio da SUOSlln';"U

do fato a regra juridica mediante simples deducao se tornara impossivel
gerava solucoes insatisfat6rias.

A figura do juiz "preso a letra da lei", desse modo, nao era capaz
alcancar um dos principais objetivos da jurisdicao, a pacificacao social.

J lornada de Cienclas Socia is

Conforme vista, a identlflcacao do direito com as regras positiva
das nao estava em consonancia com as mudancas sociais ocorridas e dava
respaldo jurfdico as atrocidades ocorridas no regime nazifascista, alern de
garantir sustentacao em Estados ditatoriais.

Nesse contexto, tornou-se imperioso ao direito retomar e estreitar
a cantata com as demais ciencias socials, afastando-se de seu isolamen
to. Citando Norberta Bobbio, Leonardo Zanini ressalta que a direito eum
subsistema que se posiciona ao lado dos outros subsistemas, tais como a
econornico, a cultural, a social e a politico, motivo pelo qual enecessaria a
abertura do sistema jurfdico (ZANINI, 2008, p. 40).

Tal ocorre porque, em determinados casas, a julgamento pelo ma
gistrado demanda a apreciacao de conceitos extrajuridicos. A possibilida
de de se buscar a determinacao e a precisao desses conceitos depende de
conhecimentos fornecidos pelas citadas ciencias socials, au pela ecologia,
engenharia au pelos costumes.

Ao mesmo tempo, some-se um dado observado em relacao ao pro
cess a legislativo brasileiro.

Ja ha algum tempo, importantes quest5es esperam norrnatizacao,
Como exemplo, pode-se citar a exercicio de greve par parte de servidores
publicos, a legalizacao do aborto e a uniao homoafetiva.

Todos sao assuntos polernicos e despertam debates acirrados entre
as partidarios de uma au outra tendencia, A polernica, entretanto, nao possui
afinidade com a grande maioria dos congressistas brasileiros, que temem a
reacao popular e a consequente perda de votos, decorrente de um posicio
namento eventualmente tomado em relacao a dada tese.

Nao obstante a existencia dessas lacunas, uma infinidade de contro
versias surge em torno desses temas e precisa ser enfrentada pelo Poder
[udiciario.

Ao julgar uma demanda envolvendo a aborto de feto anencefalo, a
correta analise pel a magistrado ultrapassa a seara juridica e, inevitavelmente,
envolve quest5es eticas, medicas, religiosas. Da mesma maneira, nao pode a
apreciacao juridica de um caso de uniao homoafetiva prescindir do debate
acerca da realidade social.

A partir da base sabre a qual se desenvolve a p6s-positivismo, a ma
gistrado teve incrementado a poder criativo para melhor adequar as normas
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jurfdicas ao cas a concreto. Ha, assim, uma maior possibilidade de a [ul
participar ativamente da construcao do sistema normativo.

Todavia, ao mesmo tempo em que se aumenta a discricionariedad
do julgador na concretizacao do ordenamento juridico, exige-se
superior da magistratura, que deixa de aplicar a direito somente pelo
todo logico-dedutivo e passa a contextualizar regras, princfpios jurfdicos
conhecimentos de outras ciencias na solucao do caso concreto.

Nao se pode deixar de registrar que, se par urn lado, essa tendencia
defere ao magistrado amplo poder de decisao e de apreciacao, a que nrulPrb

ser considerado urn fator de inseguranca jurfdica, par outro lade, permite
aplicacao do direito preocupado com a realidade social e, par conseguinte,
com a justica,

Nesse ponte, a magistrada deve estar consciente das consequencias
advindas de seus julgamentos, porque a seguranca juridica nao dependera
apenas da criacao pelo legislador de normas gerais e abstratas para a caso
concreto, mas da solucao judicial dada com base nelas.

Abusca pela melhor aplicacao das normas ao caso concreto nao pode
importar urn casuismo irresponsavcl, com desprestigio total do direito Ie
gislado que, em ultima analise, eproduta da vontade da maio ria.

Par se colocar mais proximo it questao a ser decidida, a jufzo de pri
meiro grau tern sua funcao prestigiada. Tal posicao aumenta a responsabili
dade do magistrado em fundamentar suas decis6es, principalmente quando
baseadas em princfpios, alicercando-as na Constituicao, circunstancia essa
que dernandara maior tempo e comprometimento do juiz.

Para tanto, em boa hora, passou-se a exigir, quando do ingresso na
magistratura, conhecimentos que extrapolam a ciencia jurfdica'.

Aformacao humanfstica do magistrado, a domfnio das ciencias sociais
e a preocupacao com as efeitos praticos e multi plicadares de seus atos deci
sorios, ademais, sao imprescindfveis para a sua correta insercao no sistema
pos-positivista,

2 CONSELHO NACIONAL DE JUSTI~A. Resolucao 75, de 12 de maio de 2009. Dispoe sobre os con
cursos publicos para ingresso na carreira da magtstratura em todos os ramos do Poder judicia
rio nacional. Disponivel em: <http://www.cnj.jus.br/atos~administrativos/atos-da-presidencia/

resolucoespresidencia/12190~resolucao-n~7S~de~12-de-ma io - de -2 0 09>. Acesso em: 27 jul. 2012.
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4 Conclusao

A maior liberdade decisoria conferida ao magistrado pela pos-positi
vismo aumenta a sua responsabilidade e seu comprometimento na solucao
dos conflitos submetidos a sua apreciacao.

Na medida em que se caracteriza como uma terceira via entre a jus
naturalisma e a positivism0, a pos-positivismo nao pode padecer dos males
que, indivldualrnente, atingiram cada urn daqueles sistemas.

Dessa forma, a conhecimento da realidade social e das repercuss6es
econ6micas e polfticas de suas decis6es, que depende de conhecimento das
ciencias sociais relacionadas ao ordenamento [urldico, eimprescindfvel
para que a magistrado aplique as normas do sist:~a s:m comprometer a
seguranca jurfdica, afastando, desse modo, as crtticas mcrdentes sabre a
jusnaturalismo.

Par outro lad0, a apllcacao das regras [uridicas, considerando as par
ticularidades de cada caso e a realidade social, considerando que a texto legal
eapenas urn dos dominies norrnativos, evitara as exageros formalistas do
positivismo jurfdico.

Para tanto, sao imprescindfveis as medidas que repensam as requi
sitos para ingressa na magistratura, bern como a aperfeicoamento de seus
mernbros, buscando nao so a excelencia em conhecimentos juridicos, mas
tambem nas ciencias correlatas.
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Pos-positivismo, "sujeito perfeito" e a atuacao humanistica
do magistrado aluz da etica da alteridade

Marllon Sousa1

IntrodU/;:ao

Com a inauguracao da nova ordem juridico-constitucional patria,
atraves da Carta de 1988, a Brasil passau a experimentar a chamada supe
rmflacao principiol6gica, de acordo com a qual, em tese, tudo se resolve com
a aplicacao de principios constitucionais explicitos, implicitos, criados e, ate
mesmo, imaginados pelos operadores do direito, em detrimento do direito
positivado aqui existente.

Esse novo paradigma de ordenamento juridico introduziu, tambern,
modificacoes consideraveis na atuacao do magistrado, no desempenhar
de seu papel diuturno de decidir as !ides, com a prestacao de uma tutela
jurisdicional adequada.

Ressalte-se tambern que, dentro da seara de atuacao do magistrado
no novo paradigma pos-positivlsta, e preciso levar em conta a necessidade
de respeito ao chamado sujeito perfeito, bern como a busca de uma decisao
judicial a luz da consagrada etica da alteridade.

Dito isso, este texto tern a intencao de despertar a interesse do leitor
a respeito das tendencias juridicas no mundo pos-moderno, sendo que, em
urn primeiro momenta, buscar-se-a abordar, em linhas gerais, as paradigmas
do positivismo juridico e do p6s-positivismo, encaixando-se a atuacao da
figura do magistrado na evolucao do fenomeno juridico.

Numa segunda etapa, tambem com palavras rapidas e sem descer as
mimicias, que fogem ao objeto deste artigo, sera abordada a concepcao filo
sofica do chamado sujeito perfeito na p6s-modernidade, na qual se tentara
esbocar uma definicao das demandas do ser humano nos tempos atuais e a
que se espera do Estado diante dessas necessidades.

piJlliz federalsubstltuto.
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Na terceira parte deste esboco, a leitor tera cantata com "I<mrn~<

consideracoes a respeito da chamada etica da alteridade, como padrao
portamental a ser seguido pela comunidade pos-rnoderna.

Par fim, sera trazida a baila uma singela argumentacao a respeito
necessidade de formacao e atuacao humanfstica do magistrado a luz de
etica da alteridade em urn mundo pos-rnoderno.

Ao final, caro leiter, espera-se que este trabalho tenha atingido
objetivo de despertar a interesse da comunidade jurfdica para temas
apesar da constante aparicao no trato cotidiano, ainda nao tiveram a
atencao dos operadores do direito.

Nocoes paradigmaticas do direito

Fazendo-se uma meteorica digressao nos paradigmas das concepcoss
filos6ficas do fen6meno [uridico, podem ser relacionados as defensores
corrente jusnaturalista, positivista, pos-positivista e realista, entre rutt-t-ac

Nao desconsiderando a importancia que cada linha de pensarnento
teve e tern para a evolucao do fen6meno jurfdico, para nao fugir aos p<,rm,n"

do presente artigo, serao abordados, de forma sucinta, as aspectos
relevantes da teo ria positivista do direito e do pos-positivismo jurfdico.

Enquanto, na visao jusnaturalista, a ordem jurfdica era considerada
urn dado pressuposto, anterior ao proprio Estado, seja em sua concepcac
racional seja em sua concepcao teleologica, para as positivistas, somente
pode falar em urn direito posto, com base em urn complexo escalonado e
definido de regras e norrnas, ao qual devem obediencia todos as que
dentro da comunidade abarcada pela raio de acao do ordenamento jurfdico.

o positivismo jurfdico classico, cujo maior expoente e Hans Kelsen,
com sua obra Teoria pura do direito, tern como marco essencial a desvin
culacao de qualquer valoracao que possa ser feita sabre 0 direito. Para
positivisrno, a direito se resume a norma, a que importa e a comando contido
na proposicao juridica, estruturada na forma "Se A, deve ser B".

Nas palavras do mestre de Viena, a teo ria pura do direito nao dirige
seu olhar para as normas jurfdicas consideradas como fatos de consciencia,
para a vontade au apresentacao das normas [uridicas, como estruturas qua
litativas au voluntarias, Eso concebe alguns fatos enquanta contiverem nor-
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mas [uridicas, isto e, atraves de determinadas normas juridicas, Seu problema
ede legalidade especffica de uma esfera de significado (KELSEN, 2011, p. 76).

Dito isso, pode-se afirmar que a teo ria positivista de Kelsen nao tern
preocupa~ao alguma com a justica, fen6meno que, na visao kelseniana, deve
ria ficar adstrito ao campo da etica, em nada podendo interferir na atuacao
do aplicador da lei. Ou seja, encontra-se aqui uma clara teo ria reducionista,
na qual a direito e limitado a validade de suas normas.

Pode-se dizer, portanto, que, na concepcao positivista, havia certa
confusao entre 0 conceito de normas e a de regras, tendo em vista que nao
se apurava nenhuma diferenca significante de urn para a outro, em virtude
da teoria reducionista positivista, que reduziu a fen6meno jurfdico a vali
dade das normas.

Essa validade era aferida atraves do cotejo da norma inferior com a
superior e assim sucessivamente, ate que se chegasse a chamada Grundnorm,
fundamento de validade para todo a sistema jurfdico posto. Novamente
nas palavras de Kelsen, 0 ordenamento jurfdico nao e, portanto, urn siste
ma juridico de normas igualmente ordenadas, colocadas lado a lade, mas
urn ordenamento escalonado de varias camadas de normas jurfdicas. Essa
passagem mostra claramente a concepcao de ordenamento sistematico e
escalonado, seguida pelos pensadores positivistas (KELSEN, 2011, p. 132).

Noutro giro, cumpre ressaltar que a visao distorcida do positivismo
serviu como componente para a forte eclosao de urn movimento autoritarista
dentro da legalidade, conforme se viu em diversas acoes praticadas pelo
nazifascismo. Tais aspectos mostraram-se de destacada importancia para 0

crescimento do movimento do pos-positivismo juridico, com a conseguinte
humanizacao do fen6meno juridico (direito).

Com 0 enfraquecimento do positivismo juridico, operado, entre ou
tros fatores, pelas barbaries levadas a cabo pelo Estado Nazista, ganhou forca
uma nova corrente jusfilos6fica, caracterizada pela intensa carga valorativa
do fen6meno [uridico, denominada pos-posttivismo.

No pos-positivismo, busca-se encarar 0 direito como urn fen6meno
cultural, social e politico, dotado de intensa carga moral. Nesse momenta,
pode-se identificar urn retorno as ideias de Kant, que ficou conhecido no
meio jurfdico como "virada kantiana". A retomada da consideracao dos jufzos
marais e eticos tern como urn dos expoentes 0 liberalismo de John Rawls.
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Outro relevante ponto de destaque da teoria pos-positivista e a nov~

classificacao das categorias juridicas, com a nitida distincao entre norrnas
.".'regras e prmcipios.

As normas sao generos dos quais as regras e principios sao espectas;

Essa corrente prega ainda uma valorizacao extrema da teo ria princt;
piologica, segundo a qual as principios passam a ser normas de otimizacaoj,
parametro de todo a ordenamento juridico-constitucional, em contrapartida
acaracterfstica meramente supletiva que possufam no positivismo jurfdico.

Segundo Alexy (2010, p. 140-161), en quanta as regras somente sad
aplicaveis de urn modo "tudo au nada", as principios podem ser parcialmente
considerados, segundo a maxima da ponderacao, sem, contudo, retirar sua
validade, au seja, as principios seriam regras-mandados de otimizacao.

Feitas essas consideracoes, pode-se aferir que a agir do magistrado,
no positivismo classico, nao the permitia a papel de autonomo interprete
da lei, mas tao so a forma mecanica de solucao silogfstica, atribuindo-ss ao
caso concreto urn significado valido a partir de uma conclusao retirada dos
significantes predeterminados pelo ordenamento juridico, sem poder con
siderar as aspectos marais e culturais que permeavam a caso sob analise,
propiciando muitas vezes a injustica da decisao,

Par sua vez, a virada kantiana e a personiflcacao do direito introduzi
ram significativas alterar;6es no mister de julgar, com a ganho de contornos
mais humanisticos, devendo-se ponderar nao somente sabre a legalidade da
decisao, como tambern sabre sua razoabilidade e proporcionalidade, tendo
em vista as fins do processa numa teoria pos-positivista (acento), bern como
a necessidade da prestacao de uma tutela jurisdicional justa e adequada.

Dessarte, passa-se ao topico sabre a conceito de sujeito perfeito na
era pos-moderna,

o sujeito perfeito no mundo pos-rnoderno

Durante as mudancas dos paradigmas dos chamados estados de di
reito (absolutista, liberal, social e dernocratico], foram observadas diversas
concepcoes de tratamento do ser humano, sendo vista ora como mero ob
jeto do direito, ora como sujeito de direitos, au, ate mesmo, numa acepcao
ecletica, como sujeito e objeto de direito, sem, contudo, neste ultimo cas0,

falarmos em uma aporia.
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No Estado Absolutista - em que ainda era totalmente incipiente a
tratativa dos direitos humanos, identificando-se a Estado com a figura do mo
narca -, vislumbra-se urn completo desrespeito pela figura do ser humano,

Noutro giro, no Estado Liberal, a ser humano passa a ser sujeito de
garantias individuals, caracterizadas basicamente pela acao do Estado no
sentido de assegurar ao individuo a gozo de sua liberdade contra a indevi
da ingerencia no modo de vida que a cidadao escolhesse levar, segundo a
maxima da autonomia privada.

Em momenta posterior, a Estado Social passa a assegurar as chama
das prestacces positivas ao ser humano, uma vez que se mostrou insuficiente
a previsao de urn direito sem a possibilidade de sua realizacao pela individuo,
tal como se via em uma concepcao liberal do direito.

Nao obstante essa clara evolucao na tratativa dos direitos do homern,
nota-se que, em tais paradigmas, ha uma nftida visao patrimonial do direito,
com a consequente coisificacao do ser human0, sem se levar em consideracao
sua essencia, bem como suas necessidades.

Par sua vez, com a eclosao do paradigma do Estado Dernocratico de
Direito, passa-se a consagrar, com as devidas e necessarias correcoes, a filo
sofia etica - pregada par Kant, em defesa da dignidade da pessoa humana,
contra as forcas de degradacao e aviltamento -, segundo a qual a pessoa
jamais pode servir de meio para a obtencao de uma finalidade que the seja
alheia.

Sob tal perspectiva, a homem e dotado de uma dignidade inexpug
navel, diferentemente da visa a patrimonialista de outrora, segundo a qual
se equiparava a ser humano a uma coisa, dotada de "preco", e nao de valor
moral, cuja substituicao poderia se operar par outro equivalente.

Feitas essas consideracoes, pode ser chamado de sujeito perfeito,
no mundo pos-rnoderno, a ser humana concebido com a dignidade que lhe
e peculiar, dotado de substancia e subsistencia, sendo esta a caracteristica
diferenciadora dos demais seres.

Portanto, pode-se afirmar que a conceito acima delineado pode ser
extraido da leitura combinada dos arts. 1Q e 3Q da CF/1988, que determinam
ao Estado brasileiro respeitar essas condicoes unlcas do ser human0, bern
como assegurar a existencia e a desenvolvimento de sua personalidade,
adotando todas as medidas necessarias para tanto, tais como a efetivacao de
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politicas publicas de implantacao dos direitos sufragados na Constituicg
essencialments tudo aquila que esteja relacionado ao "minima existencial"

Feitas essas singelas consideracoes, passa-se a urn esboco do deve
de atuacao do magistrado, pautado pela etica da alteridade.

A etica da alteridade e 0 papel do magistrado

_ ,. Desde as primeiros estudos filosoflcos de que se tern notlcia, a ques~
taoetica permeia a debate a respeito da melhor conduta moral, racional,
social etc., a ser adotada pelo ser humano em seu comportamento cotidiano

Em Platao, Arist6teles, Tomas de Aquino au Kant, a questao etic~
sempre foi objeto de estudos filosoflcos, independentemente da visao que
se tenha sabre a definicao do que vern a ser esse instituto.

Para nao fugir ao escopo do presente trabalho, que e apenas de ins"
tigacao, 0, present: t6pico restrlngtra a debate a respeito da atuacao do ma
gistrado a luz da etica da alteridade.

Sem se aprofundar na questao filosoflca, podem ser identificados
diversas tipos de comportamento au padrao etico: individual, utilitarista
coletivista au baseado na alteridade. '

A etica individual, de certa forma, tern como antecedente marcante
a consciencia do homem enquanta ser dotado de liberdade e necessidades
basicas, contribuindo de forma decisiva para a desenvolvimento do Estado
Liberal.

Noutro giro, a etica utilitarista elucida uma subvalorizacao do ho
mem enquanto ser dotado de dignidade, uma vez que prega a separacao
do comportamento etico da economia, cuja perspectiva relevante e a forca
do capital e a producao do mercado, buscando-se fazer da economia uma
ciencia autilnon;a, fund~da no egoismo esclarecido (COMPARATO, 2008, p.
281). Ou seja, ha uma nitida visaa patrimonialista do homem.

Par sua vez, pode-se afirmar que a etica da alteridade consiste ba
sicamente em saber lidar com a "outre", entendido aqui nao apenas como
a.pr6ximoou outra pessoa, mas, alem disso, como a diferente, a oposto, a
distinto, a incornum ao mundo dos nossos sentidos pessoais, a desigual, que
na sua reahdade deve ser respeitado como e e como esta, sem indiferenca au
descaso, repulsa au exclusao, em razao de suas particularidades (DUFAUX
200~. '
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Conforme Souza (2007, p. 179), a etica como metafisica do outra tern,
tao somente, como tarefa descrever a experiencia do amor que se verifica
na proximidade do "eu" e do "outre", sem que a "outre" seja absorvido, nem
a "eu" introduzido nele. Em outras palavras, deve dar conta da significacao
originaria da estrutura do "um-para-o-outro" como afirmacao da diferenca e
da nao indiferenca. A relacao de proximidade com a outro tern de se afirmar
como verdadeira relacao e resguardar a absoluta diferenca do outro como
urn ente metafisico.

Dito isso, a etica da alteridade funda-se essencialmente na busca do
bern cornum, sem deixar de lado as necessidades individuais de cada membra
componente do todo. Decorre da conclusao de que deve haver restricao it
autonomia privada em favor da coletividade, mas issa nao significa suprimir
as individualidades em nome do interesse da maioria.

Desse modo, considerando-se a necessidade de atendimento dos an
seios da coletividade (parece aqui a discurso de comunitarismo e nao etica
da alteridade), sem se deixarem de lada as direitos fundamentais individuals,
cumpre consignar a Imensuravel papel do magistrado na prestacao da tutela
jurisdicional no mundo conternporaneo.

Aanalise do dever de julgar sob tal perspectiva ganha enorme impor
tan cia; devido ao carater litigioso que marca as relacfies sociais deste inicio
de seculo, a partir do momenta em que as cidadaos passam a descobrir a
enorme gama de direitos de que sao titulares, utilizando-se muitas vezes do
processo como meio de garantir a efetivacao de suas necessidades, sejam
individuals, sejam da coletividade.

Aluz de urn universo ilimitado de aspiracoes do ser humano e dian
te da limltacao fisica de atendimento a esses anseios, deve a magistrado
ponderar, casa a case, a possibilidade de satisfacao da pretensao que Ihe e
apresentada, cotejando a direito individual com a chamada reserva do pos
sivel, nao podendo deixar de lado a exame sabre a impacto que a decisao
causara para uma possivel ocorrencia da multiplicacao de demandas sabre
a mesmo tema.

Assim, lange de ter urn comportamento meramente mecanizado, tal
como a de outrora, no positivismo loglco-juridico, a papel do magistrado nas
lides pos-modernas e dotado de contornos axiologicos extremes, mediante
as quais, mais do que meras interesses individuals, busca-se a prestacao de
uma tutela jurisdicional adequada nao s6 ao ser human0, enquanto sujeito de

",direitos e deveres, como tambern membra de uma coletividade igualmente
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titular de direitos e deveres e carecedora da concreta e efetiva a"~a',dU

poder publico para, se nao a satisfacao plena de suas necessidades, a
do bem comum como fim ultimo de um Estado Democratico de Direito.

Conclusao

Analisados os apontamentos feitos nos t6picos anteriores, a conclusa,
a que se chega e a de que a atuacao do magistrado, na sociedade conte
poranea, caracterizada pela intensa litigiosidade, bem como pelo diuturn
confronto entre as posicoes individuais e a protecao dos direitos inerents
acoletividade, deve ser pautada pela busca da prestacao de uma tutela ju
risdicional aluz da etica da alteridade.

Ou seja, as lides postas sob 0 crivo do Poder [udiciario devem se
julgadas buscando-se solucionar a demanda individual, levando-se em con~i,

deracao que a lide esta inserida dentro de um sistema global (coletividade)
merecedor de igual tutela, a fim de que a solucao encontrada albergue
satisfacao das necessidades do individuo, sem, contudo, deixar ao relentoa
busca pela concretizacao do interesse coletivo.

Agir de forma diferente acarretaria um desmantelamento da tessitur
social, com 0 provavel rompimento da harmonia ainda existente em noss
ordenamento juridico.

Ede suma importancia uma interpretacao principiol6gica do direit
aluz das maximas constitucionais, sem deixar de lade 0 eficaz instrumento
das normas infraconstitucionais, pois, consoante afirmado em t6pico antes
rior, e necessaria primeiro a interpretacao da norma aluz da Constituicao,
para, ai sim, se socorrer dos preceitos interpretativos infraconstituclonats.

Caro leitor, os esbocos acima delineados tiveram como unica meta
despertar a atencao dos valentes que se aventuraram no desenrolar destas
(talvez confusas) palavras para 0 fato de que a atuacao do magistrado e alg
muito maior e mais complexo que a mera tarefa silogistica de subsuncao d
fato anorma.

julgar ever 0 mundo nao somente com os olhos da lei, mas sim
os olhos de alguern com preconceitos historicos, eticos e humanisticos,
dispensaveis asolucao das necessidades de um ser dotado de dignidade
aspiracoes ilimitadas, dentro de uma igualmente digna e protegida coletivl
dade, inseridos nas vicissitudes de urn mundo pos-rnoderno.
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A opiniao publica e 0 Poder judiciarlo: 0 tempo do
direito e 0 tempo da cornunicacao

Monica Sette Lopes (palestrante)'

No seu classico livro sobre opiniao publica, Lippmann cuida dos efei
tos do tempo no fluxo da informacao. Se a demora da chegada da noticia sabre
o infcio da l' Guerra Mundial fez com que as pessoas levassem suas vidas
como se nada estivesse acontecendo, a perfodo que transcorreu entre 0 fim
dela e a difusao completa da informacao sobre 0 fato possibilitou a morte
de muitos pela certeza de que ela continuava.

A obra de Walter Lippmann sabre opiniao publica corneca com a
narrativa de fatos que the foram contemporaneos, Numa ilha no oceano, em
1914, viviam alguns ingleses, franceses e alernaes e, como nao eram alcanca
dos por nenhum meio de cornunicacao com a continente, nao tin ham ideia
alguma de que se encontravam em guerra. No continente, esse intervalo ate
a chegada da inforrnacao pode ter sido de umas seis horas e, em cada urn
dos segundos que as compos, enquanto eles passavam, nao havia notfcia do
fim da guerra. Por algum tempo, maior ou menor, a vida seguiu do mesmo
modo, apesar de nao ser mais a mesma:

Ate25 de julho,ao redor do mundo, pessoas estavam produzindo bens
que nao poderiam ser entregues, adquirindo bens que nao poderiam
importar, carreiras estavam sendo planejadas, neg6cios estavam sen
do idealizados, desejos e expectativas acalentados, tudo na crenca
de que 0 mundo como conheciam era a mundo que de fato existia.
Pessoas estavam escrevendo livros descrevendo aquele mundo. Elas
acreditavam na imagem em suas cabecas, Entao, mais de quatro an os
depois, na manha de uma quinta-feira, chegou a noticia do armisticio,
e as pessoas deram vazao ao seu indizfvel alivio pelo fim da matanca.
Nos cinco dias anteriores, ao armisticio real, no entanto, embora 0 fim
da guerra tenha sido celebrado, varies milhares de homens morreram
nos campos e batalha. (LIPPMANN, 2008, p. 21-22).

1 Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 3 iJ Regtao. Professora associada da Faculda

ede de Direito da Universldade Federal de Minas Gerais - UFMG. Doutora em filosofia do direito.
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o autor questiona, entao,

o quao indiretamente conhecemos 0 ambiente no qual, todavia, vi
vernos. Podemos observar que as noticias sobre ele nos chegam ora
rapidamente, ora lentamente; mas 0 que acreditamos ser uma irna
gem verdadeira, nos a tratamos como se fosse 0 proprio ambients
(LIPPMANN, 2008, p. 22).

Essa perspectiva, tao simbolica, serve para que ele de inicio ao tra
tamento da opiniiio publica,nao como uma senda monolitica que carrega as
pessoas, mas como mais urn dos campos interpretativos percorridos pelos
humanos no planeta. Urn ambiente de interpretacao.

Nas primeiras paginas do livro de Lippmann, expoe-se a questao
central que se tentara enfrentar tambern neste trabalho: Como a tempo
atinge a conhecimento, considerando que ele se da de varios modos e que a
tempo nao e apenas a passar dos segundos? Como ele afeta a conhecimento
do direito quando ele se da pela absorcao do conflito por outros meios de
ccmunicacao e como noticla?

A complexidade instala-se nao apenas nos agentes ernissores-forrna
dares da opiniao publica, mas tambern no destinatario da inforrnacao, que
conforma urn determinado modo de conhecer a realidade au a fato sabre
que se fala. Com Lippmann (2008, p. 79), portanto, ja no inicio do seculo
XX, ressalta-se a refracao do ambiente em decorrencla de motivos muitos:

Por decorrencia, 0 ambiente em que nossas opini6es publicas atuam
erefratario em muitas maneiras, por censura ou privacidade na fon
te, por barreiras ffsicas e sociais na outra extremidade, por atencao
escassa, por pobreza de linguagem, por distracao, por constelacoes
inconscientes do sentimento, por desgaste, violencia, monotonia.
Estas limitacoes sobre nosso acesso ao ambiente combinam com a
obscuridade e a complexidade dos fatos que impedem a clareza e a
justa percepcao, substituindo ficcoes enganosas por ideias aplicaveis,
irnpedindo-nos de adequados exames dos que conscientemente
esforcam em enganar.

No fundo, estao as percalcos do proprio processa interpretativo, da
hermeneutica da vida, como destino cotidiano, e a condicao especffica que e
a do interprete, que funde a seu horizonte ao de todos as outros e se mistura,
seja ele a responsavel par dar a informacao, seja ele aquele que a recebe.
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Analisar, portanto, os processos au a dinamica do que se convencio
nou chamar opiniiio publica e invadir uma seara complexa que, ainda segundo
Lippmann (2008, p. 31), envolve "a relacao triangular entre a cena da acao, a
imagem humana daquela cena e a resposta humana aquela imagem atuando
sabre a cena da acao".

Assim, ha alga que aconteceu. Ha a imagem composta como descri
~ao daquela cena, que e resultado da interpretacao e da argumentacao de
alguern tambern situado, que a proclamara par urn meio que interferira na
propria difusao da realidade acontecida. E ha, ainda, a retorno au a efeito
da imagem engendrada, que passa a integrar a concepcao au a compreensao
de todos sabre aquela cena. A opiniao publica e, portanto, uma mescla que
se forma a partir dessas intersecoes e tera repercussiies variaveis. Ela nao
eo absoluto imovel e perfeito.

Tudo vai depender de quem e a interprete, do modo como ele inter
preta, do canal que usa para expressar sua mensagem e dos efeitos da mensa
gem exposta naquele determinado meio (e em desdobramentos dele) sabre
urn grupo maior au menor de pessoas. Nao ha, portanto, nada de univoco
quando se trata de opiniao publica e de sua conformacao ao longo do tempo.

A questao mais especffica a ser posta, como decorrencia daquelas
ja enunciadas, diz respeito ao modo como a atuacao do Poder [udiciario e
absorvida como cena de acao, imagem humana e resposta humana aquela
imagem, que influencia a cena da acao, considerando que sua materia-prima e
a conflito, ponto muito sensivel no que concerne ao interesse do publico e que
e apreendido pelos diferentes meios de cornunicacao de form as especfficas.

o primeiro aspecto a reforcar au a reiterar e a fato de a direito se
presumir conhecido. A isso se segue a paradoxa de que nao e usual a estudo
dele sob a perspectiva dos modos como se comunica e da interferencia au da
convergencia das midias (das novas e das velhas midias]. A incongruencia
dessa cegueira em relacao aos processos reais do direito faz com que seja
ele observado apenas como escrita, e especialmente como escrita impressa,
com prejuizo de outros canais de expansao contextual e mesmo textual e
com a incompreensao dos efeitos da apropriacao de seus fazeres par outros
meios de cornunicacao, especialmente as da era eletronica, Continua-se com
a perspectiva de que a escrita e unica forma de manifestacao, rejeitando-se
a tradicao da oralidade, que persiste como vivencia em espacos decisivos
da producao norrnativa, como nas discussiies das leis (0 que e revelado e a
\lue nao e revelado delas), nas sessiies de julgamento, nas salas de audiencia,
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nas salas das delegacias, nos escrit6rios dos advogados, para nao se falar
pontuacao oral dos conflitos em sua grande medida.

Considerando esse aspecto intensamente sensorial dos conflitos,
direito sera sempre urn meio (e nunca 0 unico meio) que traduz a experiiHi
cia da inteireza do encontro real de corp os. E, sendo traducao da vida, ser'
sempre diferente dela, ate porque ja a transporta por outro meio.

Despreza-se, porem, a abertura cognitiva que se da, ja que direito
comunicacao constituem subsistemas do sistema social em ponto maior, n
revivencia ligeira de Luhmann, ambos com linguagem pr6pria e com fecha
mento operacional, que os faz decodificar a realidade (e nela os conflitos
de acordo com modelos especificos.

Se e frustrante, sob 0 prisma da tecnica juridica estrita, a forma como
os meios de cornunicacao absorvem seus conceitos, seus ritos e sua pro cedi;
mentalidade, nao se trata esse de urn dilema que se alastre apenas a partir
de suas contingencias. 0 modo de expor a notlcia e de cornunica-la, os riscos
aimagem, a dificuldade de entendimento do que ha de especifico no direito
exposto nas decis5es sao caracteristicas de desde sempre. Assim, a solucao
nunca estara em rejeitar a liberdade de expressao como bern essencial da
democracia, mas em compreender 0 processo em sua peculiaridade e em
fixar modos para que a informacao e 0 conhecimento se expressem de modo
direto e claro. 0 fato de 0 direito nao ser pesquisado, internamente, na pers
pectiva de sua cornunicacao, ja constitui em si urn agente complicador a ser
reconhecido e enfrentado.

A partir dessa tonica, segundo a qual a dispersao do conhecimento
do direito e a consolidacao da opiniiio publica ocorrem num ambiente que
tarnbern formam e que guarda a lnconsistencla e a indefinlcao de medidas e
de conteudos, pela instabilidade dos processos de interpretacao e de argu
mentacao, cabe a reflexao sobre 0 papel exercido pelos meios de comunicacao
em toda sua complexidade. Tema que tern merecido pouca acornodacao na
teoria do direito, a sensacao que tenho, nesta primeira pessoa vazada de
susto e conviccao, e de que alguns outros autores deveriam acompanhar 0

Kelsen dos primeiros anos dos cursos de direito, para fazer com ele 0 con
traponto dialetlco da realidade viva da dinamica e da estatica juridicas. Urn
deles e 0 canadense Marshall McLuhan.

Edele a afirmativa de que 0 meio Ii a massagem. 0 termo mensagem
foi cunhado no proposital equivoco da vogal (e para a), para enfatizar que ele
toea 0 corpo dos humanos, porque se integra nele e porque, mesmo quando
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rejeitada a sua consideracao ou importancia, ele implica uma reacao fisica
a urn ambiente de cornunicacao que se expande e envolve no paradoxo es
sencial da dialetica do correr dos dias. Assim ele se explica:

Toda midia nos domina totalmente.Ela etao poderosanas suasconse
quencias pessoais, morals, eticas e sociais, que elas nao deixam nenhum
espaco de nos intocado, inalterado, inafetado. a meio ea massagern.
Qualquerentendimento da mudancasocial e culturaleimpossfvel sern
a conhecimento do modo como a midiaatua comoambiente. (McLU
HAN; FIORE, 2001, p. 26).

o direito nao esta infenso a esse dorninio, e a atuacao dos juizes tam
pouco esta. Quando ele se presume conhecido na integralidade dos processes,
mas nao e, isso significa algo sobre a escolha de seus meios de cornunicacao.

Para medir como 0 conhecimento do direito efetivamente chega a
seus destinatarios nas multiplas formas de expressao do fenorneno juridico
(lei, decisao, teoria, preponderantemente), deve considerar-se toda a escala
que vai da cornunicacao oral, passa por sua transforrnacao escrita (a redacao
dos costumes ao lange da Idade Media, por exernplo), alcanca a imprensa
(que culmina no direito como urn dos veto res do processo de codiflcacao),
percorre, sem grandes influencias, a era eletrica (radio, tclevisao, cinema) e
cai na tecnologia de informacao e em todos os seus instrumentos (a internet
eo meio digital em expansao),

Nao sera precisa uma densidade textual rnaior para expor a reper
cussao do tempo da comuntcacao geral e da cornunicacao do direito na
perspectiva de cada uma dessas vivencias de expressao humana. Nao sera
preciso maior aprofundamento para perceber 0 modo como a mensagem
sera comunicada e 0 nivel de adesao ejou de perrnanencia do registro dela.
Nao sera preciso muito para entender porque, na versao de Mcl.uhan, a meio
interfere tanto na mensagem, que se transforma nela e em uma extensao do
corpo. Do corpo do direito em especial. Das mazelas do corpo do direito em
especial. Do benfazejo do corpo do direito em especial.

A fluidez e aimediatidade da cornunicacac oral contrapoern-se 0

distanciamento e a marcacao alongada da cornunicacao impressa, em que
os textos permanecern, ainda que 0 acesso a eles nao seja absoluto.

Aambos contrap5em-se os meios da era elctrica, que sao apreendidos
na rotina de grande parte dos habitantes do planeta e transformados numa
extensiio de seus corpos, mas nao interferiram na cornunicacao do direito e
'!'
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de seus principais fcnornenos, 0 ficar amargem de/a, porem, e dado rels
vante do direito como ele e, na medida da sua esco/ha por manter apenas a
tradicao do texto impressa ate a entrada em jogo da internet, como processo
de acentuada conversao dos meios e de dispersao deles de forma renovada.

Considerando a perspectiva de McLuhan, pode-se penetrar a profun
didade das intervencoes midiaticas e da qualidade multiforme delas a partir
da historia dos meios de cornunicacao:

De novo as consequencias do letramento ou da televisao sao mais ou
menos as mesmas em qualquer sociedade au variam de acordo com 0

contexte socialou cultural? Epossiveldistingulr culturas da visao nas
quais a vista se sobrep6e ao que e ouvido,e culturas da audicao,mais
ligadas aos sons? Cronologicamente,ha uma "grande divisao" entre
as culturas orais e literarias, ou entre sociedades pre e pos-televisao?
Ainvencao - assim como a adocao e a desenvolvimento - de loco
motivas e navios a vapor fez reduzir a tempo das viagens e amplioll
os mercados. Aeletr6nica, a palavra que nao era usada no seculo XIX,
propiciou 0 imediatismo como previam os comentadores da epoca
(BRIGGS; BURKE, 2006, p. 21).

E como fica 0 direito em relacao a essas variaveis, especialmente do
imediatismo, que impiie uma temporalidade tao diversa da que e tradicio
nalmente sua? E como fica 0 tempo do direito na contingencialidade de urn
ambiente em que meios varlos geram efeitos varies? E como fica 0 tempo
dos jufzes' e das instituicoes que os congregam? Como os multiples tempos
da inforrnacao sao disseminados e sentidos pelos meios que espalham 0

conhecimento sobre 0 que fazem? Como dosar 0 tempo da inforrnacao sobre
o direito e da formacao para 0 direito hoje?

Nao ha porque desesperar diante do sem resposta dessas perguntas
ou diante das respostas antagonicamente corretas. Nao ha porque desesperar
em relacao ao que e da essencia historica do direito. Se a rna comunicacao
e urn dado de sua conformacao ate aqui, qualquer rnudanca estrategica ha
de partir da consciencia disso e da necessidade de se compreender 0 plano
das relacoes fundadamente interdisciplinares como sendo elemento seu a
exigir tratamento, cuidado, apreensao,

2 Usa-se 0 termo aqui genericamente pretendendo abranger todos os que julgam, Independentemen
te do grau de [urisdlcao.
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Urnborn corneco de conversa pode ser a percepcao de que a comuni
cas:ao do fenomeno juridico, como parte dos processos interpretativos que
sao de sua natureza, da-se em escalas temporais que convergem e divergem
e se sobrepiiem e se dissipam. Francois Ost, que bern traca esse circuito de
consonancias e de dissonancias, propiie em seu livro - que deve ser lido
e ens ina do pela abertura it dinamica e it critica - tres teses para analisar
a ralacao entre a temperanca como sabedoria do tempo e a [ustica como
sabedoria do direito.

A primeira e de que 0 tempo e uma instituicao social, antes de ser
urn fenomeno ffsico e uma experiencia cientifica. Ele depende "da experi
encia rnais intima da consciencia individual, que pode vivenciar 0 minuto
do relogio, ora como duracao interrninavel, ora como instante fulgurante"
(OST, 2005, p. 12).

A amoldagem do fenomeno Fisico do tempo esculpe os tempos do
direito e os contrapiie a tempos sociais outros, entre os quais esta 0 instan
taneo da noticia, que precisa narrar 0 fate no momenta em que acontece e
extrair dele ilacoes percucientes, na intencao de estabelecer vinculos para
o futuro. A duracao interminavel do direito e a da cornunicacao coincidem
na ingenuidade de imaginarem ejou pressuporem que 0 poder da lei ou da
decisao e 0 clamor da noticia possam atuar por si sos na modificacao das
estrategias humanas de burlar limites. A forca da sancao e a forca da como
s:ao social que enuncia urn modo de sentir da opiniiio publica, generalidade
que se assume quase em licenca poetica, sao vocacoes ideais que perdem
conslstencia e, se nao tratadas criticamente, transformam-se no /ugar comum
do instantefu/gurante. Pouco mais do que uma imagem ou uma miragem.

Essa colocacao emenda com a segunda tese de Ost (2005, p. 13), para
quem a funcao principal do direito e

contribuir para a instituicao social: mais do que interditos e sancoes,
como outrora se pensava, au calculo e gestae, como frequentemen
te se acredita hoje, 0 direito e urn discurso performativo, urn tecido
de fleeces operat6rias que exprimem a sentido e 0 valor da vida em
sociedade. Instituir quer dizer aqui estreitar a elo social e oferecer
aos individuos as pontos de referenda necessaries asua identidade
e autonomia.

o estreitamento desse elo e a concrecao do sentido da [ustica so
sao possiveis na vivencia do conhecimento mais abrangente de todas as
ciTcunstancias do processo de formacao do direito enos processos de sua
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lnternalizacao e aplicacao. 0 conhecimento eum dado da justica. Incindivel
dela com sua marca que percorre do tempo do passado na memoria, aterr§
no presente e se joga no futuro. Urn conhecimento que nao pode rejeita
mobilidade e mudanca nos tres tempos que se somam e se separam nu
paradoxo. Esse e0 estreitamento dos laces sociais que nao constitui urn
aritmetica compartimentada para s formacao da opiniiio publica, mas exig€
a experiencia dolorida que caracteriza 0 processo de conhecer que pode ser
dimensionado, ja na metafora de contencao corporal e de ambiguidade d
saber que vern do mito da caverna plat6nico. 0 hornem, que sai do escuro
da caverna e perce be que os reflexos-sombras que via nao correspondem a$
figuras reais, tern dificuldade de enxergar e precisa acostumar-se aclaridads
do seu novo saber. Perceber 0 que nao sabia e emergir no assombro de vef
o desconhecido e descobri-Io epercurso que doi nos olhos, que massacra
o corpo. Nao pode ser diferente em relacao ao direito, porque expor como
ele e, para alern das imagens projetadas como sornbras, demanda tempo ~

desvendamento de fragilidades endogenas que podem balancar certezass
legitimidades artificialmente assumidas. No entanto, descobri-Io eessencial
para construir e compartilhar sua identidade como elo entre todos os par
ticipes das relacoes humanas e para possibilitar a adesao a ele e aos Iimites
que fixa.

ogrande auditario dos destinatarios do direito nao sabe como a lei
e feita, nao sabe como a decisao efeita, nao sabe como a sancao efeita. A
opiniiio publica nao domina os procedimentos do direito. 0 direito eurn
lugar de punir apenas. E,por isso, a grande cena da teleologia que justifica 0

porque de cada lei como impulso para a adesao espontanea a ela perde seu
sentido. As blitze da lei seca e os modos de evita-las sao mais importantes do
que 0 principio de protecao da vida que a lastreia. A punicao dos menores e
mais importante do que toda a rede de protecao que justifica 0 Estatuto da
Crianca e do Adolescente.

Os juizes encarnam 0 ultimo estertor na esperanca de justica, A medi
da da restauracao de todos os abusos. A superacao de todo mal. No entanto,
quando se pensa apenas na sancao como forma de realizacao da justica,
esta-se, necessariamente, a urn passo da frustracao, porque ela nao propicia
a volta ao passado e atua em limites temporais muito restritos. Esconder 0

condenado atras de grades, enviar os oficiais de [ustica a campo para buscar
dinheiro, usar as ferramentas que permitem acesso avida dos devedores
sao atividades rotineiras do fazer da justica - mas so se realizam para os
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que tern bens -, a demandar uma inteleccao procedimental minuciosa que
edesinteressante para os que nao sao do meio; interessa apenas aos que se
especializam nos meios de cornunicacao do direito e que, por isso, correm
o risco de falar para si mesmos, num movimento circular.

Talvez dois aforismos rascantes de Chesterton sobre 0 jornalismo e
OS jornalistas sirvarn, na analogia, para acentuar essa dirnensao extensa do
tempo e do conhecimento do direito:

jornalismo: "escrever mal em larga escala; a arte de bobas as pressas;
urna maquina de multiplicacao e aurnento das coisas pequenas inde
finidarnente; a arte de fingir saber"
[ornalistas: "aquele que evastamente ignarante sabre muitas coisas,
mas escreve e fala sabre todas elas; uma pessoa que nao entende nada
a nao ser comoescrever sobre tudo que nao entende (AHLQUIST, 2011,
p.63).

Eos juizes? Essas frases servem para nos? Nao estamos sempre diante
de urn desconhecido na realidade que se instala entre as capas do processo e
que nos enuvia a visibilidade da vida tal como aconteceu? Sera que entende
mos tudo 0 que julgamos? Sera que sabemos da materia vital que contamina
cada conflito? E, se nao sabemos, como expor nosso des conhecimento?

Fazer perguntas pode nao ser uma forma aconselhavel de expor
ideias, mas pode ser tambem aquela que mais claramente registra a ex
tensao do problema. 0 muito do nao saber e do incerto que caracteriza 0

direito, como ambiente de interpretacao diferida, atua na cornposlcao de urn
quadro de ambiguidades e de desentendimentos que se alastra nos proces
sos de institulcao de elos sociais ao longo do tempo. E que chega aopiniao
publica, que os sintetiza na vertente da impunidade, da incompreensao, da
indiferenca, da ineflciencia.

Quando se soma a isso a intervencao dos meios de sua cornunicacao, a
questao se agrava. Se, por um lado, os meios proprios do direito nao catalisam
a adesao do publico e nao sao bem assimilados, quando ele se transforma
em noticia costuma encontrar 0 desconhecimento sobre sua face tecnica e
a rejeicao ao campo problematico circunstancial de sua tradicao, 0 que 0

transformam num outro distante dos laces que ele deveria armar.

Nesse sentido, a cornunicacao pela not/cia acaba, ela propria, insti
tucionalizando 0 tempo na exigencia de urgencia da solucao, sem nenhuma
censideracao com parametres de seguranca dos envolvidos e dos meios de
'P

211



Escola de Magistratura Federal da 1!! Regiao

aplicacao do direito que se dirigem para a busca de certeza. Essa pressar,
tern aspectos positivos, que estao em chamar a atencao para urn conflito que
esta a exigir solucao pronta. 0 acodamento, no entanto, pode compro meter 0
processo de conhecimento dos fatos e a garantia do contraditorio e da ampla
defesa, como valores historicos da humanidade.

Esse andar na corda banca, que desloca a pessoa para a exposi~ao

ampla, justifica uma oracao sempre feita no sentido de que os culpados apon
tados pela sanha da notfcia da hora sejam real mente os autores dos crimes
que se Ihes imputam. Porque, se nao forern, havera sempre muito pouco a
ser feito para estabelecer-lhes a higidez da identidade anterior ao achaqus>

Isso deve ser compreendida a partir da constatacao de que a noticia
tam bern e urn discurso perforrnativo, urn tecido de ficcoes operatorias que
exprimem 0 sentido e 0 valor da vida em sociedade. Eela se desloca no tempo
num ritmo que nao escapa do perfmetro do relogio.

Torne-se apenas superficialmente 0 tema da morosidade da justica,
cujas muitas pontas (da tradicao de gestae cartoraria das secretarias de val
ras ao excesso de recursos, passando pela trama argumentativa das partes
e pelas lntercorrencias do processo, como as ausencias de testemunha e a
necessidade de perfcias) nunca sao suficientemente exploradas como materia
da realidade concreta do direito. Transformado em notfcia, a complexidado
dos fatores acaba resumida em seus efeitos, na rnaternatica estreita das es
tatfsticas que escondem a narrativa da vida.

Esse topico, que se relaciona ao proprio tempo, leva aterceira tese
que Ost (2005, p. 13) desenvolve em seu livre, resultante da "interacao dia
letica" das anteriores e fala do "lace potente" entre 0 direito e 0 tempo. ()
direito "afeta diretamente a temporizacao do tempo, ao passo que, em com'
pensacao, 0 tempo determina a instituinte do direito". Dito de outro modo;
"0 direito temporaliza, ao passo que 0 tempo institui".

Ao viver a morosidade, 0 direito e instituido pelo tempo. 0 tempo
tambern 0 institui na medida do niio vo/tar atras, que caracteriza 0 juizo
sobre os fatos da lide e a forca (instituidora) da coisa julgada, para usar duas
situacoes como amostra.

'v'ejam-se como amostragem, entre tantos outros exemplcs, Begley (2010) e Ribeiro (1995), res.
pectlvamente. sobre 0 Caso Dreyfus e 0 caso Escola Base, e, numa remlntscencla fundamental,
remontando a urn perfodo de transmissao oral da mensagem escrita numa imprensa de poucos
leitores no Brasil, Patrocinio (1977), sobre 0 caso Motta Coqueiro.
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o direito faz 0 tempo da justica a seu modo. 0 tempo da suas voltas
quando passa nas multiplas dimens5es, quando se isola num passada a re
cuperar ou nao, quando se projeta num futuro que se quer canter; amolda
o direito. 0 tempo da suas voltas quando implanta precedentes e tambem
quando imp5e a sua alteracao.

E tudo se faz pela construcao textual a usar predaminantemente 0

meio impressa, 0 qual caminha nas entrevias dos varies tempos vividos
simultaneamente sob 0 signo da hermeneutica:

A hermeneutica dos textos - exercfcio quotidiano do jurista - con
tribui eficazmente para esta ligacao intertemparal: nao e0 juiz requi
sitado para decidircasas de hojecomajuda de textos de ontem,tendo
simultaneamente em mente 0 precedente que sua decisao poderia
representar arnanha? Reinterpretando doutrinas antigas aluz das
quest6esda atualidade, eledavidaa solucoes quenao tinham esgotado
todas as suas promessas; tracando novos caminhos com a ajuda de
textosque criamautoridade,restituiatradicaoseuverdadeiroa!cance:
transmitir mundos possiveis que retroativamente podem enriquecer
os principios herdados (OST, 2005, p. 32).

o direito e os meios de cornunicacao, que municiam a opiniiio publica,
atuam na ligacao dos varies tempos de modo peculiar, especial mente porque
a notfcia constitui sempre urn recorte na fundacao do presente e acaba por
ser urn processo de curta duracao,

o imediatismo esbarra na tendencia de duracao do direita, volta
do para a promessa de que as limites se tarnem urn habito e componham
tradicao na deflnicao dos comportamentos. A mensagem ideal do direito e
de permanencia e de estabilizacao e esse e 0 grande dilema que ele vive no
empuxo das circunstancias e da irnprevisao do conflito.

Ele esbarra ainda no processo judicial, separado da vida real por ritos
e marcacoes de prazo para 0 exercfcio do caminho ate a justica, que, na sua
apropriacao formal, lida com os pontos de conflito, especialmente daqueles
que se apresentam como eixo central da curiasidade do publico, sedenta
por esta materia-prima do direito, como acentua Garapon (1999, p. 167):

Ajustica nao pode ser dirigida senao a partir de faltas, desordens,
hornicidios, catastrofes, em suma, dramas que contribuem para dra
matizar um pouco mais. Mas enquanto 0 crime, que sempre existiu,
estava anteriormente localizado nas margens, eis que se encontra pro
pulsionado para 0 centro de nossas sociedades. as meiosde cornunl-
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cacao poem-no em cena, suscitando indignacao da oplniao publica e
uma nova expectativa de justica. Se esta se encontra na incapacidade
juridica de punir, nao tardamos a emocionar-nos com isso, e ate a
suspeitar de uma qualquer influencia oculta.

o conflito expoe a vida humana na possibilidade da falta, da desor
dem, do abuso e do drama, que sao potencia identificada em cada historia
pessoal ou coletiva. Essa substancia que nos identifica e une clama a atencao
do publico para 0 outro, que e igual, e conforma uma trama que e vista de
modo diferente pelo direito e pela cornunicacao de massa. No direito, ela
e digerida como forma e procedimento. No noticiario, ela e expelida como
enredo dos fatos alinhados e seguindo para urn desfecho em que se espera
uma justica que nao termine a historia "de cabeca para baixo'". No direito,
ela vira papel. No noticiario, ela vira show.

Garapon ressalta a perspectiva da moral e da justica quando espe
tacularizadas:

Contudouma moral que se anuncia unicamente atraves dos escandalos
ede urn genero particular. Asua irrupcao no debate publico - poder
-se-ia falar de debate? - tern consequencias no seu conteudo, Amoral
jii nao euma questao de conviccao pessoal,de fe privada, jii nao inspira
o direito e jii nao limita 0 politico: e suposta dar forma aernocao coleti
va. Entramos no regime da moral espetaculo (GARAPON, 1999, p.168).

ogrande risco dessa superexposicao - que sempre foca urn imedia
tismo que nao e proprio da vida - e 0 da transformaeao em ficcao nao apenas
do direito (num construto que nao sobrevive a densidade problematlca das
tecnicas de que se comp6e), mas tambern das pessoas. Daquelas que tern 0

direito como oficio e daquelas que sao partes ou testemunhas.

Nao se trata, porern, de algo que se possa regular com a imposicao
de amarras e limites. A unica solucao para a instabilidade da convergencla
entre os faze res do direito e da noticia esta na abertura cada vez maior
para a exposicao critica dos procedimentos de urn e de outra. Esta no co
nhecimento, na sua maxima dissecacao e na sua maxima exposicao. Esta
na clareza do verba que conhece 0 modo de se comunicar por mais de urn
meio, simultaneamente, em tempos ligados ou desligados. Esta no infinito
das circunstancias que devem ser vividas com a consciencia das dimens6es

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

Por fleeces nao quero dizer mentiras. Quero dizer a representacao do
ambiente que em menor ou maior medida efeita pelo proprio humano,
A variedade da ficcao se estende desde a completa alucinacao ate 0

usa perfeitamente consciente do modele esquernatico dos cientistas,
au sua decisao de que para seu problema particular a exatidao alern
de certo nurnero de casas decimais nao eimportante.

As fics:6es que operam no pseudoambiente acabam por atingir as
pessoas e conforrna-las a certo padrao ideativo que pode fazer delas perso
nagens fantasiados. Grandes e pequenos sujeitam-se, entao, a transfusao na
descricao parcial sobre 0 que sao:

Grandes homens, mesmo durante a periodo de suas vidas, sao usual
mente conhecidos pelo publicosomente atraves de uma personalidade
ficticia. Eis a parcela de verdade no velho ditado do que nenhum ho
mem e heroi para seu criado. Ha nele somente uma parcela de verdade
posta que a criado, e 0 secretario particular, frequentemente estao
imersos na ficcao (LIPPMANN, 2008, p. 24).

A questao e que, numa perspectiva estritamente eptsternologlca, 0

direito e a atuacao dos organs do Poder [udiciario, como elementos dele, nao
podem assumir 0 risco de serem conhecidos como uma ficcao, inventada na
imaginacao dos que os veem de fora e fazem dele materia de noticia, cenario
para 0 escandalo e a insatisfacao do publico.

Cabe aos juizes e a todos os que tern 0 direito como oficio assumir
todos esses fatores, que van da simultaneidade dos varies tempos a con
vergencia dos meios de cornunicacao, que interferem na transmissao da
mensagem como parte de sua corporeidade para afirmar a dimensao pro
blernatica do conhecimento do direito e, com isso, atender as demandas da
democracia de opiniao em que isso tudo atua num ritmo que e caracterfstico,
como ressalta Garapon (1999, p. 169):

Essa nova democracia de opiniao foi menos escolhida por nos do que
imposta por novos instrumentos tecnologicos e por urncontexte histo
rico e geopolitico inedito, Osseus expedientes sao par vezes diab6licos,
por vezes benefices, sempre desconcertantes. Tarnbem nao temos
escolha: a politico deve pactuar com essa nova solicitacao moral, com
as suas formas desordenadas e surpreendentes. A indignacao moral
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da ao viver-juntos a sua energia, a sua materia original, que 0 politico
devera transformar.

odireito nao pode fugir dos paradoxos da democracia de opiniao, 0
direito nao pode fugir do jornal, do radio, da televisao, do cinema, da internet. E
porque deve demonstrar-se em todos esses meios, que sao tambern extensoss
de seu corpo, cada urn de seus agentes deve conhece-Ios, entende-los e estar
ciente de que eles sao a massagem que carrega a mensagem e toea todos os
destinatarios e os atinge mesmo quando a cornunicacao nao se efetiva bern.

Se nao ha como fugir dos perigos e se edever usar os meios da melhor
forma possivel, e oportuno continuar a fazer perguntas: 0 que deve ser dito
sobre os varios tempos do direito e do confUtoque e por meio dele avaliado?
o que nos temos a comunicar sobre 0 tempo em que vivernos, sobre a [ustica
que fazemos? Sobre 0 como, onde, porque, para que, enquanto, quando do
nosso cotidiano de jufzes? Que lugar devemos ter para 0 relato dos nossos
fazeres? Sera que isso e notfcia? E, se for, como os meios de cornunicacao,
cada urn deles, com sua peculiaridade, podem ser usados para a composicao
de urn ambiente que nao seja uma ficcao sobre uma realidade problernatica?

Terminar com perguntas revela a assuncao de urn niiosabido que vai
na contramao de qualquer pretensao de se fazer teoria ou ciencia.

Mas este texto e apenas 0 repositorio da angustia de saber que a rea
lidade do mundo, a realidade do direito e a realidade do modo como se dol 0

conhecimento nao se apreendem facilmente, nao se comunicam facilmente.

A unica certeza e de que nao se pode esconder a vida. Nao se pode
esconder da vida.

Osmeios de comunicacao sao criacoes humanas que permitem 0 exerci
cio de uma das maiores dadivas que nos foram dadas: a possibilidade de viver
para contar como e a vida... Eassim perceber e se inserir nas varias escalas do
tempo. Eassim deixar 0 registro do tempo a congregar a profusao dos relogios
que 0 marcam, simultaneamente, no transite entre passado, presente e rurur-n.

Retomando a perspectiva de Lippmann, que abriu este texto, 0 direito
faz parte do ambiente no qual vivemos e 0 seu conhecimento da-se indireta
mente em relacao a muitos que, presume-so, devam conhece-lo. As noticias
sobre os confUtos e sobre sua apreensao jurfdica chegam ora rapidarnente,
ora lentamente e isso vai definindo 0 que seja a verdade que se mistura
conforma 0 proprio ambiente. E,simultanearnente, isso acontece na noticia
que proclama 0 crime do dia e no fluxo dos milhares de processos que se
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avolumam para 0 julgamento dos crimes do dia anterior. Sao faces diversas
da mesma realidade que integra 0 ambiente nos seus saberes e nao saberes.

Nao se pode temer a opiniao publica, porque ela nao existe nem como
ente. nem como monstro. Ela e plasmavel como comunidade de interpretes a
demandar constantemente a dernonstracao da realidade vivida, a demandar
o conhecimento extravasado na integralidade. Olho no olho como rernedio
para 0 olho por olho, dente por dente.

A nos, [uizes, cabe a ousadia de contar e de expor 0 nosso mundo
como e. E assim, apenas assirn, alcancar e incorporar a dimensao do tempo
multiple e possibilitar 0 conhecimento sobre como e fazer justica, A justica
que nao tern espaco para 0 abstrato ou para veus que escolham 0 que se quer
ver, A justica viceja na circunstancia, Cotidianamente.
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Reflexoes sobre 0 papel do Poder judiciario na era dos
prindpios: breve analise historico-evolutiva

Newton Pereira Ramos Neto'

Introducao

Em 1889, no famoso caso "Riggscontra Paimer", urn tribunal de Nova
lorque foi chamado a deliberar acerca da possibilidade de urn herdeiro no
meado no testamento do avo ser parte legitima para a percepcao da heranca,

Havia de se considerar ter ele assassinado seu ascendente exatamente
com 0 objetivo de receber sua parte nos bens. No caso, 0 avo havia feito urn
testamento legando para 0 neto sua propriedade. Porern, ao resolver casar
-se novamente e elaborar novo testamento, teve a vida ceifada como forma
de se evitar uma nova sucessao formal dos bens.

Nao existia controversia quanta ao fato de que 0 direito das sucess5es
nao havia expressamente previsto a hip6tese, especialmente a possibilidade
de limitar-se 0 direito a heranca quando 0 6bito fosse decorrente de ato
praticado pelo pr6prio herdeiro.

o referido tribunal entendeu, ao exame da hip6tese concreta, que a
interpretacao literal do direito norte-americano, capaz de impedir qualquer
limitacao a eficacia do testamento, concederia ao herdeiro a possibilidade
de perceber a heranca,

Contudo, a mesma Corte considerou que qualquer lei au contrato
deveria ser limitado na sua execucao enos seus efeitos par clausulas gerais
e fundamentais. No caso, havia de se prestigiar uma pretensao do direito
que atribuisse enfase as condutas imbuidas de boa-fe e que nao afrontas
sem as principios vigentes, de modo que nao seria admissivel a percepcao
da heranca par aquele que praticou fato ilicito do qual resultou a morte da
pessoa sucedida, embora essa fosse a solucao sugerida par uma interpretacao
literal do direito formal posta.

1 [ulz federal. Mestre em direltc, Estado e constitulcao pela Universidade de Brasilia - UnB. Professor
,tihiversitario.
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A coerencia do sistema [uridico, assirn, exigia que a clausula geral,
segundo a qual nao edado a ninguern prevalecer-se de sua pr6pria torpeza,
deveria limitar a resposta aparentemente simples que derivava da aplicacao
isolada do direito das sucess5es.

Asolucao de casos como esse, que nao encontram resposta mediante
a simples consulta aos textos legais, etema que ainda hoje angustia os tri
bunais e os juristas em geral.

Nesse sentido, indaga-se se 0 magistrado deve ter uma postura come
dida, limitado a uma interpretacao mecanica e meramente subsuntiva das
leis, ou se deve buscar a solucao que melhor se ajuste aos ideais de justica da
sociedade, mesmo que, para isso, seja necessario sacrificar-se 0 sentimento
de seguranca juridica, tao caro aos defensores da visao do direito como um
sistema jungido a uma 16gicade vinculacao sernantica as normas que estao
expressamente previstas no ordenamento.

Asolucao para essa indagacao esimples e diffcil ao mesmo tempo.

Simples porque parece ser inquestionavel 0 reconhecimento de que,
diante de um sistema de principios, cabe ao interprets da norma bus car a
solucao mais afinada com as exigencias de justica do mundo conternporaneo:
diffcil porque essa alternativa torna extremamente complexa a tarefa de
aplicacao do direito, na medida em que os chamados casos dificeis passam
a ser enfrentados a partir de normas nao extrafdas de maneira silogfstica
da ordem juridico-forrnal estabelecida.

Para isso, entretanto, impfie-se uma mudanca de olhar, uma supe
racao de paradigmas'.

2 Sobre a nocao de paradigma, no ambito da filosofia da ciencla, Thomas Kuhn 0 definiu como urn

mecanismo de compreensao das transformacoes cientificas e seus fenomenos, caracterlzando-se
como descobertas universal mente reconhecidas que, num determinado marco temporal, fornecem
solucoes para os problemas de uma comunidade de clentistas. No ambito das clencias [urfdlcas,
Iurgen Habermas considera que os paradigmas do direito definem urn modelo de sociedade capas
de explicar como direitos e prindpios devem ser concebidos e implementados para que, num dado
contexte, realizem as func;:6es que, normativamente, Ihes dao razao de existir. Sobre 0 tema, vide
KUHN, Thomas S. The structure of scientific revolutions. 2nd ed. Chicago: University of Chicago
Pr., 1970. Ha uma versao em portugues: A estrutura das revoiucties cientificas. 7. ed. Sao Paulo:

Perspectlva, 2003. Vide, ainda: HABERMAS, [urgen. 0 discurso filcsofico da modernidade. Trad.

Ana Maria Bernardo et al. Llsboa- Dom Quixote, 1990; e Direito e democracia: entre factlcldade
valldade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. v, 2
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Todavia, nao se pode olvidar que qualquer mudanca de paradigma
importa, num primeiro momento, em duas consequencias elementares. Pri
meiro, 0 enfrentamento de resistencias, nas mais variadas vezes, acornpa
nhadas de perplexidades e desconfiancas, oriundas do compreensfvel receio
quanto a busca de novos horizontes, quanto ao transitar por caminhos ate
entao desconhecidos e que nao se sabe para onde nos conduzirao. Segundo,
a formulacao de questionamentos, de duvidas, de reflexces que nem sempre
- ou quase nunca - vern acompanhadas de imediato das solucoes para a
problematica que se levanta.

Essa dificuldade, alias, decorre primordialmente da circunstancia de
que os paradigmas sao herdeiros de nossa percepcao de mundo, de nossas
crencas, valores e experiencias, frutificando-se atraves de regras de vida
e interpretacao da sociedade. Muda-Io - 0 paradigma - e romper com 0

estabelecido, e fugir da posicao confortavel que nos sugerem as pre-com
preens5es fenomenicas, Como ressalta Oliveira,

[...] ultrapassa-Io no sentido de sermos capazes de adquirir urn novo
horizonte de possibilidade de doacao de sentidos anossa autocorn
preensao e asociedade, ao mundo e avida, mals arnplo, rico e com
plexo do que 0 anterior, e saltar para alern da linha de Rhodes, que
urn paradigma pode representar. Implica reconhecer,por urn lado, 0

carater finito, falivel e precario da condicaohumana.algoque exigea
aprendizado crftico e reflexivo em facede tradicoes sempre carentes
de justificacao, e requer 0 quase sempre doloroso abandano daquilo
que mais obvio, natural, certo e assentado ate entao nos parecia".

Tal constatacao, entretanto, nao deslegitima 0 discurso inovador, a
necessidade de questionamento dos conceitos obsoletos, porque e assim que
a ciencia se desenvolve, ainda que a passos lentos, pr6prios da instabilidade
dos terrenos transitivos pelos quais caminhamos durante a travessia entre
o velho e 0 novo. Enfirn, nao e dado ao observador renunciar a crftica pela
simples ausencia previa de solucoes alternativas; antes, cabe a ele refletir
sobre aquilo que the e imposto como afirrnacao cientifica a fim de romper
com as amarras de uma postura de pretensa neutralidade e indiferen~a dian
te do conhecimento preestabelecido.

3 OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattani de. A teoria discursiva no debate constitucional brasileiro

(para alem de uma pretensa dicotomia entre urn ideal transcendental de Constituic;:aoe uma cruel

e lnpransponlvel realidade politico-social). Dlsponivel em: <http://www.mundojuridico.adv.br>.
Acessoem: 28 set. 2009.
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Eprecise, portanto, possuir olhos de poetas, olhos sensiveis capazes
de ver a novo - au melhor, aquila que ja se apresenta para nos M muito
tempo, mas que insistimos em nao enxergar",

Nesse momenta, e importante lembrar que a necessidade de supera
~ao da denominada Idade das Trevas - assim conhecido a periodo da Idade
Media, em que houve sensivel reducao da atividade intelectual na Europa
levou as pensadores do periodo do Renascimento adescoberta de urn novo
humanism0, com a questionamento das ideias medievais ortodoxas acerca
do universo e da sociedade.

o desenvolvimento intelectual e social entao em curso obteve seu
apogeu no seculo XVIII, com a Iluminismo, concentrando-se a processo de
conhecimento no usa da razao como forma de reagir-se aos dogmas da fllo
sofia catolica ontao preponderante.

Assim, as resultados obtidos a partir da racionalidade iluminista
criaram uma consciencia solipsista do homern, que passa a sentir-se capaz
de tudo conhecer e explicar a partir de dados cientificos''. Tudo poderia ser
reduzido arazao humana, gerando-se urn sentimento de seguranca que,
ao longo dos tempos, ver-se-fa sucumbir diante da complexidade dos fa
tos naturais e sociais. A razao, pais, substituiu a religiao como urn dogma,
concentrando-se na ciencia a esperanca pela busca da verdade, que, naquele
momenta, julgava-se apreensivel pelo homem.

Par outro lado, com a advento do Estado Liberal, concebido como
reacao ao absolutisma ate entao existente, verdadeira preponderancia era
atribuida ao texto da lei, que, em sua condicao sublime de manifestacao da
vontade popular, era considerado como a instrumento maximo de regencia
das condutas sociais e verdadeiro mecanismo de demarcacao da esfera de
intervencao estatal. Pregava-se aqui a autossuficiencia do direito positivo,
que, em razao de sua completude, deveria ser aplicado sem recurso a juizos
marais au politicos.

4 Em "A complicada arte de ver", lembra Rubem Alves que a perturbacao ocular ecomum entre o~

pcetas. os quais, portanto, estarlam aptos a ensinar a vel' alem da vtsao obvla. Assim, ha muitas
pessoas de vtsao perfeita que nada veem, porque "nao ebastante nao ser cego para vel' as arvores e
as flores. Nao basta abrir a janela para vel' os campos e os rlos" (ALVES, Rubem. A complicada arte
de vel',Falha de Siio Paulo.Sao Paulo, 26 out. 2004, Dlsponlvel em: <http://www1.folha.uol.com.br/

folha/sinapse/ultl063u947.shtml>. Acesso em: 28 set. 2009),

5 Sobre 0 tema, vide SANTOS, Boaventura de Souza. Um discursa sabre as ciencias. 7. ed. Porto:

Afrontamento, 1995,
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Sob a perspectiva do liberalismo, assim, entendia-se a lei como uma
ferramenta de contencao da ideologia que norteou a Estado absolutista. As
constituicoes, par seu turno, adquiriram urn matiz de instrumento quase que
exclusivamente regulatorio da atividade do Estado, em vista da necessidade
de organizacao das competencias e de llmitacao do poder em face dos direitos
fundamentais recentemente reconhecidos.

Em tal epoca, a juiz era visto como la bouchede la lot, urn mero vcntri
loquo a quem cabia enunciar a conteudo linguistico dos codigos, cuja litera
lidade supostamente seria capaz de dar solucao aos mais variados litigios' .
Nas palavras do proprio Montesquieu (1982, p. 110), nos Estados despoticos,
nao existia lei, sendo esta a proprio enunciado da decisao judicial; nos go
vernos republicanos 0 magistrada deveria ater-se ao conteudo estrito da lei.

Desnudava-se, assim, urn sentimento de desconfianca em torno da
atividade jurisdicional, em vista da experiencia historica que demonstrava
sua manipulacao como instrumento de imposicao do poder. Asolucao, pais,
residia em certo amordacarnento da referida atividade atraves de sua cons
tricao aos limites extremos de urn legalismo acritico (DWORKIN, 2003, p.
141)'. Evitava-se a eventual abuso com a extirpacao de qualquer vies criativo
no exercicio da arte de julgar.

Nessa tendencia, calha bern a ideia de neutralidade proposta pelo
positivismo juridico, a qual, a partir de uma visao de completude do orde
namento juridico, buscava dar solucao a todos as problemas a serem en
frentados pelo direito.

odireito, como essa normatividade especifica, diferenciada e decorren
te de ideias abstratas consideradas verdadeiras por evidencia, como
analisa Marcuse, s6 poderia ser compreendido agora como urn orde
namento de leis racionalmente elaboradas e impostas aobservacao
de todos por urn aparato de organizacaopoliticalaicizado.
[...J

6 Sobre 0 tema, vide CARVALHO NETTO. Menelick de. Requisites paradigmaticos da tnter-pretacao
jurfdica sob 0 paradlgma do Estado democratico de dtrelto. Revista de Diretto Comparado, n. 3, p.
473-486, maio 1999.

7 Como ressalta Ronald Dworkin, ao critical' 0 que ele chama de conservadores em questoes de
dire~o, para estes "0 direito e0 dlreito. Nao e0 que os [ulzes pensam ser, mas aqullo que realmente
e. spa tarefa e aplica-lo, nao modlflca-lo para adequa-te asua propria etica ou politlca",
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Assim,o paradigma do Estado de Direito, ao limitar 0 Estadoalegalidade,
ou seja, ao requerer que a lei discutida e aprovada pelos representantes
da "melhor sociedade" autorize a atuacao de um Estado minimo, restritd
ao policiamento para assegurar a manutencao do respeito as fronteiras
anteriormente referidas e, assirn, garantir a livre jogo da vontade dos
atores sociais individualizados, vedada a organizacao corporativa-coletiva,
configura, aos olhos dos homens de entao, um ordenamento juridico de
regras gerais e abstratas, essencialmente negativas, que consagram as
direitos individuais ou de primeira geracao, uma ordem juridica liberal
classica, Eclaro que, sob esse primeiro paradigma constitucional, 0 do Es{
tado de Direito, a questiio do atividade hermeni!utica do juiz s6 poderta
ser vista como uma atividade meciinica, resultado de uma leitura diretn
dos textos que deveriam ser claros e distintos, e a interpretaciio algo a set;
evitado ate mesmo pela consulta 00 legislador no hip6tese de diividas do
juiz diante de textos obscuros e intricados (CARVALHO NErO, 1998, p.
241). (Grifo nosso.)

odireito, nessa perspectiva, passa a ser visto como uma simples ques
tao de fato, de modo que os jufzos de valor que circundam diversos debates
decorrem de discuss6es sobre 0 que 0 direito deveria ser - e nao sobre 0 que
efetivamente e -, preocupacao que melhor se encaixa no discurso da polftica
e da moral.

Para 0 positivismo, portanto, 0 papel do juiz e eminentemente descrittvo'',
de modo que cabe a ele, como urn observador imparcial, apenas declarar 0 que
fora decidido pela autoridade legislativa, atraves do catalogo de regras, a partir
de criterios semanticos", Norma jurfdica, nessa concepcao, e apenas norma valida,
para 0 que se deve abstrair qualquer nocao de justica e eflcacia da norma'",

B Oafafirmar- Hans Kelsen que "a Interpretacao clentiffca e pura determinacao cognoscitiva do sentido
das normas jurfdlcas" (KELSEN, Hans. Teoria pura do dtretto. 6. ed. Sao Paulo: Martins Fontes, 1998. p.
395).

9 Sobre 0 tema, vide tambem HART. Conceito de Direito. 2. ed. Lisboa: Fundacao Calouste Gulbenkian, 1994.

10 Essa perspectiva, entre tanto, nao afasta a Indeterminacao inerente ao direito positive, que serla,

pels. em parte determinado pelo texto e em parte abel' to para 0 interprete. Assim, reduzida a texto
oftclal, a tarefa da ciencla do dtretto esta limitada a descrtcac do quadro de suas leituras possfveis,

ao que se segue a escolha dlscrtcionaria da autoridade competente no momento de sua aplicacao.
o papel do direito, portanto, seria 0 de limitar 0 poder dtscrfcionario da autoridade que apllca a
norma, reduztndo-o ao espectro das interpretacces cabfvets a partir de uma moldura definida pelo
texto legal (sobre 0 tern a, vide CARVALHO NETTO, Menelick de Carvalho. A tnterpretacao das leis:
urn problema metajuridico ou uma questao essencial do direito: de Hans Kelsen a Ronald Dworkin.
Cadernos da Escola do Legislativo, Brasilia, OF, n. 5, p. 27-71, [an.yjun. 1997. p. 40).
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Aderrocada do Estado Liberal, de seu turno, impos uma mudanca de pers
pectiva no conceito de constituicao, Utilizara-se 0 constituinte do Estado Social de
clausulas que pretendiam consagrar os compromissos e as diretrizes do poder
publico com a implernentacao de interesses sociais, snunciando-se, atraves de
clausulas gerais, direitos sociais relativos ao trabalho, aeducacao, entre outros.

o papel do [udiciario, pois, altera-se significativamente com 0 declfnio
do paradigma liberal, de modo especial a partir da expansao do constituciona
lismc, na segunda metade do seculo XX".

As clausulas compromissorias proprias do Estado do bern-estar social
implicaram em atribuicao de maior enfase afuncao do Poder Executivo no
campo da realizacao dos direitos fundamentais.

Mais adiante, a partir da constatacao do deficit de efetividade das cartas
constitucionais, em virtude da postura omissiva do poder politico, passou-se a
construcao de uma hermeneutica voltada ao incremento do papel do [udiciario
nessa seara 12.

No periodo do pas-guerra, portanto, 0 processo inaugurado com a era
das codiflcacoes - na qual a lei era exatamente a ferramenta de contencao de
urn Poder [udiciario que historicamente nao inspirava confianca'" - se inverte,
passando 0 magistrado a construir direitos a partir das denominadas clausulas
programaticas, de nitido carater aberto", numa tendencia de "normativizacao"
da Teoria da Constituicao".

11 No caso brasllelro, esse fencmeno tern outre marco inicial: 0 processo de redemocratlzacao a partir da
Constituicao de 1988. Nesse sentldo, vide 0 trabalho de BARROSO, LUIS Roberto. [udlciallzacao, ativismo
judicial e legitimidade democratlca. Revista de Diretto do Estado, n. 13, p. 7l~91, jan.ymar, 2009.

12 Sobre 0 tema, indlca-se a leitura da obra de GARAPON, Antoine. 0 guardador de promessas: justice e

democracia. Lisboa: Instttuto Piaget, 1996.

13 Pelo menos na Europa Continental, uma vez que esse fenomeno nao se repetlu nos Estados Unidos da

America.

14 "A indetermlnacao do Dlreito, por sua vez, repercutlrta sobre a relacao entre os Poderes, dado
que a lei, por natureza criginatia do Podel' Legislatlvo, exigh-ia 0 acabamento do Poder [udiciaric,
quando provocado pelas tnstitulcoes e pela sociedade civil a estabelecer 0 sentido ou a completar
o significado de uma legtslacao que nasce com motivacoes dlstintas as da 'certeza [urfdlca', Assim,
o Podel' [udictar!o serla investido, pelo proprio carater do Estado Social, do papel de 'legisladcr im
plictto'," (VIANNA, Luiz Werneck et al. Ajudiciaiizaoio da po/ftica e das relacoes sociais no Brasil. Rio
de Janeiro: Revan, 1999. p. 21.) Na mesma linha, ressalta Mauro Capelletti que a consagracao de dl

reitos economicos e socials, notadamente a partir de clausulas de conteudo Indeterminado, tam
bern e elemento que contribui decisivamente para 0 protagonismo judicial da era contemporanea
(GAPPELLETTI, Mauro.ju[zes legisladores? Porto Alegre: S. A. Fabris, 1993. p. 68).

15 ~~ra Gilberto Bercovici, uma das poucas teorias constitucionats que tentou escapar dessa "norma-
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Liberalentao vigente) e a organizacaode setores da soeledade em no
vos grupos de pressao (sujeitos coletivosde direito, comoassoctacoss
ou sindicatos profissionais]. Edesse periodo que datam as primeiras
manifestacoes,ja no campo da teoria da constituicao,acerca do estrito
forrnalismo em que vinha incorrendo 0 Estado Liberal. Recorde-se,
quanta a esse ponto, 0 discurso de Lassalle em Berlim (1863), em
que qualifica as constituicoes liberais como meras "folhasde papel".

Nesse contexte de necessidade de materializacao dos direitos, 0 Es
tado tern sua seara de atuacao extraordinariamente ampliada para abranger
tarefas vinculadas a essas novas finalidades econ6micas e socials, ganhando
o proprio ordenamento maior grau de complexidade. 0 papel do juiz nao
poderia mais ser reduzido aaplicacao silogistica dos textos normativos,
passando a constituir tarefa mais complexa diante da dinarnica dos progra
mas e tarefas socials, notadamente a partir de uma releitura do conceito
de separacao dos poderes em funcao das exigencias da sociedade moderna
(CARVALHO NETTO, 1998, p. 243-244).

Assirn, com 0 reconhecimento da insuflciencia do sistema de regras
como mecanisme de enfrentamento das demandas socials, passa-se acons
trucao de uma base filos6fica que reconhece os principios enquanto elemen
tos integrantes do ordenamento jurfdico e, portanto, ferramentas utilizaveis
no processo interpretativo voltado aresolucao das controversias jurfdicas.

A era dos principios'", portanto, com a fluidez que einerente ao exame
de seus elementos, trouxe severas dificuldades no campo da interpretacao
constitucional. Superados os esquemas logtco-dedutivos do positivisrno,
tornou-se herculea a tarefa de deflnicao do conteudo da norma regente do
caso concreto, especialmente aluz de uma necessaria racionalidade argu
mentativa'? e do reconhecimento de que 0 texto ea mera "ponta do iceberg",

18 Para urn exame do constitucionalismo moderno a luz do pos-postttvismo e da constituclona

Iizacao de direitos, vide, entre outros, CARBONELL, Miguel. Neoconstitucionattsmots). Madri: Ed.

Trotta, 2003; SCHIER, Paulo Ricardo. Filtragem constitucional. Porto Alegre: S. A. Fabris, 1999;

BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e constituclonallzacao do direito (0 tr-iunfo tar
dio do direito constitucional no Brasil). Revista de Direito Administrativo, v. 240, p. 1-42, abr./

jun. 2005; MAlA, Antonio Cavalcanti. Nos vinte anos da Carta Ctdada: do pos-positivismo ao
neoconstitucionalismo. In: SOUZA NETO, Claudio Pereira et al. (Org.). Vinte anos da Constituictic

Federal de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p.117-168.

19 Ao longo do trabalho, a racionalidade sera compreendida nos termos propostos por Habermas, no

seratdo de uma acne comunicativa baseada em uma argumentacao consistente que leve em conta
ceruteresses dos destlnatartos da decisao. Esse ponto sera rnais bern esclarecldo mais adiante.
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Aatividade interpretativa dos tribunais, nesse contexte, ira incremg
tar-se a partir da necessidade de proceder-se aleitura das clausulas abert
e enfrentar-se a questao relativa aconversao dessas previsoes abstrat
em direitos efetivos, com a fuga de uma concepcao meramente formal d s
textos normativos.

Nesse contexte, passa-se a engendrar, no plano da filosofia, uma t
oria material do direito a partir da constatacao da insuficiencia do posit
vismo - notadamente do normativismo kelseniano - como mecanismoc!
fundarnentacao do fen6meno juridico, fugindo-se, pois, de uma dicotoilll
que embalou 0 pensamento ao lange dos seculos: direito natural e direit
positivo", 0 direito moderno, pois, emarcado como urn sistema frutod
decisoes contingentes adotadas em urn determinado contexte historic
apresentando-se como urn fen6meno que reproduz a si proprio a parttrd
fatos socials, sempre sujeito a mudancas alheias a qualquer compreensa
metaffsica das fontes norrnattvas".

Assim, ressalta Cristiano Paixao Pinto (2003, p. 10):

Surgern, portanto, a partir da segunda metade do seculo XIX, man]
festacoes de conflito e revolta por parte de setores atingidos pel
crescente desigualdade material na distribuicao de poder e riquez
Esse processo eacelerado pela Revolucao Industrial inglesa,que al
tera substancialmente 0 sistema econornico e explicita determinada
dificuldades de acesso - de enorme parcela da populacao - a ben
de consumoe participacao politica.Saobastante conhecidos os fatore
de passagem que marcam a ruptura do paradigmaliberal: a eclosaod
movimentos revolucionarios na Europa (a partir, prlncipalmente.d
1848),0 surgimento e crescimento de doutrinas de feicao socialista0
anarquista (que tinham como ponto comum a forte rejeicaoao Estad

tivizacao" foi a teoria da "sociedade aberta dos interpretes da Constitui~ao", pro posta por Pete

Haberle. Nessa teo ria sustenta-se que todos os sctorcs da sccledade estao vinculados ao proces
so de Interpretacao constitucional, de modo que nao se pode llmitar ou reduzir os interprete
do texto constitucional aos atores jut-idicos e particlpantes formals do processo constitucional

(BERCOVICI, Gilberte. A Constitulcao dirigente e a crise da teo ria da Constituicao. In: SOUZA.
NETO, Claudio Pereira et al. (Org.). Teoria da Constituiciio: estudos sobre 0 lugar da polftica no

direito constituclonal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p.109).

16 Nesse sentido ea manifestacao de Paulo Bonavides na apresentacao da obra de MOller(MULLER

Friedrich. Metodos de trabalho de direito constituciona/. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005).

17 Sobre 0 tema, vide, entre outros, LUHMANN, Ntklas. HI derecho de la sociedad. 2. ed. Trad. [avle
Torres Nafarrate. Mexico: Herder e Universidad Iberoamericana, 2005.

??F.
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sendo a posicao dos atores decisiva para a exata compreensao do
incidente na realidade social-",

Concebido, pois, como sudito de urn constitucionalismo re,mrm,iri
dor do direito e da [ustica-! e refratario de urn legalismo acritico, 0 siste

a

juridico de princfpios trouxe atona concepcoes fluidas, como a dignidade
lU

pessoa humana, que estao a exigir do interprets maior esforco na definic
dos limites de aplicacao da norma.

Aqui se evidencia 0 problema dos limites da atividade jurisdicio
ja que as constituicoes contemporaneas irao favorecer urn ambiente de p
tagomsmo do trabalho hermeneutico, que se enriquece e se torna mais co
plexo amedida que se eXige urn incremento na atividade de justifica~ao

resultado decorrente da interpretacao das normas e fatos a elas subjacent

. Por outro lado, essa larga aplicabilidade dos princfpios na solu~ao d
mats variadas demandas juridicas leva-nos a reconhecer que vivemos J
mo~ento de "euforia constitucional" 22. Eque, atualmente, todas as rela~6~

jurldicas podem ser discutidas sob 0 prisma da Constituicao, na medida e
que se reconhece a sua abertura para 0 processo interpretativo - que
transforma em "filtro" para a analise do conteudo dos direitos previstos rid
ordenamento como urn todo - e a necessidade de sua constante materia
lizacao nas relacoes sociais.

. Esse fen6men.o, por urn lado, tern grandes aspectos positivos, ja qu
perrnmu 0 reconhecimento e a efetivacao de direitos que contribuem so
bremaneira para a ernancipacao social e para a realizacao do compromiss
constituclonal de construcao de uma sociedade justa e igualitaria, Por
todavia, vez por outra vern demonstrando 0 apequenamento dos demais
poderes diante do "terceiro gigante" (CAPPELLETTI, 1993, p. 47), 0

eventualmente revela uma potencial crise no equilibrio das funcoes

20 E .. d
ssa perspectlva orienta uma as principals obras de Muller; como se vera ao longo deste

balho (MULLER, Friedrich. Metodos de trabalho de direito constitucionai. 3. ed. Rio de
Renovar,2005).

21 No sentldo de se reconhecer 0 vinculo necessaric entre direito e concepcoes de Iustica, mas
no sentido de se reduzir urn ao outro como no jusnaturalismo.

22 F ~ . . I
~nomeno que, crrcunstancta mente, se Identlflca com uma especie de "principiologismo", na me-

dlda em que se busca dar solucao a todos os problemas socia is pela Invocacao nao fundamentada
de .c1ausulas c.onstitucionais abstratas {razoabllidade, dignidade da pessoa humana etc.}, perse
guindo-se rnuitasvezes 0 afastamento indevido de normas Infraconstltucionars vahdas inclusive
pela simples discordancia do interprete com as 0P90es politicas adotadas na seara legislative.

228

I Iornada de Ciencias Sociais

Assim, se houve um passo decisivo na busca de critertos mais preci
50S para 0 exercfcio da interpretacao constitucional, echegado 0 momenta
de refletirmos seriamente sobre os limites do juiz no Estado Dernocratico
de Direito, a fim de evitar que passemos de urn marasmo juridico para uma
histeria judicial. lsto e, de um modelo de [urisdicao constitucional exces
sivamente contido para outro politicamente invasivo, que nao respeite a
autonomia do cidadao e de seus orgaos de representacao popular.

Edizer, no contexto da crise do Estado Social, e notadamente diante
de uma demanda por novos direitos fundamentals", a junsdlcao constitu
cional ealcada ao patamar de um legislador concorrente ou subsidiario, no
dizer de Haberrnas-", na sua forma negativa e positiva, no sentido da realiza
~ao da ordem constitucional a partir de uma pauta axiol6gica de conviccoes
tidas como majoritarias na sociedade". A complexidade da vida passa a ser
resolvida sob a perspectiva de um "instrumentalismo constitucional" - basta
a solucao estar prevista na Constituicao - e a crenca no Poder [udiciario
como "Salvador da Republica" (BERCOVlCl, 2003, p. 77).

Transitamos, assim, da desconfianca no [udiciario para 0 descre
dito do Legislativo, numa especie de "dernonizacao" do processo politico
deliberative". Diante da paralisia hist6rica das instancias politicas e de sua
incapacidade de realizar prop6sitos tao audaciosos de uma Constituicao

23 Sobre a demanda por novos direitos fundamentais, a exemplo dos coletlvos e difusos, vide PINTO,
Cristiano Paixao Araujo. Arqueologia de uma disttncao: 0 publico e 0 privado na experlencla his

tortca do direito. 2003. p. 7~367.

24 HABERMAS, [urgen. Facticidad y vaIidez. Sabre el derecho y el Estado democratico de derecho em
termtnos de teoria del discurso. Madrid: Trotta, 2005. p. 326 e ss. A citacao serve para ilustrar a
tendencia hodierna de atuacao dos tribuna is constitucionais. Todavia, como se registr-ar-a mais a
frente, entendemos que 0 equilibrio entre a autonomia publica (soberania popular) e a privada
(direitos humanos}, especialmente em palses pertferlcos como 0 Brasil, exige uma postura ativa
do judiclarlc ate como forma de se assegurar a Iiberdade do Individuo, historicamente privado
de direitos socia is baslcos. Asstm, a presente reflexac centra-se mais no como agir (Ii mites de
atuacao} 0 Iudtctartodo que no par que agir (legitimidade).

25 Sobre a Constituicao como ordem concreta de valores. vide ALEXY, Robert. Teoriade los derecnos

fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constituctonales, 1993. p. 81 e ss.

26 BARROSO, Luis Roberto. 0 controle de constltucionaIidade no direito brasileiro. 3. ed. Sao Paulo:
Saraiva, 2008. p. 103. Ha quem affrme, inclusive, que 0 constitucionalismo dirlgente, ao pretender
conter todos os prtnciplos e possibilidade de conformacao do ordenamento, favoreceria 0 cresci
mento do papel politico do tribunal constitucional, que se autoconverteria em "senhor da Consti
tl1i9ao" (BOCKENFORDE, Ernest-Wolfgang. Escritos sobrederechos fundamentales. Baden-Baden:
'fi'omos. 1993. p.197-198).
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extremamente compromlssoria - fen omena par si so capaz de oportuniza~

urn sentimento de fracasso constitucional -, a [udiciario passau a ocupa~

as espacos vazios, funcionando, hoje, como a imagem paternal de uma so
ciedade orfa e sua mais alta instancia moral, na feliz expressao de Maus
(2000, p. 185).

De urn lado, essa perspectiva atual da jurisdicao constitucional perc
mitiu a reconhecimento de que, a partir de uma leitura axiologica do direito,
cabia ao [udiciario realizar as promessas consagradas no texto constitucional,
tornando-as realidade vivida. De outro, ensejou a inclusao de argumentos
politicos no discurso judicial, a partir de ferramentas argumentativas como
a ponderacao de interesses e a principia da proporcionalidade", cuja utili
zacao acritica pode nos conduzir a urn retorno as tradicoes do posinvismo,
em que se reconhecia a existencia de uma discricionariedade judicial a ser
utilizada sempre em busca da solucao que pareca mais justa".

27 Uma tendencia de "subjetlvacao" da lnterpretacao constitucional na pratlca dos tribunals e patente.
No recente julgamento acerca da legislacao que prolbe a Importacao de pneus usados (ADPF 101,
re!. min. Carmen Lucia, julgada em 24/06/2009), 0 ministro Eros Grau, em seu voto-vtsta, fez con

sideracoes sobre a ponderacao de princlpios, ressaltando que esta se da"pelo subjetivismo de quem
a opera". Disse, ademals, que "pr-inciples de direito nao podem ser ponderados entre sl, apenas va

lores podem ser submetidos a esta operacao. Os princfpios sao normas, mas quando estac em con
flitos com eles mesmos sao valores", de modo que pode haver grave incerteza jurfdica em raaso da
tecnlca da ponderacao entre pr-inciples relativos aos conflitos entre direitos fundamentais, pols a
opcao por urne nao por outro e perigosa e ocorre de acordo com 0 interprete.

28 Na mesma linha, ressalta Jose Aderclo Leite Sampalo que, par melo da razoabilldade, a Constltul
s:ao escrita se esvaziou de conteudo, abrlndo-se janelas de tncertezas nos discursos de aplicacao
constttuclonal. Com efeito, assevera 0 autor que "a 'Constltuicao judicial da razoabtlidade' e. por
tanto, uma 'Constitulcao ad hoc' e relatlva (SCACCIA, 2000, p. 379). A 'Ccnstltulcao do caso' e'do
juiz' acaba par desnortear a propria teoria constitucional, pois em que bases se permite falar
consistentemente em urn poder constituinte orlginarlo. se a sua obra for uma simples referenda
vaga entre os espectros de uma razoabilidade sem fim adisposicao dos poderes constituidos?"
(SAM PAlO, Jose Adercto Leite. °retorno as tradlcoes: a razoabilidade como parametro constitu
cional. In:SAMPAIO, Jose Adercio Leite (Coord.).jurlsdI9GO constitucional e direitos fundamentals.
Belo Horizonte: Del Rey,2003. p. 94-95). Por sua vez, lembra Virgilio Afonso da Silva, sem fir-mar

postcao contra ria a utilidade do referido prlnclplo como ferramenta argumentativa no contexto
da decisao judicial, que "a Invocacao da proporcionalidade e, nao raramente, urn mero recurso a
urn topos. com carater retorlco. e nao sistematico. Em lnumeras decisdes, sempre que se queira
afastar alguma conduta conslderada abuslva, recorre-se a formula 'a luz do princfplo da pro
porcionalidade ou razcabilidade, 0 ate deve ser considerado inconstitucional." (SILVA, Virgflio
Afonso da. °proporcional e 0 razoavel. Revista dos Tribunals, n. 798, p. 23~50, abr. 2002. p. 31).
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Permanecem, portanto, no cenario juridico-constitucional patrio,
diversas quest6es cujo enfrentamento e condicao essencial para a equacio
namento do problema: como conciliar a exercicio da jurisdicao constitucional
contemporanea com urn ideal de democracia representativa? Qual a papel
do juiz nesta quadra do desenvolvimento historico? Teria ele posicao privi
legiada em relacao ao legislador? Deve esse magistrado, no exercicio de sua
tarefa interpretativa, conter-se na moldura do legislador negativo, sob pena
de violacao a separacao de poderes, au prestigiar a qualquer preco a efetivi
dade da Constituicao, especialmente as direitos fundamentais ali contidos?

Esses questionamentos demonstram a necessidade de demarcacan
dos limites da [urisdicao constitucional, especialmente no que tange a uma
atividade com status normativo, ja que aqui emaiar a ponto de tensao entre
a exercicio da funcao jurisdicional e a atividade parlamentar.

Com esse proposito, busca-se nao reduzir a importancla que a Poder
[udiciario alcancou no espaco democratico atual, vista que megavel consti
tuir-se como elemento chave no equilibria entre a atividade politica e a reali
zacao do texto constitucionaJ. Ao contrario, encontrar a ponto exato em que
a funcao jurisdicional eexercida de modo legitime no ambiente dernocratico
etarefa essencial para que a [urisdicao constitucional continue a gozar do
prestigio e relevancia que the atribuiram as mais diversas instancias socials
e politicas no decorrer dos tempos.
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Crise da democracia representativa, orc;:amento
participativo e resgate da cidadania

Rafael lanner Silva I

1 Introducao

Os escandalos polfticos que - com uma frequencia anual, mensal e,
agora, quase semanal - pulularam nestes mais de 20 anos de redemocra
tizacao brasileira trazem a Iume uma constatacao: a democracia represen
tativa, tal como atualmente conhecida e praticada em diversos paises do
globe, esta em crise.

Uma crise de legitimidade, consubstanciada na incapacidade do citado
modele polftico de concretizar os valores dernocraticos maiores: soberania
popular, cidadania, justica social, dignidade da pessoa humana e pluralismo
polftico.

Paulatinamente, ganha forca e destaque na ciencia politica, nacional
e internacional, a corrente polftico-filos6fica que sustenta a necessidade de
resgate da soberania popular e de uma (rejpolitizacao da cidadania atraves
do incremento da participacao do cidadao comum nas decis5es polfticas
substanciais. Ea teo ria da democracia participativa.

Destarte, tomando como base tal quadro, 0 presente trabalho pre
tendera analisar 0 instituto do orcarnento participativo - processo demo
cratico de deliberacao popular sobre a destinacao de parte ou da totalidade
dos recursos orcamentarios, ja implementado em diversos municfpios e em
alguns estados do pais -, suas potencialidades e limites como instrumento
de efetivacao da democracia participativa e, consequentemente, de resgate
da cidadania.

1 Juit"federal substituto.



Escola de Magistratura Federal da 1i!Regiao

2 A crise da democracia representativa e os novos caminhos
democracia participativa

2.1 A democracia representativa e a concepcao hegernonica
democracia

Ademocracia representativa pode ser definida como modelo demo
cratico pautado na ideia de mandata politico, atraves do qual representantes,
eleitos mediante votacao em sufragio universal, exercem a poder politico
em nome do povo e para ele.

Fruto do triunfo de uma concepcao elitista e hegemonica de demo
cracia, a qual teve em Joseph Schumpeter um dos seus maiores expoentes
que, rompendo com a ideia de democracia, enquanto soberania, a enxergava,
exclusivamente, como metoda procedimental de formacao de governos e
construc;:5esde decis5es politicas- (SANTOS; AVRITZER, 2003, p. 45), a de
mocracia representativa consolidou-se no seculo xx como modelo polftico
adotado pela quase totalidade dos Estados dernocraticos do mundo.

Como bem salientado par Boaventura de Sousa Santos e Leonardo
Avritzer, a debate democratico, que imperou na primeira metade do se
culo XX, foi marcado pelo embate entre duas concepc;:5es de mundo: uma
conhecida par Iiberal-democratica e outra de cunha marxista. Ambas, a sua
maneira, procuraram responder a tres quest5es fundamentais: "a da relacao
entre procedimento e forma, a do papel da burocracia na vida dernocratica
e a da inevitabilidade da representacao nas democracias de grande escala"
(SANTOS; AVRITZER, 2003, p. 44).

Em resposta as crfticas feitas pela teoria marxista a ausencia de efe
tiva democracia nos Estados conternporaneos, as defensores da dita con
cepcao hegernonica, capitaneados par Schum peter, ofereceram a sofisma
da democracia como forma e nao como substancia,

Adotando integralmente a argumento da manipulacao dos individuos
nas sociedades de massa, a doutrina schumpeteriana sustentou que esses
individuos, ao se imiscuirem nas decis5es politicas, cederiam a impulsos

2 Na esteira da concepcao elitlsta de democracia concebida per Schumpeter, pode-se cltar as obras
de Berelson, Robert Dahl. Giovanni Sartori e Eckstein, analisadas por Carole Pate man em seu livro
Participacao e teoria democnitica (PATEMAN apud MELD, 2001, p. 29).
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irracionais e extrarracionais, razao pela qual a sua participacao deveria se
restringir a escolha de seus representantes.

Desenvolvendo 0 raciocfnio schumpeteriano, Norberto Bobbio veio
nao s6 a identificar a democracia como um conjunto de regras para forma
c;:ao de governos representativos e de maiorias, ratificando uma concepcao
hegemonica de democracia que percorre 0 caminho do pluralismo valora
tivo a reducao da soberania, como tarnbern identificii-la com as regras do
processo eleitoral.

Contudo, diferentemente de Schumpeter, 0 jurista Italiano entendia
que a indesejabilidade da participacao dos individuos decorreria do au
mento da complexidade social nas democracias contemporaneas (SANTOS;
AVRITZER, 2003, p. 45).

No que tange a questao atinente ao papel da burocracia nas demo era
cias contemporaneas, os te6ricos da aludida concepcao hegemonica - com
destaque, novamente, para Bobbio -, radicalizando 0 argumento de Max
Weber acerca da inevitabilidade burocratica" e desprezando, entretanto, a
preocupacao weberiana relativa ao aumento do controle da burocracia sobre
o individuo moderno, pontificaram que a existencia de Instituicoes burocra
ticas publicas e privadas seria mera consequencia da opcao do individuo
-cidadao pela sociedade de consumo de massa e pelo Estado de bern-estar
social.

Abdicar do controle sobre as atividades polfticas e economicas em
favor de tais burocracias seria a preco pago pelo indivlduo-cldadao para
conviver no modelo de sociedade e de Estado por ele escolhidos (SANTOS;
AVRITZER, 2003, p. 47). Sao as palavras de Bobbio:

3 Segundo Santos, Max Weber inaugurou uma linha de questionamento da teorla classlca da
democracia, destacando, no infclo do seculo passado, a Inevltabilidade da perda de controle
sobre 0 processo de decisao polftica e economica pel os cidadaos e seu controle crescente por

formas complexas de organizacao burocratlca. Para Weber, a emergencia de formas complexas
de administracao estatallevou aconsolidacao de burocracias especializadas na maior parte das
arenas geridas pelo Estado moderno. Todavla, 0 sociologo alemao alertou para 0 fato de que 0

fenomeno da aludida complexidade crtava problemas para 0 funcionamento da democracia,

uma vez que Instltula uma tensao entre a soberania crescente - controle dos governos pelos
governados - e a soberania decrescente _ controle dos governados pela burocracla. Tal alerta
pagece nao tel' sido observado - ou foi desprezado - pel os te6ricos da concepcao hegem6nica de

cWmocracia (SANTOS; AVRITZER. 2003, p. 46).
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[...]amedida que as sociedades passaram de uma economia familiar
para uma economia de mercado, de uma economia de mercado para
uma econornia protegida, regulada e planificada, aumentaram os pro
blemas politicos que requerem cornpetencias tecnicas, Os problemas
tecnicos exigent, por sua vez, expertos, especialistas... Tecnocracia e
democracia sao antiteticas: se 0 protagonista da sociedade industrial
o especialista, impossivelque venha a ser 0 cidadao comum (808B10
apud SANTOS; AVRITZER, 2003, p. 74).

Por fim, os arautos da concepcao hegernonica de democracia justifi
caram a inevitabilidade da representacao polftica nas democracias de larga
escala atraves de urn raciocinio simplista e quase maternatico:

[...] quanto menor foruma unidade democratica, maior sera 0 potencial
para a participacao cidada e menor sera a necessidade para os cida
daos de delegar as decis6es de governo para os seus representantes.
Quanto maior for a unidade, menor sera a capacidade para lidar com
problemas relevantes para os cidadaos e maior sera a necessidade dos
cidadaosde delegardecis6espara os seus representantes (DAHL apud
SANTOS; AVRITZER, 2003, p. 48).

Sob outro prisma, Stuart Milljustifica a representacao na capacidade
de as formas representativas expressarem as distribuicoes das opinioes no
seio da sociedade, sendo a assembleia representativa urn verdadeiro espelho
das tendencias dominantes do eleitorado (MILL apud SANTOS; AVRITZER,
2003, p. 49).

Todavia, apesar de ter "vencido" 0 "embate democratico", perdurando
ate os dias atuais como modele politico mais adotado pelos pafses do globo
e sendo muitas vezes apresentada como unica solucao para 0 problema da
governabilidade nas democracias de grande escala, a democracia represen
tativa nunca esteve invulneravel a criticas.

Tais crfticas convergem para urn ponto central e nevralgico, qual seja,
a questao da ausencia de legitimidade das democracias representativas e da
violacao ao principlo-mor da soberania popular, guardando, assim, fntima
relacao com as concepcoes nao hegemonicas de democracia, nascidas tam
bern no pas-guerra e que serao abordadas mais adiante.

As primeiras crfticas ao modelo dernocratico representative re
montam ao seculo XVIII, e tern em Jean-jacques Rousseau 0 seu principal
expoente.
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Defensor ferrenho do ideal de soberania popular, 0 filosofo frances
radicalizava em seu discurso, ao conceber a democracia direta como unico
modele polftico que viabilizaria 0 exercicio do poder soberano. Para 0 au
tor de 0 contrato social, a soberania jamais poderia ser representada, haja
vista consistir essencialmente na vontade geral, a qual nao admitiria repre
sentacao, sob pena de ser distorcida ou desvirtuada. Daf por que Rousseau
vislurnbrava nos "deputados do povo" nada mais que meros cornissarios, os
quais, sozinhos, nada poderiam deliberar em definitivo, tendo de ser seus
atos, necessariamente, ratificados pelo titular do poder soberano (ROUSSEAU
apud MELO, 2001, p. 27).

Com efeito, 0 repudio do tea rico do iluminismo arepresentacao po-
litica pode muito bern ser condensado na seguinte passagem:

o povo ingles pensa que e livre; engana-se profundamente, ele so
mente 0 e durante as eleicoes dos membros do parlamento; logoque
sejam eleitos, torna-se escravo, nada e. Nos curtos momentos de sua
liberdade, 0 uso que dela faz, bern merece que a perea (ROUSSEAU
apud MELO, 2001, p. 27)4.

A concepcao rousseauniana de democracia representativa como mo
delo infenso asoberania popular reverbera nos seculos seguintes, em autores
do quilate de Karl Marx (XIX) e Antonio Gramsci (infcio do seculo XX). Este
ultimo, com direta Influencla do marxisrno, aponta 0 "autogoverno das massas
operarias" como unica hipotese de uma democracia plenamente realizavel,
fundamento de urn novo modelo de socialismo (AMARAL, 2001, p. 32).

Por outro lado, eimperioso registrar que a tensao existente entre
modele dernocratico-representativo e soberaniajlegitimidade populares
tarnbem foi observada por pensadores liberais e conservadores.

4 Todavia. consoante bern observado por Monica de Melo, nao se pode olvidar que 0 proprio Rous
seau nao desconhecia as dificuldades de urn regime de democracia direta, chegando, assim, a uma
paradoxal ccnclusao: "Se se [sic] tomar 0 termo no rigor da acepcao, jamais exlstiu verdadeira
democracia e jamals existira. Econtra rio aor-dem natural que 0 grande numero governe e que
o pequeno seja governado. Nao se pode imaginar que 0 povo fique continuamente reunido para
cuidar dos negoctos publlcos [...] Ademais, quantas coisas dificeis de reurur supde este governo?
Primeiro, urn pequeno Estado, em que seja facil reunir 0 povo e em que cad a cidadao possa facll
mente conhecer os demals: em segundo lugar; uma grande simplicidade de costumes, que antecipe
uma infinidade de neg6cios e as discuss5es espinhosas; segue-se bastante igualdade nas classes e
nas rlquezas [...] Se houvesse urn povo de deuses. ele se governaria democraticamente. Naoconvem
a ho~ns um governo tao perfeito" (ROUSSEAU apud MELD, 2001, p. 27).
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Hannah Arendt, por exemplo, reconhece a incapacidade do sistema
representativo de ensejar a participacao do cidadao nos assuntos publicos,
concluindo que a democracia representativa se transformara em uma es
pecie de oligarquia, na qual "a felicidade publica e a liberdade publica se
converteram, de novo, em privileglo de uns poucos" (ARENDTapudAMARAL,
2001, p. 32).

Igualmente, Norberto Bobbio, ilustre defensor da democracia re
presentativa ou parlarnentar, reconhece as limitacoes a participacao por
ela trazidas:

Na sociedadecapitalistaavancada, onde 0 poder econornico e sempre
mais concentrado, a democracia, apesar do sufragio universal, da for
macae de partidos de massa e de um grau bastante alto de mobiliza
~ao politica, nao conseguiu manter as proprias promessas, que eram,
sobretudo, de tres ordens: participacao [...], controle a partir de baixo
[...] e liberdade de dissenso (BOBBIO apud AMARAL, 2001, p. 32).

Ao final, chega 0 filosofo Italiano a expressiva conclusao: "0 metodn
democratico, como e praticado no sistema capitalista, nao parece permitir
a transformacao do sistema, isto e, a passagem do sistema capitalista ao
socialista" (BOBBIO apud AMARAL, 2001, p. 33).

Por conseguinte, essa peculiar conclusao abre caminho para se espe
cular sobre uma questao mais profunda, qual seja, a exata rela~ao/conexao

entre democracia representativa e capitalismo.

Nesse particular, Santos e Avritzer, magistralmente, exp6em que a
concepcao hegemonica de democracia (leia-se democracia representativa)
foi a saida encontrada pelos teoricos liberais para estabilizar a tensao entre
democracia e capitalismo. De acordo com tais autores, essa estahilizacgo se
operou da seguinte forma:

[...] pela prioridade conferida aacumulacao de capital em relacao a
redistribuicaosociale pela limitacao da participacaocidada, tanto in
dividual quanta coletiva, com 0 objetivo de nao"sobrecarregar" demais
o regime democratico com demandas sociais que pudessem colocar em
perigo a prioridade de acurnulacao sobre a redistribuicao (SANTOS;
AVRITZER, 2003, p.59).

Ora, de posse desses indispensaveis ensinamentos, nao e dificilperce
ber 0 porque da procedencia das crfticas acima citadas: a democracia repre
sentativa, forjada como instrumento de concretizacao dos ideais liberais - e
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no seculo XX, neoliberais -, exclui do ambiente dernocratico dois conceitos
bastante caros a nocao de soberania popular e cidadania, quais sejam, par
ticipacao popular e justica social.

A crise da democracia representativa advem, portanto, de um para
doxo insuperavel: a sua facilidade em se impor como pretenso instrumento
democratico e a sua incapacidade de concretizar os valores maiores da de
mocracia substancial: a soberania, a cidadania, a [ustica social, a dignidade
da pessoa humana e 0 pluralismo politico.

o carater instrumental, competitive, individualista e elitista desse
modelo de democracia instaura um divorcio insuperavel entre a vontade
popular soberana e a vontade individual do mandatario politico, transfor
mando em mero objeto 0 povo-Icone de Rousseau, sujelto/titular do poder
soberano, bem como pulverizando a nocao de cidadania ativa como indis
pensavel participacao nos negocios publicos, Igualmente, a instauracao de
praticas patrimonialistas e clientelistas na gestao da coisa publica veio ra
tificar a incapacidade do modelo democriitico representativo de responder
as demandas sociais.

Finalmente, a solucao simplista e exclusivamente geografica encon
trada pela concepcao hegemonica para 0 problema das escalas - isto e, 0

problema do tamanho do territorto e da populacao dos estados - ainda
deixa insoluvel a questao da representacao das multiplas identidades sociais.
lsso porque a sua nocao de representatividade, fundada exclusivamente no
metoda de decisao por maioria, nao garante a adequada expressao de identi
dades minoritarias no parlamento, fechando as vias de acesso ao pluralismo
politico (SANTOS; AVRITZER, 2003).

De forma didatica, Amaral (2001) faz um inventario daquilo que con
sidera as principals restricoes da democracia representativa a democracia
substancial, a saber: a) burocratlzacao do aparelho estatal e aumento do
poder politico decisorio da burocracia, com predominancia do tecnicismo
no processo decisorio, em detrimento da soberania popular; b) massificacao
da sociedade civil, apatia politica e manipulacao do consenso; c) ausencia de
controle social efetivo sobre 0 aparelho politico e de responsabllizacao: d)
restricoes ao pluripartidarismo e ao pluralismo ideologico: e) baixa participa
cao popular no processo de tomada de decis6es politicas; f) perpetua~ao do
conservadorismo, diante da impossibilidade de mudanca social atraves dos
mecanismos parlamentares instituidos; g) reducao da participa~ao cidada
np6 eleicoes, reduzidas a um processo de uma escolha entre poucas opcoes
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e convertidas em mero mecanismo administrativo; h) contraIe da agenda
politica pelos grandes partidos politicos e pelos meios de cornunicacao
massas; i) substituicao da vontade dos representados pela vontade dos re
presentantes; j) facilidade para a a,ao dos lobbies e representacao direta dos
grupos de interesse; k) representacao mediatizada pelo poder economico,
pelo abuso do poder politico e pela manipulacao dos meios de comunicacan
de massa (AMARAL, 2001, p. 53).

Expostas as fraturas do modelo democratico representativo e detec
tada a necessidade de correcoes de rum0, cabe, agora, analisar as teorias que,
a despeito de partirem dos pontos de questionamento supra-abordados,
fornecem uma leitura rna is apurada sabre as instrumentos necessaries a
efetivacao da democracia substancial.

2.2 As concepcoes nao hegemonicas e a busca pela democracia
participativa

2.2.1 As concepcoes nao hegernonlcas e a participacao social

Surgidas tambern no pas-guerra mundial, ao largo da formacao da
concepcao hegernonica de democracia, as concepcoes nao hegemonicas pos
sufram em seu nascedouro a mesma preocupacao polltico-filosofica que
aquela primeira, qual seja, a de fornecer respostas satisfatorias as questoes
da relacao entre procedimento e forma, do papel da burocracia na vida de
mocratica e da real importancia da representacao,

Cantudo, enquanto a reconhecimento da pluralidade humana, em
Schumpeter, se da a partir da suspensao da ideia de bern cornum, nas con
cepcces nao hegemonicas, tal reconhecimento e perseguido pela "enfase na
criacao de uma nova gramatica social e cultural, articulado com a 'procura
de uma nova institucionalidade da demoera cia" (SANTOS; AVRlTZER, 2003,
p. 51). Aqui, a democracia e vista como uma gramatica de organizacao da
sociedade e da relacao entre esta e a Estado.

5 Aprovelta-se a oportunidade para registrar que 0 presente trabalho, apesar de nao desconsiderar
os efeitos perversos dos meios de comunicacao de massa sobre a democracia, berncomo a necessaria
democratizacac do acesso aos meios mldlaticos, nao ira tecer maiores consideracces acerca do
tema, a fim de nao extrapolar os limites estritos da proposta originalmente apresentada. Como
sugestsc de tettura. reporta-se ao livro do inlgualavel Paulo Bonavides e ao texto do professor
Roberto Amaral, constantes da referenda bibliografica deste trabalho.
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Tais concepcoes, que ganharam forca a partir da decada de 1960,
surgindo como lema dos movimentos estudantis da Nova Esquerda (COSTA,
2006), podem muito bern ser observadas nas obras de Lefort, Casto ria dis,
Lechner, Nun, Boron e Cohen (SANTOS; AVRlTZER, 2003, p. 50), mas e em
[urgen Habermas que encontram a seu maior expoente e difusor.

De fate, Habermas foi a autor que melhor contribuiu para uma rnu
danca de perspectiva, ao pensar no procedimentalismo dernocratico como
pratica social, e nao mais como metoda de constituicao de governos.

o filosofo e sociologo alernao reintroduziu a dimensao social, pro
pando dais elementos no debate democratico conternporaneo, quais sejam,
a importancia da esfera publica e a papel dos movimentos sociais (SANTOS;
AVRITZER, 2003, p. 52).

Para Habermas, a esfera publica seria a "espaco no qual indivfduos
(mulheres, negros, trabalhadores, minorias raciais) poderiam problernati
zar em publico uma condicao de desigualdade na esfera privada" (SANTOS;
AVRlTZER, 2003, p. 52), permitindo-Ihes questionar a sua exclusao dos ar
ranjos politicos tradicionais. Tal esfera, distinta das esferas do mercado e do
Estado, seria regida par um principio de deliberacao amplo, cansoante a qual
"apenas sao validas as deliberacoes que contam com a assentimento de todos
as indivfduos participantes de um discurso racional" (HABERMAS apud SAN
TOS;AVRlTZER, 2003, p. 52). Ou seja, para que contenham legitimidade, as
decisces politicas devem can tar com 0 consenso dos atores sociais; consenso
este firmado em processos racionais de discussao e deliberacao (SANTOS;
AVRITZER, 2003, p. 52). Note-se que tallegitimidade, apesar de ser obtida
atraves da aplicacao da regra da maioria (tfpica do modelo dernocratico
representativo), advern de um processo deliberativo, no qual importa mais
a forma como a maioria foi construida do que a simples resultado numerica
(COSTA, 2006).

Em outra ponta, ganha destaque na teo ria habermasiana a papel dos
movimentos socials na institucionalizacao da diversidade cultural. Para a
autor alemao, "as movimentos sociais estariam inseridos em movimentos
pela ampliacao do politico, pela transformacao de praticas dominantes, pelo
aumento da cidadania e pela insercao politica de atores sociais excluidos"
(SANTOS; AVRITZER, 2003, p. 53), promovendo, assirn, uma transformacao
da gramatica social.

lsso pode ser melhor observado nos processos de redernocratizacao
cJPs paises suI-americanas na decada de 1980, que inseriram novos atores no
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cenario politico. Cada qual foi marcado pela atuacao de movimentos sociais
que, asua maneira, questionaram uma grarnatica social e estatal de exclusan
e propuseram como alternativa uma rnais inclusiva (COSTA, 2006), reivindi
cando direitos de moradia, de acesso a bens publicos locais, de participa<;ao
e de reconhecimento da diferenca.

Em resume, a teoria habermasiana foi importante par retomar as
tres questoes fundamentals, ja referidas anteriormente. Primeiramente, ao
vincular procedimento e participacao social, tratando a democracia como
substancia. Em segundo lugar, ao questionar, atraves da nocao de participa
<;ao social, a adequacao da solucao nao participativa e burocratica ao nfvel
local, recolocando a problema da escala no interior do debate democratico.
Por fim, ao evidenciar a problema da relacao entre representacao e diversi
dade cultural e social (SANTOS; AVRITZER, 2003, p. 53).

2.2.2 Democracia participativa: nocao e delirnitacao

Do embate teorico travado entre as concepcoes hegemonica e nao
hegemonica de democracia e, principalmente, em razao do destaque dado
par esta ultima a importancia da participacao popular para a resgate da
soberania e da cidadania e para a legitlmacao das polfticas publicas estatais,
surge a modelo polftico denominado por rnuitos de democracia participativa.

De acordo com a loglca do modelo democratico particlpativo, as deci
s6es politicas so se revestem de legitimidade quando advindas de processos
de discussao e deliberacao populares, orientados pelos principios de inclusao,
do pluralismo, da igualdade participativa, da autonomia e da justica social.

Subverte-se, assim, a logica do poder politico tradicional, recuperando
a dimcnsao publica da questao social, em contraposicao asolucao privatista
do ideario neoliberal para a solucao dos problemas sociais (LUCHMAN, 2006).

Na democracia participativa, a aludida legitimidade e garantida seja
pela participacao popular direta nas decis6es politicas substanciais (via
referenda au plebiscita) e na atividade legiferante (via iniciativa popular
de leis), seja pela participacao em instancias publicas interrnediarias, de
carater deliberativo e nao estatal", tais como as orcamentos participativos.

Exige-se, portanto, "uma nova formatacao institucional, que faca ga
rantir que a definicao e a resolucao das demandas sociais surjam de discus
s6es efetivamente democraticas" (LUCHMAN, 2006).

6 0 que,de certa forma, remete anocno de esfera publica de Habermas, conforme vlsto anterlormente.
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Eem Luchman (2006), novarnente, que se encontra a definicao mais
sintetica de democracia participativa, que, para a autora

[...] configura-se como um processo publicoe coletivode deliberacao
politica,pautado em um conjunto de pressupostos, tais como: 0 cara
ter de publicidade, a articulacao entre 0 pluralismo e a construcao do
interesse comum; a participacao igualitaria de diferentes cidadaos: a
necessidade de forrnatacao de um processo decisorio advindo de dis
cussces coletivase publicas: e, por fim, 0 estabelecimento de mecanis
mos que reduzam ejou subvertam 0 quadro de dificuldades (exclusao
e desigualdades) aparttcipacao. dando oportunidade aampliacao dos
grupos e dos cidadaos envolvidoscom a dinamica deliberativa.

Outrossim, Amaral (2001, p. 57) fornece urn conceito extenso, porern

mais abrangente:

A democracia participativa compreende, senao 0 consenso, a ampla
consulta popular e,dela consequente, 0 compromisso de todos os ato
res sociais afetados, a Integracao de todos os povos,a busca de novas
expressoes do coletivo,a descentraliza<;ao das iniciativas e da gestao,
a desconcentracao administrativa e funclonal, a desconcentra~ao do
poder, a quebra do monopolio da politica pelas classes dominantes.
Ela com preende a smergencia, no cenario da politica, com poder de
cisorio, das instituicoes populares e sociais das mais diversas indoles,
cuja organizacao enseja e estimula, desde agrupamentos espontaneos
e conjunturais aglutinados para resolver um problema concreto, ate
amplos movimentos como, por exernplo, pelos direitos da mulher, a
defesa do consumidor,do meioambiente, a defesadas minorias contra
todas as formas de discriminacao, a protecao dos direitos humanos e a
denuncia de sua violacao, a defesa de interesses nacionais concretes, a
iniciativa legislativa e constitucional, bern como a utilizacao, desmis
tificada, popularizada, amargem do controle estatal, de novos meios
eletronicos, como as radios comunitarias, as redes de computadores
e todos os meios e instrumentos tecnol6gicos disponiveis. Enfim:par
ticipacao dos governados na vontade governativa.

A democracia participativa ja encontra amparo normativo em diver
sos diplomas internacionais, assim como na Constituicao Federal de 1988.
Monica Melo (2001, p. 60-67) faz urn inventario de tais diplomas interna
cionais, dando enfase maior aos seguintes: a) art. 25 do Pacta Internacional
de Direitos Civis e Politicos, de 1966, ratificado pelo Brasil em 1992'; b) art.

7 Ar~5. Todo cldadao ten1 0 direito e a posstbiltdade [...J: a) de participar da conducao dos assuntos
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23 da Convencao Americana sobre Direitos Humanos ("Pacto de San jose da
Costa Rica"), de 1969, tambern ratificado pelo Brasil em 1992', e c) art. XX
da Declaracao Americana dos Direitos do Homem, de 19489.

Igualrnente, a democracia participativa foi 0 modelo politico adotado
pela Constituicao Federal de 1988 (MELO, 2001; BONAVIDES, 2003; BENEVI
DES, 2003), a despeito de ainda ser tfmida a sua efetivacao no ordenamento
juridico patrio,

A consagracao constitucional do modelo dernocratico participativo
foi fruto da luta intensa dos movimentos populares, que voltaram a ganhar
espaco no Brasil a partir da campanha eleitoral para 0 Congresso Nacional,
em 1986, e da discussao sobre a composicao da Assembleia Nacional Cons
tituinte, que seria instal ada em marco de 1987.

Diversos setores sociais e forcas politicas com representatividade po
pular organizaram-se para debater e difundir suas propostas sobre a forma e
o conteudo da Ccnstituicao que estava por vir. Criaram-se plenarios, comites
e movimentos pro-participacao popular na Constituinte. juristas do quilate
de Fabio Konder Comparato, jose Afonso da Silva,Pinto Ferreira e Dalmo de
Abreu Dallari apresentaram anteprojetos de Constltuicao, conferindo grande
destaque aparticipacao popular. Como bern assevera Maria Victoria Bene
vides, "pela primeira vez em nossa hist6ria politica, a sociedade se organiza
com tal nivel de participacao" (BENEVIDES, 2003, p. 123).

Apesar de nao contarem com a participacao inicialmente almejada,
tals movimentos conseguiram garantir 0 direito aapresentacao de ernendas
popula res, a serem apreciadas pela Assembleia Constituinte. E foi atraves
dessas emendas e da lndispensavel pressao dos movimentos populares a
elas ligados que se conseguiu incluir no texto constitucional os institutos
participativos do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular legislativa
(BENEVIDES, 2003, p. 124-125).

publicos, diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos; [...].

BArt. 23. Direitos Polfticos: 1. Todos os cldadaos devemgozardos seguintes direitos eoportunidades:
a) de participar na direcao dos assuntos publlcos, diretamente ou por meio de representantes
livremente eleitos [...].

9 Art. XX Toda pessoa, legalmente capacltada, tern 0 dlrelto de tomar parte no governo de seu
pais, quer diretamente. quer atraves de seus representantes, e de partlclpar das elelcoes, que se
prccessarao por voto secrete, de uma maneira genu ina, periodica e livre.
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Do embate de forcas e ideologias instaurado na Assembleia Nacional
Constituinte, exsurge vitorioso 0 ideal democratico participative, a despeito
de pouco difundido e praticado no cotidiano politico nacional. Com efeito,
a Constituicao de 1988 sinaliza, ja em seus primeiros dispositivos, 0 triunfo
da democracia participativa, ao dispor no paragrafo unico do seu art. 1Q

que "todo 0 poder emana do povo, que 0 exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituicao",

No decorrer do texto constitucional, 0 constituinte originario traca
os contornos dessa participacao popular direta, ora de forma implicita, ao
estabelecer como princfpios maximos da Republica Federativa do Brasil
valores tao perseguidos pela democracia participativa'", ora de maneira
explicita e objetiva, ao prever: a) 0 pleblscito, 0 referendo e a iniciativa po
pular legislativa (art. 14), em nivel municipal (art. 29, Xlll), estadual (art.
27, § 4Q

) e federal (art. 61, § 2Q
) ; b) 0 carater dernocratico e descentralizado

da adminlstracao da seguridade social, mediante gestao quadripartite, com
participacao dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do
governo nos orgaos colegiados (art. 194, paragrafo unico, VII); c) a partici
pacao da comunidade nas aedes e nos services publicos de saude (art. 198,
Ill); d) a participacao da populacao na forrnulacao de politicas e no controle
das acoes governamentais relacionadas aassistencia social (art. 204, II); e)
a gestae democratica do ensino publico (art. 206, VI); f) a cooperacao das
associacoes representativas no planejamento municipal (art. 29, XII); g) a
participacao dos produtores e dos trabalhadores rurais no planejamento e
na execucao das politicas agricolas (art. 187).

Para encerrar a sucinta abordagem acerca do terna, vale registrar 0

alerta da doutrina, no sentido de que a democracia participativa, alern de
nao se confundir com a democracia direta - como aquela praticada na Gre
cia Antiga e ainda em alguns cant6es suicos -, nao representa a supressao
completa do modelo dernocratico representative.

Nesse sentido, Monica de Melo (2001, p. 30) rejeita a identlficacao
da democracia participativa com a dernocracia direta e, simultaneamente,
julga falso 0 dilema que contrap6e participacao e representacao. uma vez
que ere ser possfvel e desejavel a articulacao entre democracia participativa
e democracia representativa.

10 Nos.~termos do art. 12 da Constltulcao Federal, a soberanla, a cldadania. a dignidade da pessoa

hu;mana e 0 pluralismo politico.
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Outra nao e a liqaode Amaral (2001, p. 54 e 56), que assim se posic] n

oponto de partida da democraciaparticipativa ou capila ' d·
• •• I r, ea e

cracia representanva, cujas conquistas - como 0 sufragi ,
t

di 0 umvers
vo 0 ireto e secrete,mandatocomtermo certo liberdade I I''d" id " ,epura IS
part! ana e I eologico - sao aprofundadas substituind,. , d ' ,o-sea Pf
mmencia a representacao pela participacaopermanente do cidad
seja atendendoa mecanismos de consulta, seja principalmente pari'
pand~ do processodeliberative,administrative ou parlarnent
questaocentral da democracia particlpativa, direito de qua tar, [.,.
't t , ',,' ragera,
e an 0 rmmmizar a intermediacao - inerente ademocracia indlr
- quanto, e paralela e progressivamente,substituir a representa
assim como a conhecemos, pela manifestacao direta da sobera "
um processode construcaogradual que naocompreende0 banimen
de todas as formas de representacao (v,g, Poder Legislativ )

tibiliddO,masscompa I, I I a e com a~ueles instrumentos de participacao popul
que implicarn mtervencaodogovernadona governancae seu contr
sobre as govern antes. 0

Conclui-se, porta~to, que 0 arduo projeto de resgate da soberani
popular, de ressignificacao da cidadania - que de passiva passa a ser at'
e debus:a par justica soci~l passa, necessariarnente, pela introducao e c~A
crenzacao gradual e definitlva de mecanismos dernocraticos participativos
atrelada a uma ampla reforma politica do modelo representativo de mod'
a recuperar a legitimidade nunca antes obtida", '

Sem ignorar ~ importancia das outras formas de participacao popular,
bem como a necessidade de reforma das instancias representativas este
trab~lho pretendera,.especificamente, analisar a instituto do orqa~ento
participattvo, seus lirnites e potencialidades como instrumento de efetivacao
da democracia participativa e, par consequencia, da cidadania.

11 No que range ~ ~efor~a d~ modelo democratlco representative, encontram-se na pauta do dia
tema~ c~mo a ficha limpa ,0 financiamentc publico de campanha, a fidelidade partidarla a Im-
perativldade do mandato politico (meios de controle popular sabre a atlvldade d 'ttl . A 0 seu represen-
a,n : par ~mentar), a l~f1uen~ia negativa das pesquisas eleltorais sobre a formacao da oplniao

publica, a Implementacao do sistema distrital mlstc a regular prestacao de cont dt t ,,. as a represen-
.an e perante .o~ rep~esentadosetc. Para estudo aprofundado destes e de outros temas r-elatives
a reforma politica, Vide a livro Reforma po/ftica e cidadania, de Maria Victoria Benevides F'b'
Kerche e Paulo Vannuchi (Orgs.}, Ed. Fundacao Perseu Abramo, 2003. ' a 10
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3 0 ofl;amento participativo

3.1 Origem, fundamentos e conceito

Projetado e implantado pioneiramente em 1989, no municipio de
porto Alegre/RS - embora ja se pudesse vislumbrar embrioes de gestae
publica de carater participativo no final da decada de 70, como indiciam
as experiencias ado tadas nos municipios de Lajes/SC, Boa Esperanca/Es e
Piracicaba /SP (LUCHMAN, 2006) -, a orcamento participativo conta, hoje,
com significativa repercussao nacional e internacional, sendo adotado em
mais de cem municfpios brasileiros, alem de inspirar outras experiencias
participativas, a exemplo das instituidas em Montevideu/Uruguai, Cordoba/
Argentina, Saint-Dennis/Franqa (AVRITZER, 2006) e Buenos Aires/Argen
tina (NAVARRO, 2006), e de ser tema de intenso debate e analise nos meios

academicos,
Apesar do baixo porcentual de municipios brasileiros envolvidos com

a OP,ha de se reconhecer, em termos qualitativos, a relevancia e influencia
de tal experiencia no cenario politico nacional. haja vista ter sido adotada,
a partir de 2001, em grandes matropoles regionais, como Recife, Bela Ho-

rizonte e Porto Alegre,
oreconhecimento e prestigio internacional dessa inedita experiencia

participativa evidenciam-se a partir de meados da decada de 90, quando se
torna frequente a mencao ao OP em seminaries e conferencias internacio
nais", gerando tamanha demanda de cidades e provincias de divers as paises
por troca de informaqaes e convites de visitas aos tecnicos da Prefeitura de
Porto Alegre, a ponto de se implementar um setor proprio no ambito da ad
mintstracao municipal para atender exclusivamente agama de interessados,

Par conseguinte, a sucesso do OP guindou a cidade de Porto Alegre
ao patamar de referencia mundial em gestae participativa, a ponto de leva-la
a liderar, na decada de 90, urn movimento a favor da introducao de insti
tuiqaes de orcamento participative nas cidades dos paises que integram a
Mercosul'" (NAVARRO, 2006; SANTOS, 2003b, p. 460), No ambito politico-

12 Aexemplo da Conferencia Mundial das Nacces Unidas sobre Assentamentos Humanos - Habitat
II, realizada no mes de junho de 1996 e que premlou a modelo de gestao de recursos munlclpals
porto-alegrenses, elegendo a "admlnistracao popular" de Porto Alegre como uma das quarenta

Inovacoes urbanas em tad a 0 mundo (NAVARRO, 2006; SANTOS, 2003, p. 460).

"13 ~almente. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguat.
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-filos6fico, a orcamento participativo guarda nitida relacao com as ideais de
democracia participativa, ao se configurar como instituto publico e coletivo
de deliberacao polftica, pautado pela igualdade de participacao entre cida
daos, pela busca do consenso, pel a 16gica redistributiva e pela legitirnacao
das politicas publicas.

No ambito normativo-constitucional, apesar da inexistencia de men
cao expressa ao instituto, ha de se reconhecer que a orcarnento participativo
encontra substrata em todos as principios e valores democratico-participatt
vas inseridos pel a Assembleia Constituinte na Ccnstituicao Federal de 1988,
tanto naqueles elencados como fundamentos e objetivos fundamentais da
Republica Federativa do Brasil, insertos no art. l Q (soberania, cidadania, de
mocracia participativa) e no art. 2Q [reducao das desigualdades socials, cons
trucao de uma sociedade solidaria], quanta naqueles mais especificos, que
tratam da deflnicao, deliberacao e gestae de politicas publicas, ressaltados:
a) a carater dernocratico e descentralizado da adrninistracao da seguridade
social, mediante gestae quadripartite, com participacao dos trabalhadores,
dos empregadores, dos aposentados e do governo nos orgaos colegiados
(art. 194, paragrafo uruco, VII); b) a participacao da comunidade nas aedes e
nos services publicos de saude (art. 198, Ill); c) a participacao da populacao
na formulacao de politicas e no controle das acoes governamentais relacio
nadas it assistencla social (art. 204, II); d) a gestae democratica do ensino
publico (art. 206, VI); e) a cooperacao das associacoes representativas no
planejamento municipal (art. 29, XII); f) a participacao dos produtores e dos
trabalhadores rurais no planejamento e na execucao das politicas agricolas
(art. 187).

Outrossim, a orcamento participativo, ao ser proposto como instru
menta de ftscalizacao do processo orcarnentario, conferindo maior transpa
rencia e eficiencia it atividade estatal de elaboracao e execucao do orcamento
publico e, assim, combatendo praticas tradicionais de clientelismo e exclusao
social, impoe-se como mecanismo de concretizacao dos principios constitu
cionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e
da eflciencia, que pautam a atuacao da adminlstracao publica (art. 37, caput,
da CF/1988).

Par oportuno, vale apontar que a dispositivo constitucional inserto
na alinea "b" do inciso II do § l Q do art. 61 da Constituicao Federal, a qual
reserva ao chefe do Poder Executivo a competencia privativa para a iniciativa
de leis que disponham sabre materia orcamentaria, nao representa 6bice 11
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instituicao do OP, haja vista que deve ser interpretado sistematicamente com
as demais dispositivos e principios do ordenamento juridico-constitucional
acima transcritos, entre as quais a principia da democracia participativa
assume destaque fundamental.

Ademais, "0 que e privativo e a iniciativa de aprssentacao do projeto
de lei e nao propriamente a sua elaboracao" (VITALE, 2006), a que nao impe
de a utillzacao do orcarnento participativo tanto na fase de elaboracao da lei
orcarnentaria quanta no momenta de flscalizacao da execucao do or,amento
aprovado pelo Poder Legislativo.

Par oportuno, no ambito infraconstitucional, a Lei de Responsabi
lidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) e a Estatuto da Cidade (Lei
10.257/2001) merecem destaque como substratos normativos do OP,uma
vez que aquela, ao tratar da transparencia na gestae fiscal, determinou a in
centivo it participacao popular e it realizacao de audiencias publicas. durante
as processos de elaboracao e de discussao dos planos, da lei de diretrizes
orcamentarias e dos orcamentos (art. 48, paragrafo unico).

o aludido Estatuto da Cidade foi cristalino no trato da materia, ao
definir como diretriz da politica urbana a gestae dernocratica das cidades,
par intermedio da participacao popular na forrnulacao, execucao e acompa
nhamento de planes, programas e projetos de desenvolvimento urbano (art.
2Q

, II), elencando, como urn dos instrumentos dessa participacao, a gestao
orcarnentaria participativa (art. 4 Q

, II, "f"), chegando ao ponto de alcar a re
alizacao de debates, audiencias e consultas publicas sabre as propostas do
plano plurianual, da lei de diretrizes orcamentarias e do orcamento anual ao
patamar de condicao obrigat6ria para aprovacao de tais diplomas legislativos
pela Camara Municipal (art. 44).

Par flrn, impende registrar que a participacao popular no processo
orcamentario vern garantida nas respectivas leis organicas da maioria dos
municipios que praticam a OP.

No plano conceitual, diversos sao as auto res que buscam a identi
ficacao dos elementos considerados essenciais para a caracteriza,ao do
orcamento participativo.

Pires, ao abordar a tema do orcamento participativo no estudo da
aludida experiencia no municipio de Bela Horizonte/Mtl, sintetiza as seus
aspectos mais elementares ao definir a OP como "a abertura do aparelho do
Estado it possibilidade da populacao participar diretamente das decisoes a

i
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respeito dos objetivos dos investimentos publicos, intervindo na confec~ao

da peca orcamentaria" (PIRES, 2001, p.17).

Ja Avritzer (2006), buscando urn conceito rnais analitico, que abranja
as diversas formas de OP existentes e, simultaneamente, forneca subsidios
para desmistificar 0 carater pretensioso e ilusorio de outras experiencias que
reivindicam 0 usa do termo, define 0 instituto do orcarnento participativo
como urn novo mecanismo de articulacao entre a demoeracia representati
va e a democracia participatlva, que estaria baseado em quatro elementos
ou caracteristicas, quais sejam: a) a cessao da soberania a urn conjunto de
assembleias regionais e ternaticas, das quais todos os cidadaos podem par
ticipar, com igual poder de deliberacao: b) a combinacao de elementos de
participacao a nivellocal (assembleias regionais e ternaticas] com elementos
de delegacao a nivel municipal, sob a forma de conselhos; c) a autorregulacao
soberana, sendo 0 conjunto de regras de participacao e deliberacao definido
pelos proprios participantes; e d) a inversao das prioridades de distribuicao
de recursos publicos a nivellocal, privilegiando os setores mais carentes da
populacao, atraves da adocao de formulas e criterios tecnicos.

Nesse mesmo diapasao, porern partindo de uma concepcao dlstribu
tiva de democracia, Santos (2003a, p. 512), conceitua 0 orcamento partici
pativo como "urn processo de tomada de decisao baseado em regras gerais
e criterios de justica distrtbutiva", ressaltando os seguintes elementos:

a) todos oscidadaos tern direito de particlpar, sendo que as organiza
coes cornunitarias nao detem, a este respeito, pelo menos formalmente,
status ou prerrogativas especiais; b) a participacaoe dirigida por uma
combinacao de regras de democracia direta e democracia representa
tiva, e realiza-se atraves de instituicoes de funcionamento regularcujo
regimento interne e determinado pelos participantes; c) os recursos
de investimento sao distribufdos de acordo comum metoda objetivo
baseado na cornbinacao de "criterios gerais" - criterios substantives,
estabelecidos pelas instituicoes participativas comvistaa definirprio
ridades - e de "criterios tecnicos" - criterios de viabilidadetecnica
ou econ6mica, definidospelo Executivo (SANTOS, 2003a, p. 467).

Jndispensavel e observar que a nocao de poder deliberativo popular,
direcionado adefinicao e destinacao dos investimentos publicos, perpassa
todos os conceitos e analises acima expostos, evidenciando-se como elemento
nuclear do orcarnento participative, sem 0 qual qualquer pretenso modelo
orcamentarto-partlclpatlvo se revelara mero arremedo dernocratico, de
carater populista e dernagogico.
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Assirn, concebe-seaqui 0 poder deliberativo popular como a bussola a ser
utilizada pelo estudioso do OP, a fimde separar 0 joio do trigo, 0 real do ilusorio,
as praticas potencial mente democratizantes dos meros "truques de rnagica",

De forma geral, 0 orcamento participativo pode ser definido e descrito
como uma esfera publica nao estatal de ambito local, por intermedin da qual
os atores sociais - membros de associacoes de bairro e cidadaos comuns
- negociam e deliberam acerca da destinacao de parte ou da totalidade dos
recursos publicos definidos em lei orcamentaria anual, selecionando as prio
ridades e definindo as obras a serem incluidas no Plano de Investimentnst
(SANTOS, 2003a, p. 512).

Geralmente, esse processo de negociacao e deliberacao compreende
duas etapas bern distintas. A primeira, que se opera em assembleias locais
de livre acesso e participacao direta de todos os interessados, na qual serao
definidas as areas de investimento, os empreendimentos e as obras con
sideradas prioritarias, e uma segunda, marcada pela constituicao de urn
conselho deliberativo, composto por delegados eleitos pelos participantes
da primeira etapa e perante 0 qual sera elaborado 0 orcarnento municipal

14 Conforme a licao de Rinaldo Segundo, 0 orcamentc publico possui urncarater instrumental, haja
vista que tem por escopo permitir a tmplementacao de politicas publicas e a atuallzacao dos pro
gramas e do planejamento governamental, possibilitando tanto a definicao e 0 direcionamento
das prioridades estatais, quanto 0 controle sobre as flnancas publlcas. Em uma analise perfunc
torte, pode-se afirmar que a atlvldade orcamentarla dos entes publicus federats, estaduais e mu
nicipais eregulada pelo Plano Plurianual- PPA, pela Leide Diretrizes Orcamentarias - LDO e pela
Lei Orcamentaria Anual - LOA. 0 Plano Plurlanual, previsto no § F do art. 165 da Constttutcao
Federal, e uma lei que regula os projetos governamentais de longa duracao, ou se]a, aqueles pro
gramas que ten ham existencia temporal superior a urnexercfcio financeiro. Comoexistem obrasj
acoes/projetos governamentais desenvolvidos em urn intervalo de tempo superior a um ano, a
crtacao do Plano Plurianual pretende responder a essa necessidade, assegurando-se 0 planeja
mento e a transparencta por meio de uma disciplina legal que regule tais cas os. Ja a Lei de Dlre

trizes Orcamentar'ias encontra prevtsao no § 2Q do art. 165 da CFj1988 e e0 diploma legal que
Ilxara as metas e prioridades da administracao publica - inclusive as despesas de capital- para
o exercfcio financeiro subsequente, orientando, assim, a elaboracao da Lei Orcamentarla Anual.
A LOA pode ser definida como 0 instrumento legal que reune a previsao de receitas e despesas
governamentais para 0 ana subsequente, alem de orientar a acao estatal e permitir a crtacao de
parametros que possibilitem a fiscalizacao (SEGUNDO, 2006). Acredlta-se que 0 processo orca

menta rio participativo, pelo dinamismo demonstrado em algumas expet-iencias em curso, mas
que hoje ainda se encontram Ilmitadas adeftnlcao de services e obras especfflccs, possa con
templar essas tres esferas normativas (PPA. LDO e LOA), ampliando 0 espectro da partlclpacao

popular para a area do planejamento estrategtco, deflnicao de metas, prioridades e projetos de
medlo e lange prazo.
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do exercicio financeiro subsequente, a partir das prioridades fixadas pelas
assembleias locais.

Pires (2001, p. 17) expoe a dificuldade de se obter uma descricao
precisa do formato do orcamento participative, par entender que este deve
ser sempre adaptado a realidade socio-politica e cultural de cada municipio.
Entretanto, em uma tentativa de identificar urn padrao minima nas diver
sas metodologias e praticas referentes ao OP, com proposito de incorporar
a participacao na propria nocao de orcamento publico, expoe a seguinte
quadro geral:

Normalmente, as metodologias partem da elaboracao de criterios de
participacao e atendimento as demandas, da definicao das instancias de
partlcipacao e suas cornpetencias, e de uma regionalizacao da adrninis
tracao publica local.Apartir de sua instituicao, as regi5es [...] tornarn
-se a referencia espacial para a realizacao de plenarias, fornecendo as
limites geograficos para a participacao e formulacao de demandas. As
plenarias, par sua vez, representam a espaco institucional inicial da
participacao popular na dinarnica do orcamento participativo. Usual
mente, sao realizadas em serie e tern como objetivo, primeiramentc,
apresentar a prestacao de contas do ano anterior assim como a situacao
fiscal da prefeitura e 0 volume de recursos destinado ao orcamento
participativo naquele ana; num segundo memento, realiza-se a cap
tacao das demandas, para que, num momento posterior, estas sejam
priorizadas frente as condicoes de viabilidade. Neste ultimo momento,
sao eleitos conselheiros ou delegados, que em alguns casos se organi
zam em grupos tecnicos ou tematicos e passam a compor 0 conselho
municipal do orcamento, juntamente com representantes da prefeitu
ra, tornando-se responsaveis pela discussao e decisao do orcamento
participativo como um todo. [...] A partir dai, eelaborada a proposta
orcamentarla, encaminhada pelo Executivoa Camara de Vereadores.
Normalmente, esta etapa esucedida pela fiscalizacao popular das obras
e empreendimentos eleitos, Essa flscalizacao, na maioria dos casas, e
feita por um grupo previamente definido.

4 Orcarnento participativo e democracia participativa: Iimites e
possibilidades

Tido como urn instrumento capaz de alterar a logica tradicional de
elaboracao do orcamento publico, substituindo-a par urn processo no qual
impera a efetiva participacao do individuo-cidadao, a abertura para dlscussao
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dos problemas, a busca pelo consenso e a estabelecimento de prioridades,
a orcamento participativo vern-se mostrando como urn importante meca
nismo de efetivacao dessa nova concepcao dernocratica. Nesse sentido, as
experiencias participativas indiciam uma gama de contribuicoes do OP no
processa de consolidacao da democracia participativa.

Todavia, a despeito do potencial dernocratico do instituto em tablado,
eimportante salientar que a orcarnento participativo, como modela politico
praticado par homens e inserido em uma sociedade marcada par elevados
niveis de exclusao econornica, politica e social, nao esta totalmente blindado
contra defeitos au invulneravel a pressao e a resistencia dos setares politi
cos ligados ao modelo autoritario, clientelistico e ilegitimo de dernocracia
representativa.

Ao contrario, as analises criticas produzidas pela doutrina especia
lizada no tema ja indiciam a necessidade de algumas correcoes no processo
orcamentario participative, a fim de que este nao perea a seu carater popu
lar e efetivamente deliberativo, caindo na "vala cornum" das experiencias
dernagogicas e populistas.

4.1 Rearticulacao entre representacao e participacao

Como cedico, a processa tradicional de elaboracao da peca orcamen
taria revela-se democraticamente restrito e impopular. Ao chefe do Poder
Executivo cabe a prerrogativa de iniciar e coordenar todo a processo de
definicao do orcarnento publico. Aos membros do Poder Legislativo toea a
cornpetencia para apreciar, apresentar emendas e aprovar a peca orcamen
taria, A participacao popular fica restrita a escolha dos aludidos represen
tantes, via sufragio, sem possibilidade alguma de controle efetivo sabre a
quanta deliberado.

Nesse processo ilegitimo, as cidadaos ficam despidos de mecanis
mas para fazer valer as suas demandas, e a "cheque em branco" conferido
atraves do sufragio acaba saindo muito caro. Sem nenhum compromisso
legal com a seu eleitorado, tais mandataries politicos acabam servindo como
representantes de uma "clientela" bastante especifica. Assirn, proliferam-se
escandalos como as dos "anoes do orcarnento", dos deputados "vampires" e
"sanguessugas" e do mensalao.

Enesse panorama cruel que a orcarnento participativo avulta como
instituto capaz de promover uma rearticulacao entre a participacao e a re

"
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presentacao popular. Atraves dele, 0 cidadao e instado a participar de for
ma efetiva na deftnicao dos investimentos considerados prioritarios para a
sua comunidade, ora atuando diretamente - nas assembleias regionais ou
tematicas, nas quais seu voto tern peso igual ao dos demais partieipantes
-, ora indiretamente, mediante a eleicao de delegados e dos membros do
conselho do orcamento participativo.

Adernais, essa participacao popular ativa confere legitimidade a todo
processo de elaboracao da peca orcarnentaria, a ponto de influir na propria
postura dos mandataries ante 0 quanto deliberado popularmente. Prefeitos
e vereadores tern consciencia do custo polftico de urn possivel desrespeito
as diretrizes fixadas pela populacao no processo participativo e acabam
pautando a sua atuacao pelos limites impastos pela soberania popular.

4.2 Combate ao c1ientelismo

Como ja assinalado no t6pieo anterior, 0 processo de elaboracao tra
dicional do orcarnento publico, restrito como fica ao ambito dos Poderes
Executivo e Legislativo, permite a pratica de uma serie de desvios de finali
dade, redundando na confeccao de uma lei orcamentaria que pouco ou nada
reflete as demandas reais da populacao,

Aexcessiva discricionariedade que permeia 0 processo, passando pela
livre fixacao dos setores e areas a serem contemplados com investimentos e
indo ate a apresentacao de emendas parlamentares ao orcamento, favorece
a pratica de atendimento a demandas pessoais e privadas, bern como a troca
de favores.

Ao transferir 0 poder deliberativo aos cidadaos para, em assembleias
populares, identificar as suas carencias e mazelas e, assim, definir os setores
de investimento prioritarios, 0 instituto do orcamento participativo pretende
justamente combater esse ciclo hist6rico de utilizacao e apropriacao privada
da maquina estatal, contribuindo na busca por urn Estado realmente demo
cratico e soberanamente popular.

Por outro lade, apesar da efetiva contribuicao no combate ao cliente
lismo tradicional, parte da doutrina adverte de uma possivel vulnerabilidade
dos participantes do orcarnento participative, mormente os delegados dos
f6runs, conselheiros e representantes cornunitarios, a cooptacao por parte
das liderancas polfticas (vereadores ou operadores governamentais), 0 que
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poderia conduzir a instituicao de uma pratica tao cruel quanta a primeira:
o clientelismo de quadros ou partidario".

Nesse sentido, Baierle (2002, p. 155-156) conjectura sobre os pe
rigos da instituicao desse novo tipo de clientelismo, tracando as seguintes
observacoes:

[...] tendo em conta 0 enorme sucesso populare internacional, todas
as correntes partidarias passam a voltar as suasatencoes para 0 OP
como um espaco privilegiado para a selecao de novos quadros, [...]
multiplicarn-se as contratacoes de assessores vindos docampo cornuni
tario, [...] a simplesampliacao docampo de possibilidades profissionais
tornavaa participacao em movimentoscornunitarios duplamente atra
tiva: econornica e politicamente [...]. Com 0 deslocamento massivo de
quadros para cornpor0 governo, 0 eixo de discussoss sobre politicas e
estrategias, tanto partidarias comogovernamentais, vai se deslocando
para as secretarias de governo. [...] Seecertoque0 OP contribuiu para
o desenvolvimentode novasentidadescornunitarias e para aampliacao
do numero de participantes nestas entidades,tambem ecerto que a
rnaioria delas encontra-sepautada pelasoportunidades deacao social
proporcionadas pelo governo [...].

Assim, apesar de inexistirem estudos que comprovem, definitivamen
te, a realizacao de novas praticas clientelistas nos orcamentos participativos
em curso, nao e dificil concluir que 0 instituto em tablado,umavez inserido
em uma realidade marcada por altos niveis de exclusao economica, social e
politica, encontra-se sujeito a esse tipo de investida.

A fim de evitar situacoes que facilitem au propiciem a cooptacao,
Vitale sugere alteracoes pontuais no desenho institucional e no regimento
interno dos OPs, como, por exemplo, a expressa proibicao do exercicio de
cargo ou de funcoes de assessoria politica, por parte dos conselheiros e
delegados (VITALE, 2006).

15 De acordo com a pror.e Edinara Terezinha de Andrade, 0 clientelismo de quadros pode ser carac
terizado como "urntipo de retacso entre quem detem a poder politico e as usuaries das pclltlcas
publicas com uma medlacao rnais competitiva do que no clientelismo tradlclonal, au seja. a rela

~ao se estabelece a partir de intermediarlos Instltuldos pelo chefe politico como representantes
de uma determinada populacao ou comuntdade". Ainda segundo a autora. tal pratica estaria mar

cada por uma excesstva vtnculacao (par meia de troca de favores) de llderancas comunitarlas ao,
jartido do governo, tornando-as dependentes da maquina partldaria (ANDRADE, 2005).
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4.3 Acesso ainforrnacao e aumento da transparencia administrativa

oorcamento participativo realiza-se atraves de urn processo aberto
de discussao da matriz orcamentaria, resultando em uma deliberacao de
mocratica sabre as investimentos publicos prioritarios. Essa livre e efetiva
deliheracao popular so se revel a possivel em face do dever inarredavel do
Poder Executivo de prestar contas da sua adrninistracao, bern como de for
necer todas as informacoes quanta ao funcionamento da maquina estatal e
de capacitar todos as participantes para a process0, ora realizando palestras
e seminaries, ora franqueando cursos (principalmente para as delegados e
membros do conselho do orcarnento participativo).

o fluxo de inforrnacoes permite uma efetiva capacitacao de todos
participantes para a exercicio da cidadania, mormente para deliberar cons
cientemente sabre a conteudo do orcamento publico, alem de contribuir
para uma maior transparencia administrativa. A tradicional falta de pu
blicidade na elaboracao da peca orcamentaria cede lugar ao compromisso
da administracao publica com a divulgacao de dados e com a prestacao de
contas acerca da execucao das obras e aedes definidas pelos participantes,
incrernentando, assirn, as exigencias de accountability" do poder publico em
relacao a sociedade (PONTUAL apud MOLL, 2002, p. 117).

Em contraponto, em que pese tenha a OPconferido uma maior aces
sibilidade dos cidadaos as informacoes e implementado uma maior trans
parencia administrativa em relacao ao processa orcamentario tradicional,
parte da doutrina ja identifica a existencia de algumas interferencias nesse
canal de cornunicacao entre Estado e sociedade.

Osproblemas relativos ao acesso da informacao referem-se tanto a de
ficiencia na disponibilizacaosistematica de dados orcamentarios quanta acom
plexidade da linguagem adotada pela equipe tecnica dos governos municipais.

Em resposta a tal deficiencia, as prefeituras municipais vern imple
mentan do algumas alteracoes no processo, como, par exemplo, a intensifica
~ao da prestacao de contas e da publicacao de dados e resultados nas rodadas
iniciais das assembleias regionais e tematicas, Igualmente, a prestacao de
contas passau a ser feita atraves da internet, na pagina oficial de algumas

16 Sem palavra correspondente no vemaculo, 0 lnstituto da accountability foi traduzido par Abers
como sen do uma "prestabilidade de contas", au seja, a real possibilidade de contrcle, por parte da
populacao, das aedes estatais, que acaba pressionando 0 governo a usar os recursos publicos de
forma eflciente e honesta (ABERS, 2002, p. 32).
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prefeituras, onde todas as obras aprovadas passaram a ser discriminadas
ana a ana, regiao par regiao, tematica par ternatica, com informacoes quanta
ao seu atual estagio de execucao (VERLE, 2002).

Ao lado da deficiencia na disponibilizacao dos dados orcamentanos,
a falta de clareza e a complexidade das informacoes fornecidas sao tambern
outros aspectos bastante criticados por alguns estudiosos. Abers (2002)
chama a atencao para a complexidade dos documentos produzidos pelos
orgaos do Poder Executivo envolvidos no OP e defende a adocao de uma
linguagem simples que "traduza" a orcamento inteiro e que permita a sua
compreensao par qualquer cidadao,

4.4 Orcarnento participativo, inclusao social e justica redistributiva

Configurando uma esfera publica nao estatal de discussao e delibe
racao acerca de polfticas publicas de investimento, com participacao fran
queada a todos as cidadaos, a OPapresenta-se como urn eficaz instrumento
de inclusao social, pais possibilita que segmentos pobres e historicamente
excluidos do debate democratico interfiram ativamente na definicao das
acoes do Estado.

De fato, analisando dad as referentes ao OP do municipio de Porto
Alegre no periodo de 1992 a 2000, Marquetti (2002, p. 213-214) verificou
que a grande maio ria dos participantes do processo, em suas tres instancias
- assembleias, foruns e Coordenacao de Orcamento e Prograrnacao - COP
-, faz parte dos segmentos populares da cidade. Na opiniao do autor, a
ampla participacao de novas seta res sociais na definicao das polfticas pu
blicas de investimentos, conjugada com a estabelecimento de criterios de
distribulcao de recursos que conferem maior peso a carencia de service au
infraestrutura em determinada regiao, seria a fator determinante do carater
redistributivo do OP.

De acordo com as Planas de Investimento de Porto Alegre de 1992 a
2000, neste perfado, dais tercos do total das demandas do municipio foram
destinados aos temas de saneamento basico e pavimentacao, Houve tarnbem,
no periodo, uma expansao de services publicos nos bairros e regi5es mais
pobres, que passaram a contar com coleta de lixo,iluminacao publica, sistema
de esgoto e construcao de escolas municipais (MARQUETTI, 2002, p. 216).
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4.5 Educacao para a cidadania

o instituto do orcamento participativo evista pela doutrina
importante instrumento de educacao para a cidadania, haja vista que
mulando a plena participacao de todos as individuos na discussao e UCllUCl.,·

~ao sabre a distrtbuicao dos recursos publicas do orcamento, em uma
publica nao estata!, em que imperam a dialogo, a consenso e a contribuicao
atraves do voto - resgata, em todos participantes, a consciencia sabre
importancia da mobilizacao e da organizacao no amago da sociedade civil.

Atraves dessa "escola de participacao", a individuo passara, paula
tinamente, a se imiscuir em questiies coletivas ease familiarizar com elas,
bern como voltara a se determinar como cidadao, c6nscio do valor de sua
contribuicao para a definicao dos rumos da sua comunidade, do seu bairra,
do seu municipio, do seu estado, do seu pais.

Bernassim, atraves do OP, as participantes tern cantata com diversas
habilidades intrinsecas a pratica democratica, tais como

[...] ouvir a outro, exereer a capacidade de argumentacaoe convener
mento, inscrever-se e aguardar a sua vez de falar, respeitar 0 tempo
coletivamente acordado [...], afirmar a parte sem perder de vista a
todo da cidade (ALFONS1N apud MOLL, 2002,p. 121).

5 Conclusao

Se ecerto afirmar que a modelo democratico participativo nao se
efetiva unica e exclusivamente atraves do instituto sob analise, haja vista
a significativa contribuicao dada par outros institutos neste longo, lento e
incerto pracesso de legitimacao do Estado, de resgate da soberania popular e
(rejpolttizacao da cidadania, nao e irrazoavel destacar a extrema importancia
do orcamento participativo no aludido prajeto politico.

De fato, conforrnando-se como urn pracesso dernocratico de delibe
racao sabre a principal instrumento de gestae do Estado (orcarnento pu
blico), atraves do qual todos as cidadaos interessados participam com a
fito de decidir acerca da melhor destinacao dos recursos publicos, sempre
tendo como baliza a respeito as prioridades eleitas democraticamente pelos
participantes, combinado com a indispensavel observancia dos criterios de
justica distributiva, a orcamento participativo revela-se como a instituto que
melhor vern apresentando alternativas e solucoes para a divorclo inconci-
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liavel entre representacao politica e vontade popular, alem de consagrar,
na pratica, valores atinentes a soberania popular e cidadania (art. 1Q da
CF/1988) e contribuir para a constituicao de uma sociedade rnais justa e
solidaria, reduzindo as desigualdades sociais (art. 3Q

, I e 1lI, da CF/1988).

Passados mais de 20 anos desde a implantacao da primeira, rnais
duradoura e mais importante experiencia orcamentario-participativa do
pais e do mundo, ja epossivel realcar, com seguranca, a potencial demo
cratizante do OP.

Ao propiciar uma rearticulacao entre representacao e participacao
popular, permitir maior acesso as inforrnacoes estatais, conferir maior trans
parencia e eflclencia a maquina estatal, fomentar a cidadania, combater a
clientelismo historico e tradicional, bern como contribuir na busca par uma
maior inclusao e justica socia!, tudo atraves de uma esfera publica nao estatal,
aut6noma e autorregulavel, a orcarnento participativo emerge como uma
Iegitima tentativa de subversao da logica autoritaria, elitista, patrimonialista
e clientelista de gestae dos recursos publicos e de definicao dos rumos da
nacao, travestida de urn modelo democratico de representacao popular que
pouco au nada reflete a vontade do povo soberano, a povo-fcone de Rousseau,
em flagrante e diuturno desrespeito aos maxim as fundamentos e objetivos
fundamentais da Republica Federativa do Brasil.

Todavia, ao mesmo tempo que confirma as potencialidades demo
craticas do OP, tambern expoe alguns impasses e imperfeicoes.

Comovista, passada a euforia da fase inicial,a doutrina mais moderna
vern produzindo analises criticas sabre a instituto em tablado, alertando para
a perigo da difusao de urn novo tipo de clientelismo - de quadros au parti
dario - no interior do OP,evidenciando a necessidade de intensificacao da
transparencia administrativa e de adocao de uma linguagem mais acessivel
a populacao participante do processo au expondo as riscos de desenvolvi
menta de uma cultura do confronto, marcada par uma especie de corpora
tivismo territorial pautado pela disputa par recursos publicos escassos, em
claro prejuizo aos ideais de conscientizacao cidada e solidariedade social.

Com a escopo de aperfeicoar a processo, bern como de sanar suas
falhas, a doutrma vern apresentando algumas sugestiies de alteracao do
formato geral do OP,com a adocao das seguintes diretrizes: a) incorporacao
de novas grupos sociais atualmente alheios ao processo au com participacao
reduzida; b) estimulo a solidariedade entre as participantes; c) massifica
~o e melhora da qualidade da comunicacao: d) simplificacao do processo;
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e) combate aapropriacao das inforrnacoes e das regras do processo por
parte de alguns grupos (VERLE; BRUNET, 2002, p. 233-234).

Em que pese a importancia de tais contribuicdes, ainda fica insoluvs]
na doutrina 0 dilema referente atensao entre a autonomia institucional
do OP e a sua extrema dependencia da vontade politica governamental, 0

que, na pratica, poderia levar asubordinacao da participacao popular ao
controle politico da adrnlnistracao municipal. Assim, a pergunta permanece
Incomoda: como garantir a efetiva autonomia do processo orcarnentarin.
-participativo e de suas instituicoes em relacao aadrninistracao municipal,
mormente em urn cenario politico-social marcado por conservadorismos,
imobilismo social, apatia politiea e desigualdades de variados matizes, se a
vontade politica governamental etida como fator determinante na consoli
dacao do orcamento participativo?

Apesar de permanecer insoluvel quanta ao binomio autonomia-depen
dencia, a propria indagacao oferece pistas de que a maioria dos problemas de
tectados no OP podem ser mais conjunturais do que propriamente estruturais.

Marcelo Kunrat Silva aponta para essa mesma direcao, ao pontuar
que muitos dos limites atualmente identifieados no OP nao teriam ligacao
com 0 processo em si, mas sim com "a estrutura social na qual ele se insere,
a qual exacerba as carencias e demandas ao mesmo tempo que restringe a
capacidade de atendimento atraves de politicas publicas estatais" (SILVA,
2002, p. 205).

Nessa senda, Baierle pontifica que 0 orcarnento participativo

[...] sofre as consequencias das macropolfticas de ajuste impostas em
nivel federal e nao pode defender-sa integralmente do novo sen so
comum neoliberal, sobretudo da l6gica individualfsta, mercadol6giea
e gerencial que 0 caracteriza (BAlERLE apud SANTOS, 2003a, p. 556).

Tracando raciocfnio semelhante, Andrade registra que a Introducao
de mecanismos como 0 OP, ao aumentar a participacao popular na gestao da
coisa publica, contribui para a arnpliacao da democracia, mas nao ecapaz de
consolida-la, per se e plenamente, em sociedades marcadas por altos niveis
de exclusao social, politica e econornica (ANDRADE, 2006).

Finalmente, Silva (2002, p. 204), analisan do, com lucidez e argucia
impares, os entraves ao triunfo de projetos politicos efetivamente dernocra
tieos, vai ao cerne da questao:
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[...]eprecise urn profundo esforco de reflexao e de acao no sentido de
gerarmos os fundamentos socioeconornicos que sustentem as ideals de
igualdade, liberdade e solidariedade que buscamos viabilizar atraves
de novos modelos de gestae publica que incorporam a democracia
participativa. Ii impossivela efetiva dernocratizacao e extensao da cida
dania em uma sociedade cuja estrutura socioeconornlca caracteriza-se
pela exclusao social, concentracao de renda, dilapidacao da forca de
trabalho etc. Ou enfrentamos estes limites estruturais ou nosso pro
jeto de democracia ira se transformar em urn castelo construido nas
nuvens, incapaz de se sustentar. Alern disso, dernocracia e cidadania
continuarao sendo, para a grande maioria do povo brasileiro, palavras
vazias que nao implicam nenhuma mudanca efetiva na sua realidade
cotidiana de privacoes e violencias, Neste sentido, precisarnos reatu
alizar 0 debate sobre 0 "socialisrno" entre a esquerda brasileira, no
sentido de pensarmos e experienciarmos [sic] novas formas de or
ganizacao socioeconornicas que viabilizern as relacoes de igualdade
pressupostas pela cidadania democratica.

Diante de tais conclusoes, eimprescindivel pontuar que a adocao de
institutos democratico-particlpatlvos, como 0 OP,somente en contra justifica
<;ao quando englobada em projeto politico que, conjugando-os com me canis
mos dernocraticos representativos reformulados ejou aperfeicoados, tenha
por escopo 0 resgate da soberania popular e a (re[politizacao da cidadania,
apresentando-se como solucao para aquilo que Bonavides denominou de
crise constituinte".

Por fim, eindispensavel ressaltar que 0 triunfo do projeto dernocrati
co participativo demanda a adocao de politieas publicas de plena efetivacao
do direito publico subjetivo aeducacao, que permitam 0 real desenvolvimen
to da pessoa humana e preparem 0 individuo para 0 exercfcio da cidadania,
em claro cumprimento ao quanto determinado no art. 205 da Constituicao
Federal. lndividuo sem acesso aeducacao publica e de qualidade ecida-

17 Segundo a indispensavellicao do professor emerito da Untversidade Federal do Ceara, a crise
constltulnte seria a propria crise do poder constltulnte, a crise de urn regime, de urn corpo ins
tltucional, de urn sistema de governo, se manifestando pelo antagonismo de uma Constituicao
com as realldades sociais mais profundas. Para 0 autor, tal crise assolaria com mais frequencia
os parses subdesenvolvldos, multo mais suscetfvels aos mecanismos econdmicos, em vir-tude da
inadequacao do sistema politico e da ordem juridica ao atendimento de necessidades bastcas da
ordern social. Para ser solucionada, demandaria a intervencao do poder constituinte de primeiro

ggrau, com vistas arecomposlcao das bases da legitimidade perdida (BONAVIDES, 2003, p. 177-
<1"'179).
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dao passivo e, portanto, vulneravel a manipulacao. Nao e crfvel se penSa
em democracia plena quando, a despeito dos altos indices de alfabetiza~.~

propalados pelos orgaos oficiais, ainda sobeje uma gigantesca massad
analfabetas funcionais, as quais, apesar de muitas vezes dominarem, me
nicamente, a escrita e a leitura, estao despidos do instrumental necessa
a sua cornpreensao, conscientizacao e deterrninacao na sociedade pollti
como individuos e cidadaos.

Outrossirn, a caminho para a conscientizacao cidada e a pluralis
mo politico esbarra na alta concentracao dos meios de cornunicacao soci~1

Apesar de explicitamente garantido pela Constituicao Federal (art. 220);
direito fundamental a cornunicacao ainda esta lange de ter alcancado urn
efetividade satisfatoria, dada a ampla valorizacao de uma de suas facet~

(direito a informacao) em detrimento da outra (direito ao acesso aos melo
de comunicacao).

Com efeito, a esmagadora maioria dos canais de radio e televisad,
hoje em funcionamento, encontrarn-se concentrados nas maos de tradicio
nais famflias e clas representantes do poder politico das diversas cidade
e rinc5es do Brasil!" - em nivel regional e estadual- e dos poucos, mas
grandes e poderosos, conglomerados empresariais - em nivel nacional.

18 A Agenda Reporter Social realizou urn levantamento lnedlto sabre a posse de radios e TVs par
parlamentares, a partir de dados entregues por eles mesmos aos Tribunais Regionais Eleitorais
- TREs, na maior parte disponiveis no site do Tribunal Superior Eleitoral - TSE. A reportagem
tam bern aproveitou 0 trabalho do Instituto de Estudos e Pesquisas em Comunicacao - Epcom, do
Rio Grande do Sul. 0 qual, no ano passado divulgou uma Iista que inclufa os senadores e respec
tivos parentes com concessao de radio ejou televlsao. Conforme pesquisado pela agencla, UIlJ.
terce dos senadores e rna is de 10% dos deputados eleitos para 0 quadrtenlo 2007-2010 controlam
radios au televlsces. Entre as senadores identificados, encontram-se dais ex-presldentes e onze
ex-governadores dos estados: da Bahia (2), de Sergipe (1), do Piaui (1), do Rio Grande do Norte (1),
de Mato Grosso (1), de Santa Catarina (1), da Parafba (1), do Maranhao (2) e do Ceara (1). Alem dos
senadores, Inumercs deputados com radio e TV estao entre os mais influentes da Camara. Entre
as deputados reeleitos, 12 estao na Comissao de Ciencia e Tecnologia, Comunlcacao e Informatica,
justamente a responsavel peIa aprovacao au renovacao de outorgas. Dois senadores detentores
da aludida concessao estao na subcomissao permanente de Cinema, Teatro, Muslca e Comunica
esc Social e dais na subcomissao permanente de Ciencla e Tecnologia. POl' fim, 0 quadro fica ainda
mais dramatlco, caso. tambem, se acrescente nessa conta 0 nurnero de candidatos nao eleitos.
Partindo desse crtterlo, 0 numero total de polfticos detentores diretos e indiretos de concessso
de radio e televisao ficaria assim: Regfao Nordeste - 44, Regtao Norte - 7, Regtao Centro-Oeste
3, Regtao Sudeste - 18 e Reglao Sul- 8 (CASTILHO, 2006).
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A referida concentracao impede a manlfestacao de diversos setores
da sociedade e a formacao da opiniao publica livre e desernbaracada, haja
vista que a pauta polftlca, econ6mica, social e cultural acaba sendo imposta
a muitos ao sabor dos interesses de poucos. Urge, portanto, reconhecer a
direito a comunicacao como direito de duas vias - informacao e acesso aos
meios de producao da informacao,

Como bem ressalta a professor Venicio de Lima (2006), a cidadao
deve ter nao so a direito de ser informado, mas tambern a garantia de aces
so as instituicoes de midia, "sobretudo as coucessionarias dos services de
radiodifusao, que tornam possivel a cornunicacao publica entre as princi
pais atores do campo da cornunicacao social no Brasil". 0 citado estudioso
acrescenta que a direito de grupos politicos au sociais a cotas de transmissao
para expressar suas ideias no radio e na televisao, proporcional a dimensao
e a importancia que tern na sociedade - mais conhecido como direito de
antena -, [a e pratica consagrada em varios paises, a exemplo da Alernanha,
Franca, Espanha, Portugal e Holanda.

Sabe-se que as ideias apresentadas ao longo do presente trabalho
- resgate da soberania popular, politizacao da cidadania, participacao po
pular efetiva, educacao publica de qualidade, democratizacao dos meios de
cornunicacao social- podern, para alguns, soar utopicas, mormente quan
do confrontadas com uma concepcao hegem6nica de democracia de perfil
conservador e elitista e, principalmente, quando contrastadas com a historia
de um pais como a Brasil, marcado par praticas de exclusao politica, social
e econ6mica desde as prtmordlos do seu descobrimento ate as dias atuais.

Todavia, ai esta a democracia participativa e sua pleiade de institutos
viabilizadores de uma cidadania verdadeiramente ativa, a apontar caminhos
novas e concretes, alertando a todos - dos ceticos aos coniventes - que, a
despeito de ter sido alijada do povo brasileiro a oportunidade de mol dar a
seu passado, ainda pulsa candente a esperanca de determinar a seu futuro.
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o papel do juiz na conducao do processo e a hornologacao
da proposta de acordo: autonomia da vontade

versus hipossuftciencia

Rodrigo Pess6a Pereira da Silva1

1 Introducao

oobjetivo do presente estudo epravocar a reflexao, Par vezes, serao
formuladas consideracoes despidas de lastra cientfflco, ja que nao se preten
de estabelecer uma verdade au mesmo estipular uma regra universalmente
valida.

De forma simplificada, a funcao do magistrado ea conducao do pro
cesso judicial, que culmina na prestacao jurisdicional consubstanciada na
sentenca par ele proferida, solucionando a conflito de interesses que the e
posta pelas partes. Assim, podemos dizer que a magistrado ea concretizador
da jurisdicao.

No desempenho de sua tarefa, pode 0 juiz optar par uma conducao
conservadora, que se caracteriza par um afastamento do processo e das
partes, au par uma conducao participativa, conforme veremos. Essa esco
lha, segundo pensamos, influencia diretamente na aceitacao social de suas
decis6es e, consequentemente, confere maior legitimidade ao ato final do
processo. Sendo assim, buscaremos analisar qual a papel a ser desempenha
do pelo magistrado diante das propostas de conciliacao, considerando-se
a necessidade da participacao ativa do juiz em todos as atos do processo.

2 0 papel do juiz na prestacao da atividade jurisdicional

Analisando-se historicamente a escopo da jurisdicao - e, consequen
temente, a papel do juiz nesse contexto -, pode-se verificar consideravel
evolucao, que influencia diretamente na forma de atuacao do magistrado.

l~iZ federal substitute.
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No perfodo liberal, a funcao da jurisdicao consistia na aplicacao do
texto legal, com 0 mfnimo de atividade interpretativa possivel.Iulgar eapli
car a lei ao caso concreto, uma mera atividade de subsuncao do fato a lei.
Atividade, pois, que nao demandava grande conhecimento, vivencia nem,
principalmente, consciencia social ou senso de justica por parte do magis
trado. Este estava a service da lei posta, lei esta completa, autossuficiente.
Se a norma esta posta, nao cabe ao magistrado questionar seu conteudo,
funcao ou intencao, Ao aplicar a lei, 0 magistrado estaria lavando suas maos.

Como bern dito por Marinoni (2006, p. 414), "0 juiz do estado libe
ral estava proibido de assumir uma postura ativa no processo. Em nome
da liberdade do indivfduo, chegou-se a proibi-lo de interpretar a lei", ideia
baseada no mito da neutralidade do juiz e na completude da norma.

Com 0 advento do Estado Social, intensifica-se a interferencia do
Estado na sociedade e, por consequencia, a participacao do magistrado na
conducao do processo, "que nao deve mais estar apenas preocupado com 0

cumprimento das regras do jogo, cabendo-lhe agora zelar por urn processo
justo" (MARINONl, 2006, p. 414).

lniciado 0 estudo autonorno do processo, ternos Chiovenda, fundador
da escola italiana de processo, a definir a jurisdicao como a funcao do Estado
que objetiva a apllcacao da lei (apud MARTINS, p. 18). Percebe-se que nao
M muita diferenca com relacao a concepcao liberal, pois, na definicao acima,
nota-se que nao ha preccupacao com 0 conteudo da norma ou sua conforrni
dade com 0 texto constitucional, ou com os direitos e garantias fundamentais.

Carnelutti, por sua vez, defende que 0 escopo da jurisdicao resume
-se na tarefa do Estado de solucionar a lide, obtendo uma justa cornposicao,
Noto aqui certa evolucao, pois, mesmo que discretamente, ha uma mudanca
do foco da analise da funcao jurisdicional, 0 que se percebe com 0 usa do
termo "justa cornposicao", que difere do termo "solucao legal", extrafdo da
concepcao liberal ou chiovendiana, em que a funcao jurisdicional e, basica
mente, "aplicar a lei".

Masa questao do escopo da jurisdicao, hodiernamente, supera a dico
tomia acima posta, fato ja ha muito verificado por Liebman, que sustentava
a complementaridade das definicoes, Na verdade, 0 escopo da jurisdicao
resume-se na justa composicao da Iide, atraves da aplicacao da lei ao caso
concreto, passando pela veriflcacao de sua conformidade em relacao as nor
mas e aos principles constitucionais, pondo fim ao conflito de interesses.
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Ve-se, pots, que a atividade do magistrado moderno euma atividade
complexa: na conducao do processo, deve verificar a natureza do conflito, ter
conhecimento dos fatos que the sao postos, avaliar a norma jurfdica alegada
na fundarnentacao jurfdica - inclusive sua conformidade com 0 Texto Maior
_ e proferir a solucao justa para par fim ao litfgio.Trago a baila a afirmacao
de Dinamarco (1990, p. 212), segundo a qual

o correto enquadramento politico do processo conduz ainsuficiencia
da deterrninacao de urnescopode jurisdicaoe mostra a Inadequacao
de todas as posturas s6 jurfdicas, que a todo custo buscama resposta
ao problema nos quadrantes do Direito, sem descortinar 0 panorama
sociopolftico em que inserida a pr6pria funcao deste.

Ouso, no entanto, sustentar que ja demos 0 proximo passe evolutivo,
caracterizado pela necessidade de 0 juiz, na conducao do processo, contribuir
ativamente para a prestacao [urisdicional, exercendo urn papel mais ativo,
aproximando 0 processo das partes (nao somente dos advogados, interme
diarios constitucionalmente legitimados), que devem, na medida do possivel,
compreender 0 que representa a prestacao jurisdicional. 0 magistrado deve
se fazer entender pela parte. A prestacao jurisdicional deve se apresentar
compreensfvel nao somente aos advogados mas, tambern e principalmente,
as partes, destinatarias finais de nossa atividade.

Segundo Marinoni (2006, p. 414), "Urn processo verdadeiramente
dernocratico, fundado na isonomia substancial, exige uma postura ativa do
magistrado".

Como a decisao judicial autoriza 0 uso da forca contra os cidadaos,
espera-se que a legitimidade da decisao proferida ao fim e ao cabo do pro
cesso seja compreensfvel ao destinatario final da prestacao jurisdicional.
Como bern dito por Rodrigues (apud MARTINS, 2007, p. 23), nao ea forca
que legitima 0 poder do Estado, mas ea legitimidade que permite a utili
zacao da forca, de modo que as regras devem ser internalizadas como urn
instrumento de justica, e nao de castigo.

Alegitimidade acima mencionada, inclusive, ediretamente responsa
vel pela aceitacao da decisao judicial pelo corpo social. Uma decisao judicial
clara, compreensfvel e tomada apos 0 desenrolar de urn procedimento em
contraditorio certamente sera bern absorvida pelo destinatario, mesmo que
nao the seja favoravel.
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Para tanto, vale relembrar que, para 0 exercfcio pleno de sua funcao,
o magistrado necessita de independencia, a qual, basicamente, se resume
na conjuncao dos fatores "garantias" e "impedimentos", ambos previstos na
Constituicao Federal e na Lei Organica da Magistratura. Segundo Martins
(2007, p. 44-45):

ojuizdeve se submeter tao somente alei,aindaassim de maneira criti
ca e consciente, pois a utilizacao de leis dernocraticas por urn alienado
e tao ruim ou, talvez, ate pior, do que a subserviencia de urn povo as
redeas da ditadura.

Pass emos as reflex5es necessarias, para que se possa efetivar a pro
posta acima formulada. Como pode 0 juiz melhor conduzir 0 processo, con
siderada a necessidade de participacao ativa? Conscientizando-se de que seu
papel vai alern da simples solucao do litfgio, da impulsao desinteressada do
processo. Deve ele internalizar 0 bern da vida pleiteado, ter sempre em mente
a relevancia de seu papel e desejar que suas decis5es estejam revestidas da
legitimidade que acima mencionamos. Enfim, urn juiz mais "humane", e nao
a maquina de prolacao de decis5es.

Poder-se-ia argumentar - erroneamente - que a participacao ativa
prejudicaria sua necessaria imparcialidade, 0 que carece de sustentacao,
pois, nas palavras de Marinoni (2006, p. 415),

o principio da imparcialidade do juiznao e obstaculopara a participa
s:ao ativa do julgadorna instrucao.Ao contrario, supoe-se que parcial
eo juizque,sabendo que uma prova e fundamental para a elucidacao
da materia fatica, se queda inerte.

Nota-se, entao, que 0 juiz deve estar consciente de sua funciio social
na conductio do processo. Hodiernamente muito se estuda sobre a funcao
social: da propriedade, da posse, dos contratos. Todos institutos jurfdicos de
grande relevancia na atividade economica, que, a partir de uma revisitacao,
submetem-se a limitacoes decorrentes do novo paradigma do Estado demo
cratico de direito, que expressamente considera fundamentais os direitos
individuais e sociais.

Concluindo, 0 termo "funcao social" do juiz nao se reveste da tee
nicidade acima empregada, mas considera 0 papel do juiz no exercfcio da
atividade jurisdicional, mais precisamente na conducao ativa do processo e
prolacao de uma decisao legftima.
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3 A proposta de acordo e 0 poder de ingerencia do magistrado

Sob a 6tica de uma atuacao positiva do magistrado na conducao do
processo, passo a refletir sobre a conciliacao (que, por obvio, desagua na
prestacao jurisdicional atraves da solucao do conflito que the e posto). Qual
seu papel no momenta da forrnulacao da pro posta e eventual homologacao?
Sustento que 0 magistrado deve interferir como colaborador ativo na conci
liacao, aproximando as partes, esclarecendo pontos obscuros, informando
os beneffcios da transacao e, se necessario, equilibrando os interesses. Mas
nao deve se imiscuir nos aspectos quantitativos.

Cito como exemplo as propostas de conciliacao formuladas pela Au
tarquia Previdenciaria, 0 INSS, nos juizados Especiais. Vejo que, por vezes,
ha resistencia em se homologarem transacoes cujos valores resultantes
dos atrasados estejam abaixo de urn percentual-padrao, por hip6tese, 80%
(oitenta por cento) dos valores. Seria tal comportamento legftimo?

Nos termos do art. 840 do C6digo Civil, temos que "e llcito aos inte
ressados prevenirem ou terminarem 0 litfgio mediante concess5es mutuas",

Considerado 0 objetivo da transacao judicial, relevante se faz que 0

juiz tenha em mente que a transacao, segundo Orlando Gomes,eurn neg6cio
juridico bilateral, ou seja, urn ato originado do consenso entre autor e reu,

Transacionar significa celebrar urn acordo de vontades, que objetiva
par fim a urn conflito, por meio de concess5es recfprocas. Abre-se mao de
parcela do objeto da pretensao (no caso, de ordem pecunlaria) para opor
tunizar uma solucao mais rapida ao litfgio.

Como dito por Tepedino et al. (2006, p. 657), sao condicoes neces
sarias para a existencia da transacao: a) 0 acordo de vontade entre os tran
satores; b) 0 escopo de se evitar uma controversia acerca de uma situacao
juridica ou se encerrar urn processo em curso. Inclusive, como bern dito
pelo autor, na homoloqactio da transacao a sentence niioaprecia 0 merito do
neg6ciojuridico de direito material; c) a reciprocidade das concess5es - se
gundo ele, 0 mais importante requisito da transacao - e d) a duvida quanto
ao direito, ou seja, 0 desfecho da questao deve ser incerto.

Poder-se-ia argumentar que, considerada a natureza do direito envol
vido, estarfamos diante da vedacao do art. 841 do C6digo Civil, que proibe a
transacao quando 0 direito nao for patrimonial de carater privado.

281



Escala de Magistratura Federal da 1{! Reglao

Entendo que nao e0 caso. No exemplo aqui trabalhado, eventual
acordo nao implica em renuncia ao direito ao beneficio previdenciario (este,
sim, de carater indisponivel), mas dirige-se ao quantum decorrente do pac
gamento das parcelas preteritas.

Portanto, nao me parece adequado deixar de homologar eventus]
transacao em razao de 0 percentual oferecido ser inferior ao considerad
razoavel pelo juiz. Em primeiro lugar, por nao vislumbrar subsidio te6ric6
para a fixacao "judicial" desse percentual, seja qual for. Em segundo lugar,
porque tal comportamento desconsidera a autonomia da vontade das partes!
A lide pode perfeitamente se encerrar em virtude de urn neg6cio juridic6
decorrente do acordo de vontade das partes - a transacao -, cabendo ao
magistrado somente verificar a presenca de todos os seus elementos essen
ciais, basicamente aqueles previstos no art. 104 do CC e a livre manifestacao
de vontade.

Qual a razao para nao faze-lo? Considerar que, ao oferecer urn valor
baixo (segundo entendimento individual do juiz, e nao das partes), a Au
tarquia estaria se locupletando e, a meu ver, desconsiderar urn principia
basilar do direito privado, inerente a todas as relacoes negociais (lembrando
que a transacao eespecie do genera), e, talvez, realizar urn pre-julgamento
(principalmente se, alern disso, antecipar a tutela em audiencia}, em clara
afronta aimparcialidade do juiz.

Como dito por Theodoro Junior (2008), "Aconduta etica, dominada
pela lealdade, confianca, transparencia, cooperacao, e, enfim, exigivel em
qualquer contrato, como regra ou principio geral do direito moderno das
obrigacoes". Sendo assim, uma vez que 0 magistrado analise a presenca
dos elementos essenciais, que ele nao identifique vicio na declaracao de
vontade do destinatario da proposta e que seja verificada a conduta etica
do procurador ao justificar os termos da proposta, nao vejo como deixar de
hornologa-la por raz6es despidas de justificativa tecnica, com base exclusi
vamente no pequeno valor proposto.

Inclusive, 0 art. 849 eclaro ao dlspor que "a transacao s6 se anula
por dolo, coacao, ou erro essencial quanto apessoa ou coisa controversa",

Mas como ficaria a hipossuficiencia do segurado? Creio que deva ser
considerada durante toda a conducao do pracesso - e exige do magistrado
a consciencia de que, por muitas vezes, egrande a dificuldade de se produ
zirem as provas exigidas pela Autarquia, de que 0 segurado muitas vezes
elevado a erro ao pleitear urn beneficio previdenciario, etc. E, tambern, no
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esclarecimento pelo juiz de que, se (no tempo condicional) 0 segurado vier a
veneer a dernanda, ele tera direito a urn determinado valor aproximado, mas
que 0 pracurador autarquico esta Ihe propondo urn valor men or para por fim
imediato ademanda e, inclusive, concedendo a aposentadoria de imediato.

Assim, 0 juiz, presente aaudiencia onde eformulada a proposta de
acordo, garantiria a inexistencia das hip6teses de anulacao do art. 849 do
C6digo Civil, ao esclarecer a parte do que ea transacao, do que sua aceitacao
representaria, e evitando propostas vis.

Como dito por Anelise Becker (apud TEPEDINO et al. 2006, p. 657),

[...] se a transacao consubstancia uma equivalencia relativa de con
cessoes, quandosua desigualdade ultrapassar certoslimitesdadospela
boa-fe e pela preservacaodo equilibrio contratual transmutando-a em
ato negocial gratuito, onde s6 uma das partes obtern proveito, tendo
coma parametro a criteria da razoabilidade e as clrcunstancias do cas0,

das pessoas, do lugar e da epoca, impoe-sesua invalidacao,

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

[... ] 0 que efundamental, portanto, ereconhecer na transacao urnato
de autonomia privada, que nao eobjeto de tutela em si, mas apenas
pode se-lo, e em certos limites, se e enquanto responder a urninteresse
digno de protecao por parte do ordenamento.

4 Conclusao

Conclui-se, entao, que 0 magistrado deve pautar sua atuacao pela
consciencia de seu relevante papel na conducao do processo judicial, nao
s6 0 conduzindo formal mente, mas aproximando seu conteudo das partes,
para que sua decisao final esteja revestida de legitimidade e aceitacao social,
mesmo quando contraria ao interesse da parte. Enfirn, uma participacao
ativa e humana do magistrado.

E,considerando-se seu papel, tambern deve 0 magistrado participar
ativarnente na analise e hornologacao da transacao judicial, tornando-a clara
para 0 destinatarlo. verificando a regularidade formal do neg6cio [uridico
e a existencia de uma daclaracao de vontade livre de vicios e, em reqra,
abstendo-se de interferir no merito,
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A desconstrucao do mito da neutralidade e 0 conteudo
do pressuposto da imparcialidade do magistrado no

exerdcio etico da atividade jurisdicional

Rosana Noya Alves Weibell<aufmann '

Existe etica porque existe sujeito.Sujeitoeaquele que toma posicao,
que faz, que atua, que age sobre 0 mundo das coisas, sobre si mesmo,
sobre os outros, sobre 0 mundo dos outros. Existe etica porque existe
outro. Porque nossas acoes e nossas escolhas, por mais particulares,
individuais e solitarlas que nos parecam, sempre tocam e repercutem
sobre outro.

(BATISTA, William, 1995, p. 42)

1 Consideracoes preliminares

o exercicio da jurisdicao constitui urn desafio crescente aos magis
trados brasileiros na resolucao das Iides envolvidas em cada processo, espe
cialmente em face da crescente complexidade das relac;5es sociais, bern como
da forma de intervencao do Estado na atividade economica, assim como na
esfera individual, considerando, de outro lado, as expectativas da sociedade.

Assim, embora a Constituicao Federal estabeleca, no paragrafo unico
do art. 95, a garantia funcional da imparcialidade, que, de acordo com Bulos
(2007, p. 1051), se refere as garantias funcionais da magistratura, que "Nao
equivalem a privilegios, nem constituem afronta ao principio da igualdade,
porque existem a favor do proprio jurisdicionado" e, ainda segundo 0 autor,
se desdobram em duas especies, quais sejam, garantias funcionais de Iiber
dade e "garantias funcionais de imparcialidade - equivalem as vedac;5es
constitucionais a que estao submetidos os membros do Poder [udiciario"
(CF/1988, art. 95, paragrafo unico}, tal afirmativa nao se confunde com a
ideia de neutralidade do juiz.

Ou seja, cada vez mais, 0 exerclcio da atividade jurisdicional exige
urn juiz afastado da ideia de uma neutralidade que paralisa e impede uma
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atuacao proativa, consciente e apta a assegurar os valores condut:
dinarnica social, preservando, assim, sua legitimidade como orgao d
do Estado, 0 que nao significa 0 abandono do pressuposto da imparcia
antes 0 fortalecendo, pelo seu reconhecimento como individuo relada
a um determinado contexto his to rico, politico, social, familiar, ecoI16
podendo mencionar, ainda, em certos casos, a possibilidade de sua iri~

em um contexto academico.

Nesse ponte, podem ser utilizados os argumentos de Kant (20
62-63), ao afirmar que "uma investigacao acerca do cornportamentong
mens encontra um aspecto que Ihe garante uma coerencia na diversidac!
condutas no tempo e no espaco: esses hom ens sao passiveis de se civili

Adernais, na resolucao das lides e na conducao de eventuais corn
sicoes arnigaveis entre as partes, crescem as oportunidades de interve~~

judicial direta na conducao do processo, que deixa de ser palco exclusivo
partes. AD contrario, a legislacao processual ja autoriza que 0 magistra:
determine a realizacao de provas diretamente, mesmo quando as partes na
requerem, assim como autoriza a prornocao da concillacao, estabeleceri
previsao no sentido de incentivar as partes para 0 caminho da transaca
em prestfgio ao principio da paclficacao social.

No entanto, as novas demandas e expectativas da sociedade br
sileira, na atualidade, em face do desempenho dos magistrados, suscita
paradoxos e dilemas de diffcil solucao, tanto que apenas mais recenternents
os processos seletivos para 0 ingresso na magistratura passaram a exigi
uma formacao fllosoflca'.

Nesse sentido, 0 [udiciario brasileiro vive um momenta de crise quan
to a sua capacidade de atender aos novos anseios da sociedade por uma
prestacao jurisdicional celere e que reflita seus valores, referindo um Poder
reconhecido como instrumento eficaz de garantia da efetividade dos direitos
abrigados no ordenamento juridico vigente e, portanto, incompativel com
um conceito de neutralidade que ignore a realidade social.

Dessa forma, 0 tema proposto demonstra crescente importancia ao
referir a necessidade de desconstrucao do mito da neutralidade do magis
trado, enquanto indivfduo situado em um determinado momento historico,
e, ao mesmo tempo, ao valorizar sua atuacao etica e imparcial, sob 0 reco-

2 Conforme Resolucao 75, de 12 de maio de 2009, do CN}.Disponivel em: <httpf//www.cnj.jus.bry
atos~administrativos/12190:resolucao~n~75~de~12~de~maio - de -2 0 0 9> . Acesso em: 3 ago. 2012,
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1
'mento de que, embora nao seja possivel despir-se de uma vontade

n leCI 5 .." b
. onsciente conforme afirma Marinoni (2003, p. 8),0 JUlZ, para em
Inc ' d"exercer a [urisdicao, deve possuir os instrumentos e os po eres para tanto.

2 Reflexao sobre pressuposto da imparcialidade ~o magistr~d? n.o
processo civil brasileiro e a questao da neutrahdade e da mercia

A imparcialidade do magistrado traduz urna das garantias funcionais
do judiciario, estando disciplinada na Constituicao Federal. Silva (2004, p.

577-578) chega a destacar que
Asgarantias, que a Constituis:ao estabeleee em favor ~osjuizes, para
que possam mantersua independenciae exercera funcao jurisdicional
com dignidade,desassombro e imparcialidade. podem s~r ,:grupadas
em duas categorias: Ca) garantias de independencia dos orgaos JUdICI
arlos: [b] garantias de imparcialidade dos orgaos judiciaries.

Tarnbem a legislacao processual preocupa-se com 0 pressuposto
da imparcialidade, vinculando-o ao desenvolvimen.to valido e regular do
processo judicial, estabelecendo, expressame~te,hipoteses de Imp:dlmento
e suspeicao do [uiz, assim como firma a posslbIlldade de afr;ma~ao da cir
cunstancia pelo proprio [uiz, assim como pelas partes, atraves das medidas

proprias3.

3 Art. 134. Edefeso ao juiz exercer as suas funcoes no processo contencioso ou vcluntario:

I - de que for parte; . -
II _ em que tnterveio como mandata rio da parte, oficiou como per-ito, funcionou como orgao do

Ministerio Publico, ou prestou depolmento como testemunha.. . _
11I- que conheceu em primeiro grau de [urlsdlcao, tendo-lhe proferido sentenca ou dectsao;
IV_ quando nele estlver postulando. como advogado da parte, 0 seu conjuge ou qualquer parente

seu, consanguineo ou aftm, em linha reta; ou na llnha colateral ate 0 segundo grau~
V _ quando conjuge, parente. consangulneo ou aftm, de alguma das partes, em ltnha reta ou. na

colateral, ate 0 tercetro grau:
VI_ quando for orgao de dlrecao ou de admtntstracao de pessoa juridica, parte na c~~sa.

paragrafo unlco. No caso do n. IV, 0 tmpedlmento s6 se veri fica quando 0 advogado la.estava ~xer
cendo 0 patroclnic da causa; e, porem, vedado ao advogado pleitear no processo, a firn de cnar 0

impedimento do juiz.
Art. 135. Reputa-se fundada a suspeicao de parcialidade do juiz, quando:

I _ amigo Intimo ou tntmtgo capital de qualquer das partes;
II _ alguma das partes for credora ou devedora do [utz. de seu ccniuge ou de parentes destes, em

ynha reta ou na colateral ate 0 tercelrc grau;
~'II _ herdeiro presuntlvo, donatarlo ou empregador de alguma das partes;
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No entanto, a ideia de que 0 pressuposto da imparcialidade do juiz
corresponderia a urn ser inerte, sem nenhuma aptidao para uma interfe
rencia proativa na dinamica do processo, passa a ser revista pela doutrina
sob 0 reconhecimento de que a sua neutralidade nao se confirma nem se
confunde com a isencao na conducao do processo judicial, que deve contar
com sua participacao ativa, inclusive na busca da verdade dos fatos sob os
quais devera formar a conviccao necessaria ao julgamento do feito.

Nesse tema, torna-se adequado referir Marinoni (2003, p. 58-59)
quando estabelece que:

a direito liberal classico, que evidentemente nao concebia a inter
vencao do Estado na esfera dos particulares, relletiu-se na jurisdicao,
espelhando a Ilgura de urn juiz inerte, que deixava a sorte do proces
so unicamente as partes, sem nele poder interferir nem mesmo para
determinar de oficio uma prova, quando tinha consciencia de que a
"verdade" dos fatos estava sendo "construida" pela astucia ou em vir
tude de maier habilidade de uma das partes.

Emnome da liberdade dos cidadaos foi sustentada a neutralidade do
juiz - que hoje sabidamente emito -, supondo-se: I) ser possivel
urnjuiz despido de vontade inconsciente; 11) ser a lei,como pretendeu
Montesquieu, uma relacao necessaria fundada na natureza das coisas;
III) predominar no processo 0 interesse das partes, e nao a interes
se publico, na realizacao da "justica": e IV) que 0 julgador nao deve
importar-se com 0 resultado da instrucao, comose a busca do material

IV- receber dadtvas antes ou depois de iniciado 0 processo; aconselhar alguma das partes acerca
do objeto da causa, ou subministrar meios para atender as despesas do litigio;
V - interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes,
Paragrafo unico. Podera ainda 0 juiz declarar-se suspeito per motlvo intimo.

Art. 136, Quando dots ou mats juizes forem parentes, consangufneos ou afins, em llnha reta e no
segundo grau na Iinha colateral, 0 primeiro, que conhecer da causa no tribunal, impede que 0 outro
participe do julgamento; caso em que 0 segundo se escusara, remetendo 0 processo ao seu subs
tituto legal.

Art. 137.Apllcam-se os motivos de impedimento e suspeicao aos juizes de todos os tribuna is. 0 juiz
que violar 0 dever de abstencao, ou nao se declarar suspelto, podera ser recusado por qualquer das
partes (art. 304).
[...]
Art. 304. Elicito a qualquer das partes arguir, por meio de excecao, a lnccmpetencla (art. 112), 0

impedimento (art. 134) ou a suspetcao (art. 135).
Art. 305. Este dir-elto pode ser exercido em qualquer tempo, ou grau de [urlsdicao, cabendo a parte
oferecer excecao, no prazo de 15 (quinze) dlas, contado do fato que ocasionou a Incompetencla, 0

impedimento ou a suspelcao.
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adequado para sua decisao Fosse problema exclusivo das partes, na
qual 0 juiz nao devesse interferir.

Com 0 EstadoSocial intensifica-sea participacao do Estadona vida das
pessoas e, consequentemente, a participacao do juiz no processo, que
nao deve mais apenas estar preocupado com 0 cumprimento das "re
gras do [ogo", cabendo-Iheagora zelar por urn "processo [usto",capaz
de permitir: I) a justa aplicacao das normas de direito material; 11) a
adequada verificacao dos fatos e participacao das partes em urn con
traditorio real e nao somente formal; e III) a efetividade da tutela dos
direitos, com urnmaior zelo pela ordem no processo, com a repressao
do litigante de rna-fe, e com a deterrninacao, a requerimento da parte,
da tutela antecipatoria, e da concessao, de oficio, da tutela cautelar.

A questao do mite da neutralidade efilosoficamente complexa e esta
presente no cotidiano das mais diversas relacoes sociais, ainda que, quanto
ao juiz, assuma uma posicao ostensiva que se relaciona ao proprio alicerce
do Estado de Direito. Afinal, ao Estado-juiz econferido 0 poder de dizer 0

direito, solucionando as lides, pacificando conflitos, conformando 0 concei
to de humanidade em confronto aselvageria, aprevalencia da forca fisiea,
circunstancias proprias do momento anterior ao nascimento do proprio
Estado soberano.

No entanto, deve ser destacada, no particular, a proposta de uma
breve analise da desconstrucao do mite da neutralidade do juiz no exerci
cio etico da [urlsdicao, uma vez que a amplitude das quest5es e dos temas
relacionados aproposicao reclama urn corte metodologico que permita 0

estabelecimento de limites proprios aconstrucao de urn artigo, ainda quando
subsista 0 objetivo de promover reflex5es beneflcas ao aprimoramento do
exercicio profissional.

A questao da mercia do orgao jurisdicional e sua dependencia di
reta da provocacao das partes nao constitui interferencia no conteudo da
neutralidade judicial como mito, pois, uma vez desencadeado 0 exercicio
da [urisdicao, 0 orgao julgador passara a atuar na conducao do processo,
conforme sua formacao etica e filosofica, mesmo observando 0 pressuposto
da imparcialidade.

Afinal, a imparcialidade envolve uma atuacao que observe e assegure
a isonomia das partes no processo e afaste qualquer forma de envolvimento
do orgao julgador quanto aprevalencia de qualquer das partes e seus obje

"

#
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tivos, ou mesmo, quanta aexistencia de um interesse especffico enq
. ". b . uan

circunstancra a ser com atida,

Essas circunst~ncias que .afastam a imparcialidade do orgao fg
dor corrompem a f~n,ao [urisdicional em sua mlssao de promover just
devem ser combatidas de todas as formas e sob os maio res esforcos
I· d • coa icerce a seguranca jurfdica e da preservacao da Norma Fundament>l··a;

3 C~ise e parado~os no judiciario brasileiro: desconstruc;:ao
rnito da neutrahdade e a premissa etica no exercicio da fun~
jurisdicional. Normativos

Ao enfrentar os temas dispostos neste topico, poder-se-ia mesmo
sorver, na atualldade, uma ideia de crise da modernidade atingindo os m
diversos segmentos da sociedade e 0 proprio direito, na hipotese especffl
da presente analise da atuacao do magistrado no processo, com a adrniss
da crise no modo de exercer a magistratura, e da neutralidade como mit
na medida em que a aplicacao do direito na resolucao das lides envolVe
diretamente a conduta humana disciplinada em ordenamento de norlTl
pactuadas pelo Estado como poder.

Nesse sentido, Baratta (1995) chega a afirmar que

[...Jse a crise etao profunda porque sua causa foicongenitano surgi~
ment? da modernidade, talvez,para sair dela, devamos rever a prO'
pria imguagem e 0 aparato conceitual comos quais foram fundados
Estado e 0 direito modernos.

Aoenfrentar a reflexao proposta sobre os novos caminhos da filosofla,
torna-se essencial relacionar a submissao das lides a uma resolucao judicial
atraves do Estado-juiz aexistencia da vida civilizada, que constitui 0 proprio
conceito de humanidade.

... Subm<;tendo-se a vida civilizada a uma reflexao vinculada apropo-
sicao construida neste artigo, afigura-se pertinente transcrever alguns ar
gumentos de Kant (2010, p. 50-51), que assim aflrma:

4 De acordo com 0 Dlclonarto Aurelio, para a antropologia, 0 tema MITO equtvale a: "Narrative de
slgnlflcacao simb6lica, transmitida de geracao em geracao e considerada verdadeira ou autentica
dentro de urn grupo. tendo ger, a forma de urn relato sobre a origem de determinado fencmeno
Instltuicao, etc" e pelo qual se formula uma explicacao da ordem natural e social e de aspectos da
condtcac humana",
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Pensar a vida civilizada epensar as suas regras. Desde a Renascenca,
encontramos os grandes tratados cujoobjetivo era ditar as regras que
deveriam ser seguidas pelos homens para se fazerem representativos
e queridos na vidaem comum. Com efeito, a disciplina e 0 refinamento
nao sao elementos trazidos geneticamente pelas pessoas sequiosas da
convivencia na corte ou na sociedade bern posta. Esses elementos sao
fruto de uma longae bem cuidadaaprendizagem: se bem aplicadas, as
regras podem disciplinarqualquer aspecto da vida.Justamente apos 0

Renascimento, a cornpreensaoda vida e da relacao do individuocom
esta se modifica, e uma consequencia imediata se instala, a saber, 0

todo, que englobavida e mundo, faz desviar os olhosda perfeicaodas
normas divinas para as leis que governam a realidade da natureza e do
homemqueepor elaenvolvido e delafaz parte. E, para que avidapossa
ter continuidadeapes uma rsvolucao propriamente dita comporta ne
cessariamente todos esses fatores. Emdispensavel que se encontrem
outras regras que Ihe proporcionem uma nova ordem assente.

4 Conclusao

A complexidade do tema proposto deve ser admitida como premis
sa, bern assim como 0 fato de apresentar uma multiplicidade lnegavel de
aspectos filos6ficos e juridicos com interseccao em outras areas do conhe
clmento.o que leva a reconhecer que as llmitacoes motodologtcas impostas
aconstrucao argumentativa nesta oportunidade impedem qualquer preten
sao de encontrar uma solucao apta a indicar 0 caminho seguro ao exercfcio
da magistratura, ainda que fique afastado 0 mito da neutralidade do juiz,
destacando-se, contudo, a garantia da imparcialidade como instrumento ao
exercfcio etico da funcao jurisdicional.

No entanto, 0 caminho trilhado no exame das quest6es propostas
conduz anecessidade de uma maier reflexao sobre 0 real conteudo da neutra
lidade como prernissa de urn Poder [udiciario distante, afastado dos valores
e dos anseios da sociedade que 0 abriga e 0 acolhe como seu maior defensor
e que, muitas vezes, 0 desaprova, justamente pela sua mercia, defendida
no pretexto da necessidade de distanciamento como requisito da funcao

jurisdicional.
Afinal, a riqueza de uma civilizacao rejeita a neutralidade e nasce

sob 0 alicerce da etica que nao prescinde do outre, como ltmitacao e con

diclonante.
F
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Batista (1995, p. 41), examinando a etica e a contemporaneida
estabelece que:

Aesfera da liberdade etensa, ambigua, aberta, provisoria. Ada na
reza efechada, fixa, rigida, definitiva. a triunfo do sujeito livre sob
a objetividade do estabelecido do dado da natureza inaugura desd
entao 0 domfnio do sujeito, a esfera propria da liberdade. Aesfera d
possibilidade, da historicidade, da ruptura. A "theoria" etica result
assim da esfera da liberdade, das escolhas de modos cada vez atualiza
dos de por-se-em-relacao com 0 outro no aberto da total possibilidad
do humano.

Nesse ponto, uma conclusao nao poderia se privar das palavras de
Baratta (1995. p. 125), que, com precisao, afirma:

a Estado que resulta da nova fundacao mantern as conquistas e as
potencialidades ernancipatorias do Estado de direito, mas vai alem do
"Estado de direitos". Nocurso das lutas pelo Estado de direito abriram
-se sempre novos espacos para os direitos das vftimas e dos exclufdos,
para outras etnias que nao a branca, para as mulheres, as crlancas, as
pobres e os marginalizados socials. Contudo, 0 Estado de direito so
mente reconheceu, desta maneira, a presenca de "cidadanias" distintas
da cidadania. Aceitou uma autonomia limitada abstrata e formalmente
igual para todos: ados "cidadaos do Estado", Aceitou uma autonomia
limitada de todas estas patrias distintas, das quais os individuos par
ticipam em sua existencia concreta enquanto membros duma etnia,
dum genero, duma faixaetaria, duma camada social,duma comunidade
local, etc. Entretanto, estas patrias, as quais se reconhecem direitos,
nao sao constitutivas do Estado e de sua constituicao juridica.

Etambern esse mesmo autor que bern arremata a postura que deve
ser observada pOI' aqueles que se debrucarn na reflexao proposta, ao esta
belecer:

Este Estado da diversidade tambern econstruido atraves de operacces
intelectuais que vao alern do "horizonte dos direitos" das diversas
cidadanias e que permitem valorizar as expectativas corresponden
tes a cada uma delas para uma nova maneira de ler e administrar os
conflitos. (BARATTA, 1995, p. 125).

Portanto, a busca da reflexao quanta ao tema proposto revela ob
jetivo de ressaltada importancia, na medida em que, na maioria das vezes,
o exercicio de resolucao dos conflitos judiciais exige do magistrado rna is
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humanidade que tecnica, de forma a encontrar legitimidade e aptidao em
atender as aspiracoes sociais em sua dinamica, situando 0 papel do Estado
brasileiro na garantia da dignidade da pessoa humana, atraves da conducao
etica dos processos [udiciais, 0 que, pOI' certo, exigira dos magistrados 
mais do que conteudos doutrinarios - estruturas legislativas e diretrizes
jurisprudenciais e demandara investimento em sua formacao filos6fica.

Nessas circunstancias, sob a protecao da neutralidade como urn va
lor equivocado para 0 poder [urisdicional, injusticas sao caladas e direitos
fundamentais deixam de ser bradados, 0 que enfraquece a [ustica e a hu
manidade, que busca seu reconhecimento como civilizacao, a partir de uma
atuacao consciente e etica, 0 que confirma a neutralidade como uma narra
tiva de conteudo simb6lico e nao como urn ideal a ser perseguido, mas, ao
contrario, enfrentado, de forma a situar 0 exerdcio da funcao jurisdicional
na contingencia humana, dela se redime e fortalece,
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A democracia como elemento propulsor do
desenvolvimento economico

Silvio Coimbra Mourthe'

1 lntroducao

Em conferencia proferida no Serninario da Esmaf, reaIizado na cidade
de TeresinajPI, foi relevada a atuacao do poder economico como elemento
transformador da nacao em economia de mercado.

No campo juridico, quando ha referencia it democracia, vern sempre
it lembranca 0 princlpio da seguranca jurfdica e a necessidade de se dotar 0

sistema de mecanismos para fins de que este nao venha a ser violado.

Em nosso ordenamento juridico, 0 princfpio da seguranca jurfdica
esta presente na Constituicao Federal de forma impIfcita,atraves da extracao
de algumas passagens constitucionais como 0 ate juridico perfeito, a coisa
julgada e 0 direito adquirido.

Houve nitida preocupacao da nossa Carta Magna com a estabilida
de das relacoes juridicas, pois 0 Estado dernocratico de direito nao almeja
somente a legalidade de suas aedes, mas tambern 0 princfpio da confianca
juridica, a boa-fe nas aedes do Estado e 0 preenchimento das expectativas
geradas nao s6 pelas leis como tarnbem pelas decis6es judiciais.

Este trabalho visa, ainda que de forma breve, anaIisar quanto everda
deiro 0 entendimento de que, em alguns paises, a nao aplicacao do princfpio
da seguranca juridica, por si so, ensejaria maior desenvolvimento economico.

2 Ditadura versus democracia no aspecto do crescimento econornico

A professora de economia do lnstituto de Ensino e Pesquisa - Ins
per, Luciana Yeung (2010), traz importante contribuicao ao tema quando
saIienta que

l.~iz federal.
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Detempos em tempos, ouve-se gente defendendo os regimes dita
toriais, pais eles seriam mais proplcios a um pais que quer sair de
um estado de subdesenvovimentopara 0 de desenvolvimento. Estas
pessoas argumentam que a ordern,a disciplina e 0 planejamento es
trategico de politicas economicas - cruciais para se tel' 0 "empurrao
para a frente" - seriam mais garantidos, senao somente garantidos,
atraves de regimes"fortes"e centralizadores.

Constantemente, de um lado, efeita apologia ao regime ditatorial en
frentado pelo Brasil, fazerido-se mencao ao fato de que 0 milagre econornico
de 70 se deu em decorrencia da ditadura militar; de outre, alega-se que a
democracia limita au restringe a crescimento.

Diante dos fatos historicos, haveria correspondencia entre ausencia
de democracia e progresso econornico? A citada economista salienta que

toda essa estoria efurada. Pode-se dizer que os paises mencionados
acima, e principalmente a China, conseguiram crescer a despeito de
suas ditaduras. Vale lembrarque[apao, Coreia doSui eTaiwan apressa
ram-se a democratizar seus regimes politicos tao logo alcancaram urn
certa grau de desenvolvimento economico (0 terceiro "tigreasiatico",
Cingapura, eumcaso il parte porqueeumacidade-estado], Asabedoria
politica talvez tenhasussurrado aquelesgovernantes asiaticos umfato:
a falta de democracia nao convive bern com a opulencia econornica.

Nos casos em que a opulencia veio primeiro, a democracia teve logo
que ser perseguida. Masos verdadeiros casos de desenvolvimento
industrial foramalcancadosem naccss que ja haviamgarantido a de
mocracia, quando ja se tinhaalcancado umavancado graude civilidade
social, cultural e politica: a Gra-Bretanha, a Franca, os EstadosUnidos
e ate mesmo nosso vizinho Chile, entre outros. Somente em regimes
dernocraticos a crescimento economico se traduz em melhoria no nivel
de bern-estar de toda a populacao.

3 0 exemplo da Republica Popular da China, constantemente
utilizado como paradigma da tese de que 0 autoritarismo traria
urn maior desenvolvimento economico

A tese de que a ausencia de democracia seria um mal necessaria
para a plena desenvolvimento economico sempre vern acompanhada da
mencao do exemplo da China como modelo de pais autoritario que facilitou
a crescimento econornico.
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Semelhantemente a impropriedade de se atribuir a insubsistencia no
campo economico ao regime socialista, utilizando como pararnetro a antiga
Uniao Sovietica, diante das enormes diferencas daquele pais com relacao
aos demais paises europeus, entendo que a progresso econornico da China
e sua origem devam ser objeto de melhor analise.

Quando ha cornparacao dos dados econornicos da China com as da
india, tem-se defendido que a China, Estado autoritario, tem crescido muito
mais do que a india, nOS ultimos 30 anos.

o economista chines Yasheng Huang (2011), em seu artigo "Ademo
cracia sufoca a cresci menta econornico?", ressalta que, apesar de a China ter
crescido duas vezes mais do que a india nOS ultimos 30 anos, nos ultimos
5, tem-se notado certa convergencia em termos de crescimento economico.

Os defensores da tese favoravel a adocao do autoritarisrno como
rneio de melhor planejamento e, consequentemente, maior crescimento
econornico costumam ressaltar que a governo chines, podendo agir acima
da lei, facilita sobremodo a planejamento das politicas de governo. Nao ha
mencao quanta as consequencias nefastas desse "planejarnento" no aspecto
humanitario, como a despejo de milhares de pessoas de uma determinada
regiaa que antes era uma favela, sendo que a india nao poderia fazer esse
tip a de "planejarnento".

o economista chines rebate essa tese sob a argumento de que, ao
se defender que a democracia seria urn impedimenta para 0 crescimente,
necessariamente deveria ser aceita, de forma simultanca, a conclusao de
que a infraestrutura enseja cresci menta economico, conclusao esta em des
compassa com as evidencias apresentadas em nOSSO mundo, no sentido de
que a infraestrutura seria, na verdade, a proprio resultado do crescimento
economico, au seja, a economia cresce, a governa acumula mais riqueza e,
com isso, pode investir em infraestrutura, passando esta a ser uma conse
quencia do crescimento chines, e nao a causa.

o econornista ressalta tarnbern que, na comparacao da india com a
Paquistao, paises geograficamente parecidos e de colonizacao inglesa, que
inclusive fizeram parte de urn mesmo pais, apos a independencia de 1948, e
visivel que a democracia adotada na india trouxe muito melhores resultados,
em termos de crescimento econornico, do que a apresentado pelo vizinho
Paquistao, que passau grande parte do tempo sob urn regime nao demo
cratico. As evidencias estatisticas pelo mundo inviabilizariam a conclusao
~que governos autoritarios seriam melhores do que as dernocraticos, em
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termos de crescimento economico. Nao pode ser esquecido que a India teve
um enorme crescimento economico com 0 acesso a polfticas mais dernocra
ticas, que tarnbem, em certa medida, estao sendo adotadas na China, como
uma maior abertura do mercado, embora esta nacao dependa de enormes
reformas politicas.

4 Crescimentoeconomico e suarepercussao noaspecto hurnanitarlo

De acordo com a economista Luciana Yeung (2010),

Regimes autoritarios, quando conseguem crescer, necessariamen
te acabam privilegiando poucos - normalmente aqueles Iigados ao
poder, politico ejou econornico. Isso foi exatamente 0 que aconteceu
durante 0 "milagre economico": maier crescimento, porem, maior con
centracao e desigualdade de renda (sem contar na "bornba" economica
que explodiunosanos 1980 comoconsequencia daquele falso milagre).

A economista destaca que, se os regimes autoritarios fossem real
mente positivos para 0 desenvolvimento econornico, Cuba, Coreia do Norte
e Venezuela deveriam ser paises com altissimas taxas de crescimento e que
a contradicao entre ditadura e crescimento e, atualmente, a grande dor de
cabeca dos governantes da China, uma vez que esta nao sabe se consegui
ra reprimir para sernpre os anseios democraticos da populacao, e, com 0

crescimento da economia atingindo parcelas significativas da populacao,
"mais fortes e mcontrolavels vao se tornando as demandas populares por
democracia. Euma questao de tempo".

ja 0 economista chines Yasheng Huang defende a tese de que a van
tagem da China para 0 crescimento economico foi, principalmente, 0 capital
humano, e nao a infraestrutura, uma vez que a comparacao, na decada de 70,
entre 0 indice de alfabetizacao dos chineses e 0 dos indianos ensejou posicao
francamente favoravel aChina, sem deixar de ser relevada a questao de que,
na China, uma pessoa alfabetizada precisa en tender 1500 caracteres, sendo
que, na India, bastava saber escrever 0 nome, ou seja, 0 criterio de concei
tuacao chines do que seria uma pessoa alfabetizada e muito mais exigente
e restritivo do que 0 indiano.

Ajornalista e empresaria Yang Lan (2011), que tem sido chamada de
a Oprah da China, traz, em seu artigo "Ageracao que esta reconstruindo a
China", importantes dados que facilitam uma melhor cornpreensao quanto
aquestao de 0 avanco economico nem sempre trazer, de forma autornatica,
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uma melhor distribuicao de riqueza, em que pese 0 enorrne avanco ocorrido
na China.

A jornalista ressalta que, entre os chineses na faixa de idade dos
30 anos, a taxa de analfabetismo esta abaixo de 1% e os casais de [ovens,
seguindo a tradicao, costumam amparar ate quatro pais, com expectativa
de vida de 73 anos. Um chines recern-formado em um curso superior ganha
aproximadamente U$400,00, enquanto 0 aluguel medic e de U$ 500,00, exi
gin do, assim, 0 compartilhamento de espaco com outros casais, sem contar
que, ao contrario do casal norte-americano, que obtern a casa propria com
bastante facilidade, os casais chineses chegam a poupar durante 30 a 40
anos para cornprar a cas a propria.

A jornalista destaca que 0 isolamento ffsico e mental dos migrantes e
tao grande que houve um incidente em um complexo fabril, no sui da China,
que ensejou 0 suicidio de 13 jovens entre 18 e 20 anos, ocorrencias que se
deram uma apos a outra, provocando um enorme clamor na sociedade.

5 A relacao entre0 Estado e a sociedade, existente naChina,comparada
com a presente no mundo ocidental desenvolvido

Tambern nao se deve utilizar a China como exemplo de que 0 autori
tarismo traz maiores ganhos econornicos, uma vez que e diferente a forma
como os chineses encaram 0 Estado.

oeconomista Ingles Martin jacques (2012), em seu artigo "Compre
endendo 0 crescimento na China", destaca a enorme diferenca entre como 0

Estado e visto pela populacao chinesa e como e visto pela populacao europeia
e norte-americana. Para 0 autor, nos dias de hoje, no Ocidente, ha um pen
samento muito mais enraizado no sentido de que a autoridade e a legitimi
dade do Estado sejam uma fixacao da democracia. ja em relacao ao governo
chines, ha muito mais legitimidade e mais autoridade entre os chineses do
que em qualquer Estado ocidental, e a razao disso e que 0 Estado, na China,
valoriza de maneira especial e se agrada do significado muito especial por ser
representativo da incorporacao e por ser 0 guardiao da civilizacao chinesa.

Conforme 0 economista, na China, 0 governo seria como um estado
de civilizacao, aproximando-se de um tipo de papel espiritual, ao contrario
do que tem acontecido na Europa e na America do Norte, onde 0 poder do
Estado, de forma historica, esta sendo constantemente desafiado pela Igreja,
p~os setores da aristocracia, pelos mercadores e assim por diante, em varies
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seculos, mais precisamente nos ultimos 1000 anos. Ao final, 0 autor
cia a forma de 0 cidadao ocidental eurapeu e 0 norte-americano enr-ar-s
o Estado - que seria como um intruso, um estranho, um organismo
poderes precisam ser limitados, definidos e restringidos - da dos chineses
- que encaram 0 Estado como um tipo de membra da familia, ou melhor,
como 0 cabeca da familia, 0 patriarca da familia. Nao e outra a razao
qual, na China, 0 Estado esta por toda a parte, dirigindo empresas e fixando
metas que interferem ate mesmo no planejamento familiar, como a politica
de uma s6 crianca.

6 Conclusao

Se ainda pairam duvidas sobre qual regime traria maiores avances
economicos,o autoritario ou 0 democratico, e lugar comum 0 fato de que
o pressuposto do crescimento econornico sustentavel e uma boa educacao,
que, necessariamente, ensejara atitudes por parte da populacao, exigindo
de seus politicos a adocao de regras claras e compromissos de longo prazo
para a execucao de politicas que visem aumentar 0 bem-estar social, inde
pendentemente de quem esteja no poder.

Hoje, em todo 0 mundo, ha crescente preocupacao com a justica social
e a responsabilidade do governo, fazendo com que as dernolicdes forcadas
de propriedades privadas, que ocorrem com bastante celeridade nos pafses
autoritarios, como e 0 caso da China, sejam cada vez mais rejeitadas e motivo
de pratestos visando it aplicacao do principio da seguranca juridica, mesmo
em pafses autoritarios.

Alias, a ausencia de democracia nao significa necessariamente ausen
cia de adocao de praticas democraticas ou, ainda que se possa conceituar
como tal, uma maior restricao ou controle de medidas que venham a violar a
seguranca jurfdica das pessoas. Destaco 0 pequeno avanco obtido na China,
representado pela prornulgacao, no principio deste ano de 2011, por parte
do Conselho Estatal, de uma nova regulamentacao visando transferir dos
governos locais para a Corte 0 direito de ordenar a demolicao forcada de
casas, do que os moradores tomavam ciencia atraves de um simples bilhete
afixado na porta de entrada da residencia, que iria ser demolida em horas,
sem previo pagamento de indenizacao.

Excluindo a China, as nacoes que obtiveram 0 maior crescimento nas
ultimas decadas foram nacoes com valorizacao do ambiente democratico,
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fazendo com que nao se possa ter uma visao de que a democracia restringe
ou emperra a riqueza das nacoes, sob pena de distorcer os fatos hist6ricos,
que nao autorizam conclusao a favor dos regimes autoritarios.
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o direito em tempos modernos e pos-rnodernos

Tales Krauss Queiroz'

1 Urn filrne de Woody Allen para introduzir 0 assunto

No filme "Tudo pode dar certo", de Woody Allen, Boris e um velho
neur6tico, ffsico de mecanica quantica, ex-professor de teoria das cordas
da Universidade de Columbia. Seu nome foi cogitado para a Nobel de fisica,
mas nao ganhou. Aposentado, passa a tempo ensinando xadrez a criancas,
Em urn dia, voltando para casa, e abordado par Melodie,uma jovem ingenua
que, saida do interior, tentava a sorte em Nova York.Ela pede para passar a
noite em sua casa au para ficar ate conseguir emprego. Boris, contrariado,
aceita. Masa estada de Melodie se prolonga e depois de alguns meses, apesar
da diferenca de idade e de personalidade, eles se casarn, nao sem antes Boris
ensinar aimatura Melodie teorias sabre a mundo e a vida, sabre a miseria
humana e a arnor, sempre em tom cetico e pessimista: a amor nao vence tudo
nem costuma durar, e as aspiracoes romanticas da juventude sao reduzidas
ao que "pode dar cerro".

ofilme segue, a mae de Melodie se separa do pai, sai do interior e vai
ao encontro da filha. Desaprova a casamento com Boris e tenta the arranjar
urn born partido. Em Nova York a mae de Melodie se revela. De religiosa
fanatica vira fot6grafa de arte. Tem um caso com a diretor da galeria de arte
e com urn amigo de Boris. Par sua vez, a pai de Melodie sai em procura da
esposa e, na cidade grande, igualmente, se descobre, assumindo seu lado gay.

Melodie acaba se entregando a urn jovem ator que mora em urn bar
co. Com ele conversa sabre amenidades, fala de Boris, pergunta ao rapaz se
ja ouviu falar do principia da incerteza, do Fisico Heisenberg, a observador
influenciando a experimento.

Ao final da cornedia, Boris, separado de Melodie, tenta se matar,
jogando-se da janela. Mas cai em cima de uma vidente, que se torna sua
pr6xima companheira. Aultima cena do filme mostra todos as personagens

,
1 ]ph federal substituto.
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juntos, na casa de Boris, comemorando a noite de Ano-Novo, cada um com
seu novo consorte. Boris aproxima-se da tela e diz para os espectadores que
o "universe e um acaso sem sentido",

Em linhas gerais, 0 filme de Woody Allen mostra que, no mundo das
relacoes humanas, predominam as incertezas. "Tudo pode dar certo", diz
o nome do filme. Nao ha garantia de que tudo dora certo. 0 que existe e 0

aleatoric, 0 possivel, 0 provavel, a sorte, ou 0 seu reves, 0 azar.

oparalelo que 0 filme faz entre 0 mundo humane e a ffsica quantica,
a teoria das cordas, 0 principio da incerteza, de Heisenberg, no entanto,
nao e casual ou fortuito. Diz com um novo paradigma cientifico que se tem
propalado nesse nosso mundo p6s-moderno.

2 Tempos modernos: a visao cartesiana e racionalista

Embora, na Grecia antiga, de Heraclito a Parrnenides, passando de
pois por Socrates, Platao e Arist6teles, tenha havido um ensaio ou esboco
do que hoje se denomina ractonalismo, foi a partir dos seculos XVI e XVII,
com Copernico, Kepler, Galileu e Newton, na chamada era do pensamento
cientffico, que ele se estabelece. Com Descartes, 0 modele racionalista e 16gico
se consolida e 0 metodo cientffico e maternatico ganha corpo. "Pense, logo
existo", sua famosa frase, simboliza 0 racionalismo cartesiano.

o pensamento racionalista e cartesiano parte da ideia de que tudo
pode ser explicado a partir da reduciio de suas partes. 0 todo e a soma dessas
partes. 0 sujeito se separa de seu objeto de estudo para, entao, fragmenta-lr,
em partes rnenores, facilitando a analise, a classificacao e a observacao, As
partes menores, por sua vez, nao apenas sao analisadas adistancia, como sao
vistas de maneira estatica, sem interacao ou integracao com 0 todo. Ganham
forca os denominados dualismos estaticos, como sujeito e objeto, materia e
energia, mente e corpo-,

2 Por esse motlvo, 0 "Pense, logo exlsto'; de Descartes, retrata 0 racionalismo da epoca. Essa Frase

surge, pela primeira vez. no Discurso do metoda (1637), em frances: je pense, doneje SUIS. Foi depots

menclonada par Descartes, no livre Principlesde filosofia (1644), em latlm: Cogitoergo sum. A frase

pode ser compreendlda de duas manelras. Na prlmelra. 0 ato de pensar simboliza a razao, a raclona
lidade do homem. Nasegunda, exprime a separacao absoluta entre mente (alma) e corpo (inciuindo 0

cerebra). Nesse segundo sentido, de mente desencarnada,eque se fala em dualismo estatico cartesia
no (DAMASIO, Antonio R. aerro de Descartes:emocao, razao e 0 cerebro humano. Trad.portuguesa
Dora Vicente e Georgina Segurado. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 279-280 e 282).
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o racionalismo prega que para todo efeito natural existe uma causa
que 0 explica. Essa relacao linear entre 0 efeito e a causa e determinada por
leis universais. Na abordagem racionalista e cientffica, tudo e experimentado,
testado, observado. Enquanto na religiao a verdade e revelada, no raciona
lismo cientffico as verdades sao demonstradas. Marcelo Gleiser diz que, na
ciencia, em "born portugues, e 0 'ver para crer', 0 oposto do 'crer para ver'",
premissa da religiao", Por fim, as analises racionalistas e cientfficas sao quan
titativas (objetivamente mensuradas), e nao qualitativas (subjetivamente
avaliadas). lnvestiga-se "como", e nao "por que" os fenornenos ocorrem.

A metafora empregada para expressar 0 pensamento racionalista e a
do mundo funcionando como um rel6gio, maquina de mecdnica perfeita em
que cada peca encaixada tem uma funcao especifica. Retoma-se a ideia grega
da materia formada por Mom os, particulas eternas e indivisiveis, dos blocos
de construcao fundamental, dos ediffcios construidos em bases s6lidas. Toda
a complexidade das coisas, incluindo a sociedade, pode ser explicada a partir
da decornposicao de suas partfculas elementares.

Na filosofia, essas ideias racionalistas e cientfficas ganham nomes:
reducionismo, filosofia do sujeito, dicotomia sujeitu/objeto, causalismo,
determinismo, mecanicismo, ernpirismo, atomismo.

A sociedade moderna que se apresenta nessa era cientffica e a sintese
desses fenornenos, com a razao superando a intuicao, 0 objetivo se sobrepon
do ao subjetivo. A verdade e unica e absoluta e deriva da realidade ffsica (e
nao mais metafisica) do mundo e das leis racionais universais. 0 momento
e de seguranca, previsibilidade, certeza.

Na politica, esse conjunto de conceitos se manifesta no iluminismo (a
luz simbolizando a verdade), no humanismo (0 homem como 0 centro das
coisas), na teoria da separacao de poderes de Montesquieu, nos ideais da
revolucao francesa (liberdade, igualdade e fraternidade), no contrato social
de Hobbes, Locke e Rousseau, no estado constitucional secular.

Nos seculos que se seguern, do XVII ao XIX, a abordagem racionalista,
cartesiana e newtoniana se difunde. Como afirma Carneiro Neto, basea
dos "no metoda de raciocinio cartesiano, os padrfies de pesquisa da Ffsi
ca newtoniana foram empregados em diversos outros campos clentiftcos,
tendo se tornado a 'ciencia padrao' em relacao a todas as demais formas de

3 G~EISER, Marcelo. Micromacro, vot. 2: reflex6es sobre 0 homem, 0 tempo e 0 espaco. Sao Paulo: Pu
Ijllfolha, 2007. p. 86.
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conhecimanto'", 0 cientificismo faz com que os demais ramos do conheci
mento ganhem autonomia e independencia, passando a seguir 0 modelo
mecanicista da ffsica de Newton.

Na biologia, 0 criacionismo, a crenca religiosa que segue a interpreta~ao

literal do livro dos Genesis, da Biblia, de que 0 homem e as demais especies
foram criados por Deus em seis dias, de forma separada e completa, e rebatido
pelo evolucionismo de Darwin. A teoria da evolucao dernonstra, a partir de
rnetodos cientfficos (observacao, registros f6sseis), que 0 homem possui urn
ancestral comum e que as especies obedecem a uma ordem evolutiva e deter
minista, a partir de uma selecao natural gradativa, entremeada por muta~5es.

Nessa epcca, 0 fil6sofo Augusto Comte emprega 0 termo positivismo
para mostrar que, nas ciencias humanas, assim como nas cienclas naturais
deve-se estudar 0 que e real, positivo, segundo normas l6gicas e racionais.'

Na sociologia, surge Emile Durkheim com 0 pensamento estatfstico e
Max Weber com 0 historicismo dos tipos ideais. A sociologia classica, nesse
perfodo, passa a ser chamada por Comte de [isica socials. Herbert Spencer,
ainda na sociologia, porern sob urn vies antropol6gico, adota 0 que se con
vencionou chamar de darwinismo ou evolucionismo social: as sociedades
sao classificadas segundo 0 grau de seu desenvolvimento e evolucao, das
primitivas as mais civilizadas, de urn estagio inferior para urn superior, do
simples para 0 complexo'.

Na economia, Adam Smith Janca as bases cientfficas da disciplina. 0
homo economicus retrata a racionalidade econornica: em urn ambiente de
cornpeticao, em que os recursos sao finitos e as necessidades humanas infi
nitas, 0 homem deve pensar de maneira racional. 0 mercado se orienta pelas
leis universais da oferta e da procura e e regulado por uma mao invisivel,
na premissa do laissez-foire, laissez passer, Ie monde va de lui-meme (deixa
fazer, deixa passar, 0 mundo vai por si mesmo). Em uma espects de ethos
individualista, fala-se que "se cada urn cuidar de seu jardim 0 mundo sera
mais florido". Como diz Gustavo Franco, a mais importante revelacao desse
perfodo era a de que "a soma de comportamentos egoistas pode ser 0 melhor

4 CARNEIRO NETO, Durval. Urnnovo direito para uma socledade complexa.justi~@Revista Eietrtmica
da Seoio judicIQria do Distrito Federal. Disponfvel em: <http://www.jfdf.jus.br/revista_eletronica-ius~
tica/Junho/artigo_Durval1.html>, p. 4.

5 COSTA, c., Sociologia, 2004, apud CARNEIRO NETO, idem, p. 4.

6 COSTA, c., Soclologia, 2004, apud CARNEIRO NETO, idem, p. 4.
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caminho para 0 bem-estar cornurn'", Nesse ambiente economico-ractonal, 0

modo de producao capitalista avanca para atingir 0 paroxismo na revolucao
industrial, nos chamados Tempos modernos, do filme de Chaplin.

Na historiografia, a hist6ria da hist6ria, a influencia positivista e raciona
lista se repete. Fernando A. Novais e Rogerio F. da Silva lembram que 0 seculo
XIX "ficou chamado 0 'seculo da historta'" e nele, a partir do dialogo da hist6ria
com as demais ciencias socials que nasciam, "a disciplina comecou a ver-se como
'cientffica'", deixando de ser apenas "urn genero literario'". A hist6ria e vista
como uma narrativa, como uma descricao objetiva dos fatos e acontecimentos,
mas tambem como discurso. Nao e suficiente narrar. E preciso explicar e inter
pretar, ainda que de maneira objetiva e neutra, as reconstituicoes dos eventos.
A historiografia rnoderna, por fim, especializa-se (hist6ria economica, social,
polftica, cultural), outra marca da cientificidade e do racionalismo.

Mas 0 modelo racionalista e positivista se estende para areas diversas,
como medicina", psicologia'", adrninistracao!'. Nesse perfodo, Marx e Engels

7 FRANCO, Gustavo H. B. Cartas a umjovem ecanomista. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 8.

a NOVAIS, Fernando A.,SILVA, Rogerto F.da.Nova Historic em perspectiva. vol.L Organizacao e lutroducao
Fernando A.Novais e Rogerio Forastleri da Silva. Sao Paulo: Cosac Naify,2011, varlosautores, p. 9 e 12.

9 A medlcina no estilo cartesiano da enfase ao aspecto flstologico, patol6gico e organicc da doenca. A
medicina e especializada e nao se atenta para a questao social e psicol6gica do paciente. Para Capra,

a "influencia do paradigma cartesiano sobre 0 pensamento medico resultou no chamado modelo bio
medico", onde 0 "corpo humano e considerado uma maquina que pode ser analisada em termos de

suas pecas", com a doenca sendo vista "como urn mau funcionamento dos mecanismos biol6gicos,

que sao estudados do ponto de vista da biologia celular e molecular", cabendo aos medicos "inter
vir, ffsica ou qulmlcamente, para consertar 0 defeito no funcionamento de urn especfflco mecanismo

engutcado". (CAPRA, 0 ponto de muta~cio: a ctsncra, a sociedade e a culture emergente. Trad. Alvaro
Cabral.Sao Paulo: Cultrlx, 2006, p. 116)

10 Na pslcologfa, 0 metodo cartesiano, do "Penso, logo existo", imp6e a separacao absoluta entre a mente

eo corpo. De urn lade, 0 behaviorismo, escola cientfflca que expllca a psicologia humana pelo compor

tamento, que eexterno e observavel. Na escola estruturalista, a atencao se volta para a mente e os pro
blemas da ccnsclencia. Em nenhuma dessas escolas, como se percebe, a mente e avaliada em conjunto

com 0 corpo. Surge, na sequencia, a psicanalise de Freud, aprcxlmando a psiquiatria da pstcologia, ao

propor 0 estudo nao apenas das doencas cerebrais como das neuroses [dlsturblos mentais nao pa
tologtcos, antes vistos como urnproblema esotenco]. Mas a psicanalise de Freud pretende-se clentffica

ao estilo cartesiano, pols incorpora as ideias determinlstas e mecanicasdo pensamento racional: 0 ser
humano e dominado pelo seu inconsciente (superego, ego e icfj,pelos traumas da infancia. Ao enfatizar

a influencia cartesiana e determintsta no pensamento de Freud,Capralembra a imagem do paciente no
diva, falando sozinho com 0 terapeuta, 0 objeto sendo estudado pelo sujeito, adlstancia (idem, p. 175).

11 N,Aampo das relacoes de trabalho, aparece a teo ria da Adrninlstracao Cientfflca, de Taylor (tayloris-
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concebem a metoda do materialismo historico, a teoria da mais-valia e a dia
letica da infraestrutura: a socialismo recebe sua versao cientffica, deixando
de ser utopico e rornantico". A influencia cartesiana e positivista foi alern e
ganha a cultura, a literatura, as artes", Na prosa, a romantismo cede lugar
ao realismo e sua vertente extrema e radical, a naturaltsmo-", Ate poesia
cientifica se fez a epoca, com a parnasianismo e suas rnetricas e versificacoes
perfeitas e objetivas. 0 positivismo foi lembrado inclusive na musica".

Era natural esperar que a racionalismo e a metoda cientifico fossem
influenciar a direito. Representando essa tendencia, surgem, no direito, a
positivismo e a formalismo juridico.

[oao Batista G. Moreira diz que as

[...) principios da logicaflsico-maternatica, asernelhanca do que ocor
rera nas demais cienclas, resultaram na pretensao de universalidade,
certeza e objetividade do Direito e nas ideias de especializacao, clas
sificacao, hierarquia, previsibilidade e seguranca.

Afirma que "0 reducionismo atomicista da Fisica significou, no Direito,
reducionismo a lei", e que "0 culto positivista traduziu-se na pretensao de

rno), baseada na organizacao e na raclcnallaacao das funcoes. Ha uma "decomposlcao dos postos de

trabalho em tarefas e destas em gestos simples, que seriam executados por um numero reduzido de
pessoas especializadas, conforme uma cadencla predeflnlda", em urn ambiente em que se reforcam

"os sistemas ptramtdals hlerarqulcos de autoridade"(MOREIRA, jose Batista Gomes. Direitoadminte

trativo: da rigidez autorltarla aflexibilidade democratica. 2, ed. Bela Horizonte: Forum, 2010, p. 49).

12 Cf.o livro Dosocialismout6pico ao socialismocientifico (1880), de Friedrich Engels.

13 Na arte, 0 raclonalismo esta presente na escultura a pensador, de Rodin; no quadrc naturista as
comedoresde batata, de Van Gogh; nas obras de Manet e Coubert; entre outros.

14 A obra de referenda do naturalismo e0 Germinal, de Emile Zola (1840-1902), que enfoca a realidade

dos "operarlos das minas de carvao no Norte da Franca", com denuncias das "pesstmas condicoes

de trabalho" e a "infcio da lura de classes entre proletariado e burguesia" (ZOLA, Emile. Germinal.
Traducao, adaptacao e apendice Silvana Salermo. Sao Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 9 ell).
Para Silvana Salermo, as lelturas de Zola que "a levaram a definir a carater de sua obra foram as de

cunho clentiflco, como a teoria da evclucao de Charles Darwin". Diz que 0 livro Introduoio ao estudo
da medicine experimental, de Claude Bernard, de 1865, fez com que Zola decidisse "que seus romances

deveriam ter rigor cientffico,ultrapassando 0 realismo, como se a flccac tivesse que funclonar tal equal

o resultado de experienclas de laboratorlo para melhor representar a realidade" (idem, p. 240).

15 Na musica, inspirados pelo lema positivista da Bandeira Nacional, Noel Rosa e Orestes Barbosa

compuseram a letra Positivisrno (1933), que dlz: "0 amor vern por principio, a ordem por base. 0

progresso eque deve vir por fim. Desprezastes esta lei de Augusto Comte. E fostes ser feliz lunge de
mim".
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total independencia da funcao legislativa e de subordina,ao do juiz a lnten
,ao do legislador; no rigor formal dos textos normativos; na interpretacao
como arte fllologica?".

Hans Kelsen e 0 maior expoente do positivismo juridico. Em sua obra
Teoria pura do direito, defende que 0 objeto da ciencia [uridica e a norma
juridica. 0 direito, para se fazer cientffico e puro, deve se separar da moral
e da politica. A valoracao (axiologia) e antes urn problema do legislador. No
prefacio do seu livre, Kelsen expfie que procurou "desenvolver uma teo ria
juridica pura, isto e, purificada de toda a ideologia politica e de todos as
elementos de ciencia natural, uma teoria juridica consciente da sua especifici
dade porque consciente da legalidade especifica do seu objeto". Sua intencao
era a de aproximar a ciencia do direito, "tanto quanta possivel", "do ideal de
toda a ciencia: objetividade e exatidao"!", Para Moreira, a

[...) parentesco racionalista (reducionista) da teoria de Kelsenesta na
razao de ter pretendido a pureza cientifica do Direito e de ter circuns
crito 0 sistema juridico anorma, negando a exlstencia do direito natural
e de valores que nao tenham sido objetivados nessa mesma norma".

Em breve resumo, esse era 0 canario do paradigma cientffico ate
entao, a cenarlo dos tempos modernas.

Mas a pensamento racionalista, cartesiano e newtoniano, cantudo,
nao iria durar indefinidamente. No seculo XX, ele sofre urn duro reyes.

3 Tempos p6s-modernos: a visao sisternica e relativista

Einstein, no iniclo do seculo XX, com sua teo ria da relatividade espe
cial e geral, poe fim as verdades da teo ria classica de Newton. Para Newton, a
velocidade varia segundo a espaco e a tempo. 0 espaco e a tempo, na teoria
newtoniana, sao absolutos e lnvariaveis, para qualquer observador. Einstein,
com a relatividade especial, inverte essa lcgica, afirmando que constante e
a velocidade da luz no vacuo e que relativos sao as referenciais de espaco
e tempo'", No mundo das coisas muito grandes, das galaxias e planetas, em

16 MOREIRA, op. cit., p. 88.

17 KELSEN, Hans. Teoriapura do direito. Trad. Ioao Baptista Machado. 2. ed. Sao Paulo: Martins Fontes,

1987, prefacioit primeira edlcao.

18 MOREIRA, idem, p. 93.

19 '::rll com a relatividade especial, nao se pode pensar no espaco e no tempo como conceitos untversais e
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que as corpas se movem a velocidades pr6ximas as da Iuz, as verdades ina
balaveis de Newton sao colocadas de lado.

Na sequencia, Einstein demonstra, com sua famosa f6rmula E=m.c2,

que a energia se transforma em materia e vice-versa". A energia e a mas
sa nao sao conceitos estanques, mas realidades entrelacadas. A massa de
Newton era conservavel, Ade Einstein, conversivel em energia", A dicotomia
estatica entre materia e energia dos tempos da filosofia e da fisica classica
ja nao faz mais tanto sentido.

A relatividade especial de Einstein, e a concepcao de que nada pode
se movimentar acima da velocidade da luz, implicava desconsiderar a teoria
da gravitacao de Newton, de que dais corpos se atraem na proporcao direta
do produto de suas massas e na proporcao inversa do quadrado da distancla
entre eles. Einstein, entao, desenvolve a teoria da relatividade geral, revolu
cionando "novamente a nossa nocao de espaco e tempo, mostrando que eles
sofrem curvas e distorcoes para comunicar a forca da gravidade':", 0 espaco,

lmutaveis, experimentadosde maneiraidentlca por todos. Aocontrario, 0 espaco e 0 tempo aparecem

nos trabalhosde Einsteincomo elementos maleavels, cuja forma e aparencla dependem da sltuacao
do observador[...]"(GREENE, Brian. 0 universo elegante: supercordas, dimensces ocultase a buscada
teoriadefinitiva. Trad.jose ViegasPiiho: revisor tecnlco Rogerlo Rosenfeld. SaoPaulo: Companhia das
Letras, 2001, p. 19-20). Greenediz que "sempreque discutimos a velocidadee a direcao do movimento
de urn obleto, temos de especfflcar com preclsao quem esta fazendo a medicao" (idem, p. 44). Como
consequencla da teoriada relatividade especial,paraurn observadorem velocidade muitoalta,0 tem
po passa mais devagar(fen6meno da dllacao do tempo), ao passe que urn objeto,em alta velocldade,
ficamenorno sentido do seu movimento (0 quese conhece como contracac de Lorentz).

20 A quanti dade de energia eigualada massa multtpllcada pela velocidade da Iuz ao quadrado. A ve

locidade da luz no vacuo e de aproximadamente 300 mil km/s. Para quem gosta de curlosidades

matematicas, RobertP. Crease,no llvro As grandes equafoes: a histcrla das formulas matematlcas

mais importantes e os cientistas que as crlaram, etta algumas. Creaserelata que a equacao ja apare
ceu na capa da revista Time, foi objeto de uma biografiacomo se fosse uma pessoa. etitulo de peca

de teatro, foi mencionada por DalaiLama como a (mica equacao cientifica que conhecia, fot citada
em poemas e canones como Einstein a Go-Go, da banda Landscape, entre outros. Outra curiosidade
mencionada por Creaseea de que 0 fisico Stephen Hawkingtena sido avisado para nao incluir ne

nhumaequacao em seus Iivrosporque cadacitacao dividiria0 mimero de leitores pordois. Hawking,
porem, menclona a equacao E=m.c2 no livro Uma breve hist6ria do tempo, 0 que, como se sabe, nao

afetou as vendas: 0 livre ehoje conslderado urn best-seller (CREASE, RobertP.Asgrandes equacoes: a
histor-ia das formulasmatematicas mals lmportantes e os cientistas que as crlaram. Trad.Alexandre
Cherman. Rioe Janeiro: Zahar, 2011, p. 138-139).

21 KUHN, Thomas S.A estrutura das revotucaes cient(flcas. Trad.BeatrizVianna Boeira e Nelson Boeira.
10. ed. Sao Paulo: Perspectlva, 2011, p. 136.

22 GREENE, op. cit, p. 71.
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assim, nao e plano, mas curve, distorcido. A geometria passa a contar com
uma quarta dimensao espacial dinarnica, a do espaco-ternpo curvo.

Ateo ria da relatividade de Einstein, pando fim as premissas absolutas
de Newton, e a primeiro abalo as estruturas da fisica classica.

Porern, a que rnais provocou impacto nas teorias tradicionais car
tesianas e newtonianas nao foi a teoria da relatividade de Einstein, mas a
teoria quantica.

Para a mundo muito grande, a mundo do telesc6pio, au seja, para a
macrocosmo do universo, das galaxias, dos planetas e das estrelas, devemos
adotar as leis da teoria da relatividade de Einstein. Para a mundo muito
pequeno, do microscopic, au seja, para a microcosmo dos atornos, eletrons,
protons, neutrons, quarks e demais particulas suhatomicas. a que vale e a
teo ria quantica. Para a escala humana, a escala do nosso mundo real e senso
rial, do olho humano, as leis de Newton, sob aproxirnacoes. ainda sao uteis.

oproblema e que a teoria quantica possui excentricidades que sub
vertem toda a 16gica cartesiana e mecanicista do racionalismo e da fislca
classica. Como esclarece Brian Greene, a "rnecanica quantica e urn esquema
conceitual que possibilita a compreensao das propriedades microsc6picas
do universe" e, assim como "a relatividade especial e a relatividade geral
demandaram mudancas radicais na nossa visao do mundo quanta as coisas
que se movem muito depressa au tern massas muito grandes, a mecanica
quantica revela que na escala das distancias at6micas e subat6micas a uni
verso tern propriedades ainda mais espantosas'F'.

oprincipia da incerteza, par exemplo, de Heisenberg, criado em 1927,
que constitui a base da teoria quantica, diz que a posicao e velocidade de
uma particula at6mica nao podem ser conhecidas ao mesmo tempo, com
precisao total. No mundo das coisas muito pequenas. a que existem sao
probabilidades, incertezas, tendencias. Pela principia da incerteza, a ob
servador influencia e interage com a objeto observado. Marcelo Gleiser, de
maneira dldatica, sabre essas caracteristicas estranhas do mundo quantico
e do principia da incerteza, ensina:

De certa forma, antes de sua posicao ser medida, 0 eletron nao esta em
lugar nenhum e esta em todos as lugares. Nao devemos vlsualiza-lo
como uma bolinha de bilhar girando em torno do nucleo, comose a
atorno Fosse urnminissistema solar. a eletron pode tambern ser vista

~GREENE, idem, p.l0S.
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como uma onda que esta em muitos lugares ao mesmo tempo. Porem,
e aqui alga de muito estranho ocorre, quando uma medida e feita, a
eletron "escolhe" uma orbita especifica. lima visualizacao imperfeita
e imaginal' 0 atorno como urn anfiteatro cujas escadas circundam 0

centro. Cada degrau e uma orbita. Antes da medida, a eletron pode
estar em qualquer uma das orbitas, Ate mesmo em muitas delas ao
mesmo tempo. Quando a medida e feita, as colsas mudam radicalmon,
te: 0 ate de medir interfere com a liberdade do eletron, forcando-n a
escolher uma das orbitas. Qual orbita e a escolhida? A teoria quantlca
nos fornece apenas probabilidades do eletron se encontrar nessa ou
naquela orbita apos a medida. Se repetirmos 0 mesmo experimento
muitas vezes, 0 eletron aparecera em orbitas diferentes com probabi
lidades dadas pela teo ria. Portanto, mesmo que 0 mundo quantico seja
probabilistico, a teo ria descreve precisamente esse comportamentot-,

Karl Popper, na mesma linha, esclarece a principia da incerteza:

Toda medida fisica envolve troca de energia entre 0 objeto medido e
a aparelho de rnensuracao (que sera, talvez, 0 proprio observador).
Assim, urn raio de luz pode ser dirigido sabre 0 objeto, e uma porcao
da luz refletida pelo objeto pode vir a sofrer absorcao par parte do
aparelho de medida. Qualquer troca de energia desse tipo alterara
o estado do objeto que, apos ter sido me dido, se enccntrara em con
dicao diversa da anterior. Nesses termos, a medida, por assim dizer,
proporciona conhecimento de urn estado que acabou de ser destru
ida pelo processo de mensuracao, Essa interferencia do processo de
mensuracao no objeto medido pode ser desprezada quando se trata
de objetos rnacroscopicos, mas nao no caso de objetos atomicos, pois
estes sao fortemente afetados, por exemplo, pela irradiacao luminosa.
Eimpossive!, pois, a partir do resultado da medida, fazer inferencia
ace rca do preciso estado de urn objeto at6mico, imediatamente apos
ele ter sido medido. Consequentemente, a medida nao pode servir de
base para previsoes. Segundo a opiniao geral, sempre existe a possibi
lidade de determinar, por meio de novas medicdes, 0 estado do objeto
ap6s a rnedicao anterior, mas 0 sistema volta a sofrer interferencia,
de urn modo que escapa aavallacao, E, tarnbern segundo a opiniao
geral, e sempre viavel fazer as medidas de maneira tal que certas ca
racterfsticas do estado a ser avaliado - por exemplo, a momento da
partfcula - nao sejam perturbadas. Contudo, isso so pode ser feito
ao preco de interferir fortemente em outras magnitudes caracterfs-

24 GLEISER, op. clt., p. 173.
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ticas do estado a ser medido (em nosso caso particular, a posicao da
particula). Se duas grandezas estiverem mutuamente correlacionadas
dessa maneira, entao 0 teorema segundo 0 qual elas nao podem ser
simultaneamente medidas com precisao aplica-se a elas, embora cada
qual, separadamente, possa sofrer medicao precisa",

Ea definicao do principio da incerteza dada par Melodie no filme de
Woody Allen, citado no inicio do artigo, a observador influenciando 0 ex
perimento. Ecomo dizem os fisicos Stephen Hawking e Leonard Mlodinow:
na fisica quantica, a "observacao de urn sistema deve alterar 0 seu curs0",

de modo que "nao podemos 'apenas' observar algo", Para "fazermos uma
observacao devemos interagir com 0 objeto que estamos observandc?".

oprincipia da incerteza retira a certeza do mundo cartesiano. A pro
babilidade e a novo substituto da verdade".

Outra caracteristica curiosa do chamado mundo quantico ea dua
lidade onda-particula. Urn eletron e, ao mesmo tempo, uma onda e uma
particula, dependendo do experimento utilizado. Ecomo se urn cao fosse
ao mesmo tempo urn cao e urn gate, comportando-se ora como urn cao, ora
como urn gato. Ecomo se uma cadeira fosse ao mesmo tempo uma cadeira
e uma mesa, apresentando-se ora como uma cadeira, ora como uma mesa":

Essa dualidade quantica subverte os principios classicos da l6gi
ca ocidental, como 0 da identidade, nao contradicao e terceiro exclufdo-".
Expressando esses principios classicos, em linguagem popular, diz-se que

25 POPPER, Karl Raimund. A lOBica da pesquisacientfJica. Trad. Leonidas Hegenberg e Octanny Silveira

da Mota. Sao Paulo: Cultrix, Ed. da Universidade de Sao Paulo, 1975, p. 240-241. Na sequencia,
Popper deduz a equacao de Heisenberg: "Nesses termos, se aumentarmos a precisao de uma das

medidas - digamos. a do momento Px' reduzlndo, assim, a extensao do intervalo de erro ll.p, - se
remos levados a reduzir a preclsao da medida da coordenada da posicao, x, isto e, seremos levados a

expandir 0 intervalo ll.x' Dessa maneira, segundo Heisenberg, a maior precisao atingfvel esta llmltada

pela relacao de incerteza: ll.x.ll.px2:h/4.n".

26 HAWKING, Stephen, MLODlNOW, Leonard. a Brande projeto: novas respostas para as questdes
definitivas da vida. Trad. Monica Gagliotti Fortunato Friaca: revisao tecntca Amanclo Cesar Santos

Friaca. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011, p. 60.

27 POPPER, op. cit., p. 305.

28 Os exemplos sao apenas para facilitar a compreensao. Na realtdade, assim como a constante da ve

locidade da luz e multo alta e isso nos impede de vel' os efeitos da relatividade de Einstein na escala

humana, a constante de Plank (h) e muito baixa e nos impede de ver os efeitos quantlcos em nossa

vida cotidiana (GREENE. op. clt., p. 125).
29 ,~

$MOREIRA, op. cit., p. 53 e 55.
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"urna coisa euma coisa, outra coisa eoutra coisa". Na ffsica quantica, esse
postulado l6gico nao se revela, pois, nela, paradoxalmente, "uma coisa euma
coisa e outra coisa ao mesmo tempo". Nao ha identidade, mas contradicao
(e onda e particula). E uma terceira hip6tese nao eexcluida (exatamente a
da dualidade onda-partfcula).

Mas ha muitos outros absurdos na teoria quantica, todos a avancar a
sinal da racionalidade classica. Do principio da incerteza decorre 0 fen6meno
daflutua9tio quantico, fazendo com que, na escala microsc6pica, os corpos se
movimentem de maneira turbulenta e frenetica, como se agitassem, como se
sofressem de claustrofobia, indicando que a natureza nao permite que seus
elementos sejam encurralados". A soma sabre as trajetorias, por sua vez, e
uma forrnulacao da rnecanica quantica "segundo a qual as partfculas viajam
de um ponto a outro atraves de todos os caminhos possfveis que existem
entre eles'?'. a tune/omenta quantico "e um aspecto da mecanica quantica
que demonstra que as objetos podem passar atraves de barreiras aparente
mente impenetraveis de acordo com as leis classicas da fisica newtoniana'?",
Se fosse possivel a aplicacao das leis quanticas em nossa escala humana, e
como se gelos pudessem passar atraves do vidro de um capo; se alguern, ao
sair de um bar, pudesse faze-lo saindo pela parede": se animais de um zoo
l6gico passassem como ondas por entre as barras de suas jaulas". Por fim,
a liberdade assintotica, da cromodinamica quantica, "implica que as forcas
fortes entre quarks sao pequenas quando eles estao pr6ximos, mas crescem
se eles se afastam, como se estivessem ligados por elasticos'?".

a impacto da teoria quantica na visao de mundo da epoca era es-
perado. Greene sintetiza essa agitacao provocada pela incerteza quantica:

Em 1927, a ffsica ja havia perdido a inocencia classica, Estavam ter
minados os dias do universe mecanico, cujos componentes, uma vez
postos em marcha, funcionavam como um reloglo, para cumprir obe
dientemente 0 seu destino inexoravel e predeterminado. Segundoa
mecanica quantica, 0 universe evolui de acordo com uma formaliza-

30 GREENE, op. clt., p. 135.

31 Idem. p. 457 (Glossarlo).

32 Idem,p.459 [Glossano].

33 as exemplos saode Greene (idem,p. 105).

34 0 exemplo e de Hawkinge Mlodinow{op. cit., p. 51).

3S HAWKING, op.clt., p.83.
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cao maternatica rigorosa e precisa, mas que se limita a determinar a
probabilidade de que urnfuturo em particular venha a acontecer - e
nao qual 0 futuro que acontecera.Muitas pessoas ficam confusascom
essa conclusao e a consideram totalmente inaceitavel. Einstein foi uma
delas. Emuma das express6es mais citadas da hist6ria da ffsica, ele
alertou os partidarios da mecanica quantica para 0 fato de que "Deus
nao joga dados com 0 universe". Eleachava que a aparecimento da
probabilidade na fisica fundamental devia-se, ainda que de formamais
sutil,amesmarazao pelaqual elaaparece no jogoda raleta: por causa
do carater basicamente incompleto do nosso conhecimento. Na visao
de Einstein, a forma precisa do futuro do universe nao poderia ser uma
questao de sorte. A ffsica teria de prever como 0 universo evolui, e nao
simplesmentea probabilidade da ocorrencia de cadaevolucao possfvel,
Mas experiencia apos experiencia - feitas em sua maioria depois de
sua morte -, foi se confirmando 0 fato de que Einstein estava errado.
Como disse 0 cientistabritanicoStephen Hawking, "A confusao era de
Einstein, e nao da mecanica quantica">,

Mesmo para Einstein, um dos precursores do que atualmente se de
signa relativismo, a ffsica quantica era rebelde demais para ser verdade.
Contudo, no mundo da fisica quantica, 0 que realmente se via era Deus jo
gando dodos.

a racionalismo ja havia sido provocado por teorias ut6picas e ro
manticas, por movimentos hedonistas, pela Igreja, pela filosofia metaffsica,
por misticismos, por movimentos anticiencia e, mais recentemente, por mo
vimentos de contracultura. Com a teoria quantica, ecomo se pela primeira
vez a pr6pria racionalidade desafiasse a racionalidade. Era a fisica, ciencia
exata, desafiando a exatidao da ffsica.

a ffsico Heisenberg, que formulou 0 principio da incerteza, aepoca,
prenunciava: "a reacao violenta em torno do desenvolvimento recente da
Fisica moderna s6 pode ser entendida amedida que compreendamos que
os alicerces da Fisica cornecaram a se deslocar e que esse movimento gerou
a sentimento de que a ciencia perderia terrene'?".

a relativisma de Einstein e, sobretudo, a irracionalidade da teo ria
quantica, haveriam de provocar alteracoes na filosofia e na epistemologia,

36 GREENE, op. cit., p. 128.

3~~ HEISENBERG, W., 1958, apud.CAPRA, Fritjof.0 tao da flsica: umaanalise dos paralelos entre a flslca

# modernae 0 misticismo oriental.Trad. Jose Fernandes Dias. Sao Paulo: Cultrlx, 2011, p. 66.
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desviando 0 rumo, antes certo e seguro, da hist6ria das ciencias, as tempos
p6s-modernos eram de mudanca: as verdades eternas deixavam de existir.

As teorias da relatividade de Einstein e as il6gicas premissas da teo ria
quantica fizeram com que 0 autoritarismo e a rigidez do mundo racional
-cientffico fossem suavizados. Gradativamente, 0 pensamento cartesiano
dava lugar a urn pensamento mais sisternico e aberto. Passa-se a falar no
nascimento de urn novo paradigrna, de vies mais relativista.

loao Batista resume essa virada do pensamento cartesiano para 0

sisternico:

Na origem da filosofia grega, a realidade era interpretada de forma
estatica, a partir de oposicoes (dicotomias), evoluindo 0 pensamento,
com Heraclito, para uma visao complementar e dinamica dos opostos
(equilibrio dinamico], coincidente, neste aspecto, com a filosofia (ou
religiao) oriental [...] dessa percepcao complementar e dinamica dos
opostos distanciou-se a racionalismo parmenidiano e pos-socratico,
que, muitos seculos afrente, culminou em Descartes e seus proselitos,
instaurando 0 pensamento linear, baseado na separacao entre sujeito
e objeto, no mecanicismo (explicacao do mundo pela relacao de cau
salidade), na especializacao e nas tecnicas de analise, classificacao e
hierarquizacao, com profundas repercussfies, entre outras ciencias,
no Direito.A partir das descobertas da fisica conternporanea (princi
pios da incerteza, da relatividade e da complementaridade) chega-se il
teoria sisternica, em que a realidade volta a ser considerada de forma
integrada e dlnamica, como na concepcao heraclttica".

No pensamento sistemico e mais relativista, parte-se da premissa de
que 0 todo e maior do que as suas partes. a sistema e urn todo que nao pode
ser reduzido em partes menores. Ecomo se 0 conceito economico de escala
e 0 conceito qufmico de sinergia se generalizassem para disciplinar todos
os fenomenos, Na abordagem sistemica, ha uma interacao entre 0 sujeito e
o objeto, e os dualismos e as dicotomias (materia e energia, sujeito e objeto,

38 MOREIRA, op. cit., p. 22.
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mente e corpo) deixam de ser estaticos para se tornarem dinamicos". a mun
do e visto como sistema, como urn processo. As avaliacoes sao mais flexfveis,
maleaveis, plasticas. Conceitos como cooperacao, conexao, cornunicacao e in
terdisciplinaridade ganham destaque. a causalismo do pensamento cartesiano
e, no pensamento sisternico, substitufdo pela nocao de finalisrno, e 0 "porque"
e a analise qualitativa substituem 0 "como" e a analise quantitativa. A rnetafora
nao e mais a do mundo funcionando como urn rel6gio, mas do mundo como
uma teia, sem hierarquias rigidas": A incerteza e 0 aleat6rio sao vistos como
caracterfsticas inerentes aos sistemas complexos. Ecomo no filme de Woody
Allen, em que as coisas nao sao certas: elas apenas podem dar certo.

Essanovavtsao de mundo.sistemica, aberta e relativista,e utilizada em cfrculos
diversos, nao apenas na ffsica quantica, como na biologia", na ecologta", na quimica",

39 0 "Penso, logo exlsto", de Descartes, esubstitufdo pelo "Penso e sinto, logo existo", do mundo pes-mo.
demo (MOREIRA, op. cit., p. 50). averba sentlr (penso e sinto) tem a proposito de aproximar conceitos,
introduzindo a emocso.0 sentimento na compreensao de mundo. A partir de estudos no ambito da neu
rociencia, auto res como Antonio R. Damaslo veem a emocao em relacao dinamica com 0 cerebro, sem

aquele dualismo estatico cartesiano, sem uma separacao absoluta entre cerebro e mente, entre razao
e cognicao, entre sentimento e racionalidade. Sustenta que "pode existir urnelo de Ilgacao, em termos

anatdmlcos e funcionais, entre razao e sentimentos e entre esses e 0 corpo" (op. cit., p. 276).

40 Nesse sentldo, 0 proprio nome do livre de Capra,A teia da vida.

41 Na biologia, surge a teo ria geral dos sistemas. do biologo Ludwig Von Bertalanffy (CAPRA, A teia da

vida, p. 51-55). Tarnbem a autopoiese {autocriacao) na organtzacao des seres vivos, tirade da Teoria
da cogulcao de Santiago, de Humberto Maturana e Francisco Varela, que ldentlfica a cognicao com 0

processo da vida (idem, p. 87-90). A propria evolucao evista de maneira sistemica. por intermedin da

stmbtcgeoese. desenvolvida pela bicloga Lynn Margulis (idem, p.181-186).

42 Na ecologia, ststemlca e a chamada hipotese de Gaia (Mae-terra grega), desenvolvida por James

Lovelock e Lynn Margulis. Segundo a hlpotese de Gaia,a Terra evista como um organismo vivo, e a

autopolese eapllcada aos ecossistemas (idem, p. 90-91).

43 Na qufmica, aparece a teo ria das estruturas dlsslpativas. do quimico e Fisicollya Prigogine, que the valeu

um premtc Nobel, dando origem a uma nova concepcao na termodinamlca. de caracterfstlca nao linear.
Prigogine defende que, nos sistemas abertos, pode haver a ordemjsimetria que nao existe nos sistemas

fechados, que seguem a segunda lei da termodlnamlca, da desordemjentropia (CAPRA, idem, p. 80-81).

Prigogine eigualmente adepto das denominadas teorlas sabre 0 caos,tendo escrito os llvros aJim das
certezas - tempo, caos e leis da natureza e As leis do caos, entre outros (HORGAN, idem, p. 239-241 e

:\67-279).
,;
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na medicina", na psicologia", na sociologia", entre outros. Se, mesmo nas
ciencias duras, de que eexemplo a fisica,a verdade estava sendo relativizada,
nao haveria sentido em se manter 0 padrao e a objetividade do racionalismo
nas demais ciencias, sobretudo nas ciencias humanas, fluentemente mais
brandas'".

44 Nessa vlsao sistemica, a saude e vista de maneira holistica [totalidade]. Na medicina, critica-se 0

exagero das especlallzacoes, que estiolam a nocno do todo. Realcando a interdisciplinaridade, 0

medico delxa de ser 0 protagonista da area de saude para compartilhar 0 palco com os demais pro

flssicnais, que passam a ser mais valorizados (enfermeiros, psicologos, terapeutas, flsloterapeutas,
sanitaristas). A preocupacao nao e mats apenas com 0 aspecto flslclogico, patologico e organico das

doencas, mas com a saude e a cura do paciente, 0 seu bem-estar flslco, mental e social. Seguindo os

passos da mediclna oriental, admitem-se tecnicas terapeuttcas, a homeopatia, a acupuntura, respel
ta-se rnais a autocura e a atencno se volta para as doencas pslcossomaticas (CAPRA, op. etc. p. 116~
155). Mais recentemente, os tratamentos ortomoleculares parecem seguir essa tendencia. A atual

dlscussao a respelto do denominado "ato medico" se insere tambem nesse contexto.

4S A psicologia dagestalt (termo alemao traduzido por Capra como forma orgonica) parte da idela de que

o todo emaior que suas partes. Agestalt compreende a mente em Interacao dinamlca com 0 cerebro
e, nesse ponte, difere do behaviorismo, que se apega apenas ao comportamento e ao corpo, e do es

truturattsmc, que se ocupa apenas da mente (CAPRA, idem, p. 42-43). No mesmo sentldo, a Teorla da

cognlcao de Santiago, citada acima, que identifica a cognicac com 0 processo da vida. Na psicanallse,
[ung, abandonando 0 cartesianismo e 0 determinismo de Freud, adota uma teoria psicanalittca mais

dlnamica e sistemlca (CAPRA, 0 ponto de muta~ao, op. clt., p. 351-379). Por fim, nessa nova psicologta,
as teraplas Individuals sao substitufdas por terapias de grupo e de familia (idem, p. 360).

46 A teoria dos sistemas sociais de Nlklas Luhmann, que se apoia no conceito de autopoiese de Ma

turana e Varela e em conceitos da cibernetlca para descrever a atual e complexa sociedade moderna,
funcionalmente diferenciada (CAPRA, A teia da vida, op. clt., p. 171-172).

47 A mudanca de paradigma nao foi lnstantanea, mas gradual. Por outro lade, seria exagero conduir
que fol apenas em funcao da teo ria da relativldade de Einstein e da ffsica quantica que a vlsao de

mundo mudou. Na linha deste artlgo, a relacao de causa e efelto nao foi assim tao linear e simples.
Essa transformacao, ou. para utilizar uma expressao da moda, essa lnflexao ou giro de pensamento,
foi causada per urn conjunto de fatores, de ordem fllosofica, historica, econ6mica, social. As ma

zelas deixadas pela Revolucao Industriai e os horrores provocados pelas duas guerras mundlals,
por exemplo, contribuiram para essa mudanca de vlsac de mundo. A ascensao do Estado social e
democratico, em substituic;:aoao Estado liberal, tambem. As modificac;:6es de paradigma ocorreram

tambem de forma independente e diferenciada no ambito de cada campo do conhecimento. Para
ficaI' em urn exemplo, na historia, a "crise dos paradigmas" se resolveu nem tanto pela alterac;:ao

metodologica e conceitual, mas pela mudanc;:a de assunto, pela descoberta de novos objetos. Aescola
dos annales afasta-se do positivismo, e sua terceira fase, denominada nova hist6ria, caracteriza-se
pela "ampla abertura tematica" (NOVAIS, Fernando A.;SILVA, Rogerio F. da, op. cit., p. 32-33). Lem

bro que, nas sociedades primitivas, a historia se resumia anarrac;:ao dos mitos. Na Grecia, com Hero
doto (0 pai da hist6ria), aparece a hist6ria como narrac;:aode fatos. Depois da fase teol6gica, Iigada
ao cristianismo da Idade Media, surge, no seculo XIX, a hist6ria positivista e cientffica. Com a escola
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Nesse perfodo, Thomas Kuhn e Karl Popper, na filosofia, iniciam 0

debate sobre os limites da ciencia, Kuhn, fisico tea rico de formacao, escreve
o livro a Estrutura das revoluciies cientificas, sobre filosofia da ciencia, e,
por alguns, etaxado de 0 "pai intelectual" dos relativistas e construtivistas
socials". Thomas Kuhn fica famoso por gerar a expressao paradiqma", que,
em linhas gerais e no contexto de seu livro, quer dizer que a ciencia nao
poderia apresentar verdades eternas. 0 paradigma seria a verdade de sua
epoca", a verdade de seu tempo".

Da mesma forma como 0 cartesianismo e 0 racionalismo produziram
no direito 0 positivismo [uridico, essas tendencias relativistas e sisterni
cas, no chamado mundo pos-mcderno, foram ganhando f6lego e espaco no
mundo jurfdico. Nascern, entao, as correntes pos-positivistas e 0 chamado
neoconstitucionalismo.

francesa, a escola dos annates, em 1929 (Marc Bloche Lucien Febvre], rompe com 0 posltivismo. Em
tempos mais recentes {decade de 70), tem-se a denominada nova hist6ria, a tercelra fase dos annales

(Jacques Le Goffe Pierre Nora e 0 Faire de I'histoire). Emais nessa nova hist6ria que se da a ampltacao

ternatica, a plena consolidacao do dlalogo e da Interdlsciplinaridade, a tendencla adesconceitualiza
c;:ao, 0 abandono dos grandes temas pelas migalhas do cotidiano (idem, p. 33, 35, 37, 50). Como ex

plicam Novaes e Rcgerio Silva, a "chamada 'crise dos paradlgmas', que nas clenclas sociais provocou

urn intenso debate metodclogico e conceltual, na histcrla resolveu-se pela mudauca dos assuntos,
pela descoberta de novos objetos" (idem, p. 32). De todo 0 modo, pode-se dizer que, nas cienclas

humanas, cada campo de conhecimento (sociologia, economia, antropologia, hlstorla, direito, entre
outros) passou a perceber que a rigidez posltivlsta precisava ser suavizada. 0 relativismo provocado
pela flsica moderna deve ser entendido nesse contexto mais ample, significando, na epistemologia,

que as ctenctas deveriam deixar de lado aquela postura rnais arbitraria, prepotente e dogmatlca.

48 HORGAN, John. 0 Jim da ciencia; uma discussao sobre os limites do conhecimento cientfflco. Trad.

Rosaura Eichemberg. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 157. Por esse motlvo. Kuhn e

Popper foram retratados pelos ffsicos mals reducicnlstas e extremes como os inimigos da ctencla ou
traidores da verdade (HORGAN, idem, p 48). Para Horgan, contudo, essas sao leituras equivocadas de

suas pcsicoes. Kuhn e Popper jamais foram anticiencia. Kuhn nao disse que a ciencia era irracional,
apenas talvez que Fossea~racional (HORGAN, idem, p. 60). Popper era contra 0 dogmatismo da cien
cia. Nao era urn adepto da anticil1ncia. Popper achava que a ciEmcia podia produzir alguma verdade

(HORGAN, idem, p. 50-51).

49 HORGAN, idem, p. 59.

50 MOREIRA, op. cit., p. 443.

51 Conceito de Kuhn: "Considero 'paradigmas' as realizac;:oes cientfficas universal mente reconhecidas

"que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluc;:oes modelares para uma comunidade de
.,tpraticantes de uma ciencia". "E urn modelo ou padrao aceito" (KUHN, op. cit., p.13 e 43).
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Moreira diz que, no

Diretto, acompanhando os demais campos do conhecimento e da cul
tura, a mudanc;aconsiste na superacao do modelo cartesiana, centrado
no pensamento reducionista (positivista), causal e mecanico, para fazer
predominar 0 sentido de totalldade, os fins e a vida".

Luis Roberto Barroso, no direito constitucional, cita trabalho de
Laurence Tribe sabre as paralelos entre a ffsica e aquela disciplina:

Em instigante trabalho no qual procurou tracar urn paralelo entre a
Fisica e 0 direito constitucional, Laurence Tribe dissertou sobre os tres
grandes estagios da Fisica moderna, e como cada urn deles infiuenciou
a percepcao do universo em gera!. Newton trabalhou sobre a ideia de
que os objetos eram isolados e interagiam a distancia e utilizou-se
conceitos metaffsicos como espaco e tempo absolutos. A Fisica p6s
-newtoniana, marcada pela teoria da relatividade de Einstein, superou
a fase do absoluto, divulgou a ideia da curvatura do espaco e de que
todos as corpos interagem entre si. Par firn, corn a Ffsica quantica
percebeu-se que a pr6pria atividade de observacao e investigacao
interfere corn as fatos pes quisad os. Vale dizer: nern mesmo a mera
observacao eneutra'".

Surge assim urn direito mais sisternico e f1exivel. Para anunciar essas
tendencias, ate mesmo a expressao "direito quantico" e empregada", Com en-

52 MOREIRA, op. clt., p. 61.

53 BARROSO, Luis Roberto, Interpretaoio e aplicaoic da Constituictio: fundamentos de uma dogmatica
constitucional transformadora. 3. ed. Sao Paulo: Saralva, 1999, p. 1~2. 0 trabalho de Tribe e intitu
lado The curvature ofconstitucional space: what lawyers can learn from modern physics (Harvard Law
Review, 103: 1, 1989).

54 TELLES JUNIOR, Goffredo. 0 direito quantico: ensaio sobre 0 fundamento da ordem juridica. 7. ed.

Sao Paulo: Juarez Freitas, 2003. Na nota preliminar do livre, diz Goffredo: "0 advento do ser hu

mana se prende aevolucao da materia cosmica. E seu comportamento e 0 requinte a que chegou 0

movlmento que anima, desde sempre, todas as cousas do Universe. 0 Mundo Etico, dentro do qual

o Diretto se sltua, nao e um mundo de natureza especial, mas um estaglo da natureza (mica. Nas

propriedades ondulat6rias das partlculas elementares da materia, encontram-se as rafzes do movi
mento universal, as primeiras manlfestacoes de extraordinarias porenctas, cuja plena atualizacgo se

observa no comportamento dos seres multo evoluidos, dos seres extremamente complexes, entre
os quais avulta 0 ser humano. A revelacao cientfflca de como se comportam as partfculas no <imago
da materia e as molecules dentro da celula invalida ccnceitos classlcos, que pareciam definitlvos,

sobre a dlvisao do Unlverso em Mundo Fisico e Mundo Etico [...] A Tecrla Quantica do Drrerto, 0

Quantismo [urldico, e a tese de que 0 Diretto se insere na Harmonia do Universe - do 'Unum versus
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foques distintos, mas na mesma direcao, fala-se em urn direito como urn sistema
aberto de principios e regras, mais valorativo e axiologico'", Nesse novo direi
to sistemico e interdiscipllnar, a direito constitucional e a fonte interpretativa
dos demais ramos do direito, como direito civil'", penal", admlnistrativo",

alia': do Uno feito do diverse - e, ao mesmo tempo, dela emerge, como requintada elaboracao do
mais evolufdo dos seres. [...] Ao final do Iivro, Goffredo T. Junior concIui: [...] 0 termo DIREITO QUAN

TICOe um nome. E 0 nome criado pelo autor deste Iivro, com a tntencao deliberada de assinalar que
as LEIS - crlacoes da inteligencla, para a ordenacao do comportamento humano em sociedade 

sao tempestivas express6es culturais de subjacentes, silenciosas e perenes dlspcslcoes geneticas da

Mae-Natureza, Esse nome foi inventado para lembrar que a DISCIPLINA JURfDICA DACONVIVENCIA
e a crdenacao do UniVerso no setor humano" (idem, p. 330).

55 Cf.as obras de Dworkin, 0 Imperio do direito e Levando os direitos a seno. e a obra de Robert Alexy,
Teoria dos direitos fundamentais.

56 A constitucionalizacao do direito civil implicou uma releltura dos institutos classlcos clvilistas. A

propriedade passa a tel' funcao social, a boa-fe nos contratos e objetlva, protege-se 0 consumidor.
o direito civil e "despatrimonializado", deixa de ser formalista e lndivlduallsta, adota principles e

valores (clausulas gerais), com destaque para a dignidade da pessoa humana. Como decorrencta,

admite-se a eficacia horizontal dos direitos fundamentals: os principios constitucionais nao se aplt
cam apenas arelacao entre 0 cidadao e Estado, mas igualmente arelacao privada cldadao-cldadao.

Nessa Iinha clvll-ccnstltucionallsta estso autores como Gustavo Tepedino, Paulo Luiz Netto Lobo,
Lulz Edson Fachin, entre outros (cf. CONGRESSO INTERNACIONAL DE D1REITO CIVIL~CONSTITU~

ClONAL, 1, 2006, Rio de Janeiro. Anais...Direito civil contemporaneo: novos problemas aluz da legis

lacao constltucional. Sao Paulo: Atlas, 2008).

57 Penso que a teoria funcionalista do delito, de Claus Rcxin, cncarta-se nessa tendencia. A teoria fun

cionalista, dlstanctando-se das escolas causals-naturallstas, parte da premissa de que para haver
crime nao esuflciente a analise formal do tipo, sendo exigida uma analise material, de conteudo, que

leve em consideracao 0 dialogo do direito penal com a politica criminal (logo, aceitando a valoracao]:

havera delito quando a norma penal for objetivamente infringida (analise formal) e quando a con
duta implicar lesao substancial a bern jurfdico penalmente relevante (analise material). Nessa otica,

ganham proeminencia 0 principio da Insignlflcancla e da lntervencao minima. 0 funcionalismo adota

tambem a teoria da tmpuracao objetlva, para a qual a causalidade do tipo penal enormativa, aberta
a valoracao. A imputacao objetiva, assim, sobretudo nos crimes culposos, suaviza 0 rigor do ceu

salismo tradlcional. exclusivamente naturalista. A teo ria constitucionalista do delito, de Lutz Plavlc
Gomes, segue esse mesmo sentido (GOMES, Lulz Flavin. Direito penal: parte geral: teoria constitu
cionalista do deli to. vol. 3. 2. ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunais: LFG - Rede de Ensino Luiz Flavio
Gomes, 2006. p. 21-39).

58 Para Moreira, "0 dlreito administrativo evolui de uma poslcao de rigidez auto rita ria para a de flexibi
Iidade democrattca. Essa tendencla e observada no plano abstrato, como efeito da translcao, na Cien

cia, do racionalismo cartesiano para a teoria slstemlca ou quantica. e na experiencia historica, em
que acompanha, apesar de descompassos, a marcha do Estado liberal para 0 Estado democratico-so-

~ cial". No novo direito administrativo, 0 puissance publique, dos tempos do regime das prerrogatlvas

; admlnistratlvas de poder. da lugar afinalidade publica. Nas palavras do autor, ha um esmaecimento
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processual civil" e outros, que se articulam com mais desenvoltura. 0 direi
to, nessa nova via, e tridimensional: a norma nao e mais 0 unico objeto do
direito; 0 direito e a interacao dinarnica e dialetica entre 0 fato, 0 valor e a
norma'", Nesse novo paradigma, a dignidade da pessoa humana e os direitos

nas d,ic~tomias lnternas da adminlstracgo publica, como "entldades pnblicas e privadas, regime es
tatutano e ccntratual, bens essencialmente publicos e do patrim6nio fiscal, contrato administra_
tivo e contrato privado da adminlstracgo, service publico e atividades econcmlcas". No lugar do ato
administrativo unilateral vern a nocao de horizontalldade, pelo devido processo legal, onde "atos
declsorlos sujeitam-se a controle judicial tambem de merito, pelo cnterto de razoabilidade". Por
sua vez, 0 "princlpio da legalidade da administracao publica torna-se princlpio da juridicidade
da legitimidade ou da constltucionalldada, no intuito de fazer prevalecer a finalidade da norma'
os princlpios e valores constitucionais e, em sfntese, a [ustica (MOREIRA, op. clt., p. 17, 21, 153'
445-446). '

S9 N.essa vertent: slstemica e interdisciplinar, destaco a obra A instrumentoltdade do processo, de Can
dido Rangel Dmamarco, que, em llnhas gerais, diz que 0 processo nao eum tim em si mesmo. Para
Dinamarco, 0 "processualista senslvel aos grandes problemas luridicos socia is e polfticos do seu
tempo e interessado em obter solucoes adequadas sabe que agora os conceitos inerentes aSUa cten
cia ja chegaram a nfveis mais do que satisfatorios e nao se justlflca mais a classlca postura metafisica
consistente nas Investigacoes conceituais destltuidas de enderecamento teleoI6gico". Dlz que in
slstir "na autoncmia do direito processual constitul, hoje, como que preocupar-se 0 ffslco com a
demonstracgo da divisibilidade do atomo" (DINAMARCO, Candido Rangel. A instrumentalidade do

processo. 13. ed. Sao Paulo: Malheiros, 2008, p. 22). Em seu livre, Dinamarcc propos uma teoria
geral do processo, e, para tanto, segulndo Elio Fazzalari, processualista Italiano, conceltua 0 processo
c~mo todo prccedimento reallzado em contraditorio, permitindo assim, com esse concelto, que 0

sistema processual aglutlnasse 0 processo civil, 0 processo administrativo, 0 processo penal, entre
outros (idem, p. 67·89). Nessa linha, ressalta a necessidade de um malor dialogo entre 0 processo e
a clencia ,polftica e dlz que 0 processo possui escopos socia is, politicos e jurldicos, sendo a lustlca 0

escopo-stntese da iurisdlcao (idem, p. 374). Conclui lembrando que 0 "metodo conhecido como di
reito processual constitucional tem side de grande significado instrumentalista e de multa utilidade
para a tomada de consclencia da natureza instrumental do processo" (idem, p. 368).

60 MOREIRA, op. clt., p. 63. Miguel Reale, no prefacio a 2"- edlcao de Teoria tridimensional do direito

averba: "Nesse contexto, parece-me Hcito afirmar que 0 tridimensionalismo jurfdlco tem 0 mer-ito

de evltar a reducao da Ctencia do Direito a uma vaga Axiologia luridlca, pelo reconhecimento de
que nao sao menos relevantes os aspectos inerentes ao plano dos fatos ou aordenacao das normas
o que impllca, pense eu, uma compreensgo dlaletlca e complementar dos tres fatores operantes na
unidade dina mica da experlencia juridica" (REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito: prelimt
nares ~i:t6ricase sistematicas. 3. ed. Sao Paulo: Sara iva, 1980, prefacio asegunda edir;ao, IX). Emsua
obr~ Uroes preliminares do direito, sintetiza 0 tridimensionalismo juridico: "onde quer que haja um
fenome~o juridico, ha, sempre e necessariamente, um fato subjacente (fato economico, geogrM1co,
~e~ografico, de ordem tecnica etc.); um valor, que confere determinada significar;ao a esse fato,
mclmando ou determinando a ar;ao dos homens no sentido de atingir ou preservar certa finalidade
ou objetivo; e, finalmente, uma regra ou nonna, que representa a relaplo au medida que integra
um daqueles elementos ao outro, 0 fato ao valor; [".] tais elementos ou fatores (fato, valor e norma)
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fundamentais pass am a ser 0 centro da hermeneutica constituclonal'". Como
sera abordado adiante, passa-se a difundir a ideia de um direito em que a
razoabilidade se transforma na diretriz metodol6gica da ciencia juridica: a
logica do direito e a l6gica do razoavel, na expressao de Recasens Sichess-,

Em breve resumo, esse e 0 atual cenario do paradigma cientifico, 0

cenario dos tempos p6s-modernos.

4 Consideracoes finais

Descrito 0 pensamento racional-cartesiano e sintetizado 0 pensa
mento sisternico-relativista, ficam algumas provocacoes criticas a titulo de
conclusao: a visao de mundo deve ser racional e reducionista ou sisternica e
relativista? Com a ffsica quantica, a ciencia deixou de ser ciencia, em seu sen
tido estrito? As ciencias naturais devem ser sistemicas? As ciencias humanas
podem ser racionais e l6gicas? No direito, ha verdade ou verdades? 0 direito,
ou a decisao judicial, earte, tecnica ou ciencia? Eintuicao ou razao? Esubje
tivo ou objetivo? A decisao judicial e um misterio ou deve ser algo previsivel?
ojudiciario, ao decidir, na perspectiva do jurisdicionado, joga dados? Deve
prevalecer a justica ou a seguranca juridica? 0 direito deve ser cartesiano
ou sisternico? Na atual sociedade complexa, os casos judiciais dificeis (hard
cases) e controversos devem ser resolvidos pela logica linear cartesiana ou
pela slstemica-relativista? No direito, predominam as incertezas e acasos do
filme de Woody Allen? No direito, as coisas apenas podem dar certo?

De um modo geral, penso que tem havido exageros tanto na aborda
gem cartesiana quanto na slstemica. De um lado, ha os reducionistas extre
mos e, de outro, os sisternicos radicais. Por outro Iado, por vezes se esquece
que a l6gica racional-cartesiana esta mais pr6xima das ciencias naturais e
que a sistemica, no fundo, diz mais com as ciencias humanas.

Avertente reducionista extrema e equivocada por desconsiderar por
completo a ideia do todo e por pretender explicar ate mesmo a alegria e a

nao exlstem separados urn dos outros, mas coextstem numa unidade concreta; [...] mais ainda, esses
elementos ou fatores nao 56 se exigem reciprocamente, mas atuam como elos de urn processo Oil
vimos que 0 Direito e uma realidade hist6rico-cultural) de tal modo que a vida do Direito resulta da
intera~ao dinamica e dialetica dos tres elementos que a integram" (REALE, Miguel. Li90es prelimi·

nares de direito. 27. ed. Sao Paulo: Sara iva, 2002, p. 65).

61 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. Sao Paulo: Atlas, 2008, p. 10-15.,
62~ICHES, Luis Recasens. Tratado gelleral de fllosofla del derecho. 6. ed. Mexico: Porrua, 1978.
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tristeza do homem por determinismos da fisiologia do cerebro. A sisternica
radical, por querer abracar 0 mundo e, no fun do, por pretender unificar
todas as cienclas, naturais e humanas, em uma coricepcao holfstica'". Nes
se prumo, 0 reducionista extrema acaba por se confinar no casulo de sua
autorreferencia e 0 sistemico radical, por se perder no vazio de sua totali
dade, transformando-se em urn verdadeiro especialista em generalidades.

A teoria excessivamente sisternica tern a ingenua pretensao de ser
uma teoria geral de tudo e de querer impor a unidade de conceitos inconci
liaveis. Mas ai reside 0 principal problema da teo ria sisternica extrema: uma
visao totalizante nunca ocorrera porque 0 homem nunca sera urn observador
onisciente e universal. Por mais interdisciplinar e sistemico que se tente ser,
a visao sera sempre parcial: ela nao atingira 0 objetivo de circular 0 objeto,
de ver 0 que tern por tras64

• Mesmo se 0 juiz Hercules de Dworkin pudesse
ler todos os livros irnaginarios e infinitos da biblioteca de Babel de Jorge
Luis Borges, nao conseguiria ter uma visao universal e completa da vida".

63 Capra, nesse ponto, em seu Jivro a Teia da vida, parece exagerar ao defender 0 conceito de ecologia

profunda como a srnrese ideal de uma vtsaode mundo. Exagera tambem quando, no livro 0 ponto de
mutaoio, a partir de uma visao excessivamente generalista, insinua que todos os problemas do mundo

{Inflacao, desemprego, poluicao,violencla,crime) sao fruto da racionalidade, da cultura industrial ocl
dental e da an-ogancia da clenda. Embora nao 0 declare, no fundo tem uma visao anticiencta. Mas a

ciencianao e a vila do mundo. 0 que nao pode haver, na clenclaou em qualquer campo, e0 dogma

tismo, 0 argumento de autcrldade. Por flm, nesse mesmo norte exasperado parecem caminhar, na bio
logla, na quimica, na ecologia, as teorias gerais de sistemas, as teorlas emergentes e vitalistas e outras.

64 a ser humano nao possui uma visao capaz de circular 0 objeto observado. Para usar uma meta

fora de Joao Paulo Bachur, embora em outro contexto (no contexto da teoria social dos sistemas,
de Luhmann), a vtsao de mundo do homem sera sempre a visao de dentro, e nao a visac de cima

do labirinto: "uma vez dentro do lablrlnto, nac epossfvel obter uma visao de conjunto do proprio
labirinto" (BACHUR, Joao Paulo. As portas do labirinto: para uma recepcao crftica da teoria social

de Nlklas Luhmann. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2010, p. 29). Ainda tomando de emprestlmo

expressoes de Bachur, a Figura do observador externo, de urnmacrossujeito, de urnsujeito universal,
nao e posslvel. Havera sempre as pontos cegos da vlsao, de modo que a totalidade observada sera
sempre uma totalidade parcial e contingente (idem, p. 37-38 e 266-267).

65 Hercules e 0 [uiz Imaglnario e ideal que Dworkin utiliza em seus Iivros para justificar sua teoria do

direito como integridade e para concluir que, mesmo nos casos mais dfflcels, ha apenas uma solucao
jurfdica con-eta. Esse juiz, segundo Dworkin, teria "capacldade e pacienclasobre-humanas, que aceita
o direito como integridade" (DWORKIN, 0 imperio do diretto, op. clt., p. 287). Diz que inventou "urn ju

rista de capacidade, sabedoria, pactencta e sagacidade sobre-humanas, a quem chamarei de Hercules"
(DWORKIN, Levando as direitos a serio,op. cit.,p. 165). "Bibllotecade Babel"e 0 nome de urnconto do

escritor argentino Jorge L.Borges, tirado do Iivro Ftcoies(1944). No estilo realismo fantastlco, Borges

imagina uma biblioteca encrme, total e infinita (um vade mecum ab aeterno), cujos Iivros conteriam
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Uma visao reduzida do mundo (0 que nao se confunde com reducionismo)
talvez seja a unica visao possivel do mundo.

Retorno 0 raciocinio na parte em que afirmei que a logica racio
nal-cartesiana esta mais proxima das clencias naturais, e a sisternica, das
cienctas humanas.

A fisica, a matematica, a biologia e a quimica sao ciencias exatas,
ciencias da natureza. Na concepcao estrita, sao ciencias puras e, por con
seguinte, ciencias duras. Na matematica, por exemplo, dois mais dois sao

66 N .. .e serao quatro e nao ha paradigma que mude essa certeza . a ciencia
dura, igualmente, a objetividade, 0 experimento, a analise quantitativa e 0

reducionismo sao caracteristicas e criterios que, no fun do, se confundem
com 0 seu proprio conceito, com seu metodo de investigacao, com sua razao
de ser. Nessa otica, e evidente que, nelas, nas ciencias naturais, a sintese
cartesiana e racional faz todo 0 sentido.

o aparecimento da teoria da relatividade e da mecanica quantica,
embora revolucionarlo, nao significou que as ciencias exatas deixaram de
ser logicas e racionais ou que, em ultima analise, deixaram de ser ciencia, A
fisica quantica, apesar de probabilistica, e empirica. 0 principio da incerteza
de Heisenberg, por sua vez, e descrito por uma equacao matematica'", A
tentativa de se unificar a teoria da relatividade geral com a fisica quantica
(teoria das cordas) e uma empreitada racionalista. A utilizacao cada vez
maior de aceleradores de particulas, como, por exernplo, para a busca do
boson de Higgs,a particula de Deus, e a prova de que 0 empirismo na ciencia
fisica nao esta superado e de que dificilmente deixara a vida do cientista
autentico, Alem disso, ha a possibilidade de Einstein estar certo ao dizer

todas as respostas do mundo, na certeza de que tudo estaria neles escrtto. 0 homem serta 0 blbllo
tecar!o imperfeito debrucado sobre os ltvros impenetravets, tntermiruiveis e vastos da biblioteca de

Babel ("a Biblioteca e tao enorme que toda reducao de origem humana acaba sendo infinitesimal").
A biblioteca de babel seria uma metafora do universe, do mundo, da linguagem (BORGES, Jorge Luis.

Piccoes (1944). Trad. Davi Arrigucci. Sao Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 75).

66 Essa certeza do tipo 2+2=4 e, na filosofia, denominada de certeza apoditlca.

67 A equacao, de forma simplificada, e representada por lixlip~h/2, em que h e a constante de Plank.

"Estabelece que a postcso de uma partlcula numa regtao pequena do espaco torna seu momento
incerto e vice-versa; a incerteza emaior que ou igual a uma certa quantldade" (CREASE, op. cit., p.

207). A equacao mencionada eigual aquela descrita por Popper, lix.liPx~h/4.1t, uma vez que h eiguai,
1ft a h/zrr.
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que Deus nao joga dados e que a incerteza da teoria quantica talvez seja urn
impasse mornentaneo'".

Assim, embora seja possivel uma abordagem sistemica e mais rela
tivista para a ciencia sxata, nao se pode esquecer que ela eessencialmente
uma ciencia natural empfrica e racional e que, para ser ace ita, precisa de
evidencias. Par esse mativo, me parecem exageradas, nas ciencias naturais,
as correntes excessivamente sisternicas, como as teorias do caos e das com
plexidades''? e a pensamento da denominada Nova Era70

•

Par sua vez, a filosofia, a sociologia, a antropologia, a psicologia, a
hlst6ria, a politica, a economia e a dire ito fazem parte de outro mundo. Sao
ciencias humanas au do espirito, ciencias sociais e morais, ciencias moles,
mais brandas e macias. Do ponto de vista restrito, nem sao ciencia, A ci-

68 Embora deva reconhecer que, segundo dizem os ffslcos, a chance e remota, na medida em que a
tcorta quantlca foi testada por varies anos e vern sendo comprovada maternatlcamente com grande

preclsao.

69 Caos e ccmplexidade sao conceitos que se aproximam, a ponto de serem denominados de "caoplexl
dade". Para a "caoplexldade" as lmprevisoes e incertezas serlam caracterfstlcas nao apenas dos fend
menos microquantlcos, mas de todos os sistemas complexos. Segundo essa teoria. "muitos fendmenos
sao nao llneares e, portanto, por deflntcao imprevisivels, pets influenclas arbitrariamente diminutas
podem tel' consequenclas enormes e imprevlsras" (HORGAN, idem, p. 239). Urndos pioneiros da teoria
do caos foi Edward Lorenz, meteorologista do MIT, que deu a esse fenomeno 0 nome de "efeito borbo
leta" porque "ele significava que uma borboleta adejando em Iowa podia, em principio, desencadear
uma avalanche de efeitos que culminariam numa moncao na Indonesia" (idem, p. 239). Benoit
Mandelbrot, que lnventou os fractals, eoutro clentlsta expoente da teorla da complexldade. Conceitos
como emergencia, vitalismo e holismo estao igualmente ltgados a essa teorla, que, para Horgan, teria
sido avistada antes pOl' Henri Poincare, na virada do seculo passado. 0 quimico I1ya Prigogine, citado
em outra passagem desse artigo, e considerado adepto das teorias sobre 0 caos (HORGAN, idem, p.
239-241 e 267-279). Porem, para demonstrar a subjetividade dessas teorias na fisica (do caos e da
complexidade), os cientistas lembram que ha pelo menos 31 conceitos diferentes sobre complexidade,
o que causa mais perplexidade do que harmonia (HORGAN, op. cit., p. 292).

70 Nova Era ea corrente de pensamento que busca apresentar paralelos entre a ffsica moderna e 0
misticismo oriental, afirmando 0 fim das certezas e a necessidade de uma visao holfstica para tudo.
o fisico Fritjof Capra, pOl' exemplo, no livro 0 tao da fisica, e urn expoente desse pensamento, que,
porem, e muito criticado pelos fisicos tradicionais. Realmente, apesar de Capra expor de maneira
coerente muitos conceitos da ffsica, exagera ao aproximar a ffsica moderna de questoes metafisicas

e de tral,7ar paralelos entre a fisica e 0 hindufsmo, 0 budismo, 0 confucionismo, 0 taofsmo e a filosofia
zen. Na filosofia esse paralelo pode ser admitido porque ha semelhanl,7as entre a filosofia oriental
e 0 pensamento ocidental de Herac1ito ou Hegel, todos sistemicos e dialeticos. Na ffsica, contudo,
que trabalha com 0 mundo material e com evidencias, 0 paralelo nao faz sentido ou, quando men os,
mostra-se exagerado. A ffsica, para usaI' express5es de Nietzsche, esta mais para 0 apolfneo (0 lado
racional e objetivo das coisas) do que para 0 dionisfaco (0 lade intuitivo e subjetivo das coisas).
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encia humana eciencia em uma deflnicao mais arnpla, quando vista como
conhecimento organizado e sistematizado. Assim, uma visao sistemica e mais
relativista, na ciencia hurnana, faz todo a sentido. Muito do que diz a filme
de Woody Allen acontece no mundo da vida humana, em que as coisas, no
maximo, tendem a dar certo?'.

71 Fazendo urn breve excurso ("uma fuga ao tema"], observo que ha campos do conhecimento que
ficam em uma especte de zona cinzenta e Intermedlarla. A psicologia e a psiquia tria, por exemplo.
Enquanto na biologia molecular se diz que, apes a descoberta da estrutura bas~ca do DNA, faltari.a

apenas preencher detalhes, naquelas areas, psicologia e psiquia tria, haalnda mU,lto que se d~s~obnr
e nem mesmo ha consenso quanto actentiflcidade das dlsclplinas. 0 corpo e 0 cerebro se sujettam a

leis quimicas, flsicas e natura is. Mas e quanta aos problemas da ccnsciencia. da cog.nil,730, ~a mente
e da alma? A consclencia pode ser explicada fisiologicamente? A consciencla (ou 0 mconscle~te, na
pslcanalise de Freud) eurn problema flslco ou metaffsico? Eurn problema da ci~n.cia, cu , ~a:s ~o~

dernamente da neuroclencia? 0 cerebro e a mente sao estruturas estanques e estatrcas ou dlnamlcas
e compleme~tares? 0 estudo da mente/cerebro deverla ser quantico ou raciona~is:a/determi~iS~a?
Amente humana, pelo que se verlflca, eainda urn misterio. 0 cerebro, com seus Hlhoes de neuromos
e slnapses, eextremamente complexo. Essa a diflculdade. 0 conto 0 cltenista, de Machado de Assis,

bern expressa esse dilema da cientificidade aplicada acognlcao. .
A eccnomia. por sua vez, sobretudo a macroeconomia, e outra ciencia que vtve essa pug~a existen
rial. Parece haver consenso quanto ao fato de que se trata de uma clencia humana. Porem, como a
economia talvez seja a mals formal e analttica das ctenclas humanas [nao e casual que a ~ha~e~
de dismal science _ ctencia sinistra, triste e lugubre). e comum que se Ihe atribua uma clentlflci
dade proxima adas clencias naturals. Nesse tema, cito dois ecouomtstas brasi~eir,o~. Gustav~ F~anco,
por exemplo. parece segulr a linha rnais ractonal-cientffica, apostando nos prtncipros neoclasslc,~s e

I - d d I" - . visivel do mercado ). Amonetaristas da oferta e da procura e da autorregu acao 0 merca 0 mao III ... ,
economia seria uma clencia humana apllcada com consideravel grau de seguranl,7a (prevlslblhdade)
e objetividade. Franco coloca como objeto de estudo da economia as escolhas diffceis: "0 sujeito

d ' heiro" - '''''1 ." -0 epossivel escolher am-precisa decidir se quer 0 almoco ou 0 III elro, 0 que nao e laCI ,POlS na, . .
bos, ou seja, nao existe almol,7o gratis" (a famosa frase, there is no free lunch e de MiI,ton :nedmam,
o "papa" do monetarismo, premio Nobel de economia em 1976). Gustavo Franco, alias, dlz q~e nem

. . h I -0' Machado de Assis bernseria precIso recorrer a Fnedman para se c egar a essa mesma conc usa . '
antes, ja dizia: "Nao se pode ir a Gloria sem pagar 0 bonde". (FRANCO, op. cit., p. 9~10), ?e o.utra

. " I"I E .' 0 sempre que pode IrOllizaavertente e Delfim Netto, que, em artlgos para 0 lorna va or conomlC, "
cientificidade da economia. Notexto "0 pensamento magico", par exemplo, edil,7ao de 19/04/2011, e
enfatico: "Tenho recebido algumas observal,7oes de economistas que respeito. Advertem~me que na
., .. . . . . rvidade academica passeiminha VidaprofisslOnal sempre utllizel a matematlca e que agora, na lila I '

a 'demoniza-Ia'. Nada mais longe da verdade. Tenho procurado chamaI' a atencao para 0 uso abu-
, , c .bit t' t t ema bern demonstrado!sivo dessa lOlado pensamento humano. omo e e 0, es e Icamen e, urn eor

, . . b t d de na matematica para passar ao que condeno, e me iIlcomoda, e a economla as ar a que se escon .
ideia de que e 'cientffica'. 0 que abomino eassistir afalta de cerimonia com que alguns economl~ta~

- . I d I t f am em 'recomendacoesextraem conclusoes de seus elegantes e Il"re evantes mo e as e as rans orm
.) .. dr' ~. no mundo real" Noar-S normativas (supostamente cientlficas! para 0 exerCICIO a po Itlca econornlca ." .

,y tigo "Ciencia ou aumento da incerteza", de 13/09/2011, diz que ve na econornia de hOJe urn enorme
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Assim, embora a abordagem racional e l6gica nas ciencias humanas
seja desejavel, ela nao e suficiente. 0 homem possui livre-arbitrio, possui
vontade, possui liberdade de escolha, de dizer sim au nao, de cumprir au
nao a dever-ser da norma. Para complicar, comunica-se pela linguagem, cuja
abertura e infinita, e se interage em sociedade, que e impregnada de valores.
o hornern, embora condicionado par fatores como hereditariedade e meio
ambiente, nao e deterrninado. As contingencias da vida diminuem conside
ravelmente sua previsibilidade. Nas ciencias humanas, que sao culturais,
nao faz muito sentido a separacao sujeito e objeto, porque esses conceitos
se confundem. Nas ciencias hurnanas, a sujeito se assemelha ao objeto. Nao
existe neutralidade: ha, no maximo, uma tentativa racional de imparcialidade.
Toda essa complexidade humana revela a impossibilidade de se reduzir a
homem em partes elementares.

omundo da vida humana, das ciencias humanas, portanto, nunca sera
s6l6gico e racional. Nunca sera neutro e cientifico em um sentido estrito.

avanco de modelagem matematlca" e "urn tremendo acumulo de pesquisas empirlcas", para depois

crltlcar: "0 problema e que, no fundo, 0 'progresso' te6rico e emplrico foi apenas a perda continua
da nossa lngenuidade: jogamos fora nossas certezas, construindo novas que foram cada vez rna is

rapidamente destruidas. Esse movimento, que tern a aparencia de urnavanco 'clentfflco', esconde 0

que ele realmente fol: apenas urnprocesso de substituir incertezas menores por incertezas maiores''.

Conclui afirmando que a "clencla monetaria ainda nao 0 e", sendo apenas "urn festival de magnifica

lmaginacao expressa em linguagem matematica". No artigo "Caiu a flchal", de 29/03/2011, por sua

vez, destaca que os economistas "quiseram criar uma 'clencla' e criaram uma 'religiao'", Ironizandc

as brilhantes mentes eccnomlcas do mainstream que acreditam nas "leis naturais que governam 0

funcionamento do sistema economico e que sao, portanto, independentes da historla, da geografla,

da psicologia, da antropologia etc.". Delfim rebate os economistas que dispensam a "mao visfvel do

govemo" [expressao utilizada no artlgo "Depois de urn trilhao de dolares", de 01/11/2011), afirma

que a complexidade humana e mais complexa que os modelos economlcos e se opoe aos exagercs

das teorias das expectattvas raclonais. como a teo ria do equilibrio geral (GE) e a teo ria dina mica

estocastica (DSGE), altamente abstratas (d. artigo 'Viele rlcardiano", do dia 14/09/2010). A recente

crise eccndmica de 2008 fez reacender 0 debate sobre 0 cientificismo na economia (principalmente
na macroeconomia). Se a ctencia econdmica e asslm tao segura, objetiva e determlnista, per que nao

fo! posslvel prever a crise? Paul Krugman, premio Nobel de economia (2008), talvez mais na linha

cetlca de Delflm Neto, sobre essa Indagacao, conclui: "Aqulnta-essencia da economia e representada
pela frase: 'Naoha almoco de graca',Elasignifica que os recursos sao limitados; que, para ter matsde

alguma colsa, e preciso aceitar menos de outra ccisa: que nao haganho sem dor nem lucro sem custo.

A economia da depressao, contudo, e 0 estudo de situacoes em que ha almoco de grace, bastando
descobrir como encontra-lo, po is hamuitos recursos subutilizados a serem explorados. Averdadeira

escassez no mundo de Keynes - e no nosso - era e e, portanto, nao de recursos, nem de virtudes,

mas de compreensao" (KRUGMAN, Paul. A crise de 2008 e a economia da depressflO. Trad. Afonso
Celso da Cunha Serra. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 201).
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A fisica nunca podera ser subjetiva. Pode ate ter suas excentricidades, como
na ffsica quantica, mas essencialmente sera dura. As ciencias humanas sao
a contrario, Podem ate ter l6gica, mas nao se reduzem a ela, pais sao valo
rativas. 0 positivismo na ciencia humana, assim, no fundo, constitui uma
contradtcao, um paradoxa, a negacao de sua natureza".

Fernando Henrique Cardoso, ao tratar da cientificidade e da influencia
do positivismo na sociologia, disse, ironicamente, que, na Universidade de
Sao Paulo, Florestan Fernandes dava aulas de sociologia "de bata branca e
depois, quando n6s todos fomos seus assistentes e, mais tarde, professores,
tambern davarnos aula de avental branco, pais erarnos 'cientistas':">, Evi
dente que esse exagero cientificista nao se aplica as ciencias humanas nern,
logo, ao direito.

o direito, par nao ser uma ciencia exata, nao funciona bem com a
premissa exclusivamente l6gica, na linha racional cartesiana. 0 direito lida
com a ser human0, que, como sublinhado, na sua complexidade, nem sempre

72 No direito, em particular, a experiencia do nazismo revelou claramente a insuflciencia do positi

vismo juridico enquanto metodc cientfflco. Hitler assumiu 0 poder pelo voto. As normas do Reich

ale mao eram normas jurfdicas editadas por Hitler. Como esclarece Marmelsteln, as "chamadas 'Leis

de Nuremberg', aprovadas em 1935, no auge do regime nazista, oflclallzaram 0 antlssemltismo, prol

bindo, per exemplo, a uniao matrimonial, a coabltacac e as relacoes sexuals entre judeus e alemaes,

alem de estabelecer uma dlvisao social que relegava os judeus a cldadaos de segunda categoria". Do

ponto de vista formal, essas leis, mesmo sem nenhum conteudo etlco e moral, eram validas porque,
para 0 posttlvlsmo. 0 objeto do direito se resume anorma jurfdica. No famoso julgamento de Nurem

berg, percebeu-se a fragilidade do posltlvlsmo jurfdico. Muitos jufzes alemaes da epoca, cumprindo

as leis do Reich, condenaram opositores politicos amorte, enviaram judeus aos campos de concen
tracao e asslnaram ordens para estertlizacao de cldadaos social mente indeselavets fjudeus, comu

nlstas, deficientes ffsicos). Esses juizes foram levados aNuremberg para serem julgados e respon
sabilizados por cumprirem a lei... Mas foram acertadamente condenados exatamente porque 0 di

reito nao pode prescindir de valores, de urn senso de [ustica. Como diz Mermelstein, a "sentenca

condenat6ria, proferida pelo Tribunal de Nuremberg, apesar de todas as crlticas que Ihe podem ser

imputadas porter violado princfpios basicos do direito penal, simbollzou, no ambito jurfdico, o sur

gimento de uma nova ordem mundial, onde a dignidade da pessoa humana foi reconhecida como um

valor suprapositivo, que esre, portanto, aclma da pr6pria lei e do pr6prio Estado" (MARMELSTEIN,
op. clt., p. 6-9). Emseu livro, Marmelstein cita 0 filme]ulgamento de Nuremberg, de Stanley Krammer,

lancado em 1961. Trata-se de urn excelente fllme para se compreenderem as llmitacoes do positi
vismo e do formalismo juridlco e se entender 0 porque do surgimento do pos-positlvismo.

73 BASTOS, Elide Rugai; FERNANDO, Abrucio; MARIA, Rita Loureiro; REGO, Jose Marcio.Converses com

,~ soci610gos brasileiros [entrevistas por Elide Rugai Bastos, Fernando Abrucio, Maria Rita Loureiro e
If! Jose Marcio]. Sao Paulo: Editora 34, 2006, p. 69.
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e16gico. 0 mundo do direito nao trabalha na base do tudo ou nada?". 0 mundo
jurfdico trabalha com leis, que, por sua vez, nao sao algoritmos maternaticos,
"receitas de bolo". As normas nao funcionam na base da 16gica linear "se A
e, eB", e 0 motivo disso esimples: a subsuncao do fate anorma (deducao]
nao eautornatica a ponto de retirar do interprets consideracoes de fundo
valorativo (born senso, equilibrio, proporcao, finalidade).

Nessa linha, Recasens Siches deu uma importante contribuicao ao
direito ao introduzir 0 conceito da 16gica do razoavel, Florivaldo Dutra de
Araujo, sobre essa 16gica de Siches, afirma:

Aaplicacao ao Direito da l6gicado razoavel foibastante desenvolvida
pelas obras de LuisRecasens Siches,a partir de meados do atual se
culo. Partindo da constatacao de que a 16gica formal, ou seja, a 16gica
do racional, nao esgota a totalidade do logos, da razao, e que ela nao
se constitui em instrumento apto asolucao dos problemas humanos
praticos, como os politicos e os juridicos, propoe Siches 0 estudo e
a cornpreensao do Direito por meio da 16gica do razoavel, (1973, p.
277-287). Arazoabilidade tern comocaracteristicas fundamentals, em
contraposicaoamera racionalidade,as que a configuramcomoa 16gica
impregnada de valoracoes, de criterios axiol6gicos, que constituem a
base ou apoio para a forrnulacaode prop6sitos, para se estabelecerem
finalidades, condicionadas pelas possibilidades circunscritas areali
dade concreta do mundo em que se opera (SICHES, 1973, p. 287-289).
A 16gica do razoavel, ou l6gica do humano, conforme expressao de
Siches, rege tanto a obra do legislador quanta a do juiz ou do funcio
nario administrativo",

Ha urn exemplo singelo, tirado do livro de Siches, que explicita 0

que ea 16gica do razoavel e que esclarece por que no direito a 16gica pura e
linear nao funciona".

74 Para usar uma expressao de Dworkin, que, ao diferenciar os prindpios das regras, diz que os
prlnclplos, diferentemente das regras, nao funcionam na base do tudo ou nada (DWORKIN, Levando
as direitos a seno. op. cit, p. 39). No mundo das ctenctas humanas, as eoisas aeontecem (e se re
solvem) mals no nfvel dos prindpios.

75 ARAUJO, Florivaldo Dutra de.A mouvccao e controle da ata administrativo. 2. ed. Belo Horizonte: Del
Rey, 2005. p. 100-101.

76 SICHES, op. clt., p. 645-646. Siehes diz que 0 exernplo ede Radbrueh, que, por sua vez, ere tornado de
Petrasyski.
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Em uma estacao ferroviaria, na Polonia, ha urn letreiro que transcreve
urn artigo de urn regulamento das ferrovias: "e proibido passar pela plata
forma com caes", Mas urn sujeito, urn dia, chega aestacao com urn urso. 0
empregado que vigiava a porta impediu 0 aces so e a pessoa objetou dizendo
que a norma apenas proibia a entrada de caes,

Se fOssemos utilizar a 16gica tradicional, a l6gica da clencia exata,
da matematica e da fisica, a entrada seria permitida. Essa interpretacao,
contudo, como explica Siches, nao ecorreta, nao apenas para 0 jurista e
para 0 direito, mas mesmo para uma pessoa comum. Do ponto de vista da
16gica tradicional, everdade, ha apenas uma solucao para 0 caso: a entrada
do suj eito na estacao com 0 urso. Mas a 16gica do razoavel, que diz com fins
e valores, aponta para outra solucao. Essa ea solucao pr6pria do direito. Se
eproibida a entrada do cao e a finalidade da norma egarantir a seguranca
dos passageiros, com mais razao se deve proibir a entrada do urso.

Por isso, diz Siches que a razoabilidade ediferente da racionalidade.
A razoabilidade ea l6gica do humane, a 16gica do razoavel, Ainda se esta no
campo logico, mas nao no campo da 16gica racional e matematica: 0 campo e
o da 16gica do humane, do razoavel, do mundo em que a interpretacao deve
se dar no contexto do caso.

Em sentido semelhante, criticando a reducao do direito aanalise
l6gica, Alexy esclarece:

Na medida em que se critica, com tais posicces, uma reducao da Ci
encia do Direito adimensao analitica, ede se concordar com elas. A
Ciencia do Direito somente pode cumprir sua tarefa pratica sendo
uma disciplina multidimensional. A conhecida Frasede Windscheid
- "Adecisao e 0 resultado de uma conta na qual os fatores sao os
conceitos juridicos" - expressa uma superestimacao das possibili
dades da L6gica. Aanalise 16gica demonstra exatamente que, nos ca
sos rninimamente problernaticos, a decisao nao tern como ser tomada
com base apenas nos meios da Logica,a partir de normas e conceitos
juridicos pressupostos. Para tanto, sao necessaries valores adicio
nais e, como fundamento desses valores, conhecimentos empiricos.
Urn tratamento 16gico que, prescindindo dessas premissas adicionais,
alcance resultados e, nesse sentido, pretenda ser produtivo s6 pode
ser urn metoda pseudol6gico, que encobre as premissas normativas
necessarias para uma fundarnentacao 16gica realmente concludente.
lsso era 0 que )hering (em sua segunda fase) tinha em mente quando
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rechacava 0 "culto ao lcgico, que imagina elevar a jurtsprudencia a
uma matematica do direito'?",

Porern (e seguindo para 0 final do artigo), ao se afirmar que as cien
cias humanas e 0 direito nao se resumem alogica e it racionalidade pura,
deve-se concluir, na linha das provocacoes anteriores, que 0 direito e apenas
intuicao e arte? Que e subjetivo e completamente imprevisivel? Que 0 direito
nao existe, ou, como provoca Dworkin, que 0 direito "resulta apenas daquilo
que 0 juiz tomou em seu cafe da manha'?"?

Esse eoutro tipo de exagero que nao se deve tel'. Tarnbem no direito
nao se pode pretender uma abordagem sisternica radical (uma especie de
"teoria do caos juridico") que desconsidere algum grau minimo de raciona
lidade. 0 jurista nao precisa vestir uma bata branca e posar de cientista. Mas
o jurista, na mesma medida, nao pode achar que 0 direito nao necessita de
seguranca juridica, que nao careca de urn minimo de previsibilidade.

No campo do direito, pOI' exemplo, os exageros acontecem quando
o jurista se apega ao fato e ao valor e se esquece da norma. 0 direito, sem
o referencial da norma, e subjetivismo, evoluntarismo, e urn mero jogo de
roletas e de dados. 0 direito nao e positivismo juridico, mas igualmente nao
e direito livre".

Se e verdade que 0 direito nunca sera apenas 16gico, e igualmente ver
dadeiro que nao e suficiente apostar somente na razoabilidade e no equilibrio
do jurista, permitindo que solucione os problemas juridicos exclusivamente
a partir da axiologia. [oao Batista G. Moreira, com propriedade, lembra que
o "senso de justica, a sensibilidade moral e a intuicao nao sao distribuidos a
todas as pessoas na mesma medida e variam ate na mesma pessoa ao longo
de seus periodos de vida'f".

77 ALEXY, op. clt., p. 48·49.

78 DWORKIN, Levandoas dtrettosa serio,op. cit., p. 45.

79 No ponto, portanto, concordo com aqueles que criticam a corrente do direito alternativo, no fundo

uma redesignacao moderna de uma escola antlga, a do dtreito livre, de Geny, do final do secu!o XIX

(REALE, Miguel, Li~6es preliminares de atretic, op. clt., p. 284·289). Como enuncia Reale, segundo "os
adeptos do Diretto Livre, 0 juiz e como que legislador nurn pequenino dominic, 0 domfnio do caso
concreto". Prossegue afirmando que de maneira sernelhante atuam os adeptos do diretto alternative,
que, exageradamente. "pretendem transformar a lei ern meras balizas na marcha da Iiberdade do

Interprete" (idem, p. 289).

80 MOREIRA, op. clt., p. 108.

332

I jornada de Ciencias Socials

odireito e urn pouco de intuicao, mas tarnbem de raZa081
. 0 direito e

urn pouco de arte, mas igualmente de objetividade. Einducao, mas tambern
deducao. No direito, ha muita incerteza, 0 que, contudo, nao se confunde com
irracionalidade, com imprevisibilidade. Em urn caso singelo e nao controver
so, pOI' exemplo, 0 razoavel e admitir que in claris cessat interpretatio. Para
os casos diffceis (que, na atual sociedade complexa, global e plural, tendem
a aumentar), em que nao ha uma solucao predefinida na lei, ha espacos her
rneneuticos para uma solucao mais heterodoxa, voltada para a concretizacao
dos valores constitucionais.

A racionalidade minima no direito se expressa pela necessidade de
argumentacao. pelo respeito aintencao da lei, pela considera~~o aos ~rece

dentes jurisprudenciais consolidados, pela lealdade aos fatos. Ha urn rmrumo
de racionalidade que deve ser preservado, mesmo porque e exatamente
essa racionalidade que confere previsibilidade ao direito. 0 direito nao quer
certeza, mas deseja urn minimo de seguranca [uridica. A razoabilidade, ou a
logica do razoavel, deve conviver com urn minimo de analise formal e con
ceitual, com urn pouco de abstracao, de 16gica racional.

Robert Alexy, nessa otica, adverte:

Assim comosao procedentesas objeccescontra umareducaoda Ciencia
do Direito adimensaoanaliticae contra toda tentativa de fundamental'
as decis5es juridicas apenas com os meios da Logical eimprocedente
a clara subestimacao do analiticopresente nas opini6esexpostas.Sem
uma compreensao sistematico-conceitual a Ciencia do Direito nao evi
avelcomouma disciplina racional. Amedidade racionalidade do direito
depende em grande parte do nivelalcancadopela dimensao analitica.
Sem clareza analitica nem mesmo seriam possiveis enunciados precisos
e fundamentados sobre a interacaodas tres dimens6es. Seriaimpossivel
falar de um controle racional das valoracoes indispensaveis aCiencia
do Direito e de uma aplicacao metodologicamente controlada do saber
empirico.Seha algo que pode livrar ao menos um poucoa cienciados
direitos fundamentais da retorica politicae das idas e vindas das lutas

81 A intuicao euma esoecte de atalho que a mente utiliza para chegar a uma solucao. Euma cogntcao ra
pida, urn processo de declsao que nao percorre os demorados caminhos lcgtcos da raz~o [Damasto,

op. cit., p. 8). 0 juiz, para decidir, as vezes se utiliza da Intutcao, a ponto de Alf Ross dizer, com urn

pouco de exagero, que os juizes primelro decidem aquilo que consideram devido, segundo as suas

conviccoes pessoats, construindo em seguida uma "fachada de justificacao" que faca parecer qu~ s~u

s julgamento se deu em estrito cumprlmento da lei (Ross, apud. Durval Carneiro Neto, Urn novodire/to

11 para uma sociedade cornpJexa, p. 1).
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ideologicase0 trabalho da dimensao analitica. Se acrescentarmos que
na dirnensao analitica da Ciencia do Direito sao possiveis conhecimentos
que, em primeiro lugar, nao podem ser substituidos por conhecimen
tos de nenhuma outra ciencia e que, em segundo lugar, estao entre os
conhecimentos mais seguros da Ciencia do Direito, hal entao, motivos
suficientes para se designar e praticar a analise sistematico-conceitual
do direito comoopusproprium da Ciencia do Direito. Portanto, a despeito
das falhas do "tratarnento Iogtco", nao ha como ignorar 0 que nele ha
de correto e imprescindivel para 0 direito. Eha ainda menos motivos
para tanto quando se tern em mente que a moderna Logica, a Teoria da
Ciencia e a FilosofiaPratica fornecem instrumentos que prometem urn
desenvolvimento frutifero da pesquisa juridico-conceitual ja existente,
bern como sua incorporacao a urn modele abrangente de uma teoria
integrativa'",

Para Luis Roberto Barroso, a pos-positivismo representa exatamente
essa tendencia conciliatoria de que se tratou acima:

Asuperacao historica do jusnaturalismo e 0 fracasso politico do posi
tivismo abriram caminho para urn conjunto ample e ainda inacabado
de reflexoes acerca do direito, sua funcao social e sua interpretacao. 0
pos-positivismo busca ir alern da legalidade estrita, mas nao despreza
o direito posto; procura empreender uma leitura moral do direito, mas
sem recorrer a categorias metaffsicas. A interpretacao e aplicacao do
ordenamento jurfdico hao de ser inspiradas por uma teoria de justica,
mas nao podem comportar voluntarismos ou personalismos,sobretudo
os judiciais. Noconjunto das ideias ricas e heterogeneas que procuram
abrigo neste paradigma em construcao incluem-se a atribuicao de nor
matividade aos principios e a definicao de suas relacoes com valores
e regras; a reabilitacao da razao pratica e da argumentacao juridica;
a formacao de uma nova herrneneutica constitucional; e 0 desenvol
vimento de uma teoria dos direitos fundamentais edificada sobre 0

fundamento da dignidade human a".

Concluo, assim, a artigo, tentando responder acomplicada e perene
pergunta: a que, portanto, ea direito? 0 direito eessa solucao de compro-

112 ALEXY, op. cit, p. 49.

113 TEPEDINO, Gustavo, organizador. Diretto civil contemporanea: novos problemas aluz da leglslacao

constitucional: anais do Congresso Internacional de Direito Civil-Constitucional da Cidade do Rio de
lanetrc/Gustavo Tepedino, organizador.Sao Paulo: Atlas, 200B, p. 240, palestra (fA Constitucionaliza

pio do direito e 0 diretto civil".
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misso, esse suave acordo, esse meio-termo, essa complementaridade que
se destacou na parte final deste artigo. 0 direito ea abordagem sisternica
comedida, e a logica do razoavel, ea racionalidade minima, ea seguranca
juridica possfvel, ea certeza relativa, ea pluralismo metodologico, e a flexibi
lidade necessaria e, como diz joan Batista G. Moreira, democratica. Ea slntese
dialetica de todos esses predicados, em que tudo pode au tende a dar certo.
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Direito das mulheres e visao patriarcal da sociedade:
constatacoes e perspectivas

Tania Zucchi de Moraes'

A palestra proferida pelo juiz de dire ito e professor de direito penal
da Pontiffcia Universidade Cat6lica de Campinas, jose Henrique Rodrigues
Torres, com 0 tema Ideologia patriarcal e direitos humanos das mulheres,
discriminaciio e estere6tipos, fez-nos trazer a mem6ria diversas cancoes
populares cuja carga ideol6gica patriarcal que trazem consigo, talvez, poucas
vezes tenhamos considerado - ou mesmo notado.

Nao e novidade que 0 machismo esta presente na sociedade brasileira,
como de resto na de varies outros pafses. E fato recente e visto como algo
notavel que mulheres saiam da sombra do lar e dos maridos e ocupern, por
si mesmas, urn lugar de destaque nas corporacoes empresariais, governa
mentais ou de Estado.

No entanto, a palestra abordou a forte presenca da ideologia patriar
cal na cultura popular, notadamente na musica brasileira.

Com efeito, ouvern-se em letras musicals, ao longo dos anos, canta
das, desde exaltacoes a violencia ffsica contra a mulher ate 0 estere6tipo da
"mulher ideal", passando por comparacces entre as mulheres e outros seres.

Assim, alegres sambas de roda foram e, quica, continuam sendo en
toados com letras como "mulher gosta e de levar uns tapas", "a minha nega
[...] quebro-lhe 0 rosto antes que pergunte 0 porque" e "tcda mulher gosta e
de malandro [...] apanha e apaixona", Em muitas rodas de samba, tais musi
cas e diversas outras nao menos grotescas foram cantadas e dancadas por
mulheres animadamente, refletindo e transmitindo uma cultura de violencia
de genero, sem que estas se apercebessem disto.

orepert6rio musical brasileiro tambern contern a ideia da "mulher de
verdade", na classica interpretacao de Ai que saudades da Amelia. Nela, urn
homem saudoso afirma que tal mulher "as vezes passava fome ao meu lado

"~Jufza federal substituta.
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e achava bonito nao ter 0 que comer. E quando me via contrariado, dizia:
meu filho, que se ha de fazer? Amelia nao tinha a menor vaidade [...] Amelia
e que era mulher de verdade".

Portanto, vemos que parte de urn homem a descricao do que se tern
por "rnulher de verdade", Na ideologia machista patriarca!, sao os homens
que estabelecem 0 standard de como devem ser as mulheres. A estas cabe
adequar-se ou contentar-se com a indiferenca masculina.

Ainda no acervo musical nacional, rnais recentemente, a cantora Rita
Lee nos brindou com musica que diz: "mulher e bicho esquisito. Todo mes
sangra", Neste caso, a comparacao negativa procede de uma mulher, 0 que
mostra que 0 estere6tipo feminino esta presente tam bern entre 0 genero,

Talvez essa mentalidade existente na sociedade e banalmente inse
rida na cultura popular brasileira, ao lange de decadas, ajude-nos a explicar
o inacreditavel numero de mulheres que ainda sofrem agress5es ffsicas por
parte de maridos, namorados e ate mesmo pais, alern das humilhacdes ver
bais e do tratamento a que diuturnamente sao expostas.

Inevitavel, tam bern, foi constatar atitudes cotidianas que trazem sub
jacente a ideia estereotipada da mulher, do seu papel "natural" e de como a
mentalidade patriarcal segue arraigada ainda hoje.

Assim, propagado defensor dos direitos da mulher, em conversa in
formal com a subscritora destas linhas, manifesta espanto pela atitude da
esposa de urn amigo que, quando recebe visitas em casa, deixa para este a
incumbencia de preparar a comida que sera servida. Ainda, a atitude pre
sente nas famflias de, ap6s 0 familiar almoco dominica!, relegar as mulheres
a retirada das loucas da mesa, com a subsequente lavagem, cabendo aos
homens 0 aconchego da sala para conversar e "descansar",

Ha, ademais, frases que nao deixam duvida quanto a cultura de des
valorizacao da mulher, tais como "nao e porque e mulher que se pode bater",
assim como a dita pelo pai de uma magistrada de Sao Paulo que, espantado
pelo fato de sua filha desejar a magistratura, indagou: "desde quando mulher
tern cabeca para julgar? Se eu fosse julgado por uma mulher, recorreria para
anular a sentenca".

Portanto, os documentos internacionais e internos de afirrnacao dos
direitos das mulheres, conferindo-lhes protecao, de que e exemplo a famo
sa "Lei Maria da Penha", embora constituam inegavel avanco na busca da
isonornia e do reconhecimento de sua dignidade, ainda nao se mostraram
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suficientes para erradicar das mentalidades uma cultura secular de sub
valorizacao e discriminacao feminina. A evolucao no ambito formal foi urn
passo importantlssimo. Resta-nos seguir buscando uma evolucao material,
basicamente de cultura e mentalidade, no sentido de reforcar a igual dig
nidade entre mulheres e hornens, que sera traduzida em novas condutas,
certamente mais adequadas a nossa ordem constitucional.
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