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Apresentacao

A presente publicacao, formando 0 decimo volume da "Colecao )ornada de Estudos Esmaf', reline
os artigos elaborados em torno da tematica desenvolvida ao longo da "I )ornada de Direito Consti
tucional da Escola de Magistratura Federal da l' Regiao", realizada na cidade de Belo Horizonte, no
periodo de lv a 3 de dezembro de 2010, onde foram proferidas conferencias pela ministra Maria Eli
zabeth Guimaraes Teixeira Rocha - "Os principios constitucionais da Bioetica na Lei Fundamental
Brasileira", pelo professor Lenio Luiz Streck - "A nova hermeneutica constitucional: argumentacao
juridica no ambito das decisoes judiciais e os limites de atuacao do [udiciario"; pelo professor Dirley da
Cunha JUnior - "0 sistema brasileiro de controle de constitucionalidade: a evolucao dos modelos de
controle e a dialetica entre 0 controle incidental e principal"; pela professora Roberta Fragoso Menezes
Kaufmann - "Desigualdade e direito: acoes afirmativas e direitos sociais. A expcriencia brasileira e
internacional"; pelo professor Rodrigo de Oliveira Kaufmann - "Pragmatismo, Direito Constitucio
nal e Poder Iudiciario": pelo professor Ingo Wolfgang Sarlet - "Eficacia do direito asaude: evolu
c;ao e perspectivas"; pelo professor Edvaldo Pereira de Brito - "[urisdicao constitucional: controle de
constitucionalidade no Direito brasileiro. Inconstitucionalidade das reformas. Efetividade dos direitos
fundamentais", e pelo professor George Marmelstein Lima - "Colisao de direitos fundamentais".

Para muito alern de simples requisito para certificacao de aproveitamento dos magistrados par
ticipantes, esta Revista representa 0 reclamo a apresentacao dos trabalhos produzidos ao final das
jornadas de estudos a que se referem, um convite aproducao intelectual por parte dos magistrados,
seus destinatarios, com os olhos voltados airnportancia da doutrina que venham a realizar, inclusive
como fonte de consulta e instrumento de auxilio na resolucao de questoes que se apresentam no dia a
dia do labor institucional.

Aqueles que, atendendo a esse convite, enviaram os artigos e permitiram sua publicacao, nosso
muito obrigado.

E a todos, uma boa leitura.

Desembargador Federal Carlos Moreira Alves,
",' Diretor da Esmaf



Princfpio da solidariedade, inclusao social eo sistema de cotas

Juiz federal substituto Alaor Piacini

A Constituicao da Republica' estabelece, no seu

art. 3°, I, que:

Art. 3° Constituem objetivos fundamentais

da Republica Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e 50

lidaria,

(...)

Observa-se que um dos objetivos fundantes da

nova Republica, emoldurada a partir de 5 de ou

tubro de 1988, tem como suporte 0 principio da

solidariedade. Tal principio se espraia para todo

o sistema, permitindo-se que se criem politicas

voltadas para a inclusao social dos menos favo

recidos e discriminados em razao de deficiencia,
COf, velhice, pobreza, etc.

a constituinte originario e, mais tarde, 0 de

rivado, tendo por base tal principle, criaram uma

moldura de direitos sociais no art. 6° da Consti
tuicao, visando ainclusao social de todos os bra

sileiros, veja-se:

Art.6° Sao direitos sociais a educacao, a

saude, a alimentacao, 0 trabalho, a moradia,0

lazer, a seguranya, a previdencia social, aprote

yao amaternidade e ainfancia, a assistencia aos

desamparados,na forma desta Constituicao,

(Redacao dada pela Emenda Constilucional

64, de 2010)

Nos ultimos dois mandates de Presidente
?J'

da Republica se observa que houve uma melhor

atencao ao principio da solidariedade, visto que

foram desenvolvidas politicas de inclusao social,

tais como a bolsa-familia, minha casa minha vida,

entre outras, sempre buscando os segmentos so

ciais que estavam amargem da sociedade.

Permeando 0 sistema, 0 constituinte origins

rio, atento ao principio da solidariedade, buscou

I Constitutcao da Republica Pederativa do Brasil, promulgada em
5 de outubro de 1988.

resgatar e induir na sociedade brasileira os defi

cientes fisicos tao discriminados, pois 0 art. 37,
VIII, preve:

VIII - a lei reservara percentual dos cargos e

empregos publicos para as pessoas porlado

ras de deficiencia e definira os crtterios de sua
admissao,

A Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, veio

regular a cota dos deficientes nos concursos publi
cos no § 2° do art. 5° nos moldes a seguir:

§ 2° As pessoas portadoras de deficiencia e

assegurado 0 direito de se inscrever em con

cursopublico paraprovimento de cargo cujas

atribuicoes sejam compativeis com a defici

encia de que sao portadoras; paratais pessoas
serao reservadas ate 20% (vinle por cenlo) das

vagas oferecidas no concurso.

Portanto, 0 sistema de cotas tem fundamen

to na Constituicao como uma forma de inclusao
social. Nao se precisa copiar modelos ou tarja de

outros paises. Nao se trata de acoes afirmativas,

como exaltam muitos, mas simplesmente inclusao

social com base no principio da solidariedade.

Ainda na seara da solidariedade humana, a

Constituicao dispoe:

Art. 203. A assistencia social sent prestada a

quem dela necessitar, independentemente de
contribuicao aseguridade social, e tern por

objelivos:
(...)
V - a garantia de urnsalario minimo de bene

ficio mensalapessoa portadoradedeficiencia e

ao idoso quecomprovemnao possuirmeios de

proverapropria manutencao ou de te-la pro

vida por sua familia, conforme dispuser a lei.

Esse dispositivo, com base na solidariedade

social, assegura um minimo existencial apessoa

portadora de deficiencia e ao idoso. Todos nos



que pagamos impostos somos chamados a ser so
lidarios com esses brasileiros e garantir 0 minimo
existencial com sua inclusao social. A Lei 8.742,
de 7 de dezembro de 1993, regula a forma de in
clusao social desses dois segmentos da sociedade
brasileira.

No tocante it inclusao social do deficiente, a
Constituicao assegura atendimento educacional
especializado, preferencialmente na rede regnlar
de ensino (art. 208, III).

A Constituicao, ao assegurar que "a educacao,
direito de todos e dever do Estado e da familia, sera
promovida e incentivada com a colaboracao da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para 0 exercicio da cidadania
e sua qualificacao para 0 trabalho" (art. 205), mais
uma vez reafirma 0 principio da solidariedade.

De outra parte, fundado no principio da soli
dariedade, tantas vezes mencionado, nao se vis
lumbra inconstitucionalidade ou ilegalidade na
criacao de cotas nas universidades federais, a fim
de incluir negros, indios e outros segmentos da
sociedade excluidos de tal direito.

Epreciso descortinar, com clareza, que os tres
seculos e meio de escravidao de pessoas negras
dessa nacao gerou uma exclusao tao grande que,
um pouco mais de um seculo de Iiberdade, nao e
suficiente para incluir os descendentes de escravos
de forma plena na sociedade brasileira.

Portanto, uma sociedade solidaria deve ame
nizar a divida impagavel para com os escravos
que, sob 0 manto da chibata, nos legaram um pais
melhor. Nada mais justo, portanto, que seus des
cendentes sejarn incluidos no meio universitario
e 0 sistema de cotas euma das formas que tem
respaldo no principio daJolidariedade.

Tocado pela divida social para com os des
cendentes de escravos, 0 constituinte originario
assegurou aos remanescentes das comunidades
dos quilombos 0 direito it propriedade da terra
no art. 68 do Ato das Disposicoes Constitucionais
Transitorias, veja-se:

Art. 68. Aos remanescentes das comunidades

dos quilombos que estejam ocupando suas
terras ereconhecida a propriedade definitiva,

devendo 0 Estado ernitir-Ihes ostitulosrespec
tivos,

Isso emuito pouco, tendo em vista mais de
tres seculos de escravidao e pouco mais de um de
Iiberdade com discriminacao.

E preciso tirar a viseira da hipocrisia e criar
mecanismos que diminua a discnminacao social
neste pais.

Desse modo, 0 principio da solidariedade deve
ser interpretado de forma teleologica, sempre bus
cando 0 bem geral, de forma a incluir, se possivel,
todos os menos favorecidos e discriminados por
suas deficiencias,cor, idade, estado de pobreza, etc.

Entendo, pois, que 0 sistema de cotas nao tem
nada a ver com questao etnica, mas sim com inclu
sao social, fundada no principio da solidariedade,
pois quando se cria cotas para os descendentes dos
escravos (afrodescendentes), nao se trata de ques
tao racial, pois tal argumento mais discriminacao
sugere.

Pois bem, 0 Supremo Tribunal Federal dara a
palavra final sobre 0 tema ao julgar a Arguicao de
Descumprimento de Preceito Fundamental 186 e
o Recurso Extraordinario 597.285/RS, tendo como
Relator 0 Ministro Ricardo Lewandowski.

Em conclusao, a criacao de cotas para negros,
indios ou qualquer outro segmento da sociedade,
tendo por objetivo a inclusao social, tem funda
mento no principio da solidariedade. E mais, e
obrigacao de todos tornar efetivo esse principio
para que se cumpra 0 objetivo fundamental da
Republica Federativa do Brasil de "construir uma
sociedade livre, justa e solidaria",



Breve reflexao sobre a legitimidade passiva da Unlao em
demandas sobre prestacao de ac;:6es e services publicos de saude

Juiz federal substituto Alexandre Ferreira Infante Vieira

1 lntroducao

Segundo a jurisprudencia amplamente dorni
nante no Brasil, a Uniao, os Estados, e os Munici

pios (ou a Uniao e 0 Distrito Federal) sao solidaria

mente responsaveis pela prestacao dos services de
saude.' Por essa razao, sao cada vez mais comuns
as demandas propostas contra os tres entes da Fe

deracao, ern litisconsorcio passive.'
A solidariedade passiva tem sido justificada

com base na norma do art. 196 da Constituicao, se

gundo a qual "a saude edireito de todos e dever do

Estado", sendo certo que 0 termo "Estado", aqui,

eempregado no sentido generico de "Poder PU
blico", expressao utilizada logo no artigo seguinte

(197). Tambern tern sido evocados 0 caput e 0 § I'
do art. 198 da Constituicao, que estabelecem que

as acoes e os services publicos de saude constituem

um sistema unico - 0 SUS, que sera financiado

com recursos do orcamento da seguridade social,

da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municipios, alern de outras fontes.'

1"EMENTA, AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INS

TRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE

MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO

DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGA<;AO SOLIDARIA EN

TRE OS ENTES DA FEDERA<;AO EM MATERIA DE SAODE.

AGRAVO IMPROVIDO. I - 0 Su';emo Tribunal Federal, em
sua composicao plena, no julgamerito da Suspensao de Seguran
ca 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obri
gacao dos cotes da federacao no que tange ao cleverfundamental
de prestacao de saude esolldarla. II - Ao contrarlo do alegado
pelo impugnante, a materia da solidariedade nao sera discutida

no RE 566.471-RG/RN, ReI. Min. Marco Aurelio. III - Agravo
regimental improvido." (STF, AI 808059 AgR, ReI.: Min. Ricar
do Lewandowski, Primeira 'Iurma, julgado em 02/12/2010, DJe
01/02/2011)

2 Em razao da presenca da Uniao, a cornpetencla para0 julgamen
to do processoeda Iustica Federal(art. 109,I, da Constltulceo).

3"C..) a Uniao, os Estados, 0 Distrito Federal e os Municipios sao
sohdarlamente responsaveis pela prestacao do service de saude

apopulacao, maxi me porque 0 financiamento do sistema unico
de saude se da com recursos do orcamento da seguridade social e

No entanto, conforme sera exposto, a presenc;a

da Uniao no p610 passivo nem sempre se justifica,

seja juridicamente, seja do ponto de vista pratico,

2 Analise crftlca da presence da Uniao
nas demandas de saude

Se, por um lado, a Constituicao do Brasil atri

buiu competencia comum it Uniao, aos Estados, ao

Distrito Federal e aos Municipios para "cuidar da

saudc e assistencia publica" (art. 23, II), por outro

lado, atribuiu cornpetencia aos Municipios para

"prestar, com a cooperacao tecnica e financeira

da Uniao e do Estado, services de atendimento it
saude da populacao" (art. 30, VII).

De modo coerente, na secao destinada it saude,

a Constituicao estabelece que "[a]s acoes e services

publicos de saude integram uma rede regionaliza

da e hierarquizada e constituem um sistema unico,

organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I - descentralizacao, com direcao unica em cada

esfera de governo (...)" (art. 198).

Portanto, segundo a Constituicao, os services

de atendimento it saude devem ser prestados, pri

mordialmente, pelos Municipios, tendo como base

a diretriz da descentralizacao.

desses entes, ratio essendi dos arts. 196e 198da Constttuicao Fe
deral de 1988. (...)"(STJ, CC 107.369/SC, ReI. Ministro Luiz Pux,

PrimeiraSecao, julgado em 28/10/2009, D]e 19/11/2009.)
"C..) A CF/1988 erige a saude como um direito de todos e dever
do Estado (art. 196). Dai, a seguinte conclusao: eobrtgacao do
Estado, no sentido genertco (Unlac, Estados, Distrito Federal e
Munlclplos), assegurar as pessoas desprovtdas de recursos fi
nanceiros 0 acesso amedicaciio necessaria para a cura de suas
mazelas, em especial, as mais graves.Sendo 0 SUScomposto pela
Unidc, Estados e Municipios, Impoe-se a solidariedade dos tres

entes federativos no p610 passivo da demanda. C..)" (STJ, AgRg
no Ag 858.8991RS, ReI. Ministro Jose Delgado, PrimeiraTurma,

julgado em 26/06/2007, D] 30/08/2007, p. 219.)



Ainda segundo a Constituicao, aos Estados e

aUniao cabem, essencialmente, 0 financiamen
to (arts. 30, VII, 195, § 10°, e 198, §§ 1° e 2°), 0

suporte tecnico aos Municipios (arts. 30, VII) e a

fiscalizacao quanto it destinacao minima de recur

sos aos services publicos de saude (arts. 34, VII,

e, e 35, III).

Por essas razoes, nao se pode extrair da Cons

tituicao que a Uniao e os Estados tenham 0 dever

de prestar as acces e os services publicos de saude
diretamente.

Resta analisar a legislacao infraconstitucional.

A Lei Organica da Saude (Lei 8.080/1990), que

estabelece a estrutura e 0 modelo operacional do

SUS, enfatiza a descentralizacao dos services de

saude para os Municipios (art. 7°, IX, a) e dispoe

que urn dos principios do SUS ea "organizacao dos

services publicos de modo a evitar duplicidade de

meios para fins identicos" (art. 7°, XIII).

A direcao nacional do SUS, a Lei 8.080/1990

atribuiu a cornpetencia de "prestar cooperacao
tecnica e financeira aos Estados, ao Distrito Fe

deral e aos Municipios para 0 aperfeicoamento da

sua atuacao institucional" (art. 16, XIII), devendo

"promover a descentralizacao para as U nidades

Federadas e para os Municipios dos services e

acoes de saude, respectivamente, de abrangencia

estadual e municipal" (art. 16, XV). Adirecao es

tadual do SUS, atribuiu a competencia de "pro

mover a descentralizacao para os Municipios dos

services e das acoes de saude" (art. 17, I), devendo

"prestar apoio tecnico e financeiro aos Munici
pios e executar supletivamente acoes e services de

saude" (art. 17, III) e, "em carater suplementar,

formular, executar, acompanhar e avaliar a po

litica de insumos e equi~amentos para a saude"
(art. 17, VIII). Por flm, it direcao municipal do

SUS, atribuiu a competencia de "gerir e executar

os services publicos de saude" (art. 18, I), "executar

services de vigilancia epidemiologica e sanitaria,

de alimentacao e nutricao, de saneamento basico e

de saude do trabalhador" (art. 18, IV), bern como

"dar execucao, no ambito municipal, it politica de

insumos e equipamentos para a saude" (art. 18, V)

e "gerir laboratories publicos de saude e hemocen

tros" (art. 18, VIII).

Bern se percebe que tanto a Constituicao do

Brasil quanta a Lei Organica da Saude atribuiram

a prestacao material dos services publicos de sau
de aos Municipios e, supletivamente, aos Estados,

mas nao it Uniao,

Esse entendimento, que leva it ilegitimidade

passiva da Uniao em demandas para a execucao

direta de acoes e services de saude, encontra am

paro em precedentes da 1" Turma do Superior

Tribunal de [ustica:
PROCESSUAL CIVIL.RECURSOESPECIAL.

SISTEMA UNICO DE SAUDE. EXECU<;:AO

DlRETA DE A<;:OES E SERVl<;:OS DE SAU

DE. FORNECIMENTO DE MEDlCAMEN

TOS. ATRIBUI<;:AO LEGAL DOS ORGAOS

LOCAlS, E NAo DA UNIAo.

I. Segundo a Constituicao, "a saude edireito de

todos e dever do Estado, garantido mediante

politicas sociais e econornicas que visern are

ducao do risco de doenca e de outros agravos

e ao acesso universal e igualitario as acoes e

services para asuaprornocao, protecao e recu

peracao" (art. 196). Todavia, cumpre ao legis

lador dispor sobre a "regulamentacao, fiscali

zacao e controle" dasacoes e services de saude,

"devendo sua execucao ser feita diretamente

ou atraves de terceirose, tambern, por pessoa
fisiea ou juridica de direito privado" (CF, art.

197). Relativamente ao sistema unico de saude

(SUS), ele eformado, segundo a Constituicao,

por "urna rede regionalizadae hierarquizada" de

acoese services de saude,observadas, entreou
tras diretrizes, a cia "descentralizacao, com dire

c;ao unica em cada esferade governo" (art. 198).

2. Atendendo ao preceito constitucional, a Lei

8.080/1990 tratou da organizacao do SUS, inclu

siveno que se refere adistribuicao das compe
tencias, das atribuicoes e das responsabUidades

de seus varies orgaos integrantes, com 0 obje
tivo, nao apenas de evitar a sobreposicao de es
truturas administrativas, maspara conferir efi
ciencia, economicidade e agilidade ao sistema,
condicao indispensavel a garantir aos cidadaos,

damelhormaneira possivel, 0 acessouniversal
e igualitario aos servtcos de saude,

3. Relativamente aexecucao e prestacao direta

dos services, a Leiatribuiu aos Municipios essa
responsabilidade (art. 18, incisos 1,IV e V, da

Lei 8.080/1990), compatibilizando 0 Sistema,

no particular) com 0 estabelecido pela Consti-



tuicao no seu artigo 30,VII: "Compete aos Mu

nicipios (...) prestar, com a cooperacao tecnica

e financeira da Uniao e do Estado,services de

atendimento asaude da populacao". No que

se refereespecificamente aassistencia farma

ceutica, cumpreaUniao, como gestorafederal

do SUS, 0 repassede recursos financeiros, ca
bendo aos Municipios e, supletivamente, aos

Estados, a aquisicao e a adequada dispensacao
de medicamentos.

4. Recurso especial provido para excluir a

Uniao do p610passivo da demanda, divergin

do do relator.

(STj, REsp 873.196/RS, ReI.pi acordao Minis

tra Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,

julgado em 03/0512007, DJ24/05/2007 p. 328)

SISTEMA ONICO DE SAODE. EXECU

<;AO DIRETA DE A<;OES E SERVI<;OS DE

SAODE. FORNECIMENTO DE MEDICA

MENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVADA

UNIAo FEDERAL.

I - A Primeira Turmadeste SuperiorTribunal

de Iustica vern decidindo pela ilegitimidade da

Uniao parafigurar em acaoparafornecimento

gratuito de medicamentos.

II - A competencia da Uniao esta adstrita a
gestae federal do SUS, repassando os recursos

financeiros, cabendo entao aos Municipios e,

supletivamente, aos Estados, a aquisicao e a

adequada dispensacao de medicamentos. Pre

cedente: (AgRg no REsp 888.975/RS, Relator

pi acordao Ministro Teori Albino Zavascki, DJ

de 22/10/2007).

III - Agravo regimental provido.

(ST), AgRg no Ag 879;75/RS, ReI. pi acordao

Ministro Francisco Falcao, Primeira Turma,

julgado em 07108/2007, DJe 14/0412008)

No mesmo sentido: AgRg no REsp 888.975/

RS, ReI. p/ acordao Ministro Teori Albino Zavas

cki, Primeira Torma, julgado em 16/0812007, DJ

22/10/2007, p. 205; REsp 717.800/RS, ReI. Minis

tra Denise Arruda, Primeira Torma, julgado em

25/03/2008, DJe 30/06/2008.

Em determinados casos, entretanto, a Uniao sera

parte legitima. Por exemplo, quando 0 Ministerio da

Saude Iimitar 0 acesso a urn programa de saude aos

portadores de certas doencas. Nesse caso, a Uniao

tera legitirnidade passiva em demanda visando ao

acesso a esse programa de saude por portador de

doenca nao contemplada no rol taxativo."

3 Problemas pratlcos no cumprimento
da decisao com multiplos reus

Na pratica da [ustica Federal, observam-se al

guns problemas no cumprimento de decis6es que

determinam que a Uniao, 0 Estado e 0 Municipio

prestem a acao ou 0 service publico de saude.

Alern do retardamento natural do processo pela

presenc;a de tres reus com as prerrogativas proprias
da Fazenda Publica, acontece de nenhum dos reus

cumprir a decisao esperando que 0 outro a cumpra,

ou 0 extremo oposto - todos os reus cumprirem
simultaneamente a decisao (comprando e ferne
cendo 0 medicamento, por exemplo), onerando

desnecessariamente 0 SUS.

Em demandas desse tipo, 0 ideal e que 0 autor

deja como reus apenas os entes da Federacao estri

tamente necessaries ao cumprimento da decisao,

de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Ede se reconhecer, no entanto, que a tarefa nem

sempre e facil, dada a complexidade com que se

organiza 0 SUS.

4Exemplo concreto: Por meio da Portaria GM/MS 1.370, de 3 de
julho de 2008, 0 Ministerlo daSaude instituiu, no ambitodo SUS,
o Programa de Assistencia Ventilat6ria Nao Invasiva aos Porta
dares de Doencas Neuromusculares, a ser organizado e Implan

tado pelas Secretariasde Sande dos Bstados, do Distrito Federal
e dos Municlpios em Gestae Plena do Sistema, de acordo com
crlterios tecnicos estabelecidos pela Secretaria da Atencao aSau

de do Ministerio da Sande - SAS/MS. 0 Secretarlo de Atencao a
Saude, por sua vez, editou a PortariaSAS/MS 370, de 4 de julho

de 2008, estabelecendo 0 rot taxativo de doencas neuromuscu
lares incluidas no referido Programa de Asslstencia Ventilat6ria
Nao Invastva. Segundo 0 art. 4° dessa Portaria, somente podem

ser incluidos no Programa aqueles pacientes portadores das do
encas relacionadas nesse ro!. A encefalite de Rasmussen e uma

doenca que nao este inclufda em referido rol, embora muitos de
seus portadores tenham a indicacao medica de receber a assls
tencia ventilat6ria nao invasiva. Nesse caso, considerando que a
restrlcao de acesso foi feita pela Uniao, parece evidente sua legt

timidade passiva em demanda que vise ainclusiio de portador de
encefalite de Rasmussenem referidoPrograma.



12

Escola de MagistraturaFederalda 1iI Regiao

4 Conclusao

A tese da responsabilidade solidaria dos tres
entes da Federacao pela execucao direta de acoes
e services de saude nao deve ser aceila de modo
irrestrito, como tern ocorrido na [urisprudencia
amplamente majoritaria no Brasil, pois contraria
a vontade constitucional de organizar urn sistema
unico de saude descentralizado.

Em regra, a execucao de acoes e services de
saude compete aos Munidpios; supletivamente,
aos Estados; excepcionalmente, aUniao.

A presenca des necessaria da Unlao no polo
passivo de demandas que envolvam a prestacao
de acoes e services de saude mais tumultua do que
auxilia na solucao eficaz do processo.

Por isso mesmo, a legitimidade passiva da
Uniao nesses tipos de demanda deve ser aferida
caso a caso pelo juiz.



Direitos fundamentais e direitos humanos: afirmacao historica,
delirnltacao conceitual eo processo de positivacao

Juiz federal substituto Alysson Mala Fontenele

1.1 Nocoes introdut6rias

o reconhecimento dos Direitos Humanos esta
estritamente vinculado aluta contra a concentra
cao dos privilegios e abusca pOl' formas de limi
tacao nao so do poder, mas tarnbem dos discursos
que buscam garantir a uns individuos uma maior
protecao do que a outros', Tais direitos nascem,
portanto, a partir de uma racionalidade de resis
tencia, na medida em que traduzem processos his
t6ricos da luta pela dignidade humana.

Por Direitos Humanos, Tobefias (1976, p. 13)
os define como sendo:

Aqueles inerentes apessoa humana - consi

derada tanto em seu aspecto individual como

comunitario - que correspondem a esta em

razao de sua pr6pria natureza (cia essencia ao

mesmo tempo corp6rea, espiritual e social) e

que devem ser reconhecidos e respeitados por

todo poder e autoridade, inclusive as normas

juridicas, cedendo, nao obstante, em seu exer

cicio, anteasexigencias do bem cornum.

Sobre a definicao de Direitos Humanos,
Hannah Arendt (1979, p. 43) aduz que estes nao
sao urn dado, mas urn construldo, uma invencao
humana, em constante processo de construcao e
reconstrucao, Refletem um~Gonteudo axiologico,
a partir de urn espa~o simb6lico de luta e acao so
cial. Os Direitos Humanos constituem, assim, urn

1A respeito desses discursos legitimadores de diferencas diz Coe

lho (2003, p.63), "I...] Par questoes como a escravatura e os traba

1hos com regime de sacrificio, povos como os eglpcios, os gregos,

os rornanos, os povos feudats e todos os regimes mondrqulcos da

idade media e inlcio da idade modernn primavam por um obscu

rantismo ate mesmo simplorio a respeito de pretensas dlferencas

nas caracterlsttcas de humanidade de dtferentes races e povos.
Alias, ate cerca de cinco seculos atras havia uma dupla situacao
ideologfca nefasta tncrustrada na cultura da humanidade: a re

sistencta ao progresso intelectual e clentlfico: e tal ideia de que

alguns indlviduos sertam 'mats hurnanos' do que outros."

termo de usa comum, mas nao categaricamente
definido.

De origem historica, os Direitos Humanos
surgiram a partir de profundas transforrnacoes
ocorridas inicialmente na Europa enos Estados
Unidos, sobretudo a partir do seculo XVII, com a
Revolucao Francesa e a Independencia Americana.
Foi a partir desses marcos hist6ricos que se esta
beleceram regras de conduta-, tidas C0l110 produto
da prioridade de alguns valores consagrados como
conteudo essencial dos Direitos Humanos, como
adian te se vera.

POl' terem origem historica, e importante sa
lientar que tais direitos estao sempre sujeitos a
variacoes relacionadas ao tempo e ao espaco, es
tando, por conseguinte, em urn constante processo
de mutacao determinado pelo caminhar da huma
nidade, tal como demonstra Bobbio (1992, p. 18):

[... ] os direitos do homem constituem uma

classe variavel, como a hist6ria destes ulti

mos seculos demonstra suficientemente. 0

elenco dos direitos do homem se modificou,

e continua a se modificar, com a mudanca

das condicoes historicas, ou seja, dos careci

mentos e dos interesses, das classes do poder,

dos meios disponiveis para a realizacao dos

mesmos, das transformacoes tecnicas etc. [...]

Nao ediflcil preyer que, no futuro, poderao

emergir novas pretensoes que no momento

nem sequer podemos imaginar, como 0 direi

to a nao portar armas contra a pr6pria von

tade, ou 0 direito de respeitar a vida tambern

dos animais e nao s6 dos homens. 0 que pro-

2 Na base de tais regras estava a ideia de capacidade racional do

scr humane, potencialmente capaz de distinguir 0 bern do mal, 0

certo do errado. Com base nisso e que se ap6iam as reflexoes vol

tadas para ideias humanisttcamente centradas no homem como

ser individualmente capaz de se compreender no mundo como

huma no e capaz de Identtficar os direitos que seriam inerentes a
sua condicao bumana. Nesse senttdo, Cf. Coelho, 2003, p. 67-68.



va que nao existem direitos fundamentais por

natureza. 0 que parece fundamental numa

epoca historica e numa determinada civili

zacao nao efundamental em outras epocas e

em outras culturas.

Assim, para a compreensao do que sejam os
Direitos Humanos, faz-se necessario analisar,
preliminarmente, 0 modo pelo qual esses direitos
foram evoluindo no decorrer das etapas historicas
de sua afirmacao, 0 que se fara a partir do estudo
dos principais fatos e documentos com base nos
quais eles foram positivados em declaracoes for
mais, com vistas asua protecao,

1.2 As etapas historicas na afirrnacao dos
Direitos Humanos

A reflexao teorico-juridica do que I' essencial
acondlcao humana, bern como a concepcao de
que os individuos e os grupos humanos podem
ser reduzidos a urn conceito ou categoria geral,
que a todos engloba, I' de elaboracao recente no
pensamento juridico. A historia de sua concreti
zacao 1', desde 0 inicio, nao apenas urn processo
de legalizacao de reivindicacoes como mostram
os seus documentos de fundacao, "mas tambern
a contraposicao do protesto a unilateralidade
na positivacao de normas referentes aos direitos
humanos, que acabam, muitas vezes, criando no
vas injusticas ou fixando antigas disparidades"
(BIELEFELDT, 2000, p. 102).

Nesse sentido, nao obstante as dificuldades
de se encontrar uma certidao da origem exata do
nascimento dos Direi)ps Humanos, tem-se que a
analise dos seus documentos de fundacao, dentro
do periodo que vai desde a Magna Carta, em 1215,
ate a Declaracao Universal dos Direitos Huma
nos, das Nacoes Unidas, em 1948, afigura-se como
importante intervalo historico para que se possa
compreender a evolucao de tais direitos e 0 seu
processo de afirrnacao juridica.

Para a apresentacao da referida evolucao his
torica sera empregada neste estudo a divisao me
todologica estabelecida por Comparato (2006, p.
36-57) que concebe a existencia de seis grandes
periodos, conforme se delineara a seguir.

1.2.1 Primeiromomentohist6rico:oreino
davldlco, ademocracia ateniense ea
republica romana

A proto-historia dos Direitos Humanos teria
inicio nos seculos XI a X a.c., quando se institui,
sob Davi, 0 reino unificado de Israel, tendo como
capital Jerusalem. Tal reino estabeleceu a figura
do rei-sacerdote, que seria 0 monarca que nao se
proclama Deus nem se declara legislador, sendo
apenas 0 delegado do Deus unico e 0 responsavel
pela execucao da lei divina. Com isso, tem-se 0

primeiro embriao do que, muito tempo depots, se
convencionaria denominar Estado de Direito, vale
dizer, uma organizacao politica em que 0 direito
nao I' criado para justificar 0 poder dos governan
tes, mas para submete-Ios a principios e normas
editados por uma autoridade superior.

Esta ideia foi retomada posteriormente, ja no
seculo VI a.C., com a fundacao da democracia ate
niense, cujos fundamentos eram a preeminencia
da lei e a participacao ativa do cidadao nas funcoes
do governo. Efetivamente, na vida politica atenien
se, 0 poder dos governantes foi estritamente limi
tado pela soberania das leis e pela complexidade
de instituicoes de cidadania ativa, pelas quais 0

povo, pela primeira vez na Historia, governou a
simesmo.

Ao analisar 0 referido periodo, Comparato
(2006, p. 42) afirma que a democracia atenien
se consistia em atribuir ao povo, em primeiro
lugar, 0 poder de eleger os governantes e tomar
diretamente em assembleia as grandes decisoes
politicas, tais como a adocao de novas leis, a de
claracao de guerra e a conclusao de tratados de paz
ou de alianca, Tal processo coadunava-se com urn
sistema de responsabilidades pelo qual qualquer
cidadao poderia mover acao contra os dirigentes
politicos e estes eram ainda obrigados aprestacao
de contas de sua gestae perante 0 povo.

Por sua vez, como aduz Comparato (2006, p.
42), a republica romana alcancou a limitacao do
poder politico atraves de urn sistema de controles
reciprocos entre os diferentes orgaos politicos. Em
Roma, 0 poder dos consules era tipicamente mo
narquico, responsavel pela iniciativa do processo
legislativo ordinario, redigindo os projetos; ja 0 Se
nado, aristocratico, aprovava os projetos, com ou
sem emendas, para, ao final, submete-los avotacao



democnitica do povo. Essa combinacao de regimes

politicos, aliada aos mecanismos de controle, fez

da republica romana uma organizacao politica su

perior aos regimes exclusivos de soberania de urn

soou de poucos.
Todavia, nesse primeiro momento historico,

diante da ausencia de condicoes materiais, niio se

pode falar, a rigor, na existencia de Direitos Hu
manos, tal como hoje concebidos, por niio terem
os mesmos, ate entao, se estabelecido ao ponto de

poderem ser opostos em face do Estado (MORA

ES, 1997, p. 32).

1.2.2 Segundomomentohist6rico:Baixaldade
Media e a Magna Carta

Com a cxtincao do imperio romano do oci

dente, no ano 453 da era Crista, teve inicio uma

nova civilizacao, constituida pela combinacao de

instituicocs classicas, valores cristiios' e costumes

gerrnanicos. Era a Idade Media, dividida pelos his

toriadores em dois periodos, cuja linha de separa

,iio situa-se entre os seculos XI e XII, quando volta

a ganhar espaco a nocao de limitacao do poder

3 Parase ter uma ideia da dificuldadede seraceita a existencla dos
direitos humanos, basta lembrar que, sob 0 ponto de vista das
comunidades religlosas, as Igrejas crlstas, ate as primeiras deca

das do seculo XX, mostravam-se ceticas em relacdo aos Direitos
Humanos, sempreas associando a posicoes de radicalismo ou ate
mesmo antl-religiosas. Emuma serle de documentos papals, cul

minando com 0 SyllabusBrrorum, de Pio IX, as Direitos Huma
nos foram repudiados como expressao do liberalismo moderno,

para0 qual mais importavaa liberdadeindividual do que 0 bem
comum baseado na religiosidade.Somente na metade do seculo

XX. apes demorada fase de aproxlrnacao, e que os direitos bu

manes foramreconhecidosde formagenertca pelas igrejas, mais
precisamentepor meio da enciclica Pacem in terns, de 1963, e
na declaracao do Concilio VaticanoII, intitulada Dignitatis hu
manae, de 1965.Tal rnudanca sc se dgu apes a Segunda Guerra
Mundtal, quando a assemblela fundf"dora do Conselho Bcume
nico das Igrejas, em Arnsterda, em 1948,formulouexlgenctas so
bre direitoshumanos, tendo tanto 0 referido Conselho quanto as
ligas luteranasaprovado declaracoes favoraveis a tats direitos ria

decade de 70. Hoje, os direitoshumanos Integram 0 cernedapre
gacao crista.Assim, sob 0 panoramahistorico, oobscurantismo
religioso levado a efeito em nome de direitos divinais em favor
dos poderosos, acabou por obstar a dtscussao da condicao hu
mana em si, ficandoesta atrelada a mistificacoes e discursos ide
clogicos autorttarlos. Somente nos ultimos seculos, os avances

htstortcos deccrrentes de serlas atrocldades cometidas contra a
vida humane, especialmente com as duas grandes guerrasmun
dials, permitiram a conjugacao de fatores aptos a ensejar a to
mada de reflexoes sobre ideias humantsticas focadas no homem
como centro igualitario da vida. Nesse sentido, Cf. BILEFELDT,
2000, p. 13-14.

dos governantes, pressuposto da ideia, somente
reconhecida seculos depois, da existencia de di

reitos comuns a todos os individuos, qualquer que

fosse 0 estamento social - clero, nobreza e povo

(COMPARATO, 2006, p. 44).
Durante a Idade Media, predominou, na Euro

pa Ocidental, urn sistema de organizacao econo

mica, social e politica conhecido por feudalismo.
Esse modo de producao - resultante, em maior

grau, das invasoes barbaras e da desagregacao do

Imperio Romano (a partir do seculo V), as quais

iniciaram uma profunda reestruturacao no conti

nente - foi marcado por descentralizacao do po

der, emprego de mao-de-obra servil e ruralizacao

da economia. Nesse periodo, como decorrencia

sobretudo das invasoes, verificou-se 0 declinio

do cornercio e das atividades das cidades. A eco

nomia, em conseqiiencia, tornou-se primordial

mente agrarla, de escassa circulacao monetaria e
auto-suficiente, voltando-se para 0 consumo dos

pr6prios feudos (unidades territoriais da economia
feudal). Alem disso, esfacelou-se a autoridade cen

tral, consolidando-se uma transferencia de poderes

aos senhores feu dais e a igreja, que passaram a

controlar as forcas militares locais e regionais, a

arrecadacao e instituicao de tributos, a aplicacao

da [ustica etc.

Somente a partir do seculo XI, pode-se perce

ber urn movimento pela reconstrucao da unidade

politica perdida. E foi justamente contra os abusos

dessa reconcentracao do poder que surgiram as

primeiras manifestacoes, sobretudo na Inglaterra,

que culminaram na elaboracao da Magna Carta,
em 1215. Embora a Magna Carta constitua, em

verdade, uma convencao passada entre 0 monar

ca, 0 rei John LackJand, da Inglaterra, e os baroes

feudais, pela qual se lhes reconheciam certos pri

vilegios especiais, sua importancia reside no fato
de que, pela primeira vez, na hist6ria politica

medieval, deixou-se implicito que 0 rei se achava

vinculado as leis que ele mesmo editava.

Assim, se em urn primeiro momento 0

documento buscou reforcar 0 regime feudal, deve

-se esclarecer que ele ja trazia em seu bojo 0 re

conhecimento dos direitos pr6prios a dois esta
mentos livres - a nobreza e 0 clero -, de modo

que esses direitos existiam independentemente do

consentimento do monarca e, por conseguinte, nao



podiam ser por ele modificados (COMPARATO,
2006, p. 77-78).

Nisso, portanto, reside a importancia da Mag
na Carta para a evolucao dos Direitos Humanos:
no estabelecimento de limitacoes ao poder e no
reconhecimento da existencia de direitos subjeti
vos insitos aos governados. No mais, 0 documento
representou apenas uma forma de consolidacao de
poder da burguesia emergente.

1.2.3 Terceiromomentohistorico:seculoXVII
- 0 Habeas Corpus e a Billof Rights

Com a desagregacao das estruturas feudais,
rnotivada, segundo Wolkmer (2001, p. 24), "por
sucessivas crises na esfera da formacao social, do
modo de producao da riqueza e da organizacao
politico-institucional", verificou-se 0 desenvol
vimento das cidades, com a ascensao social dos
comerciantes, em razao da progressiva abertura
das vias de comunicacao maritima. Concomitan
temente a esse fato, entre os seculos XI e XIII, a
Europa viveu urn periodo fecundo em invencoes
tecnicas e de aprimoramento da vida comercial, 0

que exigia um minimo de seguranc;ae certeza na
vida dos negocios e requeria a necessaria limitacao
aos arbitrios do poder politico"

Como frutos da consciencia quanta aos peri
gos da concentracao de poder, surgem, no final
do seculo XVII, 0 Habeas Corpus, em 1679, e 0

Bill ofRights, em 1689. Tais documentos nao be
neficiavam indistintamente todos os suditos, mas
precipuamente 0 elero e a nobreza. No entanto, as
garantias neles asseguradas, por terem forrnulacao
mais geral e abstrata do que 0 texto da Magna Car
ta, acabaram por permitir fossem tambem essas,
liberdades individuais aproveitadas pela burguesia.

"Sabre como as perlgos da tirania Influenciaram na lute pelo re

conhecimento de direitos, Comparato (2006, pAS) explica que

durante as dais seculos que sucederam ao que se convenctonou

denominar Idade Media, a Europa conheceu urn extraordinarto

recrudescimento da concentracao de poderes. Profundamente

inserida nesse processo, a Inglaterra serviu de berco para 0 res

surgtmento do senttmento de liberdade, alimentado pela me

moriada resistencta atirania. Tambem 05 efeitos da guerracivil
de que fol alva reafirmaram a Importancia da harmonia social

e estimularam a lembranca de antigas franquias declaradas na

Magna Carta, generaltzando-se a consctencta quantc aos perigos

do poder absolute.

Nao obstante 0 Habeas Corpus ja existir na
Inglaterra mesmo antes da Magna Carta, como
mandado judicial contra prisao arbitraria, ensi
na Comparato (2006, p. 86) que sua importancia
historica adveio com a lei de 1679, criada para
proteger a liberdade de locomocao e que serviu
como matriz para todas as que vieram a ser edi
tadas posteriormente para a protecao de outras
liberdades fundamentais.

Foi tarnbern nesse terceiro momenta historico
(seculo XVII), com 0 Bill ofRights, que teve fim
o regime de monarquia absoluta, no qual todo 0

poder emana do rei e em seu nome eexercido.
A partir da Lei de 1689, a ideia de um governo
representativo, 0 parlamento, ainda que nao de
todo 0 povo, comecou a se firmar como garantia
institucional indispensavel das liberdades civis.

o Bill ofRights representou, nesse contexto, "a
institucionalizacao da permanente separacao dos
poderes no Estado, it qual se referiu elogiosamente
Montesquieu meioseculodepois" (COMPARATO,
2006, p. 90).Embora nao sendo uma declaracao de
Direitos Humanos, 0 Bill ofRights criava, com a
divisao dos poderes, aquilo que a doutrina consli
tucionalista do seculoXXpassou a entender como
garantia institucional it protecao dos direitos fun
damentais da pessoa humana.

1.2.4 Ouertomornentohistoricoalndependenca
americana e a revolucao francesa

Uma das caracteristicas mais notaveis na
Declaracao de Independencia dos Estados Uni
dos consiste exatamente em ser ela 0 primeiro
documento a afirmar os prindpios democrati
cos na historia politica moderna. A respeito da
importancia histortca da Declaracao de Inde
pendencia, diz Comparato (2006, p. 103) que:

[...J eo primeirodocumento politico que re
conhece, a par da legitimidade da soberania
popular, a existencia de direitos inerentes a

todo ser humano, independentemente das

diferencas de sexo, raca, religiao, cultura au

posicao social.

Com efeito, 0 art. I da Declaracao de Direitos
de Virginia', de 16 de junho de 1776, reconhece

S"Todos os seres humanos sao, pela sua natureza, igualmente li-



solenemente que todos os homens sao igualmente
vocacionados, pela sua propria natureza, ao aper
feic;oamento constante de si mesmos. A "busca da
felicidade"', repetida na Declaracao de Indepen
dencia dos Estados Unidos, duas semanas apos, e
a razao de ser desses Direitos Humanos inerentes
it propria condicao humana.'

Porern, somente treze anos apos a Declaracao
de Independencia dos Estados Unidos, durante a
Revoluc;iio Francesa, eque a ideia de liberdade e
igualdade dos seres humanos foi reafirmada e re
forcada: "Os homens nascem e permanecem livres
e iguais em direitos'". Ja 0 reconhecimento for
mal da fraternidade", terceiro ideal da Revolucao
Francesa, so veio a acontecer com a Declaracao
Universal de Direitos Humanos proclamada pela
Assernbleia Geral das Nacoes Unidas, em 10 de
dezembro de 1948.

vres e indcpendentes, e possuem certos direitos lnatos, dos quais,

ao entrarcm no estado de socledade, nao podem, por nenhum

tipo de pac to, prtvar au despojar sua posteridade; nomeadamen

te, a fruicao da vida e da liberdade, com os rneios de adquirir e

possuir a propriedade de bens, bern como de procurar e obter

felicidadee seguranca". Excertoda Declaracao de Virginia, de 16
de junho de 1776, in COMPARATO, FABIO KONDER. A afir
marCia uistorica dos direitos humanos. 4a ed., rev. e atual. - Sao
Paulo: Saraiva, 2006, p. 114,trad.do autor.

6"Consideramos as seguintes verdades como auto-evidentes, a sa

ber,que todos os homens sao criaturas iguais, dotadas pelo seu
Criadorde certos direitos inalienaveis, entre os quais a vida, a
Iiberdade e a buscada fellcidade", Excertodo texto da Declaracao

de independencia dos Estados Unldos, de 4 de julho de 1776, in
COMPARATO, FABIO KONDER. A afirmacaohistoricados di
reltos humanos, 43 ed., rev.e atual. - Sao Paulo:Saralva, 2006, p.
104, trad.do autor.

7Deveras,a publicacao de uma declaracao das razoes do ato de in

dependencia, por urn"respeito devi~as oplnioes da humanlda

de", constitui, na verdade, uma afirmacao da nova legitimidade
politica: a soberaniapopular.

8Art. 10 da Declaracao dos Direitos do Homem e do Ctdadao, de
1789, ill COMPARATO, FABIO KONDER. A afirmacao htstorica
dos direitoe humanos. 4° ed., rev, e atual. - Sao Paulo: Saraiva,

2006, p. 154, trad.do autor.

9No tocante ac terceiro elemento da triade democrdtlca da Revo

lucao Francesa - a fraternidadeou solidariedade - os norte

-amertcanos nao chegaramaadmiti-lo nem mesmo retorlcamen

teo A isso se opes, desde as orlgens, 0 profundo individualismo,

vigorante em todas as camadas socia is. Um individualismo que
nao constitui obstaculo ao associativismo na vida prlvada, mas
que sempre se mostrou incompativel com a adocao de politicos

corretivas de desigualdades socloeconomlcas (COMPARATO,
2006, p. 104).

Assim, se a Revolucao Americana foi essen
cialmente ligada a uma restauracao das antigas
franquias e dos tradicionais direitos do cidadao
diante dos abusos e usurpacces do poder monar
quico, pode-se dizer que a Revolucao Francesa,
bem ao contrario, tendeu ao futuro e representou
uma tentativa de mudanca radical das condicoes
de vida em sociedade, investindo os franceses na
missao universal de libertacao dos povos. Nao se
pode negar. porern, que tanto as declaracoes de
direitos norte-americanas quanta a francesa de
1789 representaram a emancipacao historica do
individuo perante os grupos sociais aos quais ele
sempre se submeteu: a familia, 0 estamento, as or
ganizacoes religiosas (COMPARATO, 2006,p. 52).

A Declaracao dos Direitos do Homem e do
Cidadao, de 1789, foi, em si mesma, 0 primeiro
elemento constitucional do novo regime politico
frances. A dicotomia homem e cidadao parece in
dicar que, de fato, nao se dirigia apenas ao povo
frances, mas a todos os povos, concebendo-se
como um documento de dupla dimensao: nacio
nal e universal.

Com efeito, 0 espirito da Revolucao Francesa
era, muito mais 0 de supressao das desigualdades
do que a consagracao de liberdades individuais
para todos'". Dai por que, ao contrario do que hou
ve nos Estados Unidos, onde nao havia divisoes
estamentais ou guerras de religiiio tal como na
Europa, e tirante a escravidao negra tambern nao
se cogitava de desigualdade juridica, na Franca as
conquistas no campo da igualdade constituiam a
verdadeira base para uma nova realidade historica,
a ser seguida nao so naquele pais, mas a informar
todo projeto de constitucionalizacao dos povos.

o grande problema politico do movimento
revolucionario frances foi, exatamente, 0 de en
contrar um outro titular da soberania em substi
tuicao ao monarca. A ideia de monarquia absoluta,
combatida por todos, tornou-se inaceitavel para
a nova classe ascendente, a burguesia. Tinha esta,
de fato, argumentos para retomar 0 movimento

10 Na triade famosa, foi sem duvida a igualdadeque representou 0

ponto central do movimento revolucionarlo. A liberdade,para
os homens de 1789,limitava*sepraticamenteasupressao de to

das as divisces socia is ligadas aexistencla de estamentos. E a
fraternidade, como virtude clvlca, seria 0 resultado necessarlo

da abolicao dos prlvileglos. Cf. COMPARATO, 2006, p. 132.



hist6rico em favor da limitacao de poderes dos
governantes, iniciado na Baixa Idade Media com
a Magna Carta, e seguido com 0 Habeas Corpus
e 0 Bill ofRights.

A solucao do problema veio de Sieyes (1973, p.
105), com base nas ideias politicas publicadas na
obra que 0 tornou celebre, Qu' est-ce que le Tiers

Etat. Para 0 autor, em lugar do monarca deveria
entrar em cena uma entidade nacional, dotada de
conotacoes que nao podiam ser contestadas aber
tamente pela nobreza e clero, sob pena de acusacao

de antipatriotismo, sendo que tal entidade pairava
acima do direito posto, constituindo-se em uma
forca do direito natural capaz de fundar um Esta
do, no qual predominaria a forca numerica daque
les que constituiam a verdadeira riqueza da Franca,

A grande vantagem de tal solucao e que a nacao
pode existir politicamente como referencia sim
b6lica, mas s6 atua, contrariamente ao que ocorre
com 0 povo, por meio de representantes. A clas
se burguesa obtinha, com isso, logo no inlcio do
movimento revolucionario, 0 exercicio efetivo e
exclusivo do poder politico, em nome de todos os
cidadaos. Assim, pode-se dizer que a instituicao da
representacao politica moderna, muito diversa do
sistema representativo que se praticava na Idade
Media, foi inaugurada na Constituicao Americana
e na Revolucao Prancesa",

II Segundo Comparato (2006, p. 142-143), "Pol preciso que trans

corresse poueo mats de meio seculo da Revolucao Erancesa,

para que se fizesse a primeira analise crittca prospecttva em

profundidade. Num escrito de juventude, Karl Marx enxergou

-a como a instauracdc do regiJ5e do individualismo egoista, em

lugar do egoismo corporativtfdo Ancien Regime. A separac;:ao
entre 'direitos do homern' e 'direitos do ctdadao', entre a socie

dade civil e a sociedade polttlca, demonstrava, segundo ele, que

se realizara uma autentica revolucao copernicana em relacao ao

feudalismo. [...] A Revolucao, ac suprtmir a domtnacgo social
fundada na propriedade da terra, ao destrulr os estamentos e

abollr as corporacoes, acabou por reduzir a sociedade civil a

uma colecao de individuos abstratos, perfeitamente Isolados em

seu egolsmo. Em Iugar do solidarismo desigual e forcado dos

estamentos e das corporacces de oflctos, criou-se a liberdade

individual fundada na vontade, da mesma forma que a filosofia

moderna substltulra a tirania da tradicao pela liberdade da ra
zao. Os direitos do cldadao passaram, entao, a servtr de rneios

de protecao aos dlreitos do homem, e a vida politica tornou-se

mere instrumento de conservacao da soctedade civil, sob a do
mlnacao da classe proprietdrla."

1.2.5 Quintomomentohist6rico:asdeclara~6es

sociais
Embora a Revolucao Francesa tenha consagra

do um momento de expansao de direitos, nao se

pode olvidar que 0 seculoXIXtambem trouxe uma
serie de conflitos envolvendo as classes proletarias
desconsideradas pelos revolucionarios franceses e
que levantavam uma serie de exigencias socioeco
n6micas que puseram em relevo a insuficiencia dos
direitos individuais, porquanto a democracia po
litica nao se apresentava como democracia social.
De fato, durante 0 referido periodo, 0 proletariado
foi adquirindo protagonismo historico, amedi
da que avancou 0 processo de industrialtzacao,
bem como consciencia de classe, com a busca de

direitos econ6micos e sociais frente aos classicos
direitos individuais, frutos do triunfo da revolucao

liberal burguesa.
No que tange aos referidos conflitos de classes,

o Manifesto Comunista de 1848 pode ser conside
rado como um marco fundamental neste processo

e representa um anuncio do comeco de uma nova
etapa nas funcoes estatais, vez que reflete reivin

dicacoes que determinariam uma mudanca de
postura nas atividades desenvolvidas pelo Estado,
o qual, progressivamente, abandonou sua feicao

abstencionista para tomar a si 0 cumprimento de

sua funcao social".
Outro momenta chave para a cornpreensao

desse quinto momento historico, 0 das declara
coes sociais, e a Constituicao de Weimar, de 11 de
agosto de 1919. Nela, junto ao reconhecimento das
liberdades individuais, como a propriedade priva
da, tambem foram inseridos os direitos socials",
como os que se referem aprotecao da familia, a
educacao e ao trabalho.

12 Bntendam-se, aqui, por funcao social do Estado, as disposicoes

soctoecononucas que a partir da Constitulcao de Weimar foram

incluidas entre os direitos fundamentais.

13E muito significative para compreender 0 espirlto da Constl

tuicao de Weimar de 1919 0 dtsposto no seu art. 151, segundo 0

qual "A ordenacao da vida economtca deve obedecer aos prin

ciplos da justice, com 0 fim de assegurar a todos uma existencia
con forme adignidade hurnana. Dentro desses limttes, egaran

tlda a liberdade econornlca dos individuos." Excerto da Cons

titutcao de Weimar, de 1919, in COMPARATO, Fabio Konder.
A afirmacao hist6ricados direitos J1Il1lla1l0S, 4a ed., rev. e atual.

_ Sao Paulo: Saraiva, 2006, p. 194, trad. do autor.



Comparato (2006,p. 189)assinala que a "Cons
tituicao de Weimar exerceu decisiva influencia so
bre a evolucao das instituicoes politicas em todo 0

Ocidente". 0 Estado Democratico Social adquiriu
a partir dela estrutura mais elaborada, com vistas
a defesa da dignidade humana, ao complementar
os direitos civis e politicos - que 0 sistema co
munista negava - com as direitos economicos e
sociais'", ignorados pelo liberal-capitalismo. Foi,
assim, durante muito tempo, 0 documento ins
pirador das tentativas de se conciliar os direitos
individuais e sociais no marco inaugurado pelo
Estado Social de Direito.

1.2.6 Sexto momenta hist6rico:
aintemacionaliza91odosDireitosHumanos

A constitucionalizacao dos dlreitos, no seculo
XIX,inaugurou uma nova fase no desenvolvimen
to do sistema de protecao da pessoa humana, na
qual os direitos constantes das Declaracoes de Di
reitos passaram a ser inseridos nas Constituicoes
dos Estados, de modo que se incorporam a historia
do Constitucionalismo. Deveras, com 0 terrnino
da Guerra e a partir da experiencla das ditaduras
totalitarias, reproduziu-se a necessidade de uma
renovacao constitucional em correspondencia as
novas exigenciespoliticas e sociais.Todas as Cons
tituicoes imediatamente posteriores ao conflito
belico sao unissonas em sua estrutura e conteudo
no que tange a afirrnacao da fe na legalidade de
mocratica enos direitos fundamentais.

Ocorre que a afirmacao dos Direitos Humanos
transcendeu 0 ambito do Direito Interno para al
cancar tambern uma exigencia de reconhecimento
pelo Direito Internacional. Nesse contexto, 0 Di
reito Internacional dos Dir~os Humanos (Inter-

14 A titulo de exemplos, Comparato (2006, p. 191-192) enumera
as segulntes direitos socials consagrados pela Constttuicao

de Weimar: a) 0 cleverfundamental do Estado de promover a
educaclo escolar, determinando que tanto 0 ensino quanta 0

material didatico fossem gratuitos, b) no campo familiar, esta

beleceu pela primeiravez on htstorla juridica ocidental a regra
da igualdadeentremarldo e mulher.A secao sabreavidaecono

mica abre-se com uma disposicao de principia, que estabelece
como limite it liberdade de mercado a preservacao de urn nivel

de exlstencla adequadoadignidade humane. Por fim, no tocan
te aos direitos trabalhistas, ocupou-se em estabelecer padr6es
minimos de regulacao internacional do trabalho assalariado e

institui a partictpacao de empregadose empregadoresna regu
lacdo estatal da economia.

national Human Rights Law), fonte da sistematica
atual de protecao, come~a a ter os seus primeiros
precedentes com 0 surgimento do Direito Hu
manitario, da Liga das Nacoes e da Organizacao
Internacional do Trabalho.

Ensina Piovesan (1997, p. 123) que 0 Direito
Humanitario, criado no seculo XIX,eaquele apli
cavel no caso de conflitos armados (guerra). Sua
funcao eestabelecer limites a atuacao do Estado,
com vistas a assegurar a observancia e curnprimen
to dos direitos fundamentais. 0 Direito Humani
tario impoe, assim, uma regulamcntacao juridica
do emprego da violencia na esfera internacional,
expressando, em primeiro grau, que no plano in
ternacional ha limites a liberdade e a autonomia
dos Estados.

Urn segundo esforco a relativizacao da sobe
rania dos Estados foi a criacao, apos a Primeira
Guerra Mundial (1914-1918) da Liga das Nacces,
Sua finalidade, segundo Piovesan (op. cit., p. 124)
era a de "prornover a cooperacao, paz e seguran~a

internacional, condenando agress6esexternas con
tra a integridade territorial e independencia poll
tica dos seus membros." Suas previs6es represen
taram urn limite a soberania estatal absoluta, vez
que a Convencao da Liga das Nacoes estabelecia
sancoes economicas e militares contra os Estados
que violassem as suas obrigacoes, fator que veio a
redefinir a nocao de soberania absoluta do Estado,
que passava a incorporar, em seu bojo, compro
missos e obrigacoes de alcance internacional no
tocante aos Direitos Humanos.

Outro antecedente que em muito contribuiu
para a formacao do Direito Internacional dos
Direitos Humanos foi 0 advento da Organizacao
Internacional do Trabalho (OrT), em 1919, com
o fim da Primeira Guerra Mundial, tendo como
objetivo estabelecer criterios basicos de protecao
ao trabalhador, regulando sua condicao no plano
internacional. Diante desse contexto, Piovesan
(1997, p. 125) diz que esses tres institutos:

cada qual ao seu modo, contribuiram para 0

processo de intemacionalizacao dos direitos
humanos, seja no asseguramento de parame

tros globais minimos para as condicoes de tra

balho no plano mundlal, seja ao fixar como
objetivos internacionais a manutencao dapaz
e seguran<;:a internacional, ou, seja aindaa pro-



teger direitos fundamentais em situacoes de

conflito armado.

Tal processo hist6rico permite delinear 0 fim
de uma epoca em que 0 Direito Internacional
limitava-se a regular as relacoes entre os Estados,
inaugurando a fase em que as obrigacoes interna
cionais transcendiam os interesses exclusivos dos
Estados contratantes, para alcancarern a salvaguar
da dos Direitos Humanos sob 0 aspecto coletivo.
Eneste cenario que sUl'gem, entao, os primeiros
contornos do Direito Internacional dos Direitos
Humanos, afastando a nocao de soberania absoluta
dos Estados e erigindo os individuos it categoria
de sujeitos de direito internacional.

o fen6meno esta vinculado ao reconhecimento
da subjetividade juridica do individuo pelo Direito
Internacional, vale dizer, a elevacao do individuo,
no plano internacional, it categoria de sujeito de
direito. Com efeito, nao basta apenas conceber
que a comunidade internacional possa conhecer
de questoes que afetam os interesses dos Estados
como tais, mas tambem que os interesses dos in
dividuos que os integram possam merecer igual
protecao internacional, se violados.

Nesse sentido, assinala Perez Lufio (1999, p.
125) que:

De outro modo, si se mantuviese como ab

soluto el principio de la soberaniaestatal, las
posibles violaciones de los derechos humanos

cometidos por el Estado contra sus ciudadanos

o uma parte de ellos (minorias etnicas, linguis

ticas 0 religiosas ...), 0 contra las personas que

residen em su territorio (piensese, por ejernplo,

em los apatridas9 las comunidades de traba
jadores cxtranjefbs), carecerian de relevancia

juridica internacional."

Como se ve, a internacionalizacao juridico-po
sitiva dos Direitos Humanos e bastante recente".

15 Traducao livre: De outro modo, se permanecesse como absoluto
o prtncipio da soberania estatal, as posstvels violacoes aos direl

tos humanos cometidas pelo Estado contra os seus cidadaos ou

uma parte deles (minorias etntcas.Iinguistlcas ou religiosas ... ),
ou contra os povos que residem em seu terrltorlo (pense-se, por
exemplo, nos apetrldas ou nas comunidades de trabalhadores
estrangetros), careceriam de relevancin juridica internacional.

16Nao e atoa que 0 Direito Internactonal surgiu quando os Es-

A nonnatividade internacional de protecao desses
direitos, conquistada por meio de lutas historicas,
consubstancia-se em inumeros tratados'? con
cluidos com este proposito, fruto de um gradual
processo de internacionalizacao e universalizacao
desses mesmos direitos.

Entretanto, pode-se dizer que a Declaracao
Universal dos Direitos do Homem, de 1948, sob
os auspicios da Organizacao das Nacoes Unidas,
representa 0 marco divisor desse processo de nor
matizacao internacional dos direitos humanos.
A partir dela, pode-sc perceber a construcao de
um estatuto internacional referente aos Direitos
Humanos, que ganhou foro supranacional, com a
superveniente expedicao de diversas declaracces,
pactos e protocolos.

Estabelece-se, entao, a profunda relacao entre
os Direitos Humanos e a celebracao de tratados
internacionais, sobretudo no que tange ao fato de
que a protecao aqueles direitos rompe as frontei
ras dos paises, em razao do principio da unidade,
segundo 0 qual quando um individuo do planeta e
violado, todos 0 sao, ainda que reflexamente.

Como destaca Buergenthal (et al, 1994, p. 96
97), em materia de Direitos Humanos, a principal
diferenca entre as disposicoes da Carta da ONU

tados absolutos estavam em pleno apogeu, quando 0 individuo

era considerado U111sud ito do poder. Como reecac aos perigos

que esta pratlca impunha aliberdade do Iudtvlduo, 0 jusnatu

rahsmo racionalista reivindicou a necessidade de legar uma

protecao internacional aos direitos humanos. Nesse contexte,

Kant (ill ZUM EWIGEN FRIEDEN, sec. II, III, art. definitive) ja
falava sobre 0 valor decisive que 0 reconheclmento da cidada

nia universal desempenharia para 0 alcance da paz perpetua, ao
mesmo tempo em que afirmava a extstencia de deveres do Esta

do para com seus cidadeos, inclusive para com os estrangetros

restdentes em seu terrttorio. Desta epoca datam as declaracoes

de dtreitos do seculo XVIII e alguns convenios do seculo XIX
que reconheceram a liberdade reltgtosa. Mats tarde, no curse no
seculo XIX, formalizaram-se outros acordos tnternacionais, em
especial a partir do Congresso de vtena, tendentes aabclicao

da escravatura.

17Na definiceo de Louis Henkin (1990, p. 416) "0 termo 'trata

do' egeralmente usado para se referir aos acordos obrlgatorios

celebrados entre sujeltos de Diretto Internacional, que sao re

gulados pelo Diretto Internactonal. Alem do termo 'tratado',

diversas outras denominacces sao usadas para se referir aos
acordos lnternacionats. As mats comuns sao Convencao, Pacto,
Protocolo, Carta, Convenio, como tambem Tratado ou Acordo
Internacional. Alguns termos Sao usados para denotar solenlda
de (por exernplo, Pacto ou Carta) ou a natureza suplementar do
acordo (Protocolo)."



e os acordos internacionais ou mesmo 0 direito

consuetudinario preexistente, encontra-se em seu
campo de acao, visto que 0 "direito dos direitos
humanos" anterior it Carta tinha como meta prote
ger certas categorias de seres humanos ou garantir
certos tipos de direitos, e a Carta, contrariamente,
nao traz nenhuma limitacao desse tipo.

Acerca da importancia da Carta das Nacoes
Unidas para 0 desenvolvimento dos Direitos Hu
rnanos, Buergenthal (et al, 1994, p. 97-98) explica:

A Cartacontem basicamente duas disposicoes

sabre direitos humanos vinculadas entre si.

A primeira, 0 artigo 55.c dispce que a ONU
'prornovera: [...] c) 0 respeito universal aos di

reitos humanos e as liberdades fundamentais

de to dos, sem fazer distincao por motive de

raca, sexo, idiorna ou religiao, e a efetivida

de de tais direitos e liberdades'. Em segundo
lugar, 0 artigo 56 incorpora 0 compromisso

dos Estados-Mernbros da ONU de 'tornar
medidas conjunta au separadamente, em

cooperacao com a Organizacao, para a reali

zacao dos prop6sitos consignados no artigo

55'. Em virtude de ambas as disposicoes, ficou

estabelecido como carater obrigat6rio 0 com

promisso de promover os direitos humanos e

as liberdades fundamentais tanto para a Or
ganizacao como para os seus Estados mem

bros. 0 moderno direito internacional dos

direitos humanos tem origem nestas normas

da Carta. Elas assentaram a base conceitual

para 0 desenvolvimento do direito substan

tivo dos direitos humanos e a transforrnacao

dos direitos humanos em materia de interesse

internacional.
s

!$i'
Assim, diante do reconhecimento dos Direitos

Humanos pela comunidade internacional, assen
tando-os em tratados internacionais ou mesmo
inserindo-os em Constituicoes modernas, deve-se
ponderar que a visao meramente programatica ou
informadora de suas proposicoes se tornou incom
pativel com 0 fato de serem direitos validos alem
das fronteiras territoriais e oponiveis inclusive em
face do proprio Estado.

Assim e que surge a etapa final do longo pro
cesso de unificacao dos Direitos Humanos, abrin
do-se, entretanto, uma nova frente de desafios a

serem enfrentados nos dias atuais": a luta contra
a pressao da forca militar, 0 poderio economico e
as posturas desrespeitosas aos Direitos Humanos
por governos despoticos, disfarcados de dernocra
ticos. Nesta atual fase, emerge 0 desafio de fazer
prevalecer uma coesao tao duramente alcancada
entre os diferentes povos e Estados na busca pelo
efetivo respeito aos direitos humanos, sob 0 prisma
da solidariedade etica.

1.3 A positivacao dos Direitos Humanos

A partir da afirrnacao historica dos Direitos
Humanos, infere-se que a luta pelo reconheci
mento da dignidade da pessoa humana pode ser
considerada uma constante na evolucao da filoso
fia juridica e na politica humanista. A tendencia
de positivacao que tal dignidade encerra sempre
despertou uma inquietude, sobretudo quando ana
Iisadasob os principais pontos de vista da natureza
juridica desses direitos.

Agrupam-se, aqui, para estudo, tres grandes
correntes doutrinarias acerca do tema: a jusna
turalista, a positivista e a realista. Dos principais
fundamentos de cada uma dessas posturas, pode
-se definir 0 modo como os Direitos Humanos
encontram-se, hoje, plasmados nas normas juridi
co-positivas, a fim de que, nos capitulos seguintes,
se possa discutir 0 processo de incorporacao dos
tratados sobre Direitos Humanos no ordenamento
juridico interno e sua hierarquia.

1.3.1 Corrente jusnaturalista
Sob 0 rotulo do jusnaturalismo se tern agrupa

do historicamente uma serie de doutrinas hetero
geneas, ate mesmo contraditorias, que tern servido
para fundamentar a existencia do direito natural.

A propria dificuldade em entender 0 que seja
o direito natural, como ja se ressaltou, origina-se

18 Nessa llnha, importantes passos foram dados para a protecao

dos Direitos Humanos na seara Internadonal, sobretudo em ra

zao do dtsposto na Convencao Europeia de Direitos Humanos,

de 1950; na Convencao Americana de Direitos Humanos, de

1969; no Estatuto do Tribunal Penal Internactonal, de 1998, as

sirn como na atuacao dos orgaos a eles vinculados, com a mlssao

de efetivar a protecao aos direitos prevtstos nestas convencoes

internaclonais.



precisamente do carater equivocado e muitas vezes
contraditorio do que em cada epoca e espaco se
tem considerado como direito inerente it nature
za humana e a funcao juridico-politica que disso
resulta.

Agora,nao se pode olvidar que se em algocoin
cidem essas distintas concepcoes jusnaturalistas e
justamente em afirmar a existencia de postulados
juridicos anteriores e justificadores do direito po
sitivo.

Por essemotivo, ensina Battaglia (1996,p. 175)
que:

La afirrnacion de queexisten algunos derechos
esenciales del hombre em cuanto tal, em su

cualidad 0 esencia absolutamente humana, no
se puede separar del reconocimiento previa y
necesario de urn derecho natural; natural em

cuanto distinto del positivo y, a Sil vez, preli

minar y fundamental respecto a este."

As teorias jusnaturalistas coincidem em con
templar 0 processo de positivacao dos Direitos
Humanos como vinculado it consagracao norma
tiva de exigencias previas, de faculdades que cor
respondem ao homem pelo mero direito de se-lo,
pela sua propria natureza.

Nessa perspectiva, a positivacao assume um
carater puramente declaratorio" e econsiderada
como a etapa final de um processo que tem sua

19Traducao livre: A afirmacao de que existem alguns direitos

essenclais do hornem enquanto tal, devido a sua qualidade au

essencia ebsolutarnente humana, nao pode ser separada do re

conhecimento previa e necessaria de urn direito natural; natu-
e

ral enquanto distinto do lfSitivo, e, por sua vez, preliminar e
fundamental em relaceo a este.

20Nesse sentldo, nas principals declaracoes do seculo XVIII, fruto

da Insptracao jusnaturalista, adverte-se quanto ao sentido de

claratorlo que nelas assumia a positivacao dos direitos funda

mentais. veja-se, por exemplo, a Declaracao de Direitos do Born

Povo da Virginia, em 1776, assinalava que "todos os homens

sao por natureza Igualmente livres e independentes e terri cer

tos direitos tnerentes, dos quais, quando entram em estado de

socledade, nao podem, por nenhum acordo, prlvar ou despcjar

a sua posteridade" (inCOMPARATO, FABIOKONDER. A afir
mafiio historica des direitos humanos, 4a ed., rev. e atual. - Sao

Paulo: Saratva, 2006, p. 114, trad. do autor.). No mesmo sentido

ea Declaracao Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadao,
segundo a qual "a meta de toda associacao politica reside na

conservacdo de direitos naturals e imprescritiveis do homem''
(idem, Ibidem).

origem nas exigencias que a razao postula como
imprescindiveis it convivencia social.

Assim eque, para 0 jusnaturalismo, 0 termo
"direito" nao coincide com 0 direito positivo. De
fende, portanto, a existencia de direitos naturais
do individuo, originarios e inalienaveis, em fun
cao dos quais surge 0 Estado. A positivacao de tais
direitos traduz, apenas, 0 reconhecimento formal
por parte do Estado de exigenciesjuridicas previas
que se transmudam em normas positivas para a
maior garantia de sua protecao,

1.3.2 Corrente positivista
Radicalmente distinta da postura jusnaturalista

ea tese defendida pelo positivismo juridico.
Para esta corrente, a juridicidade se identifica

com a nocao de direito positivo, vale dizer, com
as normas juridicas positivamente estabelecidas.
Qualquer crenca em normas objetivamente validas
anteriores a tal direito aparece como produto de
uma posicao metafisica e inaceitavel,

Nesse contexto, 0 processo de positivacao dos
Direitos Humanos eentendido, sob a otica posi
tivista, como um aspecto a mais das regras gerais
que presidem a criacaodo Direito no ordenamento
estatal.

Na concepcao positivista, os direitos naturais
nao sao senao um conjunto de normas sociais
emanadas das opinioes e sentimentos coletivos
que influem no Direito, mas que nao sao 0 Direi
to. Tao somente quando essas normas sociais sao
promulgadas atraves de leis que imponham deve
res e impliquem sancoes eque passam a constituir
autenticos direitos.

o positivismo juridico dotou a dogmatica
dos direitos fundamentais de um suporte rigo
roso fundado no plano da estrita positivacao,
Dentro de suas premissas, 0 problema da positi
vacao dos Direitos Humanos esempre visto nao
como um ato de reconhecimento ou declarativo,
mas sim como urn ato de criacao e, portanto,
constitutivo. Antes da positivacao, ate se pode
reconhecer aos postulados sociais de justica 0

status de expectativas de direito, mas nunca 0

de direitos.
Em todo caso, nao obstante as controversias

entre as correntes jusnaturalistas e positivistas, 0

fato eque a construcao dogmatico-juridica dos di-



reitos fundamentais permanece, em grande parte,
fiel aos postulados do positivismo juridico como
fundamento do processo de positivacao.

1.3.3 Corrente realista
Prente as posturas ate aqui apresentadas, surge

urn outro grupo que, sob perspectiva diversa, nao
outorga ao processo de positivacao dos Direitos
Humanos urn significado declarativo de direitos
anteriores (tese jusnaturalista), nem constitutivo
(tese positivista), mas sim que tal processo supoe
urn requisito a mais: 0 efetivo e real gozo de tais

direitos.
Sob esse ponto de vista, a positivacao nao e,

portanto, 0 final do processo, senao uma condicao
para 0 desenvolvimento das tecnicas de protecao
dos direitos fundamentais, que sao as que, em ca
niter terminativo, definem 0 seu conteudo,

Para os defensores dessa corrente, 0 problema
da positivacao nao deve situar-se nos ideais do
direito natural nem tampouco nos preceitos po
sitivamente estabelecidos. Sera a pratica concreta
dos homens, que sao os que podem se beneficiar
desses direitos e que com seus comportamentos
contribuem para formula-los em cada situacao
historica, a verdadeira pauta orientadora de sua
significacao.

Conforme assinala Perez Lufio (1999, p. 59),
a atitude realista implica uma critica ao jusnatu
ralismo (em especial as versoes racionalistas do
seculo XVIII) por sua concepcao ideal dos Direitos
Humanos e ao positivismo juridico, por sua con
sideracao puramente formal dos mesmos.

A corrente realista acusa de abstracao os jus
naturalistas por situarem 0 problema concreto da
positivacao dos direitos funda;:entais no ambito
dos ideais eternos e metafisicos. Quanto aos positi
vistas, a aludida corrente acusa-os de formalismo,
por considerarem que os direitos fundamentais
resultam de sua rotulacao como normas formal
mente validas, quando estas, muitas vezes, sao
meras formas carentes de conteudo.

A questao deve ser tratada, para os realistas,
no plano das condicoes economicas e sociais que
permitam 0 efetivo gozo desses direitos, que nao
sao ideais nem formulas retoricas, mas verdadeiro
produto das exigencias sociais do homem his
torico,

Por isso, assinalam os realistas" que a prati
ca dos direitos fundamentais nao se deve buscar
exclusivamente na Constituicao, mas sim nas re
lacoes de poder que Ihe servem de suporte e que
obedecem a determinadas condicoes sociais e eco
nomicas",

Assim, para a corrente realista, a questao da
positivacao dos direitos fundamentais nao pode
ser entendida dissociadamente das condicces re
ais que permitem 0 seu gozo. A positivacao e, sob
tal enfoque, urn instrumento que permite definir
melhor e concretizar 0 alcance desses direitos; mas,
em todo caso, sao as condicoes sociais que verda
deiramente determinam 0 sentido real dos direitos
e liberdades, pois delas depende sua salvaguarda
e protecao",

Em resumo, para 0 jusnaturalismo 0 proble
ma da positivacao dos Direitos Humanos esta no
plano filosofico: para 0 positivismo, no plano ju
ridico; para 0 realismo, por sua vez, esta inserido
no campo politico.

Resulta evidente que, no aspecto pratico, essas
tres categorias se condicionam mutuamente, sen
do todas elas necessarias para 0 desenvolvimento
positivo dos direitos fundamentais. Estudar esse
processo sob 0 aspecto juridico nao implica ig
norar que sobre a mesma questao gravitam con
sideracoes filosoficas que formam 0 seu suporte
ideologico, nem que 0 problema esta ligado aos
fatores sociais e as tecnicas juridicas que deterrni
nam a sua garantia.

21 0 pensamento reallsta pode ser considerado como estritamente

vinculado ao movimento socialista. Marx demonstra em seus

escritos a preocupacao constante em afrontar, no plano real. a

questao dos direitos fundamentais, cuja reallzaceo, segundo ele,

exigia uma emanctpacao humana que se produz quando 0 ho
rnem e 0 cidadeo se fundem. Isso implica 0 reconhecimento e a

organlzacao de suas forcas como forces socia is e nao a sua sub
missao a force politica. Esse processo de emanctpacao contri

but parase afirmaruma liberdade real, fundada em condlcoes

tangiveis e materials distintas da liberdadeabstrata oriunda da
merateoria.Assim, a emancipacao politicae 0 reconhecimento

dos direitos fundamentals sao atos que se condtcionam mutua
mente. (Cf.PEREZ LU:N'O, 1999p. 60)

22Cf. K. KULCSAR. Socialfactors in the evolution of civic rights,
vol. Col. Socialist ConceptofHuman Rights,Akademlai Kiado,
Budapest,1966,p. 122.

23 Nesta direcac, segundo Bobbie (1992, p. 8), "0 problemabasi
co dos direitos humanos ndo etanto 0 de justified-los, mas sim
protege-los".



1.4 Delimitacao conceitual dos Direitos
Humanos

1.4.1 AmbigUidadedaexpressao"Direitos
Humanos"

A existencia de certos termos cujo uso alcanca

tamanha difusao em determinado momenta social,

a ponto de chegar a constituir signo caracterizador

de uma epoca ou mesmo de refletir 0 modo de

pensar de determinada cultura, acaba por tornar

impreciso 0 seu verdadeiro significado. E0 que

acontece com 0 termo "Direitos Humanos".

Sustenta Perez Lufio (1999, p. 23) que para al

guns os Direitos Humanos supcem uma constante

hist6rica cujas raizes remontam as instituicces e ao

pensamento do mundo classico, Outros entendem

que a ideia dos Direitos Humanos nasce com a

afirrnacao crista da dignidade moral do homem,

visto como pessoa. Tambern e freqiiente consi
derar que a ideia inicial dos Direitos Humanos

teve lugar durante a luta dos povos contra 0 re

gime feudal e a formacao das relacoes burguesas.

Alguns consideram os Direitos Humanos como

fruto da afirmacao dos ideais jusnaturalistas ou,

de outra parte, produto da progressiva afirrnacao

da individualidade. Isso sem falar de uma possivel

Iigacao do nascimento dos Direitos Humanos a

um criterio econornico consistente na necessidade

de justificar e defender 0 direito a propriedade do

homem burgues.

Como se ve, a significacao heterogenea da ex

pressao "direitos humanos", tanto na teoria quanta

na pratica, tem contribuido para fazer deste con

ceito um paradigma" equivocado. A falta de pre

cisao da maior parte das deflnicoes sobre Direitos
Humanos tambern difi<1t\lta, em rnuito, a compre

ensao do seu verdadeiro alcance.

24 A opcao por uma fundamentacao para 0 Dtrelto Internactonal

dos Direitos Humanos lmpltca, epistemologtca e obngatorta

mente, urnaopceo paradigmatica. Emsentido lato, urnparadig

rnapode se vlncular desde a ciencin (teoria, conjunto de teorlas,

programade pesquisa cientifica) au ate a uma determinada ca

tegoria ideol6gica (capitaltsmo, neoliberalismo, socialismo, por
exemplo). Entretanto, para urn estudo academico, 0 conceito

formulado pOf Thomas S. Kuhn vernsendo comumente adota

do. Para Kuhn (1996, P: B), "os paradigmas sao as realizacoes

cientificas universalmente reconhecidas que, durante algum

tempo, fornecem problemas e solucoes modelares para uma co
munidade de pratlcantes de uma ctencre",

Sobre 0 tema, Bobbio (1992, p. 4) asseriu que

"na maior parte das vezes esta expressao ou nao

erealmente definida, ou 0 eem termos pouco sa
tisfat6rios." Nesse cenario, nao ha duvida de que

grande parte da desorientacao suscitada pela signi

ficacao imprecisa da expressao "direitos humanos"

tem origem na propria pergunta acerca do que sao

os Direitos Humanos. E que definicoes, em regra,

acabam por gerar a crenca, multo improvavel na

pratica, de que sao capazes de revelar todos os fe
nornenos" efetivamente alcancados por uma de

terminada palavra, ignorando que uma palavra ou

expressao dificilmente consegue abranger todas as

possibilidades de determinado objeto.

Dessa aparente confusao conceitual", surge a

necessidade de distinguir os Direitos Humanos de

outras express6es e termos com os quais usualmente

se confunde quando de seu emprego ou tentativa

de definicao.

1.4.2 Direitoshumanosedireitosfundamentais
Sobre 0 uso indistinto das expressoes "direi

tos humanos" e "direitos fundamentais" leciona

Bonavides (1993, p. 514):

A primeira questao que se levanta com respeito

ateoria dos direitos fundamentais ea seguinte:

podem as expressoes direitos humanos, direi

tos do homem e direitos fundarnentais serern

usadas indiferentemente? Temos visto nesse

tocante a usa prarniscuo de tais denomina

coes na literatura juridica, acorrendo, porem,

a ernprego mais frequente de direitos huma-

25 Penomeno nao sao apenas as coisas materiais que percebemos,

tmaginamos ou lembramos, porque sao parte de nossa vida.
Tambem nao sao apenas as coisas naturais. Constituem-se tam
bern em colsas puramente ideais ou Idealtzacoes, ou seja, cotsas

que exlstem apenas no pensamento. Os fenornenos tambem sao
constitufdos por coisas crtadas pela acao e pela pratica humana

(tecnlcas, artes, instituicoes socia is e politicas, crencas reltgto

sas, valores morais etc.), vale dizer, 0 resultado da vida e da a~ao

humane. Nesse sentido, Cf. CHAUf, Marilena. Convite afiloso

fia, 1995, p. 238.

26Segundo Coelho (2003. p. 66), "a melhor doutrtna costuma
adotar a expressao 'dtrettos humanos' para designar os direi

tos do ser humane num plano global; a expressao 'direitos fun
damentais' para deslgnar os direitcs humanos garantidos nas
constttutcoes, a expressao 'dtreitos basicos do ser humane par
designar aqueles direitos que sao essencials aconcretlzacao da
condicao humana de exlstencia. Asslm, a expresseo 'direitos

humanos fundamentals' indica os direltos hurnanos consagra

dos ria Constltuicao de um pais."



nos e direitos do homem entre autores anglo

-americanos e latinos, em coerencia, alias, com

a tradicao e a historia, enquanto a expressao

direitos fundamentais parece ficar circunscrita

apreferencia dos publicistas alemaes.

A doutrina alema" vern concebendo os Direi
tos Fundamentais como a sintese das garantias
individuais contidas na tradicao dos direitos politi
cos subjetivos e nas exigencias sociais derivadas da
conccpcao institucional do direito. Frente a essas
caracteriza~6es dos Direitos Fundamentais que
buscam situa-los no plano da estrita positivacao,
tambern se pugna pelo reconhecimento de sua
natureza ambivalente, de modo a considera-Ios
como resultantes das exigencias da filosofia dos
Direitos Humanos com sua insercao normativa
no direito positivo.

Sem embargo de tais posicoes, como aponta
Moraes (1997, p. 140),0 posicionameuto doutri
nario majoritario distingue os Direitos Humanos
dos Direitos Fundamentais com base no grau de
concretizacao positiva dessas categorias. Vale di
zer, os Direitos Humanos nao seriam dotados de
delimitacao espacial ou temporal, ao passo que
os Direitos Fundamentais corresponderiam a urn
conceito preciso e estrito, dotados de urn maior
grau de concretude em relacao aqueles, uma vez
que sao acolhidos explicitamente pelo ordenamen
to juridico estatal.

Com efeito, concebem-se os Direitos Punda
mentais como prerrogativas conferidas ao indi
viduo pelo constituinte em face do Estado e da
sociedade, sendo, portanto, essenciais apromocao
da dignidade da pessoa humana, vez que, por es
tarem plasmados no texto con~mtucional, acabam
por receber protecao concreta por parte do orde
namento juridico e de suas instituicoes.

De toda sorte, alerta Perez Luno (1999, p. 31)
que ha uma tendencia a reservar a denorninacao
"direitos fundamentais" para designar os Direitos
Humanos positivados em nivel interno, tanto que

27 Cf.PETER HABERLE, Die wesensgetuitgarantie des Art. 19Abs.
2 Grundgesetz. Zugleich ein Beitrag zum institutionellen Vers
tandnts der Grundrechte und zur iehre vom Gesetzesvorbehalt,
Muller, Karlsruhe, 2a ed., 1972, p. 20 ss.

a expressao "direitos humanos" emais usual no
plano das declaracoes e convencoes internacionais.

Como se ve, as diferencas entre as express6es
"direitos humanos" e "direitos fundamentais" nao
permitem tracar uma linha que os diferencie em
essencia, limitando-se a delinear contornos refe
rentes aconstitucionalizacao dos Direitos Fun
damentais, de modo que nao se pode inferir que
estejam tais direitos em esferas estanques, inco
municaveis entre si, vez que nao raro os Direitos
Humanos protegidos na seara internacional en
con tram matriz nos Direitos Fundamentais con
sagrados nos textos constitucionais dos Estados,
ao passo que estes tambern acabam por inserir em
seus ordenamentos internos Direitos Humanos
intemacionalmente proclamados.

1.4.3 OsDireitosHumanoseoutrosconceitos
afins:direitosnaturais,direitossubjetivos,
direitos publicos subjetivos, direitos
individuaise Iiberdades publicas

Sob 0 aspecto da genese dos Direitos Humanos,
reveste-se de importancia a questao de sua rela
cao com os Direitos Naturais. Eo que, para 0 jus
naturalismo, a teoria dos Direitos Humanos surge
como urn prolongamento dos Direitos Naturais. Ja
para os positivistas, como se vera mais detidamen
te adiante, esta implicacao nao so inexiste como
tambern ha entre eles uma verdadeira ruptura.

Nao obstante tais divergencies, ha uma tenden
cia de se considerar que 0 termo "direitos huma
nos" encerre urn significado mais amplo dos que
os "direitos naturais". Nesse sentido e 0 ensina
mento de Paine (1944, p. 6l):

Los derechos humanos constituyen la conjun

cionde losderechosnaturales, aquellos que le
corresponden al hombre por el mero hecho
de existir, y los derechos civiles, aquellos que
lecorrespondanalhombre por elhecho de ser
miembro de la sociedad".

Outra nocao muita proxima dos Direitos Hu
manos e ados direitos subjetivos, vale dizer, da fa-

28Traducao livre: Os direitos humanos constituem a juncao dos
direitos naturals, aqueles que correspondem ao homem pelo
mero fato de extstir, e dos direitos civis, aqueles que correspon
dem ao homem devido a ser membro da sociedade.
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culdade de agir vinculada a vontade do particular.
Para os que entendem que os direitos subjetivos
sao expressao de todos os atributos da personali
dade, os Direitos Humanos seriam uma subespecie
daqueles, ou seja, constituir-se-Iam nos direitos
subjetivos diretamente relacionados as faculda
des de autodeterrninacao do individuo (PEREZ
LUNO, 1999, p. 31).

Outra vez epreciso encarar criticamente essa
aparente sinonimia entre as expressoes para se
concluir que, em verdade, os Direitos Humanos,
dada a sua inalienabilidade e a sua imprescritibili
dade, sao irrenunciaveis, Ora, os direitos subjetivos
sao,paressencia, renunciaveis e passiveis detrans
ferencia, 0 que permite concluir que nao incluem
em seu catalogo direitos inerentes it personalidade.

De igual sorte, tambem nao se confundem "di
reitos humanos" e "direitos publicos subjetivos".
Tal categoria, elaborada pela doutrina alerna do
final do seculo XIX, intenta inserir os Direitos Hu
manos em urn sistema de relacoes juridicas entre
o Estado e os particulares. Os direitos publicos
subjetivos surgiram com a intencao de situar a
teoria dos Direitos Humanos dentro de urn mar
co estritamente positivo, it margem de qualquer
influencia ideologica jusnaturalista. °carater tee
nico dessa figura, todavia, mostra-se como uma
categoria historica adaptada ao funcionamento
de urn determinado tipo de Estado - 0 Estado
Liberal de Direito. Desse modo, essa ideia de auto
-limitacao do Estado em beneficio de deterrnina
das esferas de interesses privados perde sentido
na medida em que restou superada pela propria
dinamica econornico-social dos nossos tempos,
na qual 0 gozo de Direitos Fundamentais exige,s
cada vez mais, politieas juridicas ativas por parte
dos poderes publicos (PEREZ LUNO, 1999, p. 33).

Ainda nesse intuito de diferenciacao das ex
pressoes, tambem nao se ha de confundir os Di
reitos Humanos com os chamados "direitos indi
viduais''. De fate, as expressoes foram empregadas
como sinonimas no periodo em que se identifi
cavam os Direitos Humanos com 0 reconheci

mento de determinadas liberdades vinculadas it
autonomia dos individuos. Para a ideologia liberal
o individuo eurn fim em si mesmo, enquanto a

sociedade e 0 Direito nao sao senao meios postos
a seu servico para facilitar 0 exito de seus interes-

ses, Nesse contexto, as "direitos individuais" sao
considerados em sentido eminentemente negativo
como uma mera garantia de nao-ingerencia estatal
na esfera individual, sendo chamados por Jellinek
(1974, p. 94) de status libertatis. Dada a sua ana
logia com os direitos publicos subjetivos, tem-se
que pelas mesmas razoes, 0 conceito de "direitos
individuais" foi superado e seu emprego progres
sivamente abandonado.

Por fim, tambem se faz necessario distinguir
os Direitos Humanos das chamadas "liberdades

publicus". °termo libertes publiques apareceu na
Franca no final do seculo XVlII e foi expressamen
te utilizado, no singular, no art. 9' da Constituicao
Francesa de 179329• A distincao entre os termos,
mais uma vez, cinge-se ao caniter estritamente ju
ridico-positivo das liberdades publicas, Com efei
to, os Direitos Humanos e as liberdades publicas
nao coincidem. Em primeiro lugar, nao se situam
no mesmo plano, porquanto as liberdades publicas
sao apenas aqueles Direitos Humanos positivados;
em segundo lugar, porque nao tern 0 mesmo con
teudo, haja vista que os direitos sociais nao podem
ser considerados liberdades publicas, ao passe que
constituem Direitos Humanos". Tambem epre
ciso consignar que 0 proprio termo "liberdades
publicas" carece de sentido, vez que toda liberda
de requer, para 0 seu exercicio, a intervencao do
Estado, pelo que resulta desnecessario insistir no
carater publico da liberdade, sob pena de se ter
de responder 0 que seriam as liberdades privadas,
sabidamente inexistentes.

Estabelecidas essas distincoes, torna-se possi

vel esbocar que os Direitos Humanos sao, como
afirma Perez Luno (1999, p. 48):

urn conjunto de faculdadese instituicoes que,
em cada momento histortco, concretizam as

exigencias de dignidade, liberdade e igualda
de humanas, as quais devem ser reconhecidas

29 III verbis; "La 101 doit proteger la tibertepublique et individuelle
contre l'oppression de ceux qui gouvernent" (Art 90 da Constl
tuicdo francesa de 1793). No vernaculo: "A lei deve protegee a
liberdade publicae individualcontraa opressao dos que gover

nam" (in COMPARATO, Fabio Kender, A afirmacao hist6rica
dos direitoe humanos, 4aed., rev. e atual. - Sao Paulo: Saraiva,

2006, p. 158, trad.do autor).

30Cf RIVERO, Jean. Les tibertes pubtiques, 1. Les droits de
l'hornme, PUF, Paris,1973,p- 16.



positivamente pelos ordenamentos juridicos,

nos planos nacional e internacional.

Dessa definicao, que particularmente realca 0

sentido historico dos Direitos Humanos, depre
ende-se tambem 0 enfoque quanta ao conteudo
desses direitos, sempre centrados nas reivindi
cacoes por dignidade, liberdade e igualdade, em
distintos momentos de sua evolucao, como pontos
de referencia das faculdades e instituicoes que se
dirigem ao reconhecimento e afirrnacao da dimen
sao moral da pessoa humana. Aludir-se, ainda, a
necessidade de positivacao, por sua vez, nao e
incorrer em urn enfoque formalista, na medida
em que tal positivacao deve ser entendida como
tecnica de protecao e garantia dos Direitos Huma
nos, de modo que sua nocao geral, de cunho jus
naturalista no tocante asua fundarnentacao, esteja
conjugada com mecanismos de protecao oriundos
de sua positivacao, aptos a proporcionar a medida
do seu exerdcio.

Firmada, portanto, a sua delimitacao concei
tual, importa, agora, identiflcar as caracteristicas
desses direitos, conforme se vera a seguir.

1.S Caracterfsticas dos Direitos Humanos

Como aduz Piovesan (1997, p. 140), a defini
cao do que sejam os Direitos Humanos aponta para
uma pluralidade de significados, considerando sua
historicidade. Suas diversas concepcoes tanto justi
ficaram discursos totalitarios quanto acoes tidas por
democraticas, isso em razao de a atribuicao do sen
tido estar incluida na seara da linguagem juridica.

Ao que parece, 0 relevan)\lpapel que os Direi
tos Humanos exercem como conceito-chave na
ordem politica e juridica contribui para seu des
dobramento em dialetica propria, uma vez que
o conceito passa a ter definicoes cada vez mais
complexas e multiformes.

Deveras, a agregacao de valor aos Direitos Hu
manos, seu significado central para a compreensao
democratica da sociedade e sua inclusao na prega
~ao etico-social das comunidades religiosas levam
a que sejam formulados diferenciados conceitos,
nao raramente contraditorios, acerca do que sejam
de fato os Direitos Humanos.

Ensina Cademartori (1999, p. 33-35) que os
Direitos Humanos teriam as seguintes caracte
risticas:

a) podem ser entendidos como "prerrogativas

que tern0 individuo emface do Estado"[...j; b)
sao frutos de uma concepcao individualista da

sociedade, a qual postulaque 0 Estadosurgea
partirdo acordo entre indivfduoslivres e iguais

[...J;c)saodireitos historicos, ja que seinserem
dentro de urn momento historico dado, qual

seja, a fase que se desenvolve do Renascentis

mo ate nossos dias; d) 0 seu fundamento de
validadenao e urn dado objetivo extraivel da
natureza humana, mas 0 consenso geral dos

homens acerca da mesma [...j; e) sao inalie
navels, irrenunciaveis e imprescritiveis; f) sao

inclusivos, isto e. nao pode cada urn gozar dos

mesmos se simultaneamente os outros tarnbem

nao usufruem deles.

A tais caracteristicas Mazzuoli (2001, p. 86-89)
acrescenta outras, a saber: a) irrenunciabilidade,
pela qual a autorizacao do seu titular nao tem 0

condao de justificar ou convalidar a sua violacao:
b) imprescritibilidade e c) serem as direitos huma
nos inexauriveis, no sentido de que tern a possi
bilidade de expansao, a eles podendo ser sempre
acrescidos novos direitos, a qualquer tempo.

Com efeito, as caracteristicas aqui enumeradas
apontam para uma pluralidade de significados,
da qual, considerando sua historicidade, se opta
pela concepcao conternporanea, introduzida pela
Declaracao Universal de 1948 e reiterada pela De
claracao de Direitos Humanos de Viena, de 1993,
fundada num duplo pilar baseado na universali
dade e indivisibilidade desses direitos.

Diz-se universal porque a condicao de pessoa
ha de ser 0 requisito unico para a titularidade des
ses direitos, afastada qualquer outra condicao: e
indivisivel, porque os direitos civis e politicos hao
de ser somados aos direitos socials, economicos e
culturais, ja que nao ha verdadeira liberdade sem
igualdade e nem tampouco ha verdadeira igualda
de sem liberdade (PIOVESAN, 1997, p. 92).

Na classificacaopreconizada por Luigi Ferrajoli
(1995, p. 33-34), os Direitos Humanos sao tidos
como a primeira emanacao dos Direitos Fun
damentais, vinculando, assim, tanto a atividade



positiva como negativa do Estado. Constituem,
nas palavras do autor (op. cit., p. 44), "os direitos
primaries das pessoas, extensiveis a todos os seres
hurnanos, incluindo os direitos sociais e os direitos
individuais" .

Nesse contexto, considerando os Direitos Hu
manos como Direitos Fundamentais, tern-se que
sua observancia material eobrigat6ria no ambito
do Estado Democratico de Direito. Sob tal pers
pectiva, pode-se dizer que os Direitos Humanos
sao, por natureza, fundamentais, tendo por conte
udo os valores supremos do ser humano e a preva
lencia da dignidade humana (conteudo material),
revelando-se essenciais tambem pela sua especial
posicao normativa (conteudo formal), 0 que per
mite a revelacao de outros Direitos Fundamentais
fora do catalogo expresso na Constituicao'" .

A partir dessas caracteristicas dos Direitos
Humanos, irrenunciaveis, imprescritiveis e ine
xauriveis, encontram-se eles tambern inseridos em
urn crescente processo de declaracao de condicoes
minimas "para 0 estabelecimento de uma socieda
de que impcca a reedicao das atrocidades come
tidas no passado, mormente nas recentes guerras
mundiais, de cunho humanistico" (TRINDADE,
1998, p. 56). Ao entende-los assim, nao se pode
desconsiderar os valores pr6prios de cada cultura.
Pelo contrario, a cultura ereferenda decisiva na
constituicao da significacao dos Direitos Humanos
em cada povo. E0 que sera tratado a seguir.

1.6 Os Direitos Humanos e 0 pluralismo
cultural

,
Do que se disse ncfftem anterior no tocante

as caracteristicas dos Direitos Humanos, pode
-se inferir que as diferencas politicas e culturais
ernergem, assim, na forma de controvertidas in
terpretacoes desses direitos. Isso porque 0 pluralis-

31 Ejustamente essa vlsao de que 0 rol dos Direitos Fundamentals

expressamente admitidos pela Constitutcao Federal nao exclui
outros decorrentes de Tratados Internactonats de que 0 Brasil
seja parte que ira servir de base, oeste estudo, para a afirmacao
de que as normas oriundas de Tratados Internacionaissabre Di
reitos Humanos gozam de status matertalmente constitucional,
ampllando, portanto, 0 bloco de constitucionalidade dos Direi
tos Pundamentais expresses.

mo cultural surge, hodiernamente, como 0 maior
desafio no tocante it universalizacao dos Direitos
Humanos. A discussao intercultural sobre direitos
humanos ganhou relevancia com a fixacao desses
direitos na Carta das Nacoes Unidas, pois ampliou
seu horizonte alem da tradicao cultural e religiosa
europeia e norte-americana.

Acerca do desafio imposto pelo pluralismo cul
tural para assegurar a universalidade intercultural
dos Direitos Humanos, Bielefeldt (2000, p. 27) for
mula interessantes questionamentos:

Destaco tres questoes. Primeiramente, surge a

pergunta pelaorigem"ocidental" dos direitos
humanos: estao eles atrelados necessariamente

as condicoes culturais da tradicao ocidental ou

a um racionalismo ocidental especifico, por

terem surgido na Europa e na America do Nor

te? Conseqiiencia desse pensamento poderia

ser que sua validade universal seja ou ilus6ria

ou ligadaatendencia imperialista-cultural de
negar a multiplicidade cultural. A segunda
questao refere-se aacentuada valorizacao da li

berdadecomodireitoindividual: devemas di
reitos humanos ser entendidos como expressao
de uma imagem humana individualista que,

novamente, esta carregada de traces especificos

do ocidente? Pinalmente, a terceira pergun

ta relaciona-se com 0 fato de que os direitos

humanos podem ser chamados de "antropo
centricos", visto que somente 0 ser humano e
o sujeito de direitos: uma cosmovisao antro

pocentrica, possivelmente de cunho ocidental

e que se oponha as tradicoes teocentnca ou

cosmocentrica, e condicao para a consecucao

desses direitos?

Nesse contexte, a fim de nao deixar cair em de
masiada abstracao a discussao sobre se 0 pluralis
mo cultural configura 6bice it universalizacao dos
direitos humanos, deve-se, antes de tudo, verificar
quem realmente define ou propaga politicamente
certas identidades culturais, com que interesses 0

faz e com qual legitimacao, porquanto tal discurso
parece mais urn golpe de elites dominantes inte
ressadas na manutencao do poder do que, efeti
vamente, barreira intransponivel it universalizacao
dos direitos humanos, sobretudo se se considerar
que a interculturalidade nao se desenvolve dentro



de linhas preestabelecidas, mas sim no encontro de
uma cultura com outra, na dialetica entre aquilo

que the e proprio e 0 desconhecido.
Essa tomada de posicao se faz imprescindivel,

uma vez que a divergencia mais freqiiente entre os
doutrinadores que se contrap6em it ideia do uni
versal reside na afirrnacao do propagado conceito
de particutarismo, que, por sua vez, muitas vezes
e confundido com 0 relativismo e mesmo com 0

multiculturalism0.32

Portanto, 0 fato e que, sem uma precisa de
terminacao normativa dos Direitos Humanos e
das relacoes entre eles e outros principios politi
cos e juridicos, corre-se 0 risco de esvaziarnento
de seu conteudo e perda de sua efetividade por
ponderacoes reais impostas por outros principios
concorrentes, ou ate dissolucao em difusa e inutil
retorica sobre 0 tema.

1.7 Classiflcacao dos Direitos Humanos

Como ja se assinalou, 0 panorama historico em
que se desenvolveram os Direitos Humanos teve
seu principal momenta politico a partir do secu
10XVIII, com a Revolucao Francesa, e redundou
naquilo que hoje e conhecido como a construcao
historica das dimensoes" dos Direitos Humanos.

320ptar pelo relativismo como justificacao irnplica partir da

premissa de que n5.o eposstvel 0 estabelecimento de nenhuma
verdade. 0 relativista e, em ultima analise, urn cetico, por es

tar convicto da impossibilidade de lnstrumentalizacao de uma
justificacdo com pretensao de universalidade.0 particularismo
pode secvista como posto ao universal, podendo ser considera
do uma especie de re1ativismo, se assumir a tese de que nao h<i
possibilidade de estabelecimento cl,f verdades universais. Para
os que defendema posicao do par~ularismo, 0 limite da verda
de particularea frontelra da propriacomunldade, nfio exlstin

do nadaem comum que ndo seja fruto de orientacao axlologica

forjada na propriacultura, ou se]a, que naoesteja condicionado
pelas tradicoes culturais daquele povo. ° multtculturaltsmo,
por sua vez, e um fenomeno contemporaneo, que tern possi
bilitado a convivencia pacifica entre culturas distintas, em um
mesmo lugar,e nao esta na esfera da fundamentacao filos6fica.
Cf. MEDEIROS, 2007, p. 49·51. Expostas as referidasposicoes,

assume-se que, neste estudo, elege-se na ordem da fundamen
tacao uma ortentacao universalista dos Direitos Humanos, que
mereceser mediada pela cultura em que estiver inserida.

33Adota-se aqui a nomenclatura"dlmensoes" - e nee geracoes c

por se entender, na estelra do que leciona Bonavides (1993),que
tal expressao traduz melhor a ideia de que uma categoria nao

substitui a outra, havendo, em verdade, urnsomatorio de quali-

o perfil normativo dos Direitos Humanos
comp6e-se da reivindicacao por universalidade e
da sua tendencia a tornar suas metas como juridi

cas. Desde 0 lema da revolucao de 1789 - Liber
dade, Igualdade, Fraternidade, ate 0 estabelecido
no art. 10 da Declaracao Universal de 1948, "Todos
os homens nascem livres e iguais em dignidade e
direitos. Sao dotados de razao e consciencia e de
vern agir em relacao uns aos outros com espirito
de fraternidade":", sempre a tais postulados se re

torna quando se deseja dar conteudo aos Direitos
Humanos.

Com efeito, costuma-se dividir os Direitos
Humanos Fundamentais em quatro dimens6es,
todas com caracteristicas proprias dos momen
tos historicos que as inspiraram. Tal divisao tern
por objetivo captar tais direitos em seus aspectos
de cumulatividade evolutiva, de unidade e indi

visibilidade, sob 0 palio da complementaridade
em razao da prevalencia da ideia de garantia da
condicao humana de existencia.

Os direitos de primeira dimensao, explica Bo-
navides (1993, p. 516):

Saodireitosda liberdade, os primeirosa cons
tarem do instrumento normativoconstitucio
naI, a saber, os direitos civise politicos,queem

grande parte correspondem, por urn prisma

hist6rico, aquela fase inaugural do constitucio
nalismo do Ocidente. [...] Os direitos da pri

meira geracaoou direitos da liberdade tern por
titular 0 individuo, sao oponiveis ao Estado,

traduzem-se como faculdades ou atributos da

pessoae ostentam umasubjetividade queesell
trace maiscaracteristico; enfim, saodireitos de
resistencia au de oposicao perante 0 Estado.

Deveras, como bern acentua Sarlet (2001, p.
48), nesta fase de constituicao historica dos Direi
tos Humanos emergem em importancia os direitos
it vida, it liberdade, it propriedade e it igualdade
frente it lei, sempre baseados no individuo como
ser livre e autonomo na sua vida civil e politica.
Trata-se, portanto, da protecao de tais direitos

ficacoes e um desenvolvimento dialetico dos Direitos Humanos.

34In COMPARATO, Fabio Konder. A afirmacao histortcados di
reitoshumanos, 4aed., rev.e atual. - Sao Paulo: Saraiva,2006, p.
232, trad.do autor).



como direitos negativos, tendentes a nao inter
vencao estatal sobre a liberdade individual.

Ainda no seculo XIX cornecou a ganhar corpo
o movimento social dos trabalhadores da cidade,
agrupados em virtude dos processos economicos
de industrializacao e concentracao do comercio.
Em contrapartida a ascensao do individuo, as
mudancas oriundas das revolucoes tornaram-no
muito vulneravel as novas condicoes de vida. A so
ciedade liberal ofereceu-Ihe em troca a seguranca
da legalidade, com a garantia da igualdade de todos
perante a lei. Mas essa isonomia formal cedo se
revelou insuficiente para a crescente legiao de tra
balhadores compelidos a se empregarem nas em
presas capitalistas. a resultado dessa atornizacao
social foi a pauperizacao das massas proletarias, ja
na primeira metade do seculo XIX, 0 que acabou
por fomentar a organtzacao de movimentos da
classe trabalhadora.

De tais movimentos surgiram as reivindica
coes de cunho social. Nao bastava, portanto, que
se imaginasse a igualdade individualizada na vida
civil e politica, pois se ela nao repercutisse tambem
nas condicoes materiais de existencia no mundo,
a possibilidade e as garantias de efetivacao de di
reitos individualizados seria infima.

Nesse cenario, os direitos ditos de segunda di
mensae voltam-se a igualdade material nas con
dicoes de vida, outorgando direitos a prestacoes
sociais estatais. Caracterizam-se, pois, como direi
tos positivos, a exigir do Estado uma acao positiva,
destinada a busca de sua efetivacao. Sao identifi
caveis como direitos prestacionais e de garantia
de liberdades sociais e de direitos fundamentais
aos trabalhadores.

Acerca dos chamad~ direitos de segunda di
mensae, Bonavides (1993, p. 516) tece 0 seguinte
ensinamento:

as direitos de segunda geracao merecem urn

exame mais amplo. Dorninam a seculo XX do

mesma modo como as direitas ciaprimeira

geracao dominaram a seculo passado. Sao as
direitos sociais, culturais e econornicos bern

como as direitoscoletivos ou de coletividades,

introduzidos no constitucionalismo das distin

tas formas deEstado Social, depoisque germi
narampor obra cia ideologia e cia reflexao an

tiliberaldeste seculo, Nasceramabracadosao

principioda igualdade, do qual nao se podem
separar, pais faze-lo equivaleria a desmernbra

-los cia razao de sel'que os amparae estimula.

[...] Dejuridicidade questionada nestafase, fo
ram eles remetidos achamada esferaprogra

maticas, em virtude de nao conterem para sua

concretizacao aquelas garantias habitualmente

ministradas pelos instrumentos processuais

de protecao aos direitos da liberdade. Atra
vessaram, a seguir, uma crise de observancia

e execucao, cujo fim parece estar perto, desde

que recentes Constituicoes, inclusive do Brasil,

formularam 0 preceitoda aplicabilidade ime
diata dos direitos fundamentais.

a reconhecimento dos Direitos Humanos de
carater economico e social foi 0 principal beneficio
que se obteve do movimento socialista, iniciado na
primeira metade do seculo XIX. a titular desses
direitos, com efeito, nao e0 ser humano abstrato,
com 0 qual 0 capitalismo sempre conviveu paci
ficamente, mas sim 0 conjunto dos grupos sociais
assolados pe1a rniseria e pela marginalizacao,

Em razao do seu carater eminentemente an
ticapitalista, os direitos de segunda dimensao s6
puderam prosperar a partir do momento em que
os donos do capital foram obrigados a compor
com os trabalhadores. Talvez por isso, ja desde
o fmal do seculo XX, se venha experimentando
transforrnacoes tao radicais nas condicoes de
producao, dispensando-se cada vez mais a forca
de trabalho e privilegiando 0 lucro especulativo,
o que, inegavelmente, acaba por enfraquecer os
limites de respeito a tais direitos em quase todo
omundo.

Por sua vez, denominam-se de terceira dimen
sao os direitos que emergiram ja no seculo XX, a
partir do aumento da complexidade das relacoes
sociais e politicas entre as camadas sociais e os pa
ises, de modo a complementar os demais Direitos
Humanos. Tais direitos voltam-se a coletividade.
Sua caracteristica distintiva consiste na sua titulari
dade coletiva ou difusa, tal como ocorre no tocante
aos direitos a paz entre os povos, a autodeterrni
nacao dos povos, ao desenvolvimento social e eco
nomico de todos na coletividade, a preservacao do
meio ambiente e ao incremento da qualidade de
vida (BONAVIDES, 1993, p. 481).



Constituem-se, no dizer de Benavides", de di

reitos "dotados de altissimo teor de humanismo

e universalidade". Os direitos de terceira geracao
tendem a cristalizar-se como direitos que nao se

destinam especificamente it protecao dos interesses

de um individuo, de um grupo ou de um deter

minado Estado. Tern primeiro por destinatario 0

genero humano mesmo, num momenta expressivo

de sua afirrnacao como valor supremo em termos

de existencialidade concreta."
Por fim, merece anotacao a licao de Bonavides"

que fala ainda em uma quarta gerarao de direitos.

Diz ele:
o Brasil esta sendo impelido para a utopia

deste fim de seculo: a globalizacao do neolibe

ralismo, extraida cia globalizacao econornica.

[...] Hi, contudo, outra globalizacao politica,

que ora se desenvolve, sabre a qual nao tern

jurisdicao a ideologia neoliberal. Radica

-se na teoria dos direitos fundamentais. [...]

Globalizar direitos fundamentais equivale a

universaliza-Ios no campo institucional. [...j

Sao direitos cia quartageracao 0 direito ade

rnocracia, 0 direito ainforrnacao e 0 direito

do pluralismo. Deles depende a concretizacao

cia sociedade aberta do futuro, em sua dimen

sao de maxima universalidade, para a qual

parece 0 mundo inclinar-se no plano de todas

as relacoes de convivencia. [...j Os direitos

de quarta geracao nao somente culminam a

"objetividade" dos direitos das geracoes an

tecedentes como absorvem - sem, todavia,

rernove-la - a "subjetividade" dos direitos

individuais, a saber, os direitos cia primeira

geracao. [...] Enfim, os direitos da quarta ge

racao compendiam 0 futuro da cidadania e 0
t7

porvir da liberdade de todos os povos. Tao-

-somente com eles sera legitima e possivel a

globalizacao politica.

Oefinido 0 conteudo dessas quatro dimens6es
dos Oireitos Humanos, na triade liberdade, igual

dade e fraternidade (ou solidariedade), impoe-se

saber se, de fato, estao definidos tipos diversos

35Ibidem, p. 521.

36 Ibidem, p.516/525.

37 Ibidem,p. 525.

de direitos. Se afirmativa a resposta, poder-se

-ia imaginar que a primeira dimensiio definiu os
direitos civis e politicos da Iiberdade, no seculo

XVIII. No decorrer do seculo XIX, a segunda al

can~ou os direitos sociais e economicos a partir
da ideia da igualdade e que, no final do seculo

XX, entrou em pauta a consecucao dos direitos it

solidariedade para as terceira e quarta dimens6es.
Entretanto, tal visao nao pode ser considerada

absoluta. Conforme sustenta Bielefeldt (2000, p.

114), a Iiberdade, a igualdade e a solidariedade

so mente adquirem forca critica e sistematica se

elas nao forem apenas consideradas aditivas ou

contrapontos entre si, mas se forem entendidas

como momentos estruturais condicionantes de

um unico principio dos Oireitos Humanos.

Nesse contexto, nao se ha de falar, na expressao
de Bielefeldt (2000, p. 115), em soma de Iiberdade

e igualdade, no que 0 mais representa uma neces
sidade de acordo entre ambas, "mas sim de liber

dade como igualdade, ou, ainda, de igualdade na

Iiberdade". Liberdade, igualdade e solidariedade

formam, pois, uma estrutura com unidade interna.

Nao estao apenas juntas em uma relacao de com

plementacao ou relativizacao, mas sao elementos

que se esclarecem reciprocamente. No ambito dos

Oireitos Humanos, nao pode haver Iiberdade sem

igualdade, sob pena de aquela ser um privilegio

e nao um Direito Humano. A reciproca tambem

procede, vez que uma igualdade nao direcionada

it Iiberdade nao pode ser considerada como prin
cipio de Oireito Humano, porquanto nesses direi

tos sempre importa 0 reconhecimento politico e

juridico da autonomia responsavel.

Essa autonomia responsavel, por sua vez,

exercida dentro do direito it Iiberdade igual para

to dos, somente se esclarece a partir do conceito
de solidariedade, que nao permite possa a auto

nomia referir-se a individuos isolados, mas sim it

responsabilidade de todos por uma ordem politi

ca libertaria e de participacao paritaria. Objeta-se,
portanto, que as geracoes de direitos induzam it

ideia de sucessao - atraves da qual uma categoria

de direitos sucede a outra que se finda. No dizer
de Weis (1999, p. 43):

A realidade historica aponta, em sentido con

trario, para a concornitancia do surgimento

de varies textos juridicos concernentes a di-



reitos humanos de uma ou outra natureza. No

plano interno, por exernplo, a consagracao nas

Constituicoes dos direitos sociais foi, em ge

ral, posterior ados direitos civis e politicos, ao

passo que no plano internacional 0 surgimen

to cia Organizacao Internacional doTrabalho,
em 1919, propiciou a elaboracao de diversas
convencoes regulamentando os direitos sociais

dos trabalhadores, antes mesmo da interna

cionalizacao dos direitos civis e politicos no

plano externo.

Afasta-se, pelos motivos expostos, a visao frag
mentaria e hierarquizada das diversas categorias
de Direitos Humanos. Alem da imprecisao do ter
mo "geracoes" em face da ideia conternporanea
de Direitos Hurnanos, essa visao segmentada dos
aludidos direitos pede ainda se prestar a justificar
politicas publicas que nao reconhecem a indivisi
bilidade da dignidade humana, gerando atuacao
estatal em um determinado setor em detrimento
de outro, com desrespeito, em regra, dos direitos
sociais e culturais.

Feitas essas consideracces, 0 presente trabalho
se presta a esclarecer se, no terreno dos chamados
Direitos Fundamentais, isto e, os Direitos Huma
nos reconhecidos expressamente pela autoridade
politica no bojo do texto constitucional, e na seara
daqueles introduzidos no ordenamento interno
por meio de Tratados Internacionais, existe uma
hierarquia normativa.

Com efeito, 0 que se pretende e saber se, no
tocante aos Direitos Humanos, 0 Direito Interna
cional prevalece sobre 0 Direito Interno, ou se se
trata de duas ordens jurldicas paralelas. Em qual
quer dos casos, urge cdillpreender como resolver
os eventuais conflitos normativos entre 0 Direito
Internacional e 0 Direito Intemo, quando 0 assun
to disse respeito aos Direitos Humanos.

Surge, assim, a discussao sobre a maneira pela
qual ocorre a incorporacao dos Direitos Huma
nos ao ordenamento juridico interno. Interessa,
portanto, a cornpreensao da maneira pela qual
o Direito Internacional e 0 Direito Interno pa
trio se relacionam quanto ao exame da materia,
sobretudo pela cornpreensao de que se devem
tutelar os Direitos Humanos na sua maxima ex
tensao.

1.8 Conclusao

A ideia da consagracao formal de direitos mini
mos do ser humano e a compreensao da dignidade
suprema da pessoa humana tern sido, em grande
parte, fruto da dor fisica e do sofrimento moral
que, a cada grande surto de violencia, acabam
por fazer com que os homens recuem, diante das
atrocidades cometidas e de exploracoes aviltantes,
fazendo com que neles nasca a consciencia quanto
it necessidade de novas regras que conduzam uma
vida mais digna para todos.

as Direitos Humanos surgem. assim, como
aspiracao politica de cidadania, a serem conquis
tados no campo da politica, para que possam ser
efetivadossocialmente. No centro dessa tensao esta
o Direito, que pode servir a uma ou outra perspecti
va, de acordo com os interesses do sistema politico
e tambem it luz dos valores que 0 condicionam no
ordenamento juridico. as Direitos Humanos, ter
mo de uso comum, mas nao categoricamente de
finido, sao identificados a partir de reivindicacoes
morais e politicas,variaveisa partir de sua evolucao
historica, formando um sistema correspondente it
hierarquia de valores prevalecente no meio social
sobre aquilo que todo ser humano tem ou deve
ter perante sua sociedade e governo. Mas, essa
hierarquia axiol6gica nem sempre coincide com a
consagrada no ordenamento positive. Ha sempre
uma tensao dialetica entre a consciencia juridica
da coletividade e as normas editadas pelo Estado.

Tais norrnas, sejarn elas de Direito Interno
ou de Direito Internacional, buscam concretizar,
por meio de faculdades e instltuicoes, as exigen
cias oriundas do principio da dignidade da pessoa
humana, da liberdade e da igualdade. No direi
to brasileiro, verifica-se a opcao por um sistema
misto no tocante it disciplina dos tratados, vale
dizer: um regime aplicavel aos tratados de Direitos
Humanos e outro relativo aos tratados que versem
sobre materias diversas.

Com efeito, a Constituicao da Republica Fede
rativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988) possibilitou
a abertura do sistema juridico patrio it ratificacao
de varies tratados internacionais protetivos dos
Direitos Humanos que, por sua vez, agregam no
vos direitos e garantias fundamentais aqueles ja
constantes do texto expresso da Carta Magna. A



doutrina, par sua vez, sempre defendeu que esses
tratados, uma vez ratificados, tern indole e nivel
constitucionais, alern de aplicacao imediata, em
pregando como principal argumento 0 disposto
no § 2° do art. 5°, na medida em que afirma que
"as direitos e garantias nela elencados nao excluem
outros provenientes dos tratados internacionais
em que a Republica Federativa do Brasil seja par
te",

Ocorre que a Emenda Constitucional45/2004
acabou por introduzir ao art. 50 0 confuso § 3°,
prevendo que os referidos tratados equivalerao as
emendas constitucionais se aprovados em cada
casado Congresso Nacional, em dois turnos de vo
tacao,por 3/5 dos membros. A interpretacao desse
novo dispositivo, se efetuada fora do contexto sis
tematico e dissociada dos embates hist6ricos acer
ca do verdadeiro significado juridico dos Direitos
Humanos, pode conduzir a situacoes absurdas,
aptas a gerar retrocessos no entendimento sobre a
hierarquia constitucional das normas decorrentes
de tratados internacionais sobre Direitos Huma
nos no Brasil.

Nesse contexto, tern-se, conforme aqui ex
posto, a confirmacao do status constitucional das
normas ariundas de tratados internacionais sobre
Direitos Hurnanos, sua consequente aplicabilidade
imediata e utilizacao como norma de parametro
interpretative, independentemente do processo
de forrnalizacao a que se refere 0 § 30 do art. 50,
introduzido pela Emenda ConstitucionaI45/2004.

Desse modo, os tratados de Direitos Humanos
constituem poderoso instrumento juridico para 0

reconhecimento de valores garantidores da digni
dade da pessoa humana, da paz e da democracia.
Sua incorporacao ao ordenamento juridico interno
deve se dar mediante a obsefvancia de seu status
de norma constitucional, com eficacia plena e apli
cabilidade imediata, tao logo sejam ratificados, a
fim de assegurar a real protecao e gozo dos direitos
neles consagrados, sob pena de esvaziamento de
seu conteudo e afronta ao Texto Constitucional.
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Juiza federal substitute Andrea Marcia Vieira de Almeida

Federal, sao realizadas pela doutrina constitucional
brasileira. Essas interpretacoes, no geral, buscam
definir os limites do direito constitucional a saude,
sendo ou nao um direito subjetivo publico e suas
consequencias no ordenamento juridico vigente,
alem da possibilidade de lmposicao de prestacoes
positivas do Estado, passiveis de garantia pela via
judicial.

A [udicializacao do direito a saude, por sua vel,
possui carater multissetorial, ja que ede tamanha
importancia para a sociedade, que envolve inte
resses nao apenas dos juristas, dos operadores do
Direito, mas tambern dos gestores publicos, dos
profissionais da area de saude e da sociedade civil
como um todo.

A atuacao do Poder [udiciario efundamental
para 0 exercicio efetivo da cidadania e para a rea
lizacao do direito a saude. Entretanto, as decisoes
judiciais tern gerado conflitos para os elaboradores
e executores das politicas publicas, que sao com
pelidos a garantir prestacoes de direitos sociais das
mais diversas, muitas vezes contrastantes com a
politica estabelecida pelos governos para a area
da saude e alem das possibilidades orcamentarias.

B importante observar que ha uma necessidade
de se redimensionar a questao da judicializacao do
direito a saude no Brasil, reconhecendo a impor
tancia de se considerar a existencia de politica esta
tal que abranja a prestacao de saude pleiteada pela
parte. Ao deferir uma prestacao de saude incluida
entre as politicas sociais e econornicas formuladas
pelo Sistema Unico de Saude (SUS), 0 Iudlciario
nao estaria criando politica publica, mas apenas
determinando 0 seu cumprimento, reconhecendo,
entao, a evidencia de um direito subjetivo publico
a determinada politica publica de saude,

Nesta linha de pensamento, Oscar Valente
Cardoso (2009, p. 48) salienta a extensao subjeti
va e os reflexos dos direitos fundamentais sobre a
atuacao dos poderes publicos:

Apesar de sua extensao subjetiva, os direitos

fundamentais tambem possuem urn carater

Ativismo judicial e direito asaude

1 lntroducao

a direito a saude eum direito fundamental
previsto na Constituicao Federal de 1988, garanti
do a todos por meio do artigo 196, que tambern es
tabelece como dever do Estado a reducao do risco
de doenca e de outros agravos, mediante politicas
sociais e economicas, alern de garantir 0 acesso
universal e igualitano as acoes e services para a
sua promocao, protecao e recuperacao,

Ocorre que esse direito nao edevidamente re
gulamentado pelo Poder Legislativo como medida
necessaria para sua concretizacao, tampouco eefe
tivado de forma satisfat6ria pelo Poder Executivo.
Por tal razao, aqueles que sao privados do exercicio
do seu direito buscam no Iudiciario 0 preenchi
mento de tais omissoes.

A atuacao do Poder [udiciario, por sua vez,
apresenta carater limitado, diante da necessida
de de observancia das normas as quais os agentes
administrativos estao submetidos e diante da ne
cessidade de cumprimento das decisoes judiciais
por meio da autoridade competente.

Ainda assim, a efetivacao indiscriminada de
todos os direitos fundamentais para todas as pes
soas, em qualquer situacao, impossibilita a con
cretizacao do direito a saude e dos demais direitos
fundamentais.

Por tal razao, 0 criwio da ponderacao de in
teresses ou adequabilidade normativa viabiliza a
analise, no caso concreto, da atuacao do Poder Ju
diciario, as direitos fundamentais devem ser satis
feitos de acordo com a reserva do possivel e con
forme as possibilidades orcamentarias, economicas
e financeiras do ente federativo, observando-se os
limites de cada Estado.

2 Ativismo judicial e 0 direito asaude

Muitas interpretacoes acerca do direito a saude,
em especial em relacao ao art. 196 da Constituicao



objetivo, considerando que nao se limitam a

produzir seus efeitos somente para assegurar

urndireito individual no caso concreto, tendo

tambem reflexos autonornos sobre a atuacao

dos poderes publicos (em sua efetivacao) e a

ordenamento juridico.

Par sua vez, lngo Wolfgang Sarlet (2009, p.
154) analisa a perspectiva juridico-subjetiva dos
Ull',,,,,,ofundamentais da seguinte forma:

Para tracarrnos uma distincao suficienternente

precisa entre a perspectiva objetiva e subjetiva

(semprejuiza da possibilidade de uma eventual
subjetivacao de posicoes em principia limitadas
it juridicidade meramente objetiva), conside
ramos necessaria a clarificacao do significado

desta exigibilidade, jii que, de certa forma, a
mera possibilidade de suscitar-se judicialmen

te 0 contrale da constitucionalidade de urn ato

normativo nao deixa de constituir, sob 0 angulo

de uma efetivacao via judicial, uma faceta da

subjetivacao inerente a todas as normas consti

tucionais na condicao de direito objetivo. Neste

contexto, quando - no ambito da assim de

nominada perspectivasubjetiva - falamos de
direitos fundamentais subjetivos, estamo-nos

referindo it possibilidadeque tern a seu titular
(considerado cama tal a pessoa individual au
ente coletivo a quem eatribuido) de fazer va

ler judicialmente as poderes, as liberdades au
mesmo 0 direito a acao ou as acoes negativas

au positivas que Ihe foram outorgadas pela
norma consagradora do direito fundamental

em questao,

Sobre a vinculacao do pod;,: publico aos direi
tos fundamentais, elucida 0 referido autor (2009,
p. 365/366):

Diversamente do que enuncia 0 art. 18/1 da

Constituicao Portuguesa, que expressamente

prevea vinculacao das entidadespublicase pri
vadas aos direitos fundamentais, a nossa Lei

Fundamental, neste particular, quedou silente

na forrnulacao do seu art. 5°, § 1°, limitando

-se a proclamar a imediata aplicabilidade das
normas de direitos fundamentais. A omissao

do Constituinte nao significa, todavia, que os

poderes publicos (assimcomo as particulares)

nao estejam vinculados pelos direitos funda

mentais. Tal se justifica pelo fato de que, em
nosso direito constitucional, 0 postulado da

aplicabilidade imediata das norrnas de direitos

fundamentais (art. 5', § 1', da CF) pode ser
compreendido como urn mandado de otimi

zacao de sua eficacia, pelo menos no sentido

de impor aos poderes publicos a aplicacao ime
diata dos direitos fundamentais, outorgando

-lhes, nos termos desta aplicabilidade, a maior
eficacia possivel. Assim, por exemplo, mesmo

em se tratando de norma de eficacia inequi

vacamente limitada, a legisladar, alern de
obrigado a atuar no sentido da concretizacao

do direito fundamental, encontra-se proibido
(e nesta medida tarnbem esta vinculado) de
editar normas que atentem contra 0 sentido

e a finalidade da norma de direito fundamen

tal. Tambem no direito lusitano se parte do

pressuposto de que a art. 18/1 da CRPassume
a funcao de reforcar 0 carater vinculante das

normas de direitos fundamentais, que ressal

ta a dever especificodos poderes publicos de
respeitare promover os direitos fundamentais.

lmportante observar, ainda, que a gestae do
Sistema Unico de Sande, orientado pelo princi
pio constitucional do acesso universal e igualita
rio as acoes e prestacoes de saude, necessita da
elaboracao de politicas publicas que repartam os
recursos corn a maior eficacia possive!. Por certo, 0

financiamento de toda e qualquer acao e prestacao
de saude po de ocasionar lesao it ordem adminis
trativa, prejudicando ainda mais 0 atendimento
medico por meio do sistema publico.

Por tal razao, devera ser privilegiado 0 trata
mento fornecido pelo SUS ern detrimento de op
<;ao diversa escolhida pelo paciente, sempre que
nao for comprovada a ineficacia ou a improprie
dade da politica de saude existente.

Neste sentido, oportuna a analise de Oscar
Cardoso (2009, p. 48-49) ao afirmar que a efe
tivacao indiscriminada de todos os direitos fun
damentais para todas as pessoas, ern qualquer si
tuacao, pode impossibilitar a sua concretizacao,
Por tal razao, costuma-se invocar, para justificar
a opcao do Executivo, a necessidade de "escolhas
tragicas", consistentes ern optar por concretizar



determinados direitos, para algumas pessoas, em
detrimento do direito de outras.

Por sua vez, em razao das ornissoes do Execu
tivo e Legislativo, alguns sustentam a existencia
de "politica judicial de medicamentos", diante do
crescente numero de acoes judiciais pleiteando 0

fornecimento de medicamentos, causando a inter
ferencia indevida do [udiciario na politica nacio
nal de medicamentos e a violacao da democracia
(ZANDONA,2008).

A impossibilidade de 0 Poder Publico financiar
toda e qualquer acao e prestacao de saude tambem
e evidenciada ao se ressaltar que a Administracao
precisa de fontes de receita e a efetivacao dos di
reitos fundamentais depende da economia e das
financas publicas,

Constata-se, entao, nesse contexto, que 0 di
reito it saude, assim como os demais direitos fun
damentais, nao e ilimitado e absoluto, podendo
ser restringido ou nao incidir em determinada
situacao fatica, Essas restricoes limitam a atuacao
do poder estatal, exigindo que os direitos funda
mentais devam ser satisfeitos de acordo com a
reserva do possivel, conforme as possibilidades
economicas e financeiras do ente federativo. A re
serva do possfvel, entao, esta re!acionada com os
limites do Estado e com a efetivacao dos direitos
sociais, podendo ser invocada somente quando
demonstrar motivo justo e objetivamente com
provavel (CARDOSO, p. 51).

Por outro lado, oportuno evidenciar 0 enten
dimento apresentado por Dirley da Cunha junior
(2008, p.611) ao esclarecer que, em verdade, a dis
cussao nao estaria em torno da aplicacao imediata
ou nao dos direito fundamentais, mas, sim, em
como realizar e tornarifetiva essa aplicacao ime
diata. 0 problema real a ser enfrentado e 0 das me
didas imaginadas e imaginaveis para a efetivacao e
concretizacao imediata desses direitos:

Concluindo, por ora, a problematic. da efi
cacia dos direitos fundamentals, sublinhamos

que, hcdiernamente, no ambito de uma dog
matica constitucional transformadora e eman

cipatoria, a questao nao esta mais em discutir

se ha ou nao aplicacao imediata dos direitos

fundamentais, queepressuposta, mas, sim, em

como realizar e tornar efetiva essa aplicacao

imediata. Assim, a problema real que temos

de enfrentar e0 das medidas imaginadas e

imaginaveis paraa efetivacao e concretizacao

imediata desses direitos.

Cumpre observar, ainda, que, para garantir a
concretizacao do direito it saude, a execucao desses
services pode ser feita diretamente pela Adminis
tracao Publica ou de forma indireta (por tercei
ros), inclusive pessoa natural ou juridica de direito
privado (art. 197). Essa prestacao das acoes e dos
services publicos se concretiza por meio do Siste
ma Unico de Saude (SUS),composto por uma rede
regionalizada e hierarquizada, organizada com
fundamento na descentralizacao (direcao unica
em cada esfera de governo), no atendimento inte
gral (priorizando a prevencao) e na participacao da
comunidade (art. 198) (CARDOSO, 2009, p. 52).

o privilegio ao tratamento fornecido pelo SUS
nao afasta a possibilidade de 0 Poder [udiciario,
ou a propria Administracao, decidir de forma di
versa, permitindo a adocao de outras medidas a
serem fornecidas para determinadas pessoas que,
por raz6es espedficas do seu organismo, compro
vem a ineficiencia do tratamento fornecido para
os seus casos.

Torna-se possivel, entao, no caso concreto, ser
garantido 0 tratamento medico ou fornecimento
de medicamentos ainda que a medida nao seja
custeada pelo SUS, caso seja comprovado que 0

tratamento fornecido nao possui eficacia, asse
gurando-se, desse modo, 0 direito fundamental

it saude, na medida do possivel e considerando a
gravidade da situacao.

Acrescente-se, inclusive, que, apesar de algu
mas controversias, a garantia do direito funda

mental it saude independe da situacao economica
do requerente.

Conforme observa jose Afonso (2006, p. 308),
o direito igual it vida de todos os seres humanos
significa que, nos casos de doenca, deve-se garantir
um tratamento condigno de acordo com 0 estado
atual da ciencia medica, independente da situacao
econ6mica.

Por outro lado, como observa Cardoso (2009, p.
53), efetivamente, nao ha previsao constitncional
expressa acerca da prestacao direta de tratamen
to ou do fornecimento gratuito de medicamentos
pelo Poder Publico. 0 que a Constituicao deter-



mina e somente que 0 Estado formule politicas
publicas preventivas, a fim de reduzir 0 risco de
doen<;as, visando 0 acesso as acoes e services re
ferentes a sua prornocao, protecao e recuperacao
(art. 196) e nao a concessao de remedies indivi
dualmente para cada cidadao,

Entretanto, a obrigacao de 0 Poder Publico for

necer medicamentos e prestar tratamento medico
emateria atualmente predominante nos tribunais
superiores brasileiros (STF, RE-AgR 393175/RS;
ST), REsp 868943/RS), ampliando a interpretacao

da garantia do direito fundamental a saude a tais
hip6teses.

Aguisa de exemplo, oportuna a analise da de

cisao proferida no pedido de suspensao de tutela
antecipada 175, formulado pela Uniao, e no pedido
de suspensao de tutela antecipada 178, formula

do pelo Municipio de Fortaleza, contra acordao
proferido pela 1" Turma do Tribunal Regional
Federal da 5" Regiao, nos autos da Apelacao Civel
no 408729/CE (2006.81.00.003148-1), que deferiu
a antecipacao de tutela recursal para determinar
a Uniao, ao Estado do Ceara e ao Municipio de
Fortaleza 0 fornecimento do medicamento de
nominado Zavesca (Miglustat), em favor de uma
paciente. Essa decisao foi publicada no DJE 182,

no dia 28/09/2009.
Cumpre observar que, para ser proferida a refe

rida decisao, foram utilizadas informacoes coleta
das em audiencia publica sobre saude, realizada no
Supremo Tribunal Federal, no dia 05 de marco de
2009. Na referida decisao, reconheceu-se 0 dever
de 0 Estado fornecer os medicamentos requeridos
para tratamento de saude, tendo sido a primeira
vez em que 0 Supremo utilizou subsidios de uma

audiencia publica para flXa~rienta<;6essobre a
questao.

Ao verificar que 0 medicamento estava regis
trado na Anvisa, 0 Ministro Gilmar Mendes, a
epoca Presidente do STF, concluiu que, no caso
em questao, as provas juntadas atestaram que 0

medicamento referido nos autos era necessario
para 0 tratamento da respectiva patologia.

Constatou-se que 0 referido medicamento, na
epoca da propositura da acao, possuia registro na
Anvisa, embora nao constasse dos Protocolos e
Diretrizes Terapeuticas do SUS, em razao do alto
custo, embora este fundamento nao justificasse 0

nao fornecimento, ja que existe uma politica publi
ca propria para contemplar 0 acesso da populacao
acometida por enfermidades raras aos tratamentos
disponiveis.

Ressaltou-se, inclusive, na decisao que os entes
federados nao teriam comprovado a ocorrencia de
grave lesao a ordem, a saude e a economia publicas
capaz de justificar a excepcionalidade da suspensao
de tutela.

Por tal razao, foi garantido 0 fornecimento do
medicamento referido acima pelo Poder Publico
ao paciente que dele necessitava, assegurando a
concretizacao do direito fundamental a saude.

Fez-sc, em verdade, uma ponderacao de inte
resses ou adequabilidade normativa, viabilizando
a analise, no caso concreto, da garantia do direito
fundamental a saude e as limitacoes do Poder PU
blico, reafirmando-se a necessidade de atendimen
to a prestacao do service de saude e a efetivacao
deste direito.

3 Conclusao

Apesar de 0 direito a saude possuir previsao
expressa na Constituicao Federal de 1988 e ser
um direito fundamental, com aplicacao imediata
tambern garantida constitucionalmente, nao ere
gulamentado pelo Legislativo de forma necessaria
a sua concretizacao,

Do mesmo modo, a inercia do Executivo em
desenvolver politicas publicas necessarias para 0

adequado atendimento aos services e prestacoes de
saude, enseja, consequentemente, a busca no Po
der Iudiciario do preenchimento dessas ornissoes,
pelas pessoas privadas do exercicio do seu direito.

Muitas vezes 0 Executivo, inclusive, realiza a
opcao por "escolhas tragicas", que consiste em
optar por concretizar determinados direitos para
algumas pessoas em detrimento dos direitos de

outras.
A concretizacao dos direitos fundamentais,

por outro lado, depende da economia e financas
publicas e da existencia de recursos. A efetrvacao
indiscriminada de todos os direitos fundamentais
para todas as pessoas, em qualquer situacao, pode
tornar impossivel a concretizacao do direito a sau
de e dos demais direitos fundamentais.



•

Assim, alem de 0 Poder Publico encontrar Iimi
tes orcamentarios e financeiros, encontra limites
na sua atuacao, ja que ha outros direitos funda
mentais, alem do direito a saude, que necessitam
ser concretizados.

Surge, entao, a necessidade de observancia da
reserva do possivel, a fim de ser garantido apenas
o nucleo minimo e essencial dos direitos funda
mentais, inclusive do direito asaiide.

o direito asaude, assim como todo direito fun
damental, nao eilimitado e absoluto, podendo ser
restringido ou nao incidir em determinada situa
~ao fatica quando em confronto com outro direito.
Entretanto, isso nao impede que 0 jurisdicionado
questione as escolhas do Executivo perante 0 Po
der Judiciario, Por meio da ponderacao de inte
resses ou da adequabilidade normativa, analisa-se
o caso concreto e a decisao a ser adotada.

o privilegio ao tratamento fornecido pelo SUS
nao afasta a possibilidade de 0 Poder Iudiciario,
ou a propria Administracao, decidir de forma di
versa, permitindo a adocao de outras medidas a
serem fornecidas para determinadas pessoas que,
por razoes especificas do seu organismo, cornpro
vern a ineficiencia do tratamento fornecido para
os seus casas.

Por tal razao, epossivel 0 questionamento dos
Protocolos Clinicos e Diretrizes Terapeuticas do
SUS, inclusive na via judicial, a fim de garantir 0
fornecimento de medicamento pelo Poder Publi
co e, consequenternente, 0 direito fundamental a
saude econcretizado.

Portanto, por meio da realizacao da pondera
~ao de interesses, no caso concreto, viabiliza-se a
analise do conflito entre a necessidade de garantia
do direito fundamenRiI asaude e as limitacoes do
Poder Publico, reafirmando-se a necessidade de
atendimento aprestacao dos services de saude e
a efetivacao deste direito.
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A Iiberdade do corpo:

supremacia da dignidade da pessoa humana sobre a opressao
das cobrancas de dlvldas pelo Estado atraves de acoes criminais

Juiz federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes

Do[undo desta noite que persiste

A me envolver em breu - eterno e espesso,

A qualquer deus - se algum acaSD existe,
Parmi'alma insubjugavel agradeco.

Nasgarras do destino e seus estragos,

Sob asgolpesque 0 acaso atira e acerta,

Nunca me lamentei - e ainda traga

Minha cabe~a - embora em sangue - ereta.

Alem deste oceanode lamuria,

Somente 0 Horror das trevas se divisa;

Porem 0 tempo, a consumir-seem[uria,

Nao me amedronta, nem me martiriza.

Per ser estreita a senda - eu niio decline,

Nem par pesada a mao que a mundo espulma;

Eu sou dono e senhor de meu destine;

Eusou a comandante de minha alma.

(lnvictus, autor: William E Henley,

tradutot: Andre C.S.Masini)

Dois corolarios da dignidade humana, cujo
alcance no estagio atual da democracia ociden
tal demorou mais de um milenio, sao 0 direito
ao silencio e 0 direito de nao ser preso por divi
das (CF/88, art. 5°, incisos LXIII' e LXVII'). Essas
garantias ao individuo foram arqueadas como
subprincipios de sustentacao do proprio estado
dernocratico de direito a partj! do momento que
a Carta Magna brasileira e!encou a dignidade da
pessoa humana como seu fundamento (CF/88,
art. 1°, inciso III'). Conquanto a evolucao tenha

I"LXIII _ 0 preso sera tnformado de seus direitos, entre os quais
o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistencia da
familia e de advogado:"

2"LXVII - nao havera prtsdo civil por dlvida, salvo a do respon
sdvel pelo inadlmplemento voluntarlo e Inescusdvel de obrlgacao

alimentlcia e a do depositdrlo infiel:"

3"Art. 1° A Republica Federativa do Brasil, formada pela uniao

lndlssoluvel dos Estados e Municfpios e do Distrito Federal,
constitul-se em EstadoDemocratico de Diretto e tern como fun-

sido significativa na seara civil, ainda aterrorizam
os individuos algumas normas opressoras de di
reito penal, cuja disciplina tem sido arquitetada
no sentido de ameacar e de oprimir aque!es que
sejam devedores de tributos, em verdadeira burla
e diminuicao dos valores sustentados por aque!es
postulados do estado de direito. Ia ehora de os
juizes, conscientes de seu pape! de assegurarem
ao homem a plenitude das garantias constitucio
nais, rechacarern a humilhante cobranca tributaria
por meio de acoes penais, bem assim deixarem de
exercer 0 papel de zeladores de privilegios estatais
injustificados.

Recentes julgados do Supremo Tribunal Federal
sustentaram grandes debates a respeito da prisao
por dividas, que no direito romano era a base de
sustentacao do credor. 0 corpo servia como escra
vidao ou como pena pela inadimplencia de todo e
qualquer credito, seja de que natureza fosse. Foram
apreciados os Recursos Extraordinarios 349.703 e
466.343, alem do HabeasCorpus87.585.

Prevaleceu 0 entendimento unanime de que 0

direito it liberdade eum dos direitos humanos fun
damentais priorizados pela Constituicao Federal e
que sua privacao somente po de ocorrer em casos
excepcionais, dentre os quais nao se enquadra a
prisao civilpar divida. 0 ministro Menezes Direito
afirmou que "ha uma forca teorica para legitimar
-se como Fonte protetora dos direitos hurnanos,
inspirada na etica, de convivencia entre os Estados
com respeito aos direitos humanos", Par sua vez,

a ministro Cezar Peluso lembrou:
o corpo humano, em qualquer hipotese (de
divida)ea mesmo. 0 valor e a tutela juridica
que ele merece sao os mesmos. A modalidade

do deposito eirrelevante. A estrategia juridi
ca para cobrar divida sobre 0 corpo humano

damentos: [...1 III- a dignidade da pessoa humane:"



eurn retrocesso ao tempo em que 0 corpo

humano era 0 corpus vilis (corpo vil), sujeito

a qualquer coisa.

Em complemento as assertivas e ao a!cance so
bre 0 conteiido constitucional, 0 ministro Celso de
Mello mencionou que 0 Pacto de Sao Jose da Costa
Rica sobre Direitos Humanos, ratificado pelo Bra
sil em 1992, proibe, em seu art. 7°, § 7°, a prisao
civil por divida, excetuado 0 devedor voluntario
de pensao alimenticia. a mesmo ocorre com 0 art.
l l do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Politicos, patrocinado em 1966 pela Organiza
c;ao das Nacoes Unidas (aNU), ao qual 0 Brasil
aderiu em 1990. Ate a Declaracao Americana dos
Direitos da Pessoa Humana, firmada em 1948, em
Bogota (Colombia), com a participacao do Brasil,
ja previa esta proibicao. Tambem a Conferencia
Mundial sobre Direitos Humanos, realizada em
Viena (Austria), em 1993, com participacao ati
va da delegacao brasileira, preconizou 0 fim da
aludida prisao civil por divida. a ministro pon
derou que, naquele evento, ficou bem marcada a
interdependencia entre democracia e 0 respeito
dos direitos da pessoa humana, tendencia que se
vem consolidando em todo 0 mundo.

Sob tal contexto de evolucao historica, que
comunga ideais da comunidade interna e da in
ternacional, eurn contra-sensa adrnitir a curso
de acoes penais atraves das quais 0 Estado veicule
seu interesse exclusivo de compelir 0 cidadao ao
pagamento de dividas tributarias. a dolo neces
sario para 0 manejo de uma denuncia criminal
e 0 seu recebimento nao pode estar lastreado na
omissao do individuo quanta ao cumprimento de
obrigacoes acessorias'ou principais de natureza
tributaria", porquanto tal postura ensejaria quebra
do principio da presuncao de inocencia" a exigir do
agente uma conduta ativa contraria ao postulado
constitucional que Ihe assegura 0 silencio.

Nao havendo fraude, ilusao ou artiflcio, a mera
omissao no cumprimento de deveres civis ou tri
butarios, e conseqiientemente em relacao ao paga
mento de obrigacoes tributarias, leva a condicao de

4CTN, art. 113.

S"CF/88, Art. 5", LVII - ntnguem sera considerado culpado ate 0

transite em julgado de sentenca penal condenatorta:"

inadimplemento habil ao lancamento do credito
tributario" e sua cobranca pelas vias executivas
previstas em lei', porern nao autoriza a utilizacao
de expedientes intimidatorios, atraves da acao pe
nal, com vistas a agilizar 0 recebimento da divida.
Registre-se que 0 credito tributario goza de garan
tias e privilegios" que 0 colocam acima das demais
dividas de natureza civil, nao se justificando, a luz
dos principios constitucionais sob analise, que se
regrida na evolucao historica para permitir que as
dividas tributarias tenham como fianca ou aval 0

corpo humano.
A par de tais consideracoes, 0 art. 9° da Lei

10.684, de 30/05/2003, delimita a exata intencao
das acoes penais que tenham por fundamento a
inadimplencia tributaria, cujo inicio, suspensao,
prosseguimento e extincao passam a depender
exclusivamente da conciliacao com os interesses
fazendarios. Eis 0 teor do dispositivo:

Art. 9° - E suspensa a pretensao punitiva do

Estado, referente aos crimes previstos nos arts.

l' e 2' da Lei 8.137, de27dedezembro de 1990,
e nosarts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 - Codigo Penal,
durante 0 periodo em que a pessoa jurtdica

relacionada com 0 agente dos aludidos crimes

estiver inc1uida no regime de parcelamento.

§ 10
_ A prescrlcaocriminal nao carre durante

a periodo de suspensaoda pretensao punitiva.

§ 2' - Extingue-se a punibilidade dos crimes
referidos neste artigo quando a pessoa juridica

relacionada com a agente efetuar a pagamento

integral dosdebitos oriundosde tributose con
tribuicoes socials, inclusive acessorios,

Percebe-se nitidamente que a acao penal nos
casos ressaltados no dispositivo transcrito, quando
nao envolva atos ou omissoes que gerem fraudes,
ilusoes ou artificios, serve apenas para compelir 0

individuo ao pronto pagamento de seus debitos
para com a fazenda publica, sob pena de prisao,
Euma forma economica e eficaz de garantir os
creditos tributarios, sem recorrer ao desgaste de
promover uma execucao fiscal, localizar e penho-

6 CTN, art. 142 e seguintes.

7 Lei 6.830180 etc CTN, art. 204.

8CTN, arts. 183 a 193.



rar bens, para so ao final obter 0 adimplemento

da divida.
Ebern verdade que a questao tern defensores

"rduos, para os quais 0 privilegio do Estado deve
superar os limites da etica, tanto quanto, valen

do-se da premissa biblica do Velho Testamento,

"olho por olho, dente por dente". Se 0 cidadao
sonegou tributos, nao haveria porque 0 poder

p6blico respeitar-Ihe a integridade fisica, ja que

o interesse publico prepondera ao privado. Mas

sern querer adentrar no que se considera baixa
estatura de fundamentacao teorica, tais premis
sas seriam aceitaveis nos casos atuais de ganan
cia tributaria e de hipossuficiencia de empregos

e rendas? A propria jurisprudencia, em passos

tradicionais e conservadores, ja admite a absolvi
<;50 do agente quando ele demonstre que passou

por problemas financeiros e nao pagou tributos

em razao de necessidades inescusaveis consigo,

com familiares ou para 0 pagamento salarial de

empregados.

Com efeito, os tipos penais que buscam pre

servar 0 interesse fazendario, no seu todo ou em
parte, violam de forma clara e arrogante os pos

tulados constitucionais do direito ao silencio e de

n50 ser preso por dividas, deixando aberta uma

ferida exposta pela constante agressao ao principio

da dignidade da pessoa humana. Eis 0 que dispiiem

as normas penais sob exame:
Art. 168-A- Deixarde repassar aprevidencia

social as contribuicoes recolhidas dos contri

buintes, noprazo eforma legal au convencional:

Pena - reclusao, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos,

e multa.
§ 10

- Nas mesmas penas incorrequem deixar

de' ... ?
1- recolher, no prazo legal, contribuicao au
Dutra importancia destinadaaprevidencia so

cialque tenha sido descontada de pagamento
efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada

dopublico;
II - recolher contribuicoes devidasaprevidencia

socialque tenham integradodespesas conidbeis

ou custos relativos avenda de produtos ou a
prestacao de services;
III - pagarbeneflcio devidoa segurado,quando

as respectivas cotas ou valores ja tiverem side

reembolsadosaempresapela previdencia social.

[... ]
Art. 337-A - Suprimir ou reduzir contribuicao

socialprevidencidria e qualquer acess6rio, me

diante as seguintescondutas:

1- omitirdefolha de pagamento da empresa oude
documento deinfonna,aes previsto pela legisla,ao
previdenciaria segurados empregado, empresario,

trabalhador avulso ou trabalhador autonomo ou
a este equiparado quelhe prestem services;
II - deixarde lancer mensalmentenos titulos

proprios da contabilidade da empresa asquan
tias descontadas dos segurados ou as devidas
peloempregador ou pelotomadorde services;
III - omitir, total ou parcialmente, receitas ou

lucros auferidos, remunerafoespagas ou credi

tadas e demaisfatos geradoresde contribuicoes

sociaisprevidenciarias:
Pena - reclusao, de 2 (dais) a 5 (cinco) anos,

e multa.

[...]
Lei 8.137/90:

Art. 10
- Constitui crime contra a ordem tri

butaria suprimir au reduzir tributo, au contri

buifiiosocial e qualqueracess6rio, mediante as

seguintescondutas:
I - omitir informacao, au prestar declaracao

falsa as autoridades fazendarias,

II - fraudar a fiscalizacao tributaria, inserin

do elementos inexatos, au omitindo operacao

de qualquer natureza, em documento ou livro

exigido pela leifiscal;
III - falsificar au alterar nota fiscal, fatura,

duplicata, nota de venda, au qualquer outro

documento relativo a operacao tributavel,

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou

utilizar documento que saiba au deva saber

falso au inexato;

V - uegar ou deixar de fornecer, quando obri

gatorio, nota fiscal au documento equivalente,

relativaa venda de mercadoria au prestacao de

service, efetivamente realizada, au fornece-la

em desacordo com a legislacao.

Pena - reclusao, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos,

e multa.

[... ]
Art. 20

- Constitui crime da mesma natureza:

I - fazer declaracao falsa ou omitir declaracao
sobre rendas, bens ou[atos, ou empregar outra



fraude, para eximir-se, total au parciaimente,

de pagamento de tributo;

II - deixar de recolher, 110 prazo iegal, va/or de

tributo au de contribuicao social, descontado

au cobrada, na qualidade de sujeito passiva

de abrigafda e que deveria reca/her aas cofres

publicos;

III - exigir, pagar ou receber, para si ou para 0

contribuinte beneficiario, qualquer percentagem
sobre a parceladedutlvelou deduzida de irn
postoou decontribuicao como incentivo fiscal;
IV- deixarde aplicar, ou aplicarem desacordo
com 0 estatuido, ° incentivo fiscalou parcelas
de impostoliberadas por orgaoou entidadede
desenvolvimento;

V - utilizar ou divulgar programa de pro
cessamento de dados que permita ao sujeito
passivo cia obrigacao tributaria possuir infor
macae contabildiversadaquela que e, por lei,
fornecidaaFazendaPublica.
Pena - detencao, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, e multa.

Como se observa nos textos das normas penais
assinalados de forma diferenciada, a tipificacao de
riva de omissao qualificada, na sua essencia, como
garantia ao cidadao de permanecer em silencio ou,
na linba do direito moderno, de nao produzir pro
va contra si mesmo. Punir 0 agente em face de tais
condutas omissivas, sem que tenha havido fraude
ou artificio engenhoso para iludir 0 fisco, caracte
riza pleno retrocesso it fase pre-histories de prisao
por dividas, lastreando-se 0 decreto condenatorio
no fundamento de que 0 silenclo ou a omissao sao
interpretados contra 0 devedor.

I
Posto isso, seguindo os precedentes julgados

pelo Supremo Tribunal Federal em relacao it im
possibilidade de prisao civil por dividas, einescu
savel conceber que a tipificacao penal de condutas
que, it luz dos principios constitucionais sob enfo
que, exijam do agente a negacao de seus direitos ao
silencio ou de nao produzir prova contra si proprio
significa burlar e desconsiderar 0 fundamento do
estado democratico de direito assentado no pos
tulado da dignidade da pessoa humana.

Cumpre aos juizes 0 papel de guardiaes das ga
rantias constitucionais, de tal forma a rechacarern

denuncias criminais sustentadas na mera inadim
plencia trlbutaria do cidadao, A nao ser assim, 0

destino da acao e do processo penal ficara ao sabor
dos ventos soprados pelos exclusivos interesses
fazendarios, amontoando autos de processos em
escaninhos cartorarios no aguardo indefinido de
inforrnacoes sobre 0 cumprimento OU nao de par
celamentos de debitos tributarios", nos quais 0 juiz
passa ao papel inaceitavel de mero intermediario
fiscal.

Conclui-se, pois, que a liberdade do corpo e
postulado que deriva da supremacia da dignidade
da pessoa humana sobre a opressao das cobrancas
de dividas pelo Estado atraves de acoes criminais,
fato ensejador da derrogacao, no todo ou em parte,
como alhures exposto, dos dispositivos penais con
sistentes nos arts. 168-A e 337-A do Codigo Penal,
bem como nos arts. I' e 2' da Lei 8.137/90, quando
neles se incriminam 0 silencio e 0 direito de nao
produzir provas contra si, sem que haja fraude,
ilusao ou artificio ardiloso por parte do agente.

90 (i) Refis instituido pela MP 1.923,06/1011999, e convertida na

Lei 9.964, 10/0412000, viabilizou parcelamentos por 60 meses

(art. 12) ou sem tempo definido (art. 2°) para debltos vertficados

ate 29/0212000 e opcao ate 13112/2000 (Lei 10.002, 14109/2000).
o (ii) Paes instituido pela Lei 10.684,30/0512003,viabilizou par

celamentos por 180 meses para debitos ate 28/0212003 e opcac

ate 31/0812003. 0 (iii) Paex instituido pela MP 303, 29106/2006,
possibilitou tres especies de parcelamentos possiveis: a) 130

meses para debltos ate 28/0212003; b) 120 meses para debitos

entre 0110312003 a 31112/2005; e c) 06 meses para debitos ate

28102/2003, com reducao de encargos de juros e multa. A op

<;ao deveria ter sido exerctda ate 15109/2006. A (iv) Lei 11.941,

27105/2009, possibilitou parcelamento por 180 meses, desde

que a opcao de conversao de outros financiamentos seja feita ate

30111/20090u, na hip6tese de nao haver parcelamento anterior,

a opcao seja exerclda ate 27/0512009 para debitos vencidos ate

30/1112008. Alem dessas hipoteses de parcelamentos especlais,

exlstem as possibilidades de parcelamentos ordinaries: (v) slm

plificado, por ate 60 meses, desde que os debltos sejam ate RS500

mil e nao sejam contributcoes prevldenciarias; (vi) ordinario de

tributos em geral, que viabiliza 0 parcelamento em 60 meses de

debltos que nao sejam contribuicoes previdenciarias e atendarn

aos requisites da Lei 10.52212002 e Lei 10.63712002; (vii) ordina

rio de contrlbutcoes socia is, exceto aquelas retidas na fonte do as

salarlado, pelo prazo de 60 rneses, com oferta de garantia e opcdo

ate 31112/2011.



Exame da constitucionalidade do monitoramento

eletronlco de presos

Juiz federal substituto Bruno Cesar Bandeira Apolinario

1 lntroducao

Em 16 de junho de 2010, entrou em vigor a Lei
12.258, que trata do monitoramento eletronico
de presos e de acusados em processos criminais.
A norma incorpora ao sistema processual penal
brasileiro 0 rastreamento eletronico nos casos de
prisao domiciliar e de concessao de saidas tem
porarias em regime semiaberto. Por outro lado,
enseja a reflexao sobre a viabilidade da aplicacao
do monitoramento como substitutivo a prisao
provis6ria decretada no curso do inquerito ou do
processo criminal para garantir a aplicacao da lei
penal ou a realizacao da instrucao criminal.

Como se sabe, atualmente, 0 encarceramento
tern sido largamente utilizado nas hip6teses do
artigo 312 do C6digo de Processo Penal, como
ferramenta imprescindivel ao asseguramento da
eficacia da lei penal e da utilidade do processo.
Assim eque, em diversas situacoes, em que pese
a reduzida ou nenhuma periculosidade do in
vestigado ou do acusado, estando presentes os
requisitos da prisao preventiva, tem-se decreta
do 0 encarceramento, correndo-se 0 risco, com
isso, de expor 0 segregado a serias ameacas a sua
integridade fisica, a depender das instalacoes car
cerarias a qne for destinado, e ao contato sempre
nefasto com criminosos de hirga experiencia, 0

'P'
que pode representar, inclusive, uma oportnni-
dade para qne aquele delinquente iniciante apre
enda, pelo convivio com os infratores habituais,
caracteristicas que recrudescarn sua tendencia a
pratica criminosa.

Alern disso, como tarnbem edo conhecimento
geral, nas execucoes de penas em regime aberto,
normalmente os condenados sao agraciados com
a prisao domiciliar, exatamente pela inexistencia
das casas de albergado, que, salvo raras excecoes,
constituem verdadeiro mito no sistema carcera-

rio nacional. As prisoes domiciliares, por sua vez,
acabam por configurar uma premiacao aos con
denados, tendo em conta que 0 Poder Iudiciario,
com seus escassos recursos materiais e humanos,
nao consegue realizar uma fiscalizacao adequada
e eficaz do cumprimento das condicoes impostas
para a fruicao do beneficio.

Nesse panorama, a lei recern sancionada revela
-se uma inovacao alentadora para a Justica, que
tera ai urn mecanismo importante na fiscalizacao
do cumprimento das penas, alem de jogar luz so
bre a possibilidade de, no futuro, por meio de uma
nova mudanca legislativa, adotar-se 0 monitora
mento como substitutivo das prisces provisorias,
contribuindo, assim, para 0 desafogamento dos
estabelecimentos prisionais.

Mas ao mesmo tempo em que se acena com
argumentos favoraveis a adocao do rastreamen
to eletronico, surgem tambern questionamentos
acerca de sua compatibilidade com 0 sistema
constitucional brasileiro. As ressalvas estao rela
cionadas, sobretudo, com a garantia dos presos e
acusados em geral ao recebimento de tratamento
compativel com a dignidade da pessoa humana.
Por outro lado, questiona-se a adequacao da me
dida as garantias fundamentais relacionadas com
a privacidade e a intimidade.

o objetivo deste trabalho eprecisamente en
frentar as questoes que se colocam como eventuais
obices a adocao do sistema de monitoramento ele
tronico no Brasil, examinando a compatibilidade
da medida com os ditames de nossa Carta Magna.
Para tanto, serao apresentados os dispositivos le
gais pertinentes e os objetivosvisados pelos legisla
dores, assim como as experiencias de outros paises
em que a medida tambem esta em vigor, passando
-se, ao fim, a analise propriamente das questoes
constitucionais controvertidas, apresentando-se,
em seguida, uma proposta de solucao,



2 Aiel

A Lei 12.258/2010 teve origem no projeto

175 do Senado Federal, no ana de 2007. 0 autor,

Senador Magno Malta, justificou a iniciativa sa

lientando que a prisao deixou de ser urn contro

Ie perfeito para se tornar urn inconveniente ao

Estado, diante da impossibilidade de se manter

aprisionadas inurneras pessoas condenadas em

urn espa<;o limitado.

Registrando que paises como Estados Unidos,

Franca e Portugal utilizam 0 monitoramento de

condenados, ressaltou como argumentos favora
veis ao sistema a melhoria na insercao dos conde

nados, evitando-se a ruptura dos laces familiares e

a perda de eventual emprego, a reducao da super

populacao carceraria e a economia de recursos. No

que tange a este ultimo aspecto, 0 autor ressaltou

que 0 custo de uma pulseira eletr6nica seria de 22
euros por dia, contra os 63 euros gastos com cada

dia de detencao.
Apos advertir sobre a necessidade de criacao

de sistemas que nao tenham os inconvenientes do

carcere, tais como a impossibilidade de expansao

rapida e custo elevado, concluiu 0 autor:

o contrale monitorado de presos, ja ace ito

socialmente em alguns paises, pode substi

tuir eficientemente a prisao. A pulseira ou

chip, dizem os seus defensores, nao afetaria

a integridade fisica do presQ e permitira 0

seu convivio social. Econsiderado urn avan

co tecnologico de contrale penal. Seria urn

contrale estabelecido,atraves de satelite, sem
limites, presente no carpo do individuo onde

quer que ele fosse.

Dessa forma, ,6nclamamos os ilustres pares

aaprovacao deste projeto, que, se aprovado,

perrnitira a reducao de custos financeiros para

com os estabelecimentos penitenciarios, a

dirninuicao da lotacao das prisoes e a maior

celeridade na ressociabilizacao do apenado.

Apos tramitacao regular pelo Senado, e tam

bern, depois de receber aprimoramentos, 0 projeto

foi encaminhado it Camara dos Deputados, com a

seguinte redacao:

Altera 0 Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro

de 1940 - C6digo Penal, e a Lei 7.210, de 11

de julho de 1984 - Lei de Execucao Penal,

para preyer a utilizacao de equipamento de

rastreamento eletr6nico pelo condenado nos

casos em que especifica.

o Congresso Nacional decreta:

Art l' 0 § l' do art 36 do Decreto-Lei 2.848,

de 7 de dezembro de 1940- C6digo Penal, pas

sa a vigorar com a seguinte redacao:

"Art. 36. . .

§ l' 0 condenado devera, fora do estabeleci

mento, trabalhar, frequenter curso ou exercer

outra atividade autorizada.

...................................................................."(NR)

Art 2' as arts. 66, 115, 122e 132da Lei7.210,

de 11de julho de 1984- Leide Execucao Penal,

passam a vigorar com as seguintes alteracoes:

"Art. 66 .

v- .

i) a utilizacao de equipamento de rastreamen

to eletronico pelo condenado, quando julgar

necessario:

.................................................................. ." (NR)

"Art. 115. 0 juiz podera estabelecer condicoes
especiais paraconcessaode regime aberto, en

tre as quais 0 rastreamento eletronico do con

denado, sem prejuizo das seguintes condicoes

gerais e obrigat6rias:

....................................................................."(NR)

"Art. 122 .

Paragrafo unico, A ausencia de vigilancia di

reta nao impede a utilizacao de equipamento

de rastreamento eletronico pelo condenado,

quando assim determinar 0 juiz da execucao."
(NR)

"Art. 132 .

§ 2' .

d) utilizar equipamento de rastreamento ele

tronico.' (NR)



Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicacao.

Jana segunda casa legislativa, onde passou a

tramitar sob 0 numero 1.288/2007, apresentou-se

substitutivo ao projeto original, afinal aprovado

pelo plenario da Camara e remetido ao Senado,

em 2008, para apreciacao, 0 substitutivo proposto

pela Camara recebeu aprimoramentos no Senado

e foi aprovado com a seguinte redacao:

Altera 0 Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro

de 1940 (C6digo Penal). e a Lei 7.210. de 11 de

julho de 1984 (Lei de Execucao Penal), para

prever a possibilidade de utilizacao de equipa

mento de vigilancia indireta pelo condenado

nos casos em que especifica.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1" 0 § 1" do art. 36 do Decreto-Lei 2.848.

de 7 de dezembro de 1940 (C6digo Penal), pas

sa a vigorar com a seguinte redacao:

"Art. 36. . .

§ 1" 0 condenado devera, fora do estabeleci

mento, trabalhar, frequentar curso ou exercer

outra atividade autorizada, permanecendo re

colhido durante 0 periodo noturno enos dias

de folga.

............................................................" (NR)

Art. 2" A Lei 7.210, de 11 de julho de 1984

(Lei de Execucao Penal), passa a vigorar com

as seguintes alteracoes:

"Art. 66. . .

V- .

i) a utilizacao de equipamento de monitora

C;ao eletronica pelo condenado, quando julgar
, . "necessano;

............................................................" (NR) 3

"Art. 115. 0 juiz podera estabelecer condicoes

especiais paraconcessaodo regime aberto, en

tre as quais a monitoracao eletr6nica do con

denado, sem prejuizo das seguintes condicoes

gerais e obrigat6rias:

............................................................" (NR)

"Art. 122 .

Paragrafo unico. A ausencia de vigilancia dire

ta nao impede a utilizacao de equipamento de

monitoracao eletronica pelo condenado, quan

do assim determinar 0 juiz da execucao." (NR)

"Art. 124 .

§ 10 Ao conceder a saida temporaria, 0 juiz

impora ao beneficiarioas seguintes condicoes,

entre outras que entender compativeis com as

circunstancias do caso e a situacao pessoal do

condenado:

I - fornecimento do endereco onde reside a

familia a ser visitada ou onde podera ser en

contrado durante 0 gozo do beneficio,

II - recolhimento aresidencia visitada, no pe

dodo noturno;

III - proibicao de frequentar bares. casas no

turnas e estabelecimentos congeneres,

§ 20 Quando se tratar de frequencia a cur

so profissionalizante, de instrucao de ensino

medic ou superior, 0 tempo de saida sera a

necessaria para 0 cumprimento das atividades

discentes.

§ 30 Nos demais casos, as autorizacoes de

saida somente poderao ser concedidas com

prazo minima de 45 (quarenta e cinco) dias

de intervalo entre uma e outra." (NR)

"Art. 132 .

§ 2" .

d) utilizar equipamento de monitoracao ele

tronica." (NR)

"Titulo V

Capitulo 1

SecaoVI

Da Monitoracao Eletronica

Art. 146-A. 0 juiz po de determinar a vigi

lancia indireta para a fiscalizacao das decisoes

judiciais, desde que haja disponibilidade de

meios.

Paragrafo unico. A vigilancia indireta de

que trata 0 caput deste artigo sera realizada



por meio da afixacao ao corpo do apenado

de dispositivo nao ostensivo de monitoracao

eletr6nica que, a distancia, indique 0 horatio

e a localizacao do usuario, alem de outras in

formacoes uteis afiscalizacao judicial.

Art. 146-B. a juiz podera definir a fiscali

zacao por meio da monitoracao eletronica

quando:

1 - aplicar pena restritiva de liberdade a ser

cumprida nos regimes aberto ou seruiaberto,

ou conceder progressao para tais regimes;

II - autorizar a saida temporaria no regime

semiaberto;

III - aplicar pena restritiva de direitos que es
tabeleca limitacao de horarios ou de frequencia

a determinados lugares;

IV - determinar a prisao domiciliar;

V - conceder 0 livramento condicional ou a

suspensao condicional da pena.

Paragrafo unico, Os usuaries da monitoracao

eletronica que estiverem cumprindo 0 regime

aberto ficam dispensados do recolhimento ao
estabelecimento penal no periodo noturno e

nos dias de folga.

Art. 146-C. a condenado sera instruido

ace rca dos cuidados que devera adotar com

o equipamento eletronico e dos seguintes de

veres:

1- receber visitas do servidor responsavel pela

monitoracao eletronica, responder aos seus

contatos e cumprir suas orientacces,

1I- abster-se de remover, de violar, de modifi

car, de danificar de qualquer forma 0 disposi

tivo de monitoracao eletr6nica ou de permitir

que outrem 0 faya;
s

1Il- informar, lie imediato, as falhas no equi-

pamento ao orgao ou aentidade responsavel
pela monitoracao eletr6nica.

Paragrafo iinico. A violacao comprovada dos

deveres previstos neste artigo pcdera acarre

tar, a criterio do juiz da execucao, ouvidos 0

Ministerio Publico e a defesa:

I - a regressao do regime;

II - a revogacao da autorizacao de saida tem

poraria:

1Il - a revogacao da suspensao condicional da

pena; 5

IV - a revogacao do livramento condicional;

V - a conversao da pena restritiva de direitos

em pena privativa de liberdade;

VI - a revogacao da prisao domiciliar;

VII - advertencia, por escrito, para todos os

casos em que 0 juiz da execucao decida nao

aplicar alguma das medidas previstas nos in

cisos de I a VI deste paragrafo.

Art. 146-D. A monitoracao eletronica podera

ser revogada:

I - quando se tornar desnecessaria ou inade

quada;

II - se 0 acusado ou condenado violar os deve

res a que estiver sujeito durante a sua vigencia

ou cometer falta grave."

Art. 3° 0 Poder Executivo regulameutara a

implementacao da monitoracao eletronica,

Art. 4° Esta Leientra em vigor na data de sua

publicacao,

A Camara dos Deputados inseriu no projeto

original um capitulo especifico para a monitoracao

eletronica, ressaltando que 0 [uiz podera deter

minar a vigilancia indireta para a fiscalizacao do

cumprimento das decisoes judiciais por meio da

afixacao no corpo do apenado de dispositivo nao
ostensivo de monitoracao eletronica, que indique,

a distancia, 0 horario e a localizacao do usuario,

alem de outras informacoes uteis afiscalizacao

judicial.

Segundo 0 substitutivo, a medida poderia ser

adotada nas seguintes hipoteses: a) aplicacao de

pena restritiva de liberdade a ser cumprida nos

regimes aberto ou semiaberto, ou no caso de con

cessao de progressao para tais regimes; b) autori

zacao de saida temporaria no regime semiaberto;

c) aplicacao de pena restritiva de direito que es

tabeleca limitacao de horarios ou da frequencia a

determinados lugares; d) deterrninacao de prisao

domiciliar; e) e concessao de livramento condicio

nal ou a suspensao condicional da pena.

Para os usuarios que estivessem cumprindo 0

regime aberto, 0 projeto previa a dispensa do re

colhimento ao estabelecimento penal no periodo

noturno enos dias de folga.

a projeto estabelecia, ainda, que a monitoracao

eletr6nica seria revogada caso se tornasse desne

cessaria ou inadequada, ou ainda caso 0 acusado

ou condenado cometesse falta grave ou descum-



prisse os deveres de receber visitas do servidor res

ponsivel pela monitoracao eletronica, responder

aos seus contatos e cumprir suas oricntacoes, de

abster-se de remover, de violar, de modificar, de

danificar de qualquer forma 0 dispositivo de mo
nitora~iio eletronica ou de permitir que outrem

o faca: e de informar, de imediato, as falhas no

equipamento ao 6rgiio ou entidade responsavel
pela monitoracao eletronica.

Havia, ainda, urn artigo 4°, afinal expurgado

pelo Senado, que restringia a fiscalizacao por

moriitoracao eletronica it saida temporaria no

regime semiaberto nos dois primeiros anos de

vigencia da lei.

Encaminhado 0 projeto ao Poder Executivo,

foi sancionada a Lei 12.258, com vigencia a parte

de 16 de junho de 2010, com a seguinte redacao:
Altera 0 Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro

de 1940 (C6digo Penal), e a Lei 7.210, de II de

julho de 1984 (Lei de Execucao Penal), para

prever a possibilidade de utilizacao de equipa

mento de vigilancia indireta pelo condenado

nos casos em que especifica.

o PRESlDENTE DA REPUBLICAFace saber

que 0 Congresso Nacional decretae eu sancio

no a seguinte Lei:
Art. 1° (VETADO).

Art. 2° A Lei 7.210, de II de julho de 1984

(Lei de Execucao Penal), passa a vigorar com

as seguintes alteracoes:

"Art. 66. . .

V- .

i) (VETADO); J
......................................................................." (NR)

"Art. llS. (VETADO).

......................................................................."(NR)

"Art. 122 .

Paragrafo unico. A ausencia de vigilancia dire

ta nao impede a utilizacao de equipamento de

monitoracao eletronica pelo condenado, quan

do assim determinar 0 juiz da execucao." (NR)

"Art. 124 .

§ 10 Ao conceder a saida temporaria, 0 juiz

impora ao beneficiario as seguintes condicoes,

entre outras que entender compativeis com as

circunstancias do caso e a situacao pessoal do

condenado:

I - fornecimento do endereco onde reside a

familiaa ser visitada ou onde podera ser en
contrado durante 0 gozo do beneficio;

II - recolhimento aresidencia visitada, no pe

riodo noturno;

III - proibicao de frequentar bares, casas no
turnas e estabelecimentos congeneres.

§ 2° Quando se tratar de frequencia a cur

so profissionalizante, de instrucao de ensino

medic ou superior, 0 tempo de saida sera 0

necessaria para 0 cumprimento dasatividades

discentes.
§ 30 Nos demais casos, as autorizacces de

saida somente poderao ser concedidas com

prazo minima de 45 (quarenta e cinco) dias
de intervalo entre uma e outra." (NR)

"Art. 132 .

§ 2° .

d) (VETADO)" (NR)

"Titulo V

Capitulo I

Secao VI

Da Monitoracao Eletronica

Art. 146-A. (VETADO).

Art. 146-B. 0 juiz podera definir a fiscalizacao

por meio da monitoracao eletronica quando:

1- (VETADO);

II - autorizar a saida temporaria no regime

semiaberto;

III - (VETADO);

IV - determinar a prisao domiciliar;

V - (VETADO);

Paragrafo unico, (VETADO).

Art. 146-C.0 condenado sera instruido acerca

dos cuidados que devera adotar com 0 equi

pamento eletronico e dos seguintes deveres:

1- recebervisitas do servidor responsavel pela

monitoracao eletronica, responder aos seus

contatos e cumprirsuas orientacoes,



II - abster-se de remover, de violar, de modifi

car, de danificar de qualquer forma 0 disposi

tivo de monitoracao eletronica ou de permitir

que outrem 0 faca,
III - (VETADO);
Paragrafo unico. A violacao comprovada dos

deveres previstos neste artigo pcdera acarre

tar, a criterio do juiz da execucao, ouvidos 0

Ministerio Publico e a defesa:

I - a regressao do regime;

II - a revogacao da autorlzacao de saida tem

poraria:
III - (VETADO);
IV - (VETADO);
V - (VETADO);
VI - a revogacao da prisao domiciliar;

VII - advertencia, por escrito, para todos os

casos em que 0 juiz da execucao decida nao

aplicar alguma das medidas previstas nos in

cisos de I a VI desteparagrafo.
Art. 146-D. A monitoracaoeletr6nica podera
ser revogada:

I - quando se tornar desnecessaria ou inade

quada;
II - se 0 acusado ou condenado violar os deve

res a que estiver sujeito durante a sua vigencia

ou cometer falta grave."

Art. 30 0 Poder Executive regulamentara a

implementacao da monitoracao eletronica.

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicacao.

Ve-se do texto aprovado que 0 chefe do Poder
Executivo vetou quase que totalmente a proposta
do Congresso Nacional, calcado, segundo se de-, .
preende da mensagerrudc veto, essencialmente em
razoes de ordem orcamentaria. Foi assim que eli
minou a possibilidade de adocao da monitoracao
eletr6nica nos casos em que 0 juiz aplicar penas
restritivas de liberdade a serem cumpridas em re
gime aberto ou semiaberto ou quando conceder
progressao para estes regimes; quando aplicar pena
restritiva de direitos que estabeleca limitacao de
horarios ou de frequencia a determinados lugares;
enos casos de livramento condicional e suspensao
condicional da penal. Manteve 0 projeto apenas
para possibilitar a monitoracao eletronica nos ca-

sos de saida ternporaria no regime semiaberto e
de prisao domiciliar.

3 A experiencla de outros pafses e
ponderacoes sobreos beneffcios do
sistema no Brasil

Como visto, a proposta de adocao do monito
ramento eletr6nico no Brasil foi justificada pelo
relator do projeto, Senador Magno Malta, como
medida essencial a reducao da superlotacao dos
estabelecimentos prisionais e tambern como for
ma de reducao dos custos suportados pelo Estado
com a manutencao de cada detento inserido no
sistema carcerario.

A experiencia de outros paises em que a medida
ja foi implementada revela que as razoes expostas
sao procedentes. Estudos sobre a relacao custo
-beneficio da adocao do monitoramento eletronico
na execucao penal noutras nacoes demonstram
as largas vantagens advindas com a inovacao tee
nol6gica.

Na Inglaterra, onde 0 Home Detention Curfew
(HDC) vigora desde 1999,0 Home Office Research
Studies, orgao de pesquisa vinculado ao departa
mento de governo responsavel pela policia, imi
gracao e passaportes, e pelas aedes de combate as
drogas e ao terrorismo, publicou estudo em 2001
revelando que, nos primeiros dezesseis meses de
funcionamento do sistema de monitoramento ele
tronico, 21.400 (vinte e um mil e quatrocentos)
detentos foram inseridos no programa, dos quais
apenas 1.100 (mil e cem) retornaram ao carcere
por diversas razoes, dentre as quais 0 descumpri
mento das condicoes judiciais, 0 que representa
uma taxa de 5% (cinco por cento) do total.

Naquele pais, 0 monitoramento eletronico e
destinado apenas aos presos condenados a penas
privativas de liberdade iguais ou superiores a 3
meses e inferiores a 4 anos e e cabivel apenas no
periodo de 60 dias antes do terrnino da reprimen
da. Os estudos esclareceram que a media de per
manencia de cada detento no sistema de monitora
mento eletronico foi de 45 dias, a um custo de 880
libras por mes, 0 que representou uma economia
anual ao governo de 63,4 milhoes de libras ao ano



despesas COIn a sistema carcerario, Adernais,
ado~ao da medida acarretou uma reducao da
opula~ao carceraria de 1.950 presos somente no

rimeira ana.
No que diz respeito ao risco de reincidencia

os detentos agraciados com a liberdade vigiada,
erificou-se que a taxa de reincidencia dos presos
nseridos no sistema de monitoramento eletronico
'oi de apenas 9,3% contra uma taxa de 40,5% dos
resos que sairam do sistema prisional sem passa
em antes pelo Home Detention Curfew.

Na Australia, 0 sistema e utilizado para asse

gurar que 0 detento em goze de prisao domiciliar
~steja recolhido asua residencia nos horarios esta
belecidos, bem assim para impedir que 0 individuo
frequente lugares proibidos ou que se aproxime de
determinadas pessoas em particular, como acusa
dores, vitimas au correus, e) finalmente, para que
as autoridades possam monitorar os caminhos de
dada pessoa, sem priva-Ia totalmente da liberdade.

Nao existe naquele pais uma legislacao comum
a todo 0 territorio, sendo que cada regiao tern a
liberdade de estabelecer suas proprias normas. Em
geral, as legislacoes existentes contemplam a pos
sibilidade do monitoramento eletronico tanto de
pessoas acusadas em processo criminal ainda em
curso, como daquelas ja condenadas. Interessan
te notar que, em algumas regioes da Australia, 0

monitoramento eletronico pode ser aplicado como
uma pena autonoma, ao contrario do que se pro
punha no projeto aprovado no Brasil.

Aponta-se, tambern na Australia, como vanta
gens do monitoramento eletronico a reducao da
populacao carceraria e tambem dos custos relacio
nados com a manutencao de uma estrutura neces
saria ao funcionamento de umiistema carcerario.

Nos Estados Unidos, 0 sistema de monitora
mento eletronico foi inaugurado pelo juiz Jack
Love of Albuquerque, do Novo Mexico. Inspira
do nas estorias do Hornem-Aranha, que em urn
determinado episodic e surpreendido com urn
equipamento de monitoramento eletronico pre
SQ ao seu corpo, 0 que permite ao seu adversario
seguir todos os seus passos, 0 juiz convenceu urn
especialista em eletronica, Michael Gross, a criar
urn equipamento de monitoramento, e em 1983
sentenciou 0 primeiro acusado a prisao dornici-

liar com monitoramento eletronico. Palm Beach,
Florida, rapidamente seguiu 0 exemplo e adotou
o equipamento em seu programa de reducao da
superpopulacao carceraria. Sistemas de monito
ramento eletronico rapidamente se expandiram
nos Estados Unidos e, por volta de 1988, havia
2.300 criminosos em 32 estados que estavam sendo
monitorados eletronicamente. Dez anos depois,
mais de 95.000 equipamentos de monitoramento
eletr6nico estavam em uso.

Embora se facam questionamentos acerca da
efetiva economia de recursos pelo uso do sistema
de monitoramento eletronico nos Estados Unidos
em lugar da manutencao de crirninosos no sistema
prisional, considerando, sobretudo, que a medida
tern sido mais largamente utilizada para casos em
que, normalmente, seriam impostas penas alter
nativas comuns aos condenados, estudo do Natio
nal Audit Office, orgao independente de auditoria
das agencias e departamentos governamentais da
Inglaterra, demonstra que 0 monitoramento ele
tronico e efetivamente menos dispendioso que 0

encarceramento, alem de ajudar na reabilitacao
dos condenados por permitir que se mantenham
com suas familias. Segundo 0 referido orgao, 90
dias de monitoramento eletronico, por exemplo,
custam cerca de 5 vezes menos que a manuten
cao de urn preso no carcere pelo mesmo perlodo.
Em media, 90 dias de monitoramento eletronico
custam 1.300 libras, ao passo que a custodia em
estabelecimento prisional pelo mesmo periodo
alcanca por volta de 6.500 libras. E essa economia
poderia ser ainda maior, segundo 0 mesmo or
gao, caso nao houvesse atrasos na declaracao de
extincao da pena de condenados submetidos ao
monitoramento eletronico.

No Brasil, a lei sancionada trara grande contri
buicao na fiscalizacao do cumprimento das con
dicces estabelecidas para a concessao de prisao
domiciliar ou para 0 deferimento de saidas tem
porarias no regime semiaberto. Lamentavelmente,
os vetos opostos pelo chefe do Poder Executivo
impediram que 0 diploma legal servisse de im
portante instrumento na fiscalizacao tambern do
cumprimento das condicoes fixadas no livramento
condicional e na suspensao da pena, bem assim
nos casos de penas restritivas de direitos.



Mas, tal como sancionada a lei, nao ha como

assegurar que havera economia de recursos

publicos.
As hipoteses previstas para utilizacao do mo

nitoramento eletronico nao contemplam a substi

tuicao efetiva da pena privativa de liberdade pelo

sistema da liberdade vigiada. Em verdade, nos dois

casos prescritos na lei 0 detento, normalmente, ja

seria contemplado de algum modo com a liber
dade, sujeita a determinadas condicoes, Dito de

outra forma, nos casos ali elencados, 0 Estado ja

nao manteria 0 detento no sistema carcerario, 0

que significa que nao continuaria a ter custos com

o interno.

No regime aberto, por exemplo, como nao

existem casas de albergado, e pratica costumeira

a concessao da prisao domiciliar, a qual, ernbo

ra seja assim denominada, significa apenas que 0

condenado devera recolher-se a sua residencia ate

determinado horatio preestabelecido, em geral ate

as 22 horas, alem de ficar proibido de frequentar

determinados locais e de se ausentar da comarca

sem autorizacao judicial. E0 que se aplica nor
malmente, com 0 aval dos Tribunais Superiores,

inclusive, ao fundamento de que, nao existindo

estabelecimento aprapriado para 0 cumprimento

da pena no regime aberto, e nao se podendo man

ter 0 apenado em regime mais gravoso, deve-se-lhe

conceder a prisao domiciliar. Pois bem, neste caso,

o monitoramento eletronico servira para reforcar

a fiscalizacao do cumprimento das condicoes para

a manutencao do beneficio.
o mesmo se diga quanto as saidas temporarias,

o monitoramento eletronico sera apenas urn re

force a fiscalizacao do cumprimento das condicoes

judiciais, mas nao imp}lcara um aumento no nu

mera de detentos postos em liberdade, pois que,

eles ja ganhariam a liberdade de qualquer forma,

uma vez preenchidas as exigenclas de ordem ob

jetiva e subjetiva, notadamente, 0 tempo minimo

de cumprimento de pena e 0 merito.

Em resumo, 0 monitoramento eletroruco nao

foi idealizado como uma medida de substituicao

efetiva da pena privativa de liberdade, mas como
um instrumento de fiscalizacao do cumprimento

de beneflcios deferidos na execucao penal.

Sob 0 aspecto dos gastos publicos, mudanca
significativa pcdera ocorrer se a nova medida for

estendida para os casos em que atualmente ha a

decretacao da prisao preventiva. Se, ao inves de

impor 0 encarceramento provisorio, for possivel,

de acordo com 0 caso concreto, fixar a restricao a

liberdade por meio do monitoramento eletronico,

ai sim, podera haver substancial reducao do nu

mero de presos provisorios, 0 que podera impli
car a reducao de custos do Estado com 0 sistema

carcerario,

Note-se que, segundo dados recentes do Con

selho Nacional de [ustica, 0 Brasil tinha, em de

zembro de 2008, 191.949 presos provisorios, 0 que

representava, naquele momento, 42,97% do total

de detentos do pais.

Friso que a leinao preve a aplicacao do moni

toramento eletronico em lugar das prisoes provi
sorias, como a temporaria e a preventiva.

Nesse ponto, talvez 0 Codigo Penal e a Lei de

Execucao Penal merecam novos aprimoramentos

para que sejam efetivamente atingidos os objeti

vos tracados pelo legislador quanto a reducao de

custos e da populacao carceraria do pais.

4 Ouestoes controvertidas

o monitoramento eletronico de presos suscita

algumas questoes relativas a constitucionalidade

da medida.

De inicio, acena-se com a violacao ao direito

constitucional a privacidade. 0 monitoramento
eletronico, como e cedico, e feito por meio da fi

xacao no corpo do apenado, no pulso ou no tor
nozelo, de equipamento transmissor de sinais que

revela se ele esta no local e horario determinados

pelo juiz. Questiona-se se nao haveria nisso uma

infracao ao direito de privacidade do apenado.

Esse debate ja foi superado nos paises em que

o sistema ja esta em funcionamento. Nos Estados

Unidos, por exemplo, a constitucionalidade da

medida foi afirmada logo no inicio da decada de

1980.

o direito a privacidade e conceituado como 0

direito do individuo a nao ser foco da observacao

por terceiros, de nao tef os seus assuntos, informa
coes pessoais e caracteristicas particulares expos

tas a terceiras ou ao publico em geral (MENDES,
2007, p. 370).



10 de se ter em conta, porem, 0 entendimento
consolidado no sentido de que os direitos fun
damentais nao se revestem do carater absoluto.
Como pontifica Alexandre de Moraes, "as direitos
humanos fundamentais, dentre eles os direitos e
garantias individuais e coletivos consagrados no
art. 5°da Constituicao Federal, nao podem ser uti
lizados como urn verdadeiro escudo protetivo da
pratica de atividades ilicitas, nem tampouco como
argumento para afastamento ou diminuicao da
responsabilidade civil ou penal por atos crimino
sos, sob pena de total consagracao ao desrespeito
a um verdadeiro Estado de Direito". "as direitos e
garantias fundamentais consagrados pela Consti
tuicao Federal, portanto, nao Sao ilimitados, uma
vezque encontram seus limites nos demais direitos
igualmente consagrados pela Carta Magna (Princi
pio da relatividade ou convivencia das liberdades
publicas)." (MORAES, 2002, p. 60-61).

Trata-se de posicionamento pacifico, inclusive,
no seio do Supremo Tribunal Federal, como ilustra
o seguinte precedente:

PROCESSO PENAL. PRISAo CAUTELAR.

EXCESSO DE PRAZO. CRITERlO DA RA

ZOABILlDADE. INEPCIA DA DENONCIA.

AUSENCIA DE JUSTA CAUSA. INOCOR

RENCIA. INDIVlDUALIZA<;:AO DE CON

DUTA. VALORA<;:Ao DE PROVA. IMPOS

SIBILlDADE EM HABEAS CORPUS.

(...)
6. Na contemporaneidade, nao se reconhece

a presenca de direitos absolutos, mesmo de es

tatura de direitos fundamentais previstos no

art. 5"da Constituicao Federal, e em textosde
Tratados e Convencoes Internacionais em ma

teria de direitos humaws. as criterios e me

todosda razoabilidade e da proporcionalidade
se afiguram fundamentais neste contexto, de

modo a nao permitir que haja prevalencia de

determinado direito ou interesse sabre outro

de igual ou maior estatura juridico-valorativa.

7. Ordem denegada.
(HC 93250,Relatora Ministra Ellen Gracie,
DJe-1l7,2710612008).

Assim, parece-rne que eventual controversia
em torno do direito a privacidade sera facilmente
superada pela adocao da ponderacao dos direitos

fundamentais. Paralelamente ao direito do preso
de nao ter violada a sua privacidade, figura 0 di
reito fundamental da sociedade a seguranca e a
que os delinqiientes respondam pelos atos ilicitos
praticados. Neste sentido, penso que nao se podera
opor ao Estado 0 direito do preso a privacidade,
pois, em tal circunstancia, ede se ter em conta que
nao se estara diante de urn cidadao como qualquer
outro, mas de alguem que se pos dolosamente, ou
ao menos culposamente, em situacao distinta de
seus pares ao praticar urn crime, seja doloso ou
culposo, dando ensejo com sua conduta a relati
vizacao de seus direitos fundamentais em prol do
poder-dever do Estado de restabelecer a ordem e
de infligir ao infrator a necessaria resposta ao mal
praticado, nao s6 como repressao, mas tarnbem
como prevencao de novos delitos.

a direito do detento a privacidade devera ce
der, assim, ao interesse maior cia sociedade, sub
metendo-se ao monitoramento eletronico sem que
isso represente qualquer violacao as garantias ins
culpidas na Carta Magna.

Outro ponto relevante foi suscitado nos paises
em que 0 Estado atribui ao condenado 0 onus de
custear as despesas com 0 monitoramento eletro
nico. Grande parte dos programas de monitora
mento cobram entre U$ 100 e U$ 200 por mes do
pr6prio condenado para custeio do sistema, sendo
que ele deve ter ainda residencia fixa e urn telefone
(ALBERTA,2000). Tais exigencias poderiam sus
citar a discussao quanta a violacao ao principio da
isonomia, pois que os condenados desprovidos de
recursos financeiros nao poderiam ser beneficia
dos com a liberdade vigiada.

A discussao nao tern relevo para 0 Brasil, pois a
lei aprovada nao preve 0 custeio do programa pelos
detentos. Parece-me que tal solucao ea mais ade
quada exatamente para que nao sejalevantado aqui
o 6bice da afronta a igualdade que deve permear
o tratamento conferido a todos os presos do pais.

Acena-se, ainda, com a violacao a vedacao as
penas degradantes. A isto ha que se afirmar que
nao ha, em verdade, humilhacao ou tratamento
degradante na afixacao de equipamento de mo
nitoramento eletronico ao corpo do preso. Ao
contrario, 0 sistema permite que 0 preso deixe 0

quanto antes 0 estabelecimento prisional, para que
possa retornar ao convivio de sua familia e ao tra-
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balho,o que, por si so, revela 0 tratamento digno

dispensado pelo Estado.
A doutrina refere, ainda, que 0 monitoramento

eletronico tem sido por vezes criticado por produ

zir na familia do apenado um impacto negativo. 0
aumento da violencia domestica tem sido relacio

nado ao sistema de monitoramento. Alega-se que
as familias nonnalmente experimentam situacao

de estresse pelos telefonemas imprevisiveis, que

podem ocorrer no meio da noite, alern de danos a

autoestima do condenado e a sua reputacao peran

te a comunidade. 0 significativo estresse no seio

da familia, argumenta-se, pode servir de palco a

violencia, sobretudo porque 0 apenado ecompe

lido a passar mais tempo do que 0 usual em sua

residencia (ALBERTA, 2000).

Os estudos revelaram, no entanto, que os bene

ficios do monitoramento eletronico para as fami
lias do apenado podem superar as consequencias

negativas. Sob 0 ponto de vista do condenado, 0

monitoramento eletronico ebenefico por the per

mitir manter um emprego e ter mais contato com

seus familiares. Menos de 5% dos participantes

canadenses em programas de monitoramento

eletronico referiram interferencias negativas do

sistema na vida da familia (BONTA, 1999).

Por fim, surge a questao relativa a possibilidade

de os Estados autorizarem a utilizacao do sistema

de monitoramento eletronico, sem que ainda es

tivesse em vigor lei federal permissiva. 0 Estado

da Paraiba foi 0 pioneiro no Brasil na utilizacao
do sistema, tendo inieiado em 2008. E de se ter

em conta, porem, que a Constituicao da Republica

reserva a Uniao, com exclusividade, a competencia

para legislar sobre direito penal e processual. Como

a execucao penal esta int~amenteligada a estas
areas do direito, entendo que qualquer modificacao

legislativa a ela relaeionada deve ser implementada

necessariamente por norma federal. Dai porque 0

estabelecimento do monitoramento eletronico por

meio de norma estadual afigura-se manifestamente

contrario aos ditames da Carta Magna.

5 Conclusao

Como se pode observar ao longe deste breve
trabalho, 0 sistema de monitoramento eletroni-

co) embora suscite questionamentos acerca de sua

constitueionalidade, eperfeitamente cornpativel

com a Constituicao da Republica, desde que esta

belecido por norma federal.

Os beneficios do sistema sao notorios quanto a

reducao da superpopulacac carceraria e tarnbern

no que tange aos gastos publicos com a manuten

<;ao de estabelecimentos prisionais. As inovacoes

trazidas na Lei 12.258/20 I 0 certamente trarao

grande contribuicao para a fiscalizacao do cum

primento de beneficios como a prisao domiciliar e

as saidas temporarias em regime semiaberto. Ain

da mais util seria a nova legislacao nao fossem os

vetos opostos a aplicacao do monitoramento ele

tronico na flscalizacao do cumprimento de penas

restntivas de liberdade em regime aberto e semia

berto, do livramento condicional e da suspensao

condieional da pena, pois que conferiria maior

eficacia a atuacao do Poder [udiciario.

No tocante a economia de recursos publicos, no

entanto, a lei deveria ter previsto a possibilidade de

extensao do monitoramento eletronico em substi

tuicao as prisocs provisorias, como a ternporaria

e a preventiva, a depender do exame do caso con

creto, sobretudo em consideracao ao expressivo

numero de detentos provisorios no pais, que em

dezembro de 2008, totalizavam cerca de 43% do

total de internos.
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Constitucionalismo global dos direitos humanos

Juiza federal Daniele Maranhao Costa

o constitucionalismo como mentalidade bus

ca a transforrnacao cia postura do ser humano

em relacao ao outro, de modo que concepcoes

individuaisnao prevalec;:am em detrimento do

pluralismo, da diversidade de crencas e valo
res, inerente apropria natureza do homem.

Nos atuais estudos, essa perspectiva se rele

va essencial quando a tematica proposta ea

concretizacao dos direitos humanos em urn

constitucionalismo cosmopolita.

Palavras-chave: constitucionalismo,cosmopo

litismo, direitos humanos.

1 lntroducao

o constitucionalismo resultante das revolucoes
liberais do final do seculo XVIII da Franca e dos
Estados Unidos, bern como da evolucao politico
-juridica da Inglaterra vem sofrendo alteracoes que
repercutem no movimento da sociedade mundial.
Para conduzir esse momento, institulcoes e or
ganizacoes internas e internacionais recebem a
incumbencia de conduzir da melhor forma essas
alteracoes.

Logo no inicio, a experiencia inglesa demons
trou que a garantia dos principios constitucionais
independiam da existencia de uma carta escrita,
mas se pautavam na possibjlidade de assegurar ao
cidadao 0 exercicio de seu:direitos individuais e,
ao mesmo tempo, colocar 0 Estado em condicoes
de nao os poderviolar (MATTEUCCI, 1986: 247

248).

o formato necessario para a validade da cons
tituicao, somada it exigencia de direitos funda
mentais e humanos da sociedade, em crescente
complexidade sistemica e heterogeneidade social,
bem como it organizacao da limitacao e do con
trole interne e externo do poder, foi fundamental
para 0 surgimento da constituicao em sentido mo
derno (NEVES, 2009: 21).

o neoconstitucionalismo, voltado a efetivar
tais exigencies garantisticas, retoma 0 caminho
do jusnaturalismo, levando ao direito positivo um
conteudo moral a tal nivel que esbarra nos riscos
do positivismo ideologico. A alternativa dada pelo
movimento neoconstitucionalista agiganta 0 papel
do intcrprete, que por ter sua boa vontade traves
tida em correcao moral, culmina por enfraquecer
o direito positivo e impedir uma critica externa e
responsavel ao direito e ao sistema, que faz cor
responder 0 justo ao legal (POZZOLO, 2006: 250).

o mundo, po rem, nao restou estatico, A mo
vimentacao e a integracao da sociedade mundial
geraram conflitos nem sempre solucionavets no
ambito do Estado-Nacao, Consequentemente,
diversas ordens juridicas sao chamadas a garantir
violacoes e solucionar problemas que vao alem do
limite estatal provocando a emancipacao do direito
constitucional.

Nesse momento, a ideia de um constituciona

Iismo global faz ressurgir inumeras propostas, em
que soberania e globalizacao se digladiam para en
contrar um denominador comum, a fim de que os
conflitos mundiais possam ser solucionados dian
te de uma nova ordem mundial (SLAUGHTER,
2004).

2 Constitucionalismo global

o novo panorama mundial proporcionou, no
plano das ideias, propostas voltadas a um consti
tucionalismo internacional ou supranacional no
plano mundial. Sao modelos selecionados na obra
de Marcelo Neves', que buscam solucionar os con
flitos, manter a paz e permitir 0 relacionamento
entre os povos. Algumas propostas carregam con
teudo utopico, mas de alguma forma vern servindo

1NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. Sao Paulo: Martins
Fontes, 2009.



a construcao de uma mentalidade madura para
uma integracao pacifica e nao dominadora.

A contribuicao kantiana e de grande importan
cia para tantos quantos entusiastas da constituicao
global, por fincar seu trabalho na possibilidade de
paz e encontrar seu caminho numa federacao de
estados livres (KANT, 2008). De alguma forma,
quando se observam os parametres que foram uti
lizados em 1789,ve-se que 0 homem continua em
busca de paz e liberdade.

2.1 Republicamundialfederalesubsidiaria
(Hiiffe e Lutz-Bachmann)

Assim, Hoffe e Lutz defendem urn modelo vol
tado para a necessidade de manutencao e garan
tia da paz, nos moldes kantianos de federalismo
de Estados livres (Kant, 2008: 28-31). Entretanto,
quando impoern uma hierarquia na relacao entre 0

Estado mundial e as unidades federadas, solicitam
uma norma superior regedora de todos os Estados,
como se urn so fossem.

Para a realizacao desse projeto, a constitui
cao mundial soa imprescindivel, porem, nao se
propoe a esgotar as dificuldades dos dias de hoje,
vez que nao se concebe uma ordem politica unica
numa sociedade mundial assimetrica e fragmen
tada politicamente como a que temos (NEVES,
2009: 85-86).

2.2 Constituisaocosmopolitasemgoverno
mundial (Habermas)

A proposta habermasiana tambern busca
inspiracao no federalismo de estados livres kan
tiano. Entretanto, ao contrario de Hoffe e Lutz,
Habermas propoe a reformulacao das instituicoes
e organizacoes internaciopais ja existentes, em
especial a aNU, a fim de construir uma "politica
interna mundial" apta a viabilizar uma "cidadania
mundial" com base numa "consciencia da soli
dariedade cosmopolita compulsoria" (NEVES,
2009: 86).

Para Marcelo Neves, 0 modelo de Habermas
motiva-se pela experiencia positiva da Europa
ocidental, e nao,se adequa a uma sociedade mun
dial cheia de conflitos geopoliticos, assimetrias de
poder, desigualdades economicas e fragmcntacao
cultural (NEVES, 2009:86). Assim, a constituicao
cosmopolita sem governo mundial, mas, mesmo

assim, apoiada pelas instituicoes ja conhecidas,
poderia vir a encobrir problemas graves, mere
cedores de empenho bern mais complexos para
serem solucionados

2.3 Estatalidademundialinclusiva (Alberte
Schmalz)

Por outro lado, Albert e Schmalz nao defendem
uma proposta em formato de projeto para uma so
ciedade mundial, uma vez que a apresentam como
processo evolutivo. No entanto, aqui e observado
como projeto, por defenderem que funcoes tipicas
do Estado vern sendo assumidas por instancias no
nivel mundial. Esse movimento vern se eviden
ciando a cada dia, sem, contudo ter 0 condao de
assumir funcoes de estatalidade.

a projeto nao demonstra quaiOs seriam os pro
cessos de constitucionalizacao no plano dessa es
tatalidade, nem se haveria uma constituicao global
equivalente a constituicao do estado. Para Neves, a
proposta representa projeto utopico, controverso,
cuja adequacao a sociedade mundial e duvidosa
(NEVES, 2009: 87-88).

2.4 A perspectiva do direito internacional
publico

a projeto no ambito do direito internacional
publico mostra-se de forma diferenciada, uma vez
que se busca dar carater constitucional a uma or
dem que ja existe. As organizacoes internacionais,
tomadas como representantes da politica interna
cional, transportaram para suas cartas uma carga
constitucional inadequada a uma constituicao em
sentido moderno, por nao terem equivalencia com
a "aquisicao evolutiva da sociedade moderna", no
dizer de Luhman (NEVES, 2009: 91).

Para Neves, no ambito do direito internacional
publico, a Liga das Nacoes e, posteriormente, a
Carta das Nacoes Unidas, bern como os tratados
internacionais, deram urn norte vertical a forma
sao de estruturas mundiais complexas a fim de
controlar 0 poder e afirmar os direitos humanos
(NEVES, 2009: 91). Isso repercute no grande en
trave que Neves ve para uma solucao razoavel dos
conflitos mundiais, traduzido na subordinacao po
litica do direito internacional publico as grandes
potencias mundiais, em especial quando distin
guem os Estados poderosos dos Estados fragcis,
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num completo "imperialismo dos direitos huma
nos" (NEVES, 2009: 93-96).

3 Koskenniemi e 0 constitucionalismo
como mentalldade-

Das tendencias e modelos existentes, resta claro
que 0 sonho de viver-se numa confederacao de
republicas livres ao modelo kantiano toma forca e
volta a ser discutido apos 0 final da Segunda Guer
ra Mundia!, quando a paz passa a ser preocupacao
de todos os povos. 0 formato que essa vontade se
apresenta nas discussiies internacionais alcanca,
desde uma expectativa de paz e desenvolvimento,
ate uma visao colonialista negativa. Isso porque
a sociedade complexa impoe que se abandone 0

legalismo positivista para adotar urn direito efetivo
e legitimo.

Nesse sentido, Martti Koskenniemi defende 0

constitucionalismo baseado na ideia kantiana de
liberdade, 0 que conecta 0 constitucionalismo com
o direito internacional. Isso se da porque 0 ideal
de liberdade kantiano nao se atem a urn Estado ou
a urn costume especifico, nem a urn conjunto de
normas juridicas, mas funda-se numa lei concebi
da universalmente, em que se tenha a capacidade
de escolher a propria vontade (KOSKENNIEMI,
2007: 9).

Dai porque a transicao do estado de natureza
para 0 estado da legalidade, longe de pautar-se na
forca da lei, finca suas bases na retidao moral dos
interpretes e aplicadores da lei, donde concluir que
os juristas, e nao as normas positivas, constituem
-se no nucleo real do direito (KOSLENNIEMI,
200~ 11). l

Esse projeto diferenciad~, ao buscar a regene
racao moral dos aplicadores do direito", transfere
a eles a responsabilidade de encontrar 0 significa
do das norrnas, de forma a elevar suas inclinacoes
nessa busca, deixando bern claro que sua principal
virtude deve ser 0 born senso, visto que 0 mero
entendimento nao the supre 0 julgamento natural
(KANT, 1995: 133-134).

2 Traducao mais aproximada de Constitucionalism as a Mindset.

3Autoritas Interpositio, no dtzer de Kant.

o diferencial dos estudos de Koskenniemi
sulta numa busca equilibrada do born senso, se
abdicar do tecnicismo das leis. Para ele, os fell
menos da desfornalizacao do direito, da fragme
tacao e do imperio silo elementos imprescindive
para na construcao de urn novo caminho. Nil
abdica, porem, das normas, tampouco permit
a ditadura dos aplicadores do direito. Propii
criticarnente, admitindo 0 universalismo, que;
em respeito a individualidade, se deve aceitar as
diferencas.

Assim, quando Koskenniemi propoe 0 cons
titucionalismo como mentalidade, abandona as
reformas as instituicoes e dirige-se ao pro fissional
do direito, num projeto constitucional de rege
neracao moral e politica (KOSKENNIEMI, 2007:
18). Com isso, retoma a liberdade de Kant, que
espelhada na autonomia da vontade e na auto de
terrninacao, baseia-se na libertacao dos instintos
do homem e acima de tudo 0 reconhece como "ci
dadao do mundo", detentor de direitos perante
todos os Estados.

4 Constitucionalismo global
cosmopolita

As inumeras vertentes de constitucionalismo
global que se apresentam dificultam as possibilida
des de sucesso do constitucionalismo cosmopolita,
uma vez que impiiem a participacao de organi
zacoes e instituicoes ja existentes, ou utapicas,
como unicas opcoes a garantir a dignidade do ser
humano.

o "constitucionalismo como mentalidade" se
ajusta de forma especial a proposta do cosmopo
litismo, uma vez que a reforma moral pretendida
somente pode ser viabilizada se puder assegurar
a pessoa garantias de vida digna em meio a rnun
dializacao, 0 constitucionalismo global sabe que
a etica constitucional sempre foi global e, assim,
busca a defesa de valores politicos, que caminham
rumo a fraternidade (CUNHA, 2010).

Quando se fala em constituicao global e mun
dializacao, geralmente admite-se que os valores
silo universais e por isso as normas podem ser
universalizadas. Essa possibilidade e vista como
a unica forma de garantir os direitos humanos a



todos, -se, porern: de onde provern a verdadeira
concep<;ao dos direitos humanos? E, ainda: quais
sao enfim os valores universalizaveis?

Historicamente, 0 constitucionalismo se fun
damenta em nocoes basicas do bem comum, mas
volta-se muitas vezes a uma arquitetura estatica,
que discrimina a heterogeneidade das forrnacoes
culturais. Dessa forma, a construcao de uma or
dem mundial cosmopolita, vista superficialmente,
busca difundir os direitos humanos, vinculando-se
ao universalismo cego, que impoe 0 poder cultu
ral dos paises que conseguiram dominar, seja pelo
poderio econornico, seja pela forca militar.

Dai entao se observa um fen6meno reativo,
como a responder a globalizacao feita de forma
a homologar, sem universalizar; comprimir, sem
unificar? (MARRAMAO, 2007). Em revide, surge
a politica da diferenca, como mecanisme de defesa,
que culmina por proliferar inumeras 16gicasiden
titarias, de forma a insistir na viabilidade de ou
tras culturas, frente a massificacao. Assim, 0 unico
cosmopolitismo permitido e0 cosmopolitismo da
diferenca, que toea 0 individuo unicamente, como
membro de uma comunidade mundial, e 0 aceita
em sua particularidade.

6 Cosmopolitismo dos direitos humanos

o novo cosmopolitismo, retomado nos idos da
decada de noventa, deu orientacao a uma politica
dos direitos humanos. Porern, se a diferenca do
ser humano nao puder vir a ser notada, a dissemi
nacao dos direitos humanos tornar-se-a uma luta
opressora, pois quando Kant alinha suas normas
eticamente, nao deixa de cinciliar as necessida
des de um mundo segmentado e desigual na busca
de solucoes efetivas para a realizacao dos direitos
cosmopolitas, em especial dos direitos humanos
cosmopolitas.

Entretanto, a necessidade etica de se propa
gar os direitos humanos vem em conjunto com a
funcao operacional do direito, gerando um mo
vimento em que a mundlalizacao do direito se
faz atraves da propagacao dos direitos humanos.
Nada possui apelo tao forte quando a necessidade
de dar as pessoas uma vida digna e respeitavel
(ALLARD; GARAPON, 2005: 8).

Dai por que a Declaracao Universal dos Di
reitos Humanos merece ser valorizada, tendo em
vista 0 reconhecimento multipolar e multicivili
zacional dos povos, de maneira a sinalizar que os
instrumentos internacionais devem se completar
e modificar, sob as perspectivas transnacionais e
transcivilizacionais, para alcancar a legitimidade
global.

Naturalmente que 0 empenho nao etao sim
ples, especialmente se for considerada a concepcao
ocidental dos direitos humanos. Dessa forma, os
direitos humanos so podem vir a ser reconhecidos
pela maior parte da populacao da terra, se forem
reconceituados, adaptando-se aos anseios, visoes,
tendencias e perspectivas das outras populacoes
cuja cultura e rellgiao sao diferenciadas. Dai a im
portancia da flexibilizacao para tornar os direitos
humanos legitimos.

George Galindo lembra que 0 mais importante
observar eque a Declaracao Universal dos Direitos
Humanos registrou que nao ha limites para prote
<;ao dos direitos humanos, (GALINDO, 2008: 10)
e por isso, ao se ado tar uma postura cosmopolita
real, em que as diferencas sejam observadas, mais
que se abrigar os valores da ordem ocidental, da-se
inicio a novas descobertas socials.'

Diante dessas avanacoes,
locam: a prirneira
minha

(ARENDT, 1989)
pilares, de forma evolutiva; e a
direito cosmopolita nao pretende universalizar
os povos, mas faze-los dialogar, a fim de
racionalmente 0 cumprimento tao-somente de
normas garantidoras da dignidade humana.

Para tanto, 0 desafio consiste em pensar-se uma
categoria juridica, no caso 0 direito cosmopolita
dos direitos humanos, como uma forca normati
va que existe independente de sua identificacao
com 0 poder do estado soberano, ou mesmo com

4"Entre 0 ser inicio e ser tim, a Declaracao Universal dos Direitos

Humanos nos ensina que ainda que a barbarie se instale entre
nos, nunea se esgotara a possibilidade de um novo Infcio e um
novo 11m" (GALINDO,2008: 10).



organismos internacionais, uma vez que reflete os

valores morais fundantes da vida social.
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Jurisdlcao constitucional: controle de constitucionalidade
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1. Jurisdlcao constitucional

1.1 Nocao
Eurn sistema de providencias judiciais especi

ficas tecnico-jurldicas, com fundamento na Cons
tituicao, que objetiva garantir 0 exercicio regular
das funcoes estatais.

Pensar, assim, com Kelsen, e, contudo, aproxi

mar-se da conceituacao do Direito como objeto cul
tural adotada pelo autor deste trabalho, sobretudo,
ha mais de vinte anos, quando perftlhou 0 metodo
logico-lingufstico de cornpreensao do fen6meno
juridico que e urn[ato, estritrmente, social. Sob essa
otica, a jurisdicao, seja ou nao a constitucional, e
essencial it sociedade, entendida, a jurisdicao, como
mecanismo de dizer 0 direito, no caso concreto de
demanda, reconhecido, apenas, ao magistrado.

1Professor Emerita da Universidade Federal da Bahia, em cuja

Paculdade de Direito leciona no Programa de Pos-graduacao.

ProfessorEmerita da UniversidadePresbiteriana Mackenzie (Sao
Paulo).ProfessorTitular,por concurso de tltulos e de provas, de
Direito Civil e de Legtslacao Tributaria, on Paculdade de Direito
da Universidade de Sao Paulo (USP). Advogado on Bahia e em
Sao Paulo

Dentre os objetos do conhecimento, 0 cultural
eo mais sensivel porque ele, sendo real, tern exis
tencia, esta na experiencia e e valorado positiva
au negativamente, por isso que, 0 valor sendo
uma qualidade desse objeto, 0 sujeito cognoscente
nao tern neutralidade quanta a ele, necessitando
de tecnicas para afastar-se axiologicamente, por
exemplo, quando tern de julgar.

Essas tecnicas representam, como se demons
trara nas linhas abaixo, a tentativa de neutralida
de axiologica do julgador, especialmente, no caso
constitucional, desde as peculiaridades da norma
juridica constitucional: sua estrutura, suas eficacia
e efetividade. Assim, 0 autor deste trabalho conti
nua reafirmando 0 que tern escrito':

o texto articulado da Constituicao consiste no
que se chama de Constituicao juridica ou formal
(expressao escrita dos fatores reais do poder) em
contraposicao it denominada Constituicao essencia
ou material que exprime a vontade politica exis
tencial daquelas forcas (fatores reais de poder) que,
afinal, a outorgam.

Esse texto e 0 reposit6rio legislado dos direitos
politicos, civis, economicos e sociais que, moder

namente, por ela sao veiculados. Talvez, por cau
sa da forma com que se apresenta, essa sua parte
conhecida como dogmatica, nao tenha gerado as
duvidas que 0 seu preambulo tern experimentado;
mas, hoje, agasalha normas que ensejam caracte
rizacoes, seja quanto aos aspectos de suas eficacia,
efetividade, interpretacao e integracao, seja quan
to it possibilidade de hierarquizacao entre essas
normas.

o texto articulado e, assim, 0 que se costuma
chamar, especificamente, de parte dogmatica; al-

2Cf. Edvaldo Brito. A Constituicdo de 1988 e as normas progra~

maticas. In. GeorgeSalomao Leiteet aLConstituicdo e efetivida

de constitucional. Salvador: EditoraJusPODIVM. 2008, p. 61-69.
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guns excluem do seu seio a estrutura do poder for
mal (formas de Estado e de governo) a que deno
minam de parte organica, Este texto, de qualquer
sorte, tem forma de norma juridica.

A Ciencia do Direito stricto sensu tem -se ocu
pado, exaustivamente, do tema norma juridica.
Contudo, vale a advertencia de que a influencia do
positivismo logico, tentando fazer crer com 0 seu
logicismo", que 0 tratamento cientffico do Direito,
enquanto objeto do conhecimento, e 0 analitico
da norma como unica modalidade de apreciar
-lhe a natureza deontica, assim, tern operado cer
tos efeitos de resistencia naqueles que veem, na
experiencia, a vida do Direito.

Essas advertencias sao relernbradas porque as
pr6ximas linhas con tern estudo analitico da nor
ma, porem, na medida em que ele se torna uti! it

afirrnacao de que, sob tal aspecto, que e estrutural,
a norma juridica constitucional nao se distingue
de qualquer outra, no mundo juridico e porque,
tambem, nessas ditas linhas, de outro lado, avul
tara a norma como objeto da semi6tica juridica
pela reta da pragmatica da comunicadio humana,

uma vez que, somente sob esse angulo, a norma
juridica constitucional difere das demais normas
do mundo juridico, ao ensejar urn modo singular
de emissao como mensagem ao receptor, no que
se refere it eficacia, it efetividade, it interpretacao,
it integracao.

1.1.1 Estrutura

Analiticamente, a norma juridica e urn juizo
porque e um ato do cspirito, urn ato intelectual,
atraves do qual se afirma ou se nega uma coisa
de outra, expressando-se na proposicao que e a
enunciacao desse juizo. ,

Embora se possam exp;'imir juizos com uma
so palavra (sim, chegou, quis, etc.), em regra a
proposicao (expressao do juizo) e bin aria, ob
viamente, pOl'que consta de dois termos. Logo, 0

juizo tanto pode ser expresso por uma proposicao
binaria, como mediante uma s6 palavra', Mas os

3Cf. Direcao filosofica, assim definidapor CARNAP,a qual acen

tua, exageradamente, 0 aspecto loglco - cf.Ulrich Klug. Logics

jurldlca. Trad. J.e. Gardella. Bogota Editorial Temis. 1990, ns.

247 e segs.

4Cf. Estevao Cruz. Compendto de filosofia. 4" ed. Porto Alegre.
Ediciio da Livraria Globo. 1944, p. 307 a 312.

dois termos sao 0 sujeito e 0 predicado, portanto,
o enunciado e urn discurso que traduz a relacao
entre eles. A norma juridica e, desta forma, uma
proposicao, 0 que equivale a dizer, um juizo. Pois
bem: analiticamente, ela vem sendo apreciada sob
essa 6tica a fim de extrerna-la de outras normas,

nao juridicas (morais, do trato social, religiosas,
tecnicas, etc.), e, nesta linha, a norma juridica
seria distinta pelo modo como vale (questao da
validade); pela sua espedfica estrutura hipotetico
-disjuntiva ou, simplesmente, hipotetica (questao
da hip6tese de incidencia e da sancao): pelo modo
do seu entrelacamento num conjunto (problemas
das fontes do Direito e do seu sistema piramidal
ou em cadeias de normas origens)",

Analiticamente, a norma juridica nao eaprecia
da na reta da pragmatica da comunicayiio humana,

ate porque se 0 fizesse, afastar-se-ia da sua pretensa
teoria pura do Direito. Assim, e uma apreciacao
incompleta, ainda que seja uti! ao mister do jurista,
essa concepcao a que se estuda como concepcao
normativa do Direito. Deve-se entender, entao,
que ela nao deve ser contraposta it chamada con

cepciio institucional do Direito. 10: neste entendi
mento que este trabalho acrescenta uma dessas
concepcoes it outra. A abordagem que se segue
sera, primeiramente, essanormativa, porqueeim
portante, avaliar a questao da estrutura hipotetica
da norma (disjuntiva ou simplesmente hipotetica)
no contexto da Constituicao que e uma lei exclu
siva quanto ao seu entrelacamento no conjunto
(sistema juridico); depois, a abordagem sera a ins

titucional porque ha singularidades na eficacia,
na efetividade, na interpretacao e na integracao
das normas componentes da parte dogmatica da
Constituicao.

As proposicoes sao classificadas em simples e
compostas, conforme, respectivamente, constem
de uma s6 proposiciio ou de mais de uma. A juri

dica e composta e e da especie, identificada quan
to a materia, que consiste em afirmar ou negar
o atributo do sujeito. Se tal se faz sem condicao,
diz-se que a proposicao e categ6rica; se, sob uma
condicao, e hipotetica. Esta comportando uma sub
divisao: condicionais, conjuntivas e disjuntivas;

5Cf.TercioSampaioFerraz Junior. A Clencia do direito. 2" ed. Sao
Paulo.EditoraAtlasS.A., 1988,p. 57.



estas ultimas sao aquelas que estabelecem uma in
compatibilidade unida a uma altemativa"; ou seja:
as proposicoes hipoteticasdisjuntivas sao expressas
por duas alternativas que se excluem entre si. A
teoria egol6gica do Direito conclui que a estrutura
l6gica da normajuridica erevelada sob esse ultimo
tipo de proposicoes.

Enveredando-se mais por este caminho, pode
-se afirmar que a proposiciio juridica eurn juizo
hipotetico do tipo disjuntivo. Para Kelsen, por
exemplo, ehipotetico, mas a norma juridica nao
ejuizo, porque nao e"enunciado sobre urn obje
to dado ao conhecimento. Ela eantes, de acordo
com 0 seu sentido, mandamento e) como tal, co
mando, imperativo", ainda que, sendo "expressa
em linguagem, isto e, em palavras e proposicoes,
pode ela aparecer sob a forma de enunciados do
mesmo tipo daqueles atraves dos quais se consta
tam fatos'".

Nao e, porem, a opiniao exposta neste trabalho,
isto porque, ha tempo reconheceu-se que as nor
mas juridicas nao sao urn mandamento". Prevale
ce, hoje, a tese da forma de urn juizo hipotetico,
Insista-se, pois, que, apesar de Kelsen afirmar que
a norma juridica nao eurn juizo, as snas investiga
coes, (estudando a particularidade do verbo dever
sercomo c6pula que fundamenta toda uma L6gica
do dever servalida para 0 Direito, muito diferen

te da L6gica do ser que vale para as ciencias que
estudam a "Critica da Razao Pura"), conduzem
it estrutura l6gica hipotetica da norma: "dado A
deve ser B", ou seja: dado que ocorra isto, devera
ocorrer aquilo; dado 0 fato de ter 21 anos de idade
e de ser normal 0 funcionamento psiquico, deve
ser a plena capacidade civil"'.

J
'if

6Cf. Bstevao Cruz,ob. cit. p.312.

7Cf Hans Kelsen. Teoria pura do direito. 3a ed. Trad. de Ioao
BaptistaMachado.Coimbra.Armenia Amado - Editor.Sucessor,

1974. p. 111.

8 Cf. ci Santi Romano. Pragmentos de urn diccionaria juridico.

Trad. Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin. Buenos

Aires: Ediciones Iurldicas Europa-America. 1964. p. 245; Carlos

Cassia. Lavaloraci6n[uridica y la ciincia del derecho. Buenos Ai

res. Ediciones Araya, 1954, p. 61;Tercio Sampaio FerrazJunior,
ob. cit., p.60.

9 Cf Carlos Cassia. La teroria egologica del derecho y el concepto
[uridico de libertad. 2aed. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1964,p.
139.

Palmilhado 0 dito caminho, enfim, chega-se,
dando razao, a Cossio com a concepcao egol6gica
que se orienta pelo objeto (a conduta humana em
sua interferencia intersubjetiva) nesse carater es
timativo que ele tern, exatamente, porque a norma
nao contem mando nenhum; "a norma simples
mente diz que dado 0 fato da liberdade civil de
uma pessoa, deveser 0 fato de nao matar e dado 0

fato de matar deve ser 0 fato de sua prisao, 0 ob
jeto, assim representado, ea Conduta Hurnana. A
norma, enquanto objeto, eurn conceito, quer dizer,
urn objeto l6gico e nao urn objeto real; 0 objetoreal,
representado, intelectualmente, por esse conceito,
ecerta conduta humana"!",

A norma, nesses termos, e0 pensamento de
uma conduta em liberdade; ea estrutura l6gica
da experiencia juridica; ea classe tipica de con
ceitos de que se utiliza 0 jurista para mencionar
a realidade juridica no conhecimento cientifico
ou, 0 que e0 mesmo, e0 modo de juizo com que
opera seu intelecto ao formar aqueles conceitos.
Faz, entao, valoracao juridica e eesta que leva ao
reino dos objetos culturais: "e 0 sentido de urn

objeto egologico, como razao do dito objeto; e0

sentido de uma conduta humana em sua interfe
rencia intersubjetiva. Aqui, a atitude que cabe ao
jurista para apreender este dado por compreensao,
tambern euma adequacao necessaria e fixa: uma
interpretacao pre-norrnativa, base que 0 faz obter,
sob metodo emplrico-dialetico, a estimativa posi
tiva do Direito".

Por sua vez, seguido esse metodo, 0 conteudo
dogmatico da experiencia juridica, leva aos mais
diversos objetos, os quais estao, efetivamente,

mencionados por imputacao normativa tais como
os objetos ideais quando a norma menciona alga
rismos como na prescriciio ou nas legitimas he
reditarias; os objetos logicos como a analogia; os
objetos naturais como 0 ana civil, 0 ano solar, ou
como as doencas profissionais no campo do direito
do trabalho; os objetosculturais como decorre da
referencia aos bans costumes.

o exposto faz crer que a norma alude a esses
objetos e, portanto, a dados da experiencia juri
dica, razao pela qual vale adotar metodologia no

10 Cf. Carlos Cossio, ob. cit. (La teorla egologica l...J). p. 531 (La
valoracion [...J) p.61.



14 Cf. Teoria geraldas normas. Trad. e revisao de Jose Florentino

Duarte. Porto Alegre. Sergio Antonio Fabris, Editor, 1986, p.
181.

violacao da primeira seja essencial para 0 Direito,
entao, precisa-se qualificar a primeira como norma
primaria e a segunda como secunddria - e nao
o contrario, como 0 foi por mim anteriormente
formulado. A norma primaria pode, pois, aparecer
inteiramente independente da norma secundaria.
Mas, etambern possivel que uma norma expressa
mente formulada, a primeira, isto e, a norma que

impoe uma conduta determinada geralmente nao
aparec;a,e apenas apareca a norma secundaria, isto
e, a norma que estabelece a sancao, Desta forma
forrnulam-se reiteradamente normas juridicas nas
modernas leis"!',

Cossio, antes dessa revelada mudanca de posi
cao, ja havia invertido os dois elementos: a norma
que descreve a conduta, a do relata, ea endonor
ma e esta por ele formulada em primeiro lugar; a
do cometimento ea perinorma e vern em segundo

lugar.
Nestes terrnos, pois, a norma juridica edisjun

tiva e imputa sancao. E sao estes termos que evi
denciam os elementos da relacao juridica na linha
da pragmatica: fato temporal e0 fato juridico ou 0

acontecimento descrito como 0 propulsor da rela
cao juridica, criando dever pan 0 sujeito obrigado e
direito subjetivo para 0 sujeito pretensor; prestacao
ea conduta do sujeito obrigado em face do preten
so; a partir da verificacao do fato temporal; sujeito
obrigado e0 sujeito passivo ou a pessoa que tern 0

dever a cumprir face ao titular do direilo subjetivo;
sujeito pretensor e0 titular do direito subjetivo,
isto e, 0 sujeito ativo ou aquela pessoa que tern a
prerrogativa de exigir a prestacao: nao-prestacao
e0 ilicito ou seja a ocorrencia do descumprimento
do dever pelo sujeito obrigado, como consequen
cia da liberdade humana; sancao e consequencia
juridica imputada a nao-prestacao.

E, pelo exposto, que se pode afirmar: esta estru
tura dual (endonorma e perinorma) esgota toda a
linguagem juridica.

Esta f6rmula emelhor do que a do positivismo
l6gico, seja porque, fugindo da concepcao man
damental, insere no contexto juridico a conduta
humana pensada em liberdade tal qual ocorre na

11.d. As estruturas lOgicas e 0 sistema do direito positive. Sao
EDUC/Editora Revista dos Tribunals, 1977, p.29.

Ienrlk von Wright. Norma y accion - una inves

Garcia Ferrero. Madrid: Editorial

11 cr. Ch. Perelman, prefdcio aIntroducci6n a In logtcajuridica,

ediciio francesade 1965, de Georges Kalinowski. Buenos Aires:
EUDEBA. 1973. Sabre 0 tema, lela-se Miguel Reale. 0 Diretto
como experlencia. Introducao aepistemologia juridica. 2a ed.
Sao Paulo: Saraiva, 1992.
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estudo do Direito, que a tenha como urn dos seus
elementos, para evitar a "teoria de ache", mas sem
optar pelo exagero de adotar somente as abstracoes
logicas, dado que a vida do Direito nao ea 16gica,
mas a experiencia",

o exposto, afinal, faz optar pela f6rmula egolo
gica da estrutura 16gicada norma contendo, como
ocorre, tambem, na formulacao kelseniana, dois
elementos basicos como duas proposiciies norma
tivas porque dizem 0 que deve ser e nao 0 que e,
como 0 fazem as proposicoes descritivas ou mera
mente enunciativas.

Ede Lourival Vilanova12 a lernbranca de que 0

dever sere0 operador diferencial da linguagem das
proposicoes normativas, urn de cujos subdominios
e0 do Direito. Advirta-se, de logo, que a identi
ficacao desse dever ser; tao festejado pela escola
analitica, nao se consegue com a imaginaria teoria
pura, mas sim com a interferencia humana no cur

so da natureza, isto e, com aquilo que von Wright"
chama de ariio. A proposicao eidentificavel como
normativa quando se considera todo 0 repert6rio
em que medra, 0 qual resulta do entendimento
conjunto das concepcoes normativa e institucional
do Direito. Pelo angulo da concepcao normativa
consegue-se, apenas, ver 0 relata; somente a con
cepcao institucional visualiza 0 cometimento.

Esses dois elementos basicos contidos na nor
ma, Kelsen denomina-os de norma primaria e nor
ma secundtiria, enquanto Cossio, de endonorma e
perinorma.

Kelsen dizia que era secundaria a norma que

determina a conduta devida e primaria a que des
crevia a sancao. Em escrito posterior, ele modifi
cou 0 pensamento. Sao suas as seguintes palavras:

"Se se admite que a distincao de uma norma que
~

prescreve uma conduta determinada e de uma
norma que prescreve uma sancao para 0 fato da



realidade; seja porque casa 0 relata com 0 come

timento.
Se bern que, na sua obra postuma, Kelsen (que

morreu em 19/04/1973) deixou modificada a sua
opiniao anterior numa serie de aspectos - como
dito linhas supra - para admitir, por exemplo,
formulacoes em razao das formas de normas juri

dicas nas modernas leis. Edele, nessa fase, a lem
branca de que a estrutura dual pode apresentar
uma parte da norma inteiramente independente

da outra.
Assim, cumpre, de logo, recordar que norma

juridica nao e0 simples artigo do documento nor
mativo, porque se cornpoede dispositivos (artigos,
paragrafos,incisos, itens, alineas) que podem estar
em urn mesmo discurso normativo, au em mais
de urn, considerando-se, sobretudo, 0 seu modo
de entrelacamento no conjunto (fontes do Direito
e seu sistema).

Esta observacao avulta quando se trata da
Constituicao porque essa independencia, ao ocor
rer, tera de ser verificado 0 entrelacamento no seu
contexto, dado que ela eurn discurso normative
exclusivo no sistema, nao permitindo integraciio
senao dos seus dispositivos entre si; solucionando
antinomias e colmatando lacunas dentro de si ou,
quando muito - se ela propria 0 admitir - com
fontes expressamente indicadas".

A conclusao ea de que, na parte dogmatica, que
tern forma de norma juridica serao identificadas,
sob 0 aspecto estrutural, normas juridicas como
proposicoes hipoteticas disjuntivas, consequente
mente, de duas proposicoes uma enunciativa, a
do relata (endonorma) e a outra que prescreve a
sancao, a do cometimento (perinorma). Este come-,
timento nao se configura, wenas, na linguagem
verbalizada do emissor da mensagem normativa,
quando esta imputa a sancao, mas, em todo 0 re
pertorio convencionado que eobjeto de analise
na reta da pragmatica da comunica~ao humana.

Nao fosse esse repertorio e, em nada, uma nor

ma juridica constitucional seria distinta das demais
componentes do sistema juridico, porque, no pla
no da estrutura logica da norma juridica, nao ha
diferenca de uma para a outra.

,-:---------
~ Cf., por exemplo, 0 § 2° do art. 5° da Constitutcao.

Pensando-se, assim, ha de admitir-se a inte
gracao da parte dogmatica da Constituicao com
o seu preambulo e com sua parte das disposicoes
transitorias, nao so, para) as vezes, formarern, no
seu conjunto, uma norma juridica constitucional,
mas tambem, para dirimir antinomias e colma
tar lacunas geradas no exclusivo sistema interno
constitucional; para admitir-se, nele, a hierarqui
zacao, entre si, das normas juridicas que 0 com
poem, classtficaveis em categorias como simples e
principios; para admitir-se a peculiaridade dessas
normas quanto a eficacia, efetividade, interpreta

~ao e integracao.
Tudo isto porque, se 0 pensamento for, somen

te, 0 do modelo analitico da Ciencia do Direito,
nao se tera 0 repertorio da norma juridica consti

tucional como experiencia e, entao, sera 0 pensa
mento incompleto.

1.1.2 Eficacia e efetividade

A eficacia e efetividade da norma juridica cons
titucional, sempre, foi objeto de reflexao, sobretu
do, por causa do entendimento tradicional sobre
sua qualificacao, em certo angulo, como sendo 0

tipo chamado de norma programatica.
o proprio signo eficacia nao tern univocidade,

assim, diverge se a concepcao for a normativa ou
se for a institucional do Direito. Aqui, porem, bus
cando superar a divergencia, adota-se a convencao
e nao esta ou aquela das concepcoes, por entende
-las complementares, entre si.

Nesta linha, afirma-se que a norma e eficaz

quando irradia efeito, ou seja, quando produz re
sultados.

E mais: a eficacia eurn pressuposto da efetivida
de, porque somente se estabiliza aquela norma que
eapta a gerar conseqiiencia, isto e, tern urn relata

capaz de ser recebido pelo destinatario" de modo

16 Desttnatarto eDutro signa sem univocidade. A ideia menos am
bigua, e aqui adotada, ea de que 0 receptor da norma juridica
tida como pensamento da conduta humana na sua tnterferencia

intersubjetiva (receptor: 0 juiz 0 edo legislador; a comunidade

pretensora 0 edo iegislador e do juiz: em retroallmentacao, 0

legislador 0 eda comuntdade pretensora, 0 edo doutrinador,
o edo juiz). Veja-se sobre as divergenclas semanticas, as nega
tivas e as afirmacoes sobre 0 seu existir: Kelsen, Teor'la general
del Bstado, p. 71 e 72; Santi Romano, Fragmentos l...J, p. 239 e
segs.: Miguel Reale, 0 direito como experlencia (Introducao a
epistemologia juridical, 23 ed. Sao Paulo:Saraiva, 1992, p. 173 e
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a que nao ocorra desconfirmacao" e, em havendo

esta, ocorra a sancao, tudo formando uma "relacao
de adequacao":" entre relato e cometimento, com

o que ja se ingressa no campo da efetividade,

o tema da eficacta e bern a prova do inaceitavel

da concepcao normativa, enquanto unica modalida

de de estudar 0 objeto cultural charnado Direito, ou
como modelo exclusivo da Ciencia do Direito, Pontes

de Miranda" e exaustivo ao aprecia-lo, a partir da

nocaoque empresta a relaiiio jurldica, ao revelar que
as relacoes inter-humanas sao fatos do mundo, os

quais, ao ocorrerem desencadeiam certa consequen
cia. Seu magisterio legou a preocupacao que se deve

ter quanto aos tipos de eficacia conforme a relacao
juridica seja basica, ou seja intra-juridica, a que ele

denominou de eficacial.
Importante, neste ponto, e destacar que ele per

cebeu que 0 tema da eficacia cresce de sensibilidade

por ser tenuea sua diferenciacao com 0 da efetividade

ou 0 da validade da norma e,por isso,deve-se evitar
confundi-Ios,especialmente,porque a eficacia sera

objeto de mais de uma apreciacao,
Trilhando esta vereda, Miguel Reale" aponta para

uma eficacia social que, ao inves de dizer respeito a

competencia dos orgaose aos processos de producao
e de reconhecimento do Direito, seria 0 seu cumpri

mento efetivopor parte da soeiedade, no plano social:

efeitos sociais que uma regra suscita atraves do seu

cumprimento, razao porque, em sentido amplo, 0

Direito pressupoe urn minimo de eficacia.
Na linha da pragmaiica da comunicacao hu

mana, forcoso e tomar 0 tema pela mensagem 0

segs.; Celso Lafer, prefacio ao livre Poder e legitirnidade de Jose
EduardoFaria, Sao Paulo: Ed. Perspectlva, p. 10ell.

17Desconfirmacao euma das patojogias e urn dos paradoxes da

interacac que deve existir na relflfaoentre emtssor e receptor da
mensagem, na cornunicacao humana, espectalrnente, quando
estes dois polos sao:a fonte normativa (0 ernlssor) e 0 ctdadao (0

receptor)porgue eles podem influenciar a efefividade da norma.
Portanto;o retorno receptor/emissor, no repertcrto jurfdtco, ja~

rnais pode sec a desconfirmacao, isto e, a conduta de ignorar a
definlcao do "eu" de outrem, rejeltando-o. Por lsso, nesse reper

tcrio, 0 comettmento tern de tnregrar 0 disc ursa normativo.

18 Cf. Tercio Sampaio Perraz Junior, 'Ieorla da norma juridica: en
saio de pragrmitlca da comuntcacdo normativa. Rio de Janeiro.
Porense, 1986.p. 131.

19Cf. Tratado de direito privado, tomo 1, os.117 e segs: tomo V,

ps.102 e segs, 4aed. Sao Paulo:Ed. Revlsta dos Tribunals, 1983.

20Cf. Ltcoes prcliminares de direito, 17a ed. rev.e atual. Sao Paulo:
Saraiva, 1990,p. 112e segs.

mais purificada possivel de ambiguidade, 0 que
se consegue mediante 0 respeito as relacoes que

os signos dessa mensagem propiciam quando ba

tizada nas aguas da linguagem tecnica e cientifica

que constitui 0 objeto (0 Direito) ou com que se

fala sobre ele.

Do exposto, colhe-se que a norma e efieaz

quando emitida pela fonte a quem a convencao
atribuiu 0 poder (aptidao para gerar conseqiiencia:

eficacia formal) e tern urn relato como mensagem

a ser recebida pelo destinatario sem possibilidade

de ele 0 desconfirmar com sucesso ("efieaeia" social

ou, propriamente, efetividadei.
Assim,trabalha-se na area da acepcaoampla em

que se reconhece, como pressuposto, urn minimo
de eficaciaao Direito e se pode distinguir eficacia e

efetividade e, com muito mais propriedade, ado tar

a Iicaode Jose Afonso da Silva" de que e premissa

o enunciado: "nao ha norma constitucional aiguma
destituida de eficacia, Todas elas irradiam efeitos

juridicos, importando sempre numa inovacao da

ordem juridica preexistente a entrada em vigor

da Constituicao a que aderem, e na ordenacao da

nova ordem instaurada", No mesmo sentido e 0

pensamento de Ruy Barbosa" que sepuita as du
vidas, afirmando que nao ha numa Constituicao
clausulas,a que se deva atribuir meramente 0 valor

. moral de conselhos, avisos ou licoes. Todas tern a

forca imperativa de regras, ditadas pela soberania

nacional ou popular aos seus orgaos,

o tecido da Constituicao juridica enseja tais

consideracoes a fim de que se compatibilize com

a Constituicao real e, assim, legitime a jurisdicao

especifica que a materia reclama, pois, no pensa

mento kelseniano, ela e elemento do sistema que
garante 0 exercicio regular das funcces estatais,

1.2,1 Natureza, Especies
Essas funcoes tern por fim gerar 0 direito posi

tivo, por isso, a sua natureza e a de atos juridicos

dos quais decorrem as normas juridicas de duas

especies:

21 Cf Aplicabilidade das normas constituclonals. Sao Paulo. Edi

tora Revista dos Tribunals, 1968,p. 75.

22Cf. Comentartos aConstttuicao federal brasileira, coligidos e
ordenados por Homero Pires. II vol. Sao Paulo:Editores Livrai

raAcademlca e Saraiva& Cia., 1933, P. 489.



atos de criacao de direito;
b) atos de execucao do direito criado.
o primeiro grupo e 0 da legislaciio ou da pro-

ucao do direito, onde se situa a lei. 0 segundo
ngloba a execurrao ou a aplicacao do direito e con
stiria na simples reproducao, Assim, se essas fun
oes nao se opoern, ao contrario, coordenam-se,

impoe-se falar, com Kelsen", de legislador negativo

que e 0 juiz operando uma funcao estatallegisla
tiva, "urn ato - por assim dizer - de legislacao

egativa.Urn tribunal que e competente para abo
ir leis - de modo individual ou geral- funciona

como urn legislador negative" e falar, com Nino",
de legislador racional, ou seja, 0 juiz, uma vez que
as funcoes estatais de execucao, afinal dizem 0

direito (jurisdictio) e nao poderiam consistir em
imples reproducao do direito criado, ate porque, a

ganmtia da Constituicao firma-se na regularidade
dos atos de execucao das leis.

Por esta razao 0 sistema de contrale da cons
titucionalidade ha de envolver os orgaos jurisdi
cionais de declaracao de inconstitucionalidade e
aqueles que, incumbidos dos atos de execucao,
nao descurem de examinar se estao trabalhando,
dentre tantas, com as normas que, efetivamente,

asseguram a forca da Constituicao.

1.3 Osistemadecontroledeconstitucionalidade
Ha de atribuir-se a urn sistema as garantias ne

cessarias aprotecao da Constituicao,
Muito se tern discutido se 0 sistema A ou B

e concentrado ou difuso, sem distinguir-se entre
controle de constitucionalidade e declaracao de
inconstitucionalidade.

Declaraciio e ate privativo de orgao jurisdi
ciona!' 0 controle e operad~por quantos orgaos
estejam incumbidos dos atos de execucao das leis
e, entao, sob essa otica, vale identificar sistemas
concentrado e difuso.

23cr. Hans Kelsen. Teoria geral do dlrelto e do estado. Trad. Luis

Carlos Borges. Revisao teenlea Pericles Prado. Sao Paulo: Mar

tins Fontes; Brasilia: Editora Universidade de Brasilia, 1990, p.
261.

2,j
Cf. Carlos Santiago Nino. Consideraciones sabre la dogmattca

juridica (can referenda particular a la dogmatica penal) Mexi

co: UNAM - Instituto de Investigaciones [urldicas, 1974, p. 85
101.

1.3.1 Sentido lato
Os orgaos de controle jurisdicional sao pravas

de que 0 Judiciario excluiu dos outros dois poderes
a funcao de unicos entes ativos do Estado, mas
a Constituicao de 1988 inova, em relacao a isso,
quando institui, explicitamente, 0 controle politico

stricto sensu de constitucionalidade, mediante a
sustacao, pelo Legislativo, de atos normativos do
Poder Executivo que contenham excesso regula
mentar (cf. 0 inciso V do art. 49 da Constituicao.

Tal situacao, porem, nao implica atribuir ao
legislativo a[uncao jurisdicional, porque a mesma
Constituicao enseja interpretacao sistematica pela
qual somente admite a jurisdicao unica, em face da
exclusividade deferida ao judiciario para somente
e1e poder apreciar lesao ou ameac;:a a direito do
respectivo titular.

Themistocles Brandao Cavalcanti" responde a
qualquer duvida em torno da prerragativa de outra
ente politico, que nao 0 judiciario, para exercer as
funcoes estatais de execucao, ao admitir que qual
quer orgao pode deixar de aplicar lei por conside
ra-la inconstitucional, afirmando que a apreciacao

da validade da lei em face da Constituicao e funcao

do [udiciario, porern e Iicito ao ente aplicar 0 pre
ceito constitucional, autcexecutavel, desprezando
a lei ordinaria que 0 contrarie, porque aquele que
tern a responsabilidade de aplicar a lei pode empre
gar a maior na hierarquia em detrimento de outra.

1.3.2 Sentido estrito
Aqui, cuida-se de funcao privativa do juiz. 0

magistrado, por exemplo, no Brasil nao sa declara

a inconstitucionalidade de atos normativos como,
na busca das suas legitimidades, a constituciona

lidade deles. Somente a ele e deferida essa funcao
estata!.

1.4 Hist6rico

1.4.1 No mundo
A Inglaterra, surpreendentemente, e 0 berco

do contrale de constitucionalidade. E surpreende
porque la toda a soberania pertence ao Parlamento
e, assim, nao deveria haver contrale das funcoes

25Cf Do controle de constitucionalidade. 1" ed. Rio de Janeiro:

Porense, 1966, p. 177 e segs.



estatais de Iegislacao, ate porque a ideia de Cons
tituicao juridica, portanto, escrita e sistematizada,

vern dos Estados Unidos de 1787 e somente vai
it Europa pelo caminho da Franca de 1791'6 que
ostenta, historicamente, a segunda norma dessa
natureza.

Mas, lembra Osvaldo Aranha Bandeira de
Mello", os atos do parlamento nao poderiam ser
irritos, como 0 seriam aqueles contraries ao direito
natural, ao direito humano, ou it razao, ou repug
nante ou impossivel de ser cumprido. E aduz: "nao
sao esses direitos os que 0 judlciario defende ao
declarar certas leis inconstitucionais? A concep
<;ao do judiciario como guarda da Constituicao
- escreve BLACK" - existiu no sistema Ingles e
foi imaginada como urn baluarte contra os abusos
do rei e do parlamento em muitas ocasi6es dignas
de reparo",

Antes de tudo isto, e born lembrar, tarnbem,

que a tradicao fazia do rei, senhor absoluto do po
der, 0 unico repositorio do saber interpretar a lei,
quando 0 magistrado tivesse duvidas. Era a epoca
francesa do refer« au legislateur, seguida pela fase
do referefacultatif, em que a interpretacao de uma
lei era do legislativo, ate chegar ao tempo do refe

re necessaire quando urn dissidio jurisprudencial
exigia consulta, tambern, ao legislativo.

Esta e a evolucao entre os seculos XVII e XIX,

quando a construriio pretoriana norte-americana,
por obra e graca de Marshall, inaugura 0 tempo
do rnonopolio jurisdicional do controle de cons
titucionalidade, por uma corte de justica, com
o julgamento do caso William Marbury contra
James Madison, na sessao de fevereiro de 1803 do
Supremo Tribunal dos Estados Unidos da Ame
rica do Norte, certamente, louvado nos arts. III,
secao 2' e VI". Disse ele: <Ynula e toda lei oposta

26Cf. Edvaldo Brito. Limites da revisac constitucional. Porto
Alegre. SergioAntonio FabrisEditor.p. 36.

27 Cf. A teorla das constituicoes rfgtdas. Sao Paulo: publicacao da
Prefeitura do Municipio de Sao Paulo. 1948, p. 96-98.

28 Cf. H. C. BLACK. Handbook of the American Constitutional

Law, 1910,p.84, citado por Osvaldo Aranha Bandeira de Mello,
ob. cit. p. 98.

29Cf.art. III, secao 2a: Thejudicial Powershall extend to all cases,
in law and equity, arising under this Constitution, the laws of
the United States, and treaties made, or which shall be made,
under their authority. Art.vl. This Constitution and the laws of
the United Stateswich shall be made, under the authorityof the

aConstituicao. [...] Se, pols, os tribunais tern por

missiio atender a Constituicao e obserwi-la e se a

Constituicao esuperior a qualquer resoluciio ordi

naria da legislatura, a Constituicao e nunca essa

resoluciio ordinaria, govemara 0 caso a que am

bas se aplicam. [...] aspoderes da legislatura siio
definidos e limitados; e para que esses limites niio

possam se tornar confusos ou apagados, a Consti

tuifdo eescrltar",
Chegados ao seculo XX ocorre a ideia da Corte

Constitucional, nao mais por construcao pretoria

na, porem, insculpida no texto da Constituicao
escrita (Constituicao austriaca de 1920), com a
forrnulacao kelseniana de rnonopolio do controle
de constitucionalidade, surgindo 0 controle con

centrado, pelo qual somente urn orgao tern com
petencia para declarar a inconstitucionalidade. 13,
assim, sobretudo, na Alemanha: 0 Tribunal Cons
titucional Federal, 0 Bundesverfassungsgertcht tern
poderes amplos face ao legislador, tern-nos para
exercer 0 controle da validade das proprias normas
constitucionais veiculadas pelos orgaos competen
tes para a reforma do texto, apesar da idolatria da
lei, do imperio do positivismo rigido, consideran
do-se que se reconhece que 0 juiz tern sempre uma
parte importante na criacao do Diretto".

A chamada Lei Fundamental de Bonn, pro
mulgada em 23 de maio de 1949, urn dos textos
constitucionais europeus de elevado prestigio
juridico, e 0 autentico introdutor do sistema de
controle concentrado, ao dispor, no item (1) do
seu art. 100, sobre a suspensao do processo por
urn tribunal, toda vez que considerar inconsti
tucional uma lei de cuja validade dependa a sua
decisao, se se tratar da violacao da Lei Funda
mental. 0 controle difuso, diversamente, atribui a
qualquer magistrado a competencia para apreciar
a questao, ainda que caiba recurso ate a curul do
sistema de controle.

Lembre-se, de logo, a inexistencia de urn con
trole misto, ou ele e concentrado, como 0 alemao

ou ele e difuso, como 0 brasileiro.

United States, shall be the supremelaw of the land.

30Amerlco Lobo. Decisoes constitucionaes de Marshall. Tradu

zidas por America Lobo. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional,
1903, p. 1, 26 e 25, respectivamente.

31 Cf. EdvaldoBrito. Limitesda revlsao constltuctonal, p. 85*86.



1.4.2 No Brasil
A inspiracao norte-americana, pelas maos de

Ruy Barbosa, deu 0 modelo brasileiro, cuja fonte,
diversamente, nao foi pretoriana, mas a Consti

tui<;ao de 189l.
Alfredo Buzaid", ao referir-se ao texta da pro

pria Constituicao de 1891 como introdutor do
cantrale jurisdieianal da constitucionalidade, no
Brasil, art. 59, § 1°, recorda que essa faculdade ja
existia na Constituicao Provisoria de 22 de junha
de 1890 (art. 58, § 1°, "b") e no Decreto 848, art.
9",paragrafo unico, letras "a" e "b", A Constituicao
de 1891 dispunha sobre 0 recurso para a Supremo
Tribunal quando se questianasse sobra a validade
au a aplicacao de tratados e leis federais e a decisao
do tribunal estadual fosse contra ela. Esse autor
giza a importancia da Lei 221, de 20 de navembro
de 1894 que no seu art. 13 estabelecia recursa para
a judiciario, a fim de anular ata administrativo
decorrente de lei manifestamente incanstitucianal
autarizanda 0 magistrada a negar aplicacao aas

cases ocorrentes.
A evolucao do sistema patrio propiciou, na

Constituicao de 1946, a hipotese de suspensao,
pela Senado, da execucao da lei, declarada in
canstitucianal, pela Supremo Tribunal Federal
(art. 52, X, CF). Nesse mesmo texta narmativa
aperfeicoou-se a representacao de inconstitucia
nalidade da Constituicao de 1934 (art. 34, § 2°),
regulada pela Lei 2.271 de 22/07/1954, cuja art.
1° atribuia ao Procuradar-Geral da Republica
submeter ao Supremo Tribunal Federal a exame

e ata que Ihe chegasse ao conhecimento e que
infringisse os preceitos assegurados no art. 7°,
VII,da Constituicao.

A historia dessa medida ~l:nicapassa pela Lei
4.337,de 1%611964, que revagou a Lei 2.271/1954,
regulando a declaracao de lnconstitucionalidade

ara as efeitos do art. 7°, VII, da Constituicao de
946 referente a atas de poderes estaduais que
iessem a infringir qualquer das principios asse
uratorios do federalisma. A legitimidade ativa

era do Procuradar-Geral da Republica, fosse por
conhecimento proprio, fosse par provocacao de
qualquer interessado.

3:!;----------
CE. Da acao direta de declaracdo de inconstitucionalidade no

direito braslleiro. Sao Paulo: Saralva, 1958, p. 30.

Passa, outrossim, pela Emenda Constitucio
nal16, de 26/11/1965, que ampliau a legitimidade,
para alern dos casos referidos de protecao ao prin
cipia federalista, dando ao Procuradar-Geral da
Republica a atribuicao de exercer, com exclusivida
de, 0 juizo de admissibilidade, par isso, cabendo
-Ihe a prerrogativa de encaminhar a representaciio
ao Supremo Tribunal Federal.

Chega-se, afinal, aConstituicao de 1988 plas

mando a sistema de controledifuso, no plano lato,
permitindo que qualquer orgao de execucao exer
era-a, nos termas da licao de Themistocles Brandao
Cavalcanti, vista linhas acima. E, sob 0 aspecta es
trito, deferindo a exclusividade jurisdicional, mas,
sern 0 monopolio de qualquer orgao integrante
do Poder Iudiciario e amplianda a legitimidade
ativa (art. 103).

Consequentemente, a sistema brasileiro difuso
de jurisdicao constitucional esta assim esquema
tizada:

1. Contrale in abstrato
l.l Supremo Tribunal Federal

1.1.1 ADlN - acao direta de in
constitucionalidade

1.1.2 ADC - acao declaratoria de
constitucionalidade

1.1.3 ADPF- argiiiyao de descum
primento de preceito funda
mental

1.1.4 ADlO -ayaodiretadeincons
titucionalidade por omissao

1.1.5 Reclamacao
1.1.6 MI - mandado de injuncao

1.2 Tribunais de Iustica dos Estados
1.2.1 Representacao de Inconstitu

cionalidade
2. Controle incidenter tantum (controle in

concreto)

Discute-se, em face desse sistema, se 0 Superior
Tribunal de [ustica ecompetente para declarar in
constitucianalidade incidenter tantum. A resposta
que, aqui, se da eafirmativa, cansiderando-se 0

que foi dito sabre 0 contrale de canstitucionalida
de em sentido lata. Se 0 sistema edifuso, assim, se
desde 0 juiz de 1° grau epassivel 0 cantrole, pela
via da exce~iio, imaginc-se 0 Tribunal da Federa-

- If ~ ?cao .. , par que nao.
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Questao relevante e, tambem, a da possibili
dade de controle in abstrato das normas juridicas
constitutivas de direito criado pelo Municipio que
a construcao pretoriana do Supremo Tribunal Fe
deral soludona mediante a ADPF33.

1.4.2.5 Problemasdocontrolecleconstitucionalidade
Trata-se de um juizo sobre normas e nao sobre

fatos.
a exercicio desse controle erige 0 magistrado

em um legislador negativo, tal como insculpido por
Kelsen,prestigiando 0 juiz que, na fuga para a lei,
viu-se esvaziado".

a processo respectivo eobjetivo; nao permite
composicao subjetiva ou inter-partes.

E incompativel com tecnicas similares aquelas
introduzidas por emendas constitucionais ado
tando sumulas e efeitos vinculantes, eficacia erga
omnes, repercussao geral e processos repetitivos,
considerando que essas tecnicas sao ofensivas do
juiz natural.

2 Inconstitucionalidades das reformas
constitucionais

2.1 ReformadotextodaConstituisaojuridica.
Limites

a tema atina com 0 exercido do poder cons
tituinte. a autor deste trabalho tem tido a opor
tunidade de defender que essa categoria juridica
epeculiar, por isso, distingue-se da competencia
reformadora do texto por ele produzido".

Ha distincao entre 0 poderconstituinte e a com
petencia reformadora do texte por ele produzido.

Assim, a autenticidade ao poder constituinte
esta na legitimidade que possui para elaborar a
Constituicao juridica e que tem fonte nas atri-

33Cf. Manoel Carlos de Almeida Neto. 0 novo controle de cons

tttuctonalldade municipal. Rio de Janeiro: FORENSE, 2010, p.

166-169.

34 Cf. Edvaldo Brito. A teorta do contrato e 0 contrato com pessoa

a declarar no projeto de codigo civil. Tese para professor titular

de direito civil da Faculdade de Direito da Untversidade de Sao
Paulo - USP. Sao Paulo: edtcaodo autor. 2001. P. 293.

35 Cf. Edvaldo Brito. Limites da revisao constltuctonal. Porto Ale

gre, Sergio Antonio Fabris Editor, 1993.

bUi~8es que lhe sao inerentes e no procedimento a
ado tar para cumprir essas atribuicoes,

Por isso, nao se confundem a natureza desse
podere a do impropriamente chamado podercons
tituintederivado, que emera competencia, por isso,
nao pode ser considerado como um podere, muito
menos, "constituinte derivado" - esta expressao
euma contradicao em termos. Enfim, aquele, 0

poder, euma potencia, este, 0 derivado, emera
competencia.

a processo constituinte de reforma tem proce
dimento diverso daquele mediante 0 qual se ela
bora a Constituicao juridica.

Rigorosamente, por ser potentia, 0 podercons
tituinte efundacional ou originario, porque inau
gura uma ordem constitucional ou instaura uma
outra ordem completamente nova ao acionar a
sua eficacu: atual. Nao ha, nesses terrnos, poder
constituinte constituido ou derivado, nesse pro
cesso de revisao, mas, sim, 6rgaos com competen
cia para promover modificacoes na Constituicao
[uridica, observados os limites dessa atribuicao,
quais sejam:

1. materials

1.1. explicitos

1.2. implicitos
2. circunstanciais

3. temporais

Poder constituinte eum poder juridico, com
prerragativa originaria, constituindo-se em uma
categoria cujos elementos sao soberania, pluralis
mo, sociedade civil, entendido como uma eficacia
atual, isto e, como produto da atuacao das forcas
reais de poder expressas pelos nucleos de decisao
formados pelos grupos sociais que, integrantes da
sociedade civil, participam da formacao da vonta
de coletiva e, efetivamente, institucionalizam-na

criando uma ordem juridica nova.
No plano logico, esse podereuma "forca histo

rica efetiva, apta a realizar os fins a que se propoe
[...J, a plena consumacao do fato, a plena consu
macae do seu objeto que ea criacao de uma ordem
nova'?",

36Cf. Sanchez Agesta. Prtncipios de teorla polttica. 7aed. 3"reim
pres sao. Madrid. Editoriales de Derecho Reunidas, 1990, p. 331.



A sua titularidade e a fonte capaz de produ
zir urna decisao eficaz sobre a natureza da ordem
nova,expressando 0 permanente estado de nature
za dessasforcas com atividade diferida porque elas
('stao, sempre, aptas a serem exercidas, sempre que

motivadas. Entender assim, importa em fazer um
corte abstrato, num procedimento metodol6gico
sobre a realidade social, sem vinculos historico
.culturais, sem ideologias que se contraponharn,
sem consciencia de valores novos; enfim, com
reflexoes institucionais. Edesta forma a Iicao de
LourivalVilanova quando, para circunstancia si
milar, a da revolucao, traca 0 procedirnento me

todologico.37

Potencia e um tipo especifico de poder, de po

testade, ou seja, em termos de Camoes", euma
prerrogativa de gabarito divino, de arbitrio sem
condicionantes, salvo aquelas que consistem nos
objetivos permanentes da sociedade civil que 0

legitima, dentre os quais os direitos e as garantias
fundamentais do homem, preservados pelo direito
internacional. Logo, a fonte normativa assim ca
racterizada representa uma autoridade suprema
cujas atribuicoes nao derivam de nenhuma outra
autoridade forrnalmente constituida, Ao contrario,
e competencia, quando derivam.

o legislador que reforma 0 texto da Constitui
~ao juridica, quando 0 emenda ou quando 0 revi

sa tem a sua atribuicao derivada da Constituicao
juridica cujo poder que a elabora e a autoridade
que pratica 0 ato de criacao chamado de regra de

competencia a qual prescreve as condicoes para que
esseato sejavalido e, por isso tenha forca normati
va,Saotres essas condiiiies, conforme 0 magisterio
de Alf Ross": l' - as que indicam a pessoa ou as

I
pessoas qualificadas para realiZar 0 ato de criacao,
2' - aquelas que outorgam as atribuicoes dando os
limites da materia objeto da regra que ha de ser

37 cr. Teoria jurfdica da revolucao. In. As tendencies atuais do di
reito publico. Rio de Janeiro. Porense, 197,p. 454.

38 cr. Luisde Camoes. Os Lusladas, 123 ed. Sao Paulo.Edtcoes Me
lhoramentos, p.94, 95, 178,286,337.

}9 Cf. Sabre el derecho y la justlcia. Trad. de Genara R. Carrie.

Buenos Aires, EUDEBA Editorial Unlversitarla de Buenos
Aires, 1963,p.78 e segs. E1 concepto devalidez youtros ensayos.
BuenosAires. Centro Editorial de America LatinaS.A., 1969,p.
49 segs.

criada por essas pessoas; 3' - aquelas que descre
vern 0 procedimento de criacao.

A Constituicao de 1988,ao formular a regra de

competencia reformadora no § 4° do seu art. 60,
nao outorgou atribuicoes de modificar 0 regime
juridico da separacao dos Poderes, nem 0 dos di

reitos e garantias fundamentais do indivlduo, tal
como 0 fizeram as Emendas 3, de 17/03/1993, e
45, de 08/12/2004. A Constituicao formulou 0

modelo de uma jurisdicao constitucional, como
sendo a de urn juiz natural na perspectiva de
urn Estado Dernocratico de Direito promotor
do desenvolvimento econornico e do bern-estar
social, uma vez que deu atribuicoes a um Supre
mo Tribunal Federal como corte constitucional
sem peiasno processamento e no julgamento das
acoes dos titulares do chamado direito subjetivo

publico de ariio.
Essas peias sao: a eficacia erga omnes, 0 efeito

vinculante, a sumula vinculante e a repercussao
geral. Elasvieram pela via de emenda modificadora
da competencia do Poder Iudiciario, atentando,
assirn, contra 0 nucleo irreformavel atingindo 0

direito subjetivo publico ao juiz natural.

2.2 Cerceamentodedefesaedeacessoaprot~o

jurisdicional

o plano hist6rico revela que a alinea "a" do
item I do art.l02 da Constituicao, originariamente
e com singela redacao, outorgava competencia ao
Supremo Tribunal Federal para processar e julgar
acao direta de inconstitucionalidade de lei ou de
ato normativo federal ou estadual. 0 dispositivo
completava-se com um paragrafo - obviamente,
unico - dando competencia, tambem, para apre
ciar a "argiiicao de descumprimento de preceito
fundamental".

A alteracao desse dispositivo mexeu com dois
principios que vincularn direitos fundamentais, 0

da separaoio dos poderes e 0 dos direitos individuais,

no caso, ao juiz natural.
A sumula vinculante e os efeitos vinculantes

levam ao efeito erga omnes, ou seja, ao efeito do
julgado contra todos, 0 qual ha de ser, necessaria
e expressarnente, declarado pelo julgado e valera
para todos os casos iguais.

Dificil, contudo, e identificar essa igualdade
considerando-se que a vida nao sendo logica, cada
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caso ha de ser, sempre, urn caso, por isso, a logica
que 0 julgado der para colher a identidade sera,
sempre, discutivel.

A eficacia erga omnes, por ser cabivel somente
nas circunstancias descritas na norma constitucio
nal (§ 2° do arU02, com a redacao dada pela EC
45, de 08/12/2004) ensejou 0 efeitovinculante, pois,
embora a eficacia seja contra todos, ela nao dava
efetividade a Constituicao no sentido de que pode
haver, com a aplicabilidade desse efeito vinculante
associado a eficaciaerga omnes, decisoes contrarias
as prerrogativas individuais de cada sujeito de di
reito, titular de faculdades juridicas peculiares em
termos diversos aos do julgado de efeitovinculante
e que, fatalmente, seriam reconhecidos, no caso
concreto, se nao fosse a vinculacao.

As circunstancias descritas na norma consti
tucional supra mencionada sao: a) decisao defi
nitiva de merito; b) proferida nas acoes diretas de
inconstitucionalidade e declarat6rias de constitu
cionalidade; c) vinculacao, apenas, para os demais
orgaos do Poder [udiciario para a adrninistracao
publica direta e indireta nas esferas federal, esta
dual e municipal.

)a a sumula vinculante nao se confunde com
isto, porque esta pode abranger, tam bern, 0 Poder
Legislativo, na medida em que: a) a decisao versar
sobre materia constitucional; b) for adotada pelo
quorum de dois tercos dos membros do Supremo
Tribunal Federal e c) for iterativa.

A repercussao geral e uma categoria introduzi
da no texto constitucional, tambern, por emenda,
a de numero 45, de 08/12/2004, consistindo no
dever de 0 interpositor do recu~so extraordinario
demonstra-la nas questoes co~titucionais discu
tidas no caso, a fim de propiciar 0 juizo de admis
sibilidade da medida pleiteada, manifestado por
dois tercos dos membros da Corte, uma vez que
esse e 0 quorum de recusa do recurso.

A Lei 11.418, de 19 de dezembro de 2006, rege
a materia em nivel infraconstitucional, tal como 0

requer a lei maior e circunscreve a repercussao a
relevancia econ6mica, politica, social ou juridica
que ultrapasse os interesses subjetivos da causa.
Outrossirn, havera repercussao geral sempre que
o recurso extraordinario impugnar decisao con
traria a sumula ou jurisprudencia dominante do
"T' .. :h,,1"'l'll

3 Efetividade dos direitos fundamentais

Sem necessitar concordar com a distincao en
tre sistema concentrado e controle concentrado,
feita por Sergio Servulo da Cunha", tern ele razao
quando aponta a reacao conservadora represen
tada pelos: a) interesses do presidencialismo im
perial; b) interesses do abstencionismo judicial do
controle in abstrato.

Pontua que 0 presidencialismo imperial tem
armas destrutivas, inaceitaveis, como a medida
provisoria, 0 efeito vinculante e a acao declarato
ria de constitucionalidade, que agridem 0 nosso
controle difuso atingindo a funcao do juiz natural
que, devendo examinar a lide, considerando que
cada caso e um caso, nao se pode comportar, senao
sob a aplicabilidade das peias ja faladas anulat6rias
da efetividade da Constituicao e impeditivas da
eficacia social.

E condui, apropriadamente, afirmando que
"ao exito aparente e transitorio dos autoritaris
mos sucedera, sernpre, a reafirrnacao das liberda
des" e, lembrando jean Cruet, citado por Carlos
Maximiliano: "a tendencia racional para reduzir
o juiz a uma funcao puramente autornatica apesar
da infinita diversidade dos casos submetidos ao
seu diagn6stico, tern sempre e por toda parte so
cobrado ante a fecundidade persistente da pratica
judicial".

Que Deus, assim 0 permita, proteja-rios.
Arnem,

40Cf. Introducao aedicao brastletra de Hans Kelsen. Iurlsdtcao
constituclonal. 23 ed. Sao Paulo: Martins Fontes, 2007.



Da critlca ao paradigma solipsista': uma analise das decis6es

proferidas nos casos de beneflcio por incapacidade

1 lntroducao

o presente artigo efruto de reflex6es pessoais,

accrca do papel do magistrado na solucao dos li
tigios processados sobre 0 rito da Lei 10.259/2001,
nos quais a controversia cinge-se, ordinariamente,
ao reconhecimento de direitos subjetivos indis
pensaveis amanutencao do minimo existencial.

De fato, a escolha do criterio valor da causa,
para fins de fixacao de competencia dos juizados
especiais federais, trouxe, como consectario na
tural, 0 ajuizamento de milhares de demandas
de cunho securitario, nas quais segurados e seus
dependentes pleiteiam beneficios previdenciarios
ou assistenciais.

Dentre estas, destacam-se, em virtude da sua
preponderancia numerica, aquelas relacionadas

aos beneficios de aposentadoria por invalidez e
auxilio-doenca, previstos nos artigos 42 e 59 da
Lei 8.213/199l.

As aludidas prestacoes previdenciarias distin
guem-se, precipuamente, pela extensao e duracao
dos efeitos advindos do evento incapacitante sobre
a capacidade laborativa do filiado ao RGPS. Deste
modo, por forca dos referidos dispositivos legals,
devera ser concedida a aposentadoria por invali
dez para 0 segurado que for considerado incapaz
e insusceptivel de reabilita~a6 para 0 exercicio de
atividade que the garanta a~ubsistencia; por sua
vez, 0 auxilio-doenca pressup6e a existencia de
incapacidade do segurado, por mais de 15 (quin
ze) dias consecutivos, para 0 trabalho ou para a
atividade habitualmente exercida.

I Relative ou pertencente ao solipsimo. 0 solipsismo pode ser de

finldo como a radicalizacao do subjetivismo, como a teoria 
ao mesmo tempo gnosiologlca e metaffsica - segundo a qual a

consciencta aqual se reduz todo 0 existente ea consciencia pro
pria,meu "eu 56" (MORA,J.Ferrater - Dtcionortode Filosofia. 23

edicao. Sao Paulo: Edicoes Loyola, 2004, p. 2732).

Juiz federal substituto Fabio Stief Marmund

Entretanto, em inumeras lides dessa natureza,
verifica-se que 0 ato judicante constitui apenas um
exercicio de vontade do interprete, "como se a reali
dade fosse reduzida asua representacao subjetiva'".
Como exemplo concreto dessa "assujeitacao" do
objeto, neste caso, tem-se a adocao, pelo orgao jul
gador, de criterios nao previstos na legislacao (tais
como idade, condicao social, etc.), com 0 fito de
conceder ou negar determinado beneficio, mesmo
que arevelia da prova produzida nos autos'.

Impoe-se, por conseguinte, investigar se eva
lida a solucao dada pelo juiz que, interpretando
as normas juridicas aplicaveis ao caso, emprega
signos nao previstos pela lei, com 0 objetivo de
"fazer justica no caso concreto". Para elucidar esta
questao, entretanto, faz-se necessario responder
a uma outra pergunta: quais sao os limites da in
terpretacao?

2 Dos limites da lnterpretacao

A interpretacao constitui labor essencialmente
produtivo, eis que constitutivo da norma; contudo,
o interprete nao eonipotente no seu exercicio, uma

vez que 0 texto baliza 0 seu espa~o de movimen
tacao, Por conseguinte, a atividade interpretativa
"consiste em concretizar a lei em cada caso, isto e,
em sua aplicacao'", respeitada a barreira imposta

2STRECK, Lcnio Lutz. 0 que e isto - decido conforme minha

consctenctat 2" edlcao. Porto Alegre: Livra ria do Advogado,

2010, p. 19.

3Importante rememorarrnos que nestes litigios a controversta diz

respetto frequenternente it verificacao da existencia, grau e per

manencta da incapacidade, motive pelo qual toda a prova produ

zida direciona-se a esse tim. Logo, ecorreto afirmar que, nestes

casos, a correta tutela jurisdicional (ou seja, aquela adequada a
Constltuicao) encontra-se fundamentalmente subordinada ava

loracao racional dcsse conjunto probat6rio.

"GADAMER, Huns-Georg. Verdade e Metodo. Traces fundamen

tais de uma hermeneutica filos6fica. 1999. p. 489.
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pelos signos lingulsticos contidos na proposicao
legislativa. Este e, portanto, 0 primeiro limite 16
gico da interpretacao.

o segundo delimitador da exegese nos Esta
dos Dernocraticos de Direito e a supremacia da
Constituicao, tendo em vista que, nestes Estados,
"a ordem juridica como um todo retira sua vali
dade do texto constitucional, produto do poder
constituinte'". Deste modo, uma norma juridica
sera considerada invalida se estiver em contradi
~ao com a Constituicao, pois "como as normas
constitucionais precedem em hierarquia todas as
demais normas juridicas, uma disposicao da le
gislacao ordinaria que esteja em contradicao com
um principio constitucional e invalida" 6. Conelui
-se que 0 produto da atividade interpretativa - a
norma juridica individualizada - nao pode ser
incornpativel com uma regra ou principio cons
titucional. Tern-se, assim, a segunda restricao es
sencial it herrneneutica juridica.

3 Da relevancla do papel do juiz na
interpretacao do Direito

A exegesedo ordenamento juridico nao e reali
zada apenas pelo juiz, mas por tantos quantos tern
de decidir acerca do sentido do texto normative
em relacao a um determinado caso.Todavia, 0 ma
gistrado, como interprete autentico", ao sentenciar
ou ao prolatar qualquer decisao, define a norma de
decisao criadora do direito para 0 caso concreto.

Na mesma trilha, Canotilho sustenta que 0 pre
ceito juridico somente adquire verdadeira norma
tividade quando passa da condicao de regra geral e
abstrata (normatividade qjediata) para a condicao
de regra concreta e definidora da solucao de um
caso juridico (normatividade imediata). Essa pas
sagem poderia ser realizada nao apenas pela sen
tenca (concretizacao judicial), mas tambern pela
"criacao de uma disciplina regulamentadora (con
cretizacao legislativa, regulamentar)" ou atraves

5SILVA, Celso de Albuquerque. Interpretacao Constitucional
Operativa. 2001, p. 41.

6LARENZ, KarL Metodologia da Clencia do Direito. 1983,p. 410.

7KELSEN,Hans. Teoria Pura do Direito. 1987. p. 369.

da "pratica de actos individuals pelas autoridades
(concretizacao administrativa)?".

Entretanto - repita-se - apenas 0 orgao in
vestido de jurisdicao po de ser considerado in
terprete autentico, por ser 0 criador e definidor
ultimo da norma de decisao,

Conclusao

Delineadas as premissas basicas deste artigo,
avulta-se que 0 magistrado nao deve, para fins de
concessao de auxilio-doenca ou de aposentadoria
por invalidez, valer-se de outros requisitos alern
daqueles previstos na lei, haja vista que a tarefa
interpretativa, apesar do subjetivismo que encerra,
encontra limites incontornaveis no texto interpre
tado.

Em verdade, ao agregar outros elementos nao
contidos na hip6tese de incidencia normativa, esta,
o magistrado, contrariando a propria Constituicao
Federal que, em seu artigo 201, inciso I, distingue
expressamente os significados doenca e invalidez,
denotando que a opcao feita legitimamente pela
comunidade politica, para fins de deferimento de
um ou outro beneflcio, e de indole essencialmente
medica.

Ora, a concessao de uma aposentadoria por
invalidez para um segurado, temporaria e par
cialmente incapacitado, com fulcro apenas na
sua idade ou condicao social, alem de constituir
manifesta usurpacao da funcao legislativa", gera
inseguranca juridica, porque, para 0 mesmo caso,
podem ocorrer solucoes diversas, a depender uni
camente da conviccao pessoal do julgador acerca
da valoracao ou nao de outros criterios nao esta
belecidos na norma.

Vale ressaltar que os eventos idade e condicao
econornica, bern como diversos outros comumente

8CANOTILHO, Jose Ioaqutm Gomes. Direitc Constitucional e
Teoria da Constttuicao. 1999,p- 1146.

9"Ensina Luiz Roberto Barroso que "0 principio da presuncao

de constitucionalidade dos atos do Poder Publico, notadamente
das leis, e uma decorrencta do principio geral da separacao dos
Poderes e funciona como fator de autoltmitacao da atividade do
Iudiclario, que, em reverencia aatuacao dos demais Poderes, so

mente deve Invalidar-Ihe os atos diante de casos de Inconstitu

cionalidade flagrante e Incontestavel." Interpretacao e Aplicacao

da Constltulcao. 1999,p. 180.



citados nestes casas, ja sao cobertos pela Constitui
~ao Federal (no campo previdenciario au assisten
cial), bern como pe!a legislacao federal, estadual e
municipal, evidenciando a desacerto dessa politica
judiciaria par muitos adotada.

Consequentemente, a juiz, em virtude do seu
pape! de destaque na aplicacao do direito, deve
entender que "a concretizacao desses textos (isto
e, a sua transformacao em normas) nao depende
_ e nao pode depender - de uma subjetividade
assujeitadora (esquema sujeito-objeto), como se
as sentidos a serem atribuidos fossem fruto da
vontade do interprete"!",

Cumpre assinalar, porem, a enorme dificuldade
que tern a magistrado de permanecer imune ao
mode!o subjetivista, haja vista que a solipsismo e
um produto da modernidade, na qual vislumbra
mas a "deslocamento do problema da concretiza
~ao dos direitos dos demais Poderes e da Sociedade
em direcao ao judiciario"!'.

De fato, ao redor dos juizes e tribunais cons
truiu-seurnimaginario, "com forte sustentacao na
doutrina", no interior do qual a decidir de forma
solipsista encontra fundamentacao - embora tal
circunstancia nao seja assumida explicitamente
- no paradigma da filosofia da consciencia."!'.
Percebe-se, ainda, que a decisao essencialmente
discricionaria au arbitraria (porque pautada exclu
sivamente na vontade do julgador) ecomumente
justificada a partir de uma err6nea compreensao
do que seja a ativismo judicial."

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

II Idem p.22.

12 Candido Rangel Dinamarco assevera que "se 0 texto aparenta
apontar para uma solucao que na<Jiatisfa~a ao seu sentimento
de justlca, isso significa que provavelmenteas palavras do texto

au foram mal empregadas pelo legtslador, au 0 proprio texto,
segundo a mens leglslatoris, discrepa dos valores aceitos pela

nacao no tempo presente" (A Instrumentalldade do Processo.

12. ed. Sao Paulo: Malheiros, P:47).

13 STRECK, Lento Luiz. Op. ctt., p. 30.

14 Ronald Dworkin leciona que "0 programa da moderacao judi
cial afirma que as tribunais deveriam permitir a manutencdo

das declsoes dos outros setores do governo, mesmo quando elas

ofend am a propria percepceo que as juizes tern dos prtnclptos

exigidcs pelas doutrinas constltucionals amplas, excetuando
-se, contudo, os casos nos quais essas decisoes sejam tao ofen

slvas amoralldade politica a ponto de violar as estlpulacoes de
qualquer interpretacao plauslvel, au, talvez, nos casas em que
uma declsao contraria for exigida par urnprecedente inequtvo-

Par conseguinte, nao podem as orgaos judi
cantes extrapolar as limites impastos pelo sistema
normativo constitucional, eis que a legitimidade
de sua atuacao deve ser aferida a partir do respeito
alegislacao democraticamente construida, a que
significa dizer que "a decisao juridica nao pode ser
entendida como urn ato ernque a juiz, diante de
varias possibilidades possiveis de urn caso concre
to, escolha aque!a que the parece mais adequada?".

Conclui-se, ao fim desta exposicao, que a so
lucao do litigio deve ser encontrada a partir da
cornpreensao daquilo que a comunidade politica
constroi como direito, motivo pelo qual cabe ao
Poder [udiciario a importante tarefa de proporcio
nar seguran~aasociedade atraves da coerencia de
seus julgamentos, somente atingida "se as mesmos
principios que foram aplicados nas decis6es forem
aplicados para as outros casas identicos?".

co" (Levando cs direttos a serto. Trad. Nelson Boeira.Sao Paulo:
Martins Fontes, 2002, p. 215.

15 STRECK. Lenio Lutz. Op. cit., p. 109

16 STRECK. Lenlo Luiz. Op. cit., p. 105.



lntroducao

Trata-se de trabalho referente aI [ornada de

Direito Constitucional da Escola de Magistratu
ra Federal da Primeira Regiao realizado em Belo

Horizonte. Visa ao aprofundamento das questoes

mais relevantes do Direito Constitucional enfren

tadas atualmente na [ustica Federal. as temas

abordados foram:

• as principios constitucionais da Bioetica na
Lei Fundamental Brasileira,

• A nova Hermeneutica Constitucional: argu

mentacao juridica no ambito das decisoes
judiciais e os limites de atuacao do [udiciario;

a sistema brasileiro de controle de constitu

cionalidade: a evolucao dos modelos de con

trole e a dialetica entre 0 controle incidental

e principal;

• Desigualdade e direito: acoes afirmativas e
direitos sociais. A experiencia brasileira e

internacional;

• Pragmatismo, Direito Constitucional e Poder

Iudiciario:
• Eficacia do direito asaude: evolucao e pers

pectivas;

• [urisdicao constitucional: controle de consti
tucionalidade no Direito Brasileiro. Inconsti

tucionalidade das reformas. Efetividade dos
s

direitos fundamentals:

• Colisao de direitos fundamentais.

a presente trabalho tem por objetivo abordar 0

tema da acao afirmativa com a instituicao de bonus

para a ra,a negra. Ea questao das cotas raciais.

Ac;:6es afirmativas e 0 sistema de cotas

Atualmente, 0 sistema de cotas, com a institui

,ao de bonus para a ra,a negra, visando 0 acesso

a universidades, tem provocado calorosos debates
entre os mais diversos grupos da sociedade e divi-

Constitucional - cotas raciais

Juiza federal substituta Genevieve Grossi Orsi

dido opinioes de juristas, academicos e movimen

tos sociais. De fato, 0 tema epolemico,
Dispoe a Constituicao de 1988:

Art. 3° Constituem objetivos fundamentais

da RepublicaFederativa do Brasil:

IV - promover 0 bern de todos, sem preconcei
tos de origem,raca, sexo,cor, idadee quaisquer

outras forrnas dediscriminacao.

Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem

distincao de qualquer natureza, garantindo

-se aos brasileiros e aDS estrangeirosresidentes

no Pais a inviolabilidade do direito avida, a
liberdade, aseguran,a e apropriedade, nos

termos seguintes: (...)

Cumpre lembrar que a verdadeira igualdade

eextraida pelo tratamento desigual que se em
preende na medida da desigualdade encontrada,

exigencia do pr6prio conceito de [ustica, Sendo

assim, a lesao ao principia cia isonomia 56ocorrera
quando 0 ponto discriminador nao se encontrar

a servico de uma finalidade acolhida pelo direito.

Com efeito, Alexandre de Moraes, em sua

Constituicao Interpretada, pontua:

o principio da igualdade consagrado pela

Constituicao opera em dais pIanos distintos.

De uma parte, diante do legislador ou do pro

prio executive, na edicao, respectivamente, de

leis, atos normativos e medidas provisorias,

impedindo que eles possam criar tratamentos

abusivamente diferenciados a pessoas que se

encontram em situacoes identicas. Em outro

plano, na obrigatoriedade ao interprete, basi

camente, a autoridade publica, de aplicar a lei

e os atos normativos de maneira igualitaria,

sem estabelecimento de diferenciacoes em ra

zao de sexo, religiao, conviccoes filos6ficas ou

politicas, raca, classe social.

A desigualdade na lei produz-se quando a

norma distingue de forma nao razoavel ou

arbitraria um tratamento especifico a pessoas



diversas, Para queas diferenciacces normativas

possamser consideradas nao discnrninatorias,

torna-se indispensavel queexista umajustifica

tiva objetiva e razoavel, de acordo com criterios

ejuizosvalorativos genericamente aceitos, cuja

exigencia deve aplicar-se em relacao afinali

dade e efeitos da medida considerada,deven

do estarpresente par isso razoavel relacao de

proporcionalidadeentre os meios empregados
e a finalidade perseguida, sempre em confor
midade com os direitos e garantias constitucio

nalmente protegidos. (2' edicao, p. 181)

Entao a discriminacao e 0 consequente trata
mento juridico distinto nao sao abominados pelo
ordenamento juridico que, ao contrario, os con
sagra. A grande dificuldade, no entanto, reside na
eleicao dos criterios legitimos que sirvam de fun
damento para a instituicao de regimes juridicos
diversos.

Nesse contexto e sendo 0 Brasil um Estado so

cial, as acoes afirmativas de inclusao de minorias
tornam-se instrumentos necessaries it concreti

zacao do Estado Democratico de Direito e it for
macae de uma sociedade verdadeiramente livre,
justa e solidaria.

As acoes afirmativas sao medidas especiais e
ternporarias, tomadas ou determinadas pelo estado,
espontanea ou compulsoriamente, com 0 objetivo
de eliminar desigualdades historicamente acumu
ladas, garantindo a igualdade de oportunidades
e tratamento, bem como de compensar perdas

provocadas pela discriminacao e marginalizacao,
decorrentes de motivos raciais, etnicos, religiosos,
de genero e outros. Portanto, as acoes afirmativas

visam combater os efeitos ac~ulados em virtude
das discriminacoes ocorridas no passado. (GTI,
1997; Santos,1999; Santos, 2002). [Fonte Wikipe
dial Existem ainda acoes afirmativas que SaO desen
volvidas por instituicoes da sociedade civil.

Primeiramente cabe constar que as acoes afir
mativas nasceram na decada de 1960, nos Esta
dos Unidos da America, com 0 Presidente John
F. Kennedy, como forma de promover a igualda
de entre os negros e brancos norte-americanos.
Instituiu-se entao 0 sistema de cotas.

Por sistema de cotas, comumente chamado de
cotas raciais, entende-se uma medida governa-

mental que cria uma reserva de vagas em institui
coes publicas ou privadas para classes sociais mais
desfavorecidas. Econsiderada uma forma de acao
afirmativa (...). [Fonte Wikipedia]

a Brasil importou 0 sistema dos Estados Uni
dos. No entanto, 0 contexto hist6rico brasileiro e
totalmente diverso do americana e, por isso, ca
bem algumas consideracoes,

De inicio, registra-se que os que defendem a
ideia justificam a medida na teoria da [ustica Com
pensat6ria, como meio de promover 0 resgate da
divida hist6rica que os brancos possuem com os
negros por have-los submetido it escravidao. a ob
jetivo e compensar os descendentes daqueles que
sofreram com a escravidao. Por sua vez, aqueles

que se posicionam contra 0 fazem sob a alegacao
de que tal medida institucionalizara 0 racismo no
Brasil.

Pois bem. Na realidade americana, nao houve
espa<;o para miscigenacao entre brancos e negros.
A chegada de familias inglesas, a preponderancia
da igreja anglicana, com a permissao do divorcio,
o que inibia traicoes e casos extraconjugais, e a
escravidao tardia formaram um contexto hist6rico
peculiar e distinto do nosso.

Na America do Norte, os negros foram con

siderados os principais culpados pela Guerra de
Secessao e, desde a guerra civil, comecaram a pro
liferar leis que separavam as racas (instituciona
lizacao do racismo), havendo escolas, hospitais,
transportes, restaurantes, cerniterios, etc. de bran
cos e negros, 0 que representava bem 0 sentimento
de 6dio existente entre as ra<;as.

Nessa esteira, 0 relacionamento inter-racial foi
considerado crime ate 1977. A alforria de escravos
era proibida por lei. A legislacao previa que uma
gota de sangue negro enegrece a pessoa, indepen
dentemente de sua aparencia fisica, branco de olho
azul. Era 0 sangue que definia a ra<;a.

Por sua vez, a Corte Constitucional america
na reconhecia a igualdade, mas nao reconhecia 0

direito de se conviver mutuamente - iguais, mas
separados. Em consequencia, foram desenvolvi
das culturas e identidades paralelas de brancos e
negros nos Estados Unidos.

Entretanto, no Brasil a realidade foi outra. Pela
forma de colonizacao empreendida, com a chegada
de muitos homens sem familia, a escravidao pre-
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coce e a preponderancia da igreja catolica, com a
consequente proibicao do divorcio, 0 povo brasi
leiro foi formado por uma miscigenacao intensa,
criando-se uma identidade multirracial.

Com efeito, antes da abolicao da escravatura,
os negros aqui ja eram livres e havia convivencia
entre brancos e negros, notadamente entre brancos
pobres e negros.

Lado outro, a opcao pela escravidao negra nao
decorreu de preconceito com a "cor da pele"; de
correu, ao contrario, de motivacao economica,
em face do negocio extremamente lucrativo que
se firmou aepoca, com a venda do grupo vencido
pelo grupo vencedor das guerras, na Africa.

Assim, com a formacao multirracial, nao ha
como afirmar hoje, somente pela cor da pele, quem
sao os descendentes dos negros africanos. No Bra
sil hi inexistencia genetica de correlacao entre cor
e ancestralidade (estudos desenvolvidos pelo me
dico Sergio Penal, sendo necessaria a realizacao de
exame de DNA para se verificar a ancestralidade
da pessoa.

Nessas razoes, compensar hoje pessoas da rac;a
negra pela escravidao de outrora, nao significa al
canc;ar os descendentes de escravos africanos, ja
que 0 criterio "cor da pele" nao retrata a realidade
que se deseja compensar. Como dito, somente 0

exame de DNA e capaz de identificar os verdadei
ros descendentes dos escravos africanos.

Ressalta-se, todavia, que a genetica hoje nao
classificamais os seres humanos com base na raca,
ja que foi descoberto pelos geneticistas que dos
20.000 genes que formam 0 genoma humano, so
mente 0,035% se referem a cor da pele, textura de
cabelo e formato de nariz., Portanto, sob 0 ponto
de vista genetico, inexistesraca. Na verdade, a exis
tencia de racas esta ligada as questoes historicas,
Ideologicas e culturais.

Em conseqiiencia, as atuais formas de se clas
sificar uma pessoa como pertencente a raca ne
gra e extremamente subjetiva e tern se revelado
verdadeira loteria, apresentado, nao raramente,
situacoes esdruxulas, como a de irrnaos gemeos
identicos em que urn foi considerado negro e 0

outro nao.
Ha que se ponderar ainda que a introducao de

cotas pode dar inicio a formacao de identidades
paralelas e que hoje nao existem no Brasil.

Em conclusao, a ideia contraria as cotas, em
bora em urn primeiro momento possa parecer
estranha e conservadora, com 0 aprofundamento
do tema, se revela preocupante, necessitando de
reflexao detida da sociedade sobre as suas conse
quencias, exatamente pelo modo como os fatos se
desenvolveram no Brasil.

Por lim, cabe pontuar que 0 principalempecilho
ainc/usda social no Brasil nao esta ligado a cor
da pele, mas a pobreza, que nao permite acesso a
grande maioria da populacao aos estudos.

Conclusoes

Atualmente, 0 sistema de cotas, com a institui
cao de bonus para a rac;a negra, visando 0 acesso
a universidades, tern provocado calorosos debates
entre os mais diversos grupos da sociedade e di
vidido opinioes de [uristas, academicos e movi
mentos sociais.

o Brasil importou 0 sistema de cotas dos Es
tados Unidos. No entanto, 0 contexto historico
brasileiro e totalmente diverso do americano.

N a realidade americana, nao houve espac;o
para mlscigenacao entre brancos e negros, ten
do proliferado leis que separavam as racas (ins
titucionalizacao do racismo), 0 que representava
bern 0 sentimento de odic existente entre as racas,
Em consequencia, foram desenvolvidas culturas
e identidades paralelas de brancos e negros nos
Estados Unidos.

Entretanto, no Brasil a realidade foi outra. 0
povo brasileiro foi formado por uma miscigenacao
intensa, criando-se uma identidade multirracial.

Com a formacao multirracial, nao ha como
afirmar hoje, somente pela cor da pele, quem sao
os descendentes dos negros africanos, sendo ne
cessaria a realizacao de exame de DNA para se
verificar a ancestralidade.

Nessas razoes, compensar hoje pessoas da raca
negra pela escravidao de outrora, nao significa al
cancar os descendentes de escravos africanos, ja
que 0 criterio "cor da pele" nao retrata a realidade
que se deseja compensar.

Alem disso, as atuais formas de se classificar
uma pessoa como pertencente a raca negra e ex
tremamente subjetiva e tern se revelado verdadeira



reria, apresentando, nao raramente, situacoes
drtIXulas, como a de irmaos gemeos identicos

m que um foi considerado negro e outro nao.
Por fim, cabe pontuar que 0 principal empecilho

ainclusiio social no Brasil nao esta ligado it cor
da pele, mas it pobreza, que nao permite acesso it

grande maioria da populacao aos estudos.
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Responsabilidade solidarla dos entes federados pelo

fornecimento de medicamentos

Juiz federal substituto Heleno Bicalho

o presente artigo tem como mote as discussoes

travadas durante a I [ornada de Direito Constitu
cional promovida pela Escola de Magistratura Fede

ral da I" Regiao, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Como cedico, rotineiramente desaguam na

[ustica Federal pedidos relacionados ao forneci

mento de medicamentos, os quais> nao raro, sao
propostos em face da Uniao, Estado e Municipio,
entes que, tambern usualmente, suscitam a preli

minar de ilegitimidade passiva,ao fundamento da

aplicabilidade da Lei 8.080/90.

De fato, conforme disposto na Lei 8.080/90, art.

16, ecompetencia da Uniao a regulacao normativa

referente it politica de prestacao do service de sau
de, bem como 0 suporte financeiro para sua con

secucao, de modo que, em respeito aos principios

de descentralizacao e de hierarquizacao do referido

Sistema, cada ente federativo tera delimitada sua

competencia e atribuicao no desempenho do tra

balho assistencial do governo na area da saude,

Sob 0 tema assevera Kildare Goncalves Carvalho

(in Direito Constitucional, 15"edicao, Del Rey, 2009,

pag. 1459) que "a Constituicao preve um regime de

cooperarao entre Uniiio, as Estados e as Municipios,

que devem concorrerpara incrementar a atendimen

to asaude da popuiacao. Cada uma dessas esferasde

govern0, que deve agir em con,curso e deforma solida

ria, uma suplementando a 1!'utra, tem a sua compe

tencia administrativa estabelecida na Lei 8.080/90".

Com efeito, dispoe 0 artigo 23, II, da Constitui

cao que ecornpetencia comum da Uniao, Estados
e Municipios cuidar da saude, nada mencionando

sobre a reparticao rigida de competencies admi
nistrativas nesta area.

Por sua vez, 0 artigo 198 (tambern da Cons

tituicao) determina que tanto se dara mediante

um sistema unico, organizado sob os principios

que relaciona: descentralizaciio administrativa,

atendimenta integral ao cidaddo e participacdo da
comunidade. Importante destacar que, ao dispor

sobre descentralizacao administrativa, limita-se 0

artigo a determinar que havera uma direcao unica
em cada esfera de governo, nada mencionando

sobre as atividades que cada uma destas esferas

exercera,

Assim, da analise destes dispositivos constitu

cionais (bem como de quaisquer outros que tra

tem do assunto saude), verificar-se-a que a rigida

reparticao de competencies entre Uniao, Estados

e Municipios nao tem matriz canstitucional. Em

outros termos, a divisao de tarefas entre os entes

federativos eresultado apenas e tao samente de

disposicao legal, a Lei 8.080/90.

Por respeito it hierarquia das normas, lei ordi

naria nao pode ser interpretada de forma a exo
nerar completamente, e em qualquer hipotese,
a responsabilidade de qualquer dos membros da

Federacao pela prestacao direta dos services de

saude, pois, desta forma, estar-se-ia clararnen
te mitigando, restringindo-se 0 conteudo nor

mativo dos dispositivos constitucionais acima
citados.

Em sintese, embora nao se recuse a possibilida

de da lei ordinaria organizar os services de saude,

ela nao pode ir tao longe a ponto de afastar pe

remptoriamente a responsabilidade de qualquer

dos entes federativos pela sua prestacao direta, pois
tanto nao foi autorizado pela Constituicao.

Neste sentido, trago it colacao julgados do TRF

I" Regiao sobre 0 tema:

CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO EM

DECORRENCIA DE TRANSPLANTE DE

RIM. FORNECIMENTO GRATUITO DE

MEDICAMENTO. LEGITIMlDADE DA

UNIAo E DO ESTADO DE MINASGERAIS.

DIREITO A SAUDE. DEVERDO ESTADO.

1. Os agravos retidos aviados pelo Estado de

Minase pelaUniao nao merecemprovimento.

Conforme unissona jurisprudencia do Supe

rior Tribunal de Iustica e desta Corte Regional,



"sendo 0 Sistema Onico de Saude (SUS) com

posto pela Uniao, Estados-Membros, Distrito

Federal e Municipios, impoe-se a reconheci

mento da responsabilidade solidaria dos alu

didos entes federativos, de modo que qualquer

urn deles tern legitimidade para figurar no polo

passivodasdemandas que objetivam assegurar
o acesso amedicacao para pessoas desprovidas
de recursos financeiros" (AgRg no Ag 886.9741

SC, Rei. Ministro Ioao Otavio de Noronha,

Segunda Turma, julgado em 20109/2007, DJ

29/1012007, p. 208).

2. E perfeitamente cabivel 0 controle que 0

Pader Iudiciario, no que toea ao fornecimen

to de medicamentos, haja vista 0 fundamento

cia previsao constitucional repousar sabre a

efetivacao da preservacao dos direitos fun

damentais, ja que a situacao envolve 0 mais

importantedeles, 0 direito avida.

3. 0 direito subjetivo asaude, a par de ser as

seguradoauniversalidadedas pessoas, como

bern preve 0 artigo 196 da Constituicao Federal,

constitui, no dizer do Ministro Celso de Mello,

"conseqiiencia constitucional indissociavel do

direito avida" (RE 271286 AgR/RS, Segunda

Turma, DJ24/ll/2000, p. 101).

4. Ao poder publico incumbe 0 dever de ga

rantir a observancia desse direitopublico sub

jetivo, por meio de politicas publicas que visem

aprotecao e recuperacao cia saude, nag quais

se incluem as programas de fornecimento de

medicamentos/tratamentos aos necessitados,

sejam eles de alto custo au nao.

5. Ademais, estando correndo serio risco de

agravamento de sua saude e ate mesmo de vida.

e de se recanhecer a d~eito de receber gratui

tamente medicamento ja disponibilizado pelo

SUS. Precedentes.

6. Agravos retidos e apelacoes da Uniao e do

Estado de Minas Gerais nao providos. (AC

0007193-16.2001.4.01.3800/MG, Rei. Desem

bargadora Federal Selene Maria de Almeida,

Conv. [uiz Federal Alexandre jorge Fontes

Laranjeira (em Substituicao), Quinta Turma,

e-DJPl p. 122 de 09/07/2010)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUC10NAL.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.

COMPETENCIA SOLlDARIA ENTRE OS

ENTES FEDERATIVOS. DlREITO A VlDA

EAsAODE.

1. A responsabilidade pelo fornecimento de

medicamentos, que decorre da garantia do di

reito avida e asaude, econstitucionalrnente

atribuida ao Estado, assim entendido a Uniao,

em solidariedade com os demais entes federa

tivos (CF, arts. 6", 196 e 198, § 1").

2. Compete aUniao fornecer os medicamen

tos necessaries ao tratamento da saude da

Autora, portadora de diabetes melitos tipo 2

com sfndrome metabolica, dislipidemia mista,

obesidade, sindrome do intestino irritavel e do

encado refluxo gastroesofagico, e que litiga sob

o palio da assistencia judiciaria. Precedentes.

3. Apelacao da Autora provida para deter

minar aU niao 0 fornecimento da medicacao

vindicada - Insulina lantus, Galvus met 100

mg, Cebralat 50mg, Sinvastatina 40 mg, Ome

prazel 20 mg, Dicetel100 mg -r-, bern como

condena-la ao pagamento dos honorarios ad

vocaticios no valor de R$ 500,00 (quinhentos

reais).

(AC 2008.33.10.000231-3!BA, Rei. Desem

bargador Federal Fagundes de Deus, cony.

juiz Federal Pedro Francisco da Silva (conv.),

Quinta Turma, e-DJPl p. 302 de 29/0112010).

Destaco, por fim, a informacao extraida do voto

do Ministro Gilmar Mendes, na STA 175 AgRlCE,

no sentido de que "0 tema da responsabilidade

solidaria dos entes federativos em materia de saude
tambem podera ser apreciada pelo Tribunal no RE
566.471, ReI. Min. Marco Aurelio, a qual teve sua

repercussao geral reconhecida", e mais, que "tra
mita nesta corte a Proposta de Sumula Vinculante

4, que propoe tornar vinculante 0 entendimento

jurisprudencial a respeito da responsabilidade so

lidaria dos entes da Federacao no atendimento das

acces de saude".

Conclusao

Pelas razoes acima alinhavadas, concluo pela

responsabilidade solidaria dos entes federais

Uniao, Estado e Municipio pelo fornecimento de

medicamentos.
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Reflex6es sobre as acoes afirmativas diante dos prindpios

republicano e da legalidade

A autonomia universitaria eprincipio que deve
reger as Instituicoes de Ensino Superior no Sistema
Constitucional atualmente em vigor. Encontra-se
expressamente prevista na Constituicao Federal
de 1988, em seu art. 2072

• Na Lei de Diretrizes e
Bases da Educacao Nacional, 9.394/1996, recebe
contornos, sobretudo em seus artigos 51 e 533

•

1Especialista em Direito Trtbutarlo pelo Instituto Brasileiro de
Estudos Trtbutarlos (IBET) e mestrando em Diretto Trlbutario

oa PUC-SP.

2 "As untversidades gozam de autonomia didatico-cientifica, ad

ministrativa e de gestae financeira e patrimonial, e obedecerao

010principia de indissociabilidade entre ensiuo, pesquisa e exten

sao".

3 Art. 53. No exercicio de sua autonomta, sao asseguradas as uni

verstdades, sem prejuizo de outras, as segutntes atributcoes:

1- criar, organizar e extlngutr, em sua sede, cursos e programas
de educacao superior previstos nesta Lei, obedecendo as normas
gerais da Uniao e, quando for 0 caso, do respectivo sistema de
ensino: (Regulamento),

II - fixar os currfculos dos seus cursos e programas, observadas

as diretrtzes gerais perttnentes:
III - estabelecer pianos, programas e projetos de pesquisn cienti

fica, producao arttstica e atividades de extensdo:
IV- fixar 0 nurnero de vagas de acordo com a capacidade institu

donal e as extgencias do seu meio;
V- elaborare reformar os seus estatutos e regimentos em conso

nancla com as nonuas gerais atinentes,

VI - confertr graus, diplomas e outros titulos,

VII - firmar contratos, acordos e convenios:

VIII - aprovar e executar pianos, programas e projetos de lnves

timentos referentes a obras, services elaquisir;oes em geral, bern
como administrar rendlmentos con1brme dispositivos lnstttu

clonals,

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevlsta

no ate de constitutceo, nas leis enos respecttvos estatutos:

X - receber subvencoes, doacoes, berancas, legados e coopera

rrao financetra resultante de convenlos com entidades publicae e

privadas.
Panigrafo unico. Para garanttr a autonomta didritico-cientifica

das universtdades, cabera aos seus colegiados de enslno e pesqul

sa decldlr, dentro dos recursos orcamentartos disponlvels, sobre:
1- crlacao, expansao, modificacao e extincao de cursos:

II - ampliacao e diminuicao de vegas:
III - elaboracao da programacao dos curses,

IV - programacao das pesqulsas e des attvldades de extensao:

V - contratacao e dispense de professores,

VI - planos de carretra docente.

Juiz federal substituto Henrique Gouveia da Cunha1

Exarninar-se-a, no presente artigo, se a autono

mia didatico-cientifica, administrativa e de gestae
financeira e patrimonial, de que desfrutam as Ins
tituicoes de Ensino Superior, tal como positivada
no art. 207 da Constituicao da Republica de 1988,
dispositivo concretizado pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educacao Nacional (Lei 9.394/1996 - arts.
51 e 53), confere-lhes legitimidade para a institui
cao de programas de acoes afirmativas como os
que vern sendo implementados.

Cumpre, desde logo, fixar a premissa de que a
autonomia das Universidades, vinculada ao pri
mado da indissociabilidade entre ensino, pesqui
sa e extensao, ha de ser necessariamente exercida

em consonancia com 0 principio republicano e
o da legalidade, verificando-se, por essa razao, a
ausencia de legitimidade das normas infralegais
que, no exercicio da cornpetencia normativa afeta
a essas instituicoes, estabelecam programas para
implementacao de acoes afirmativas e, por conse
quencia, fixem cotas de vagas destinadas a deter
minado segmento de pessoas, adotando-se como
discrimen, v.g., a raca ou 0 fato de serem egressas
de escolas publicas,

Acoes afirmativas, na diccao da professora
Roberta Fragoso Menezes Kaufmann, constituem
"instrumento ternporario de politica social, pra

ticado por entidades privadas ou pelo governo,
nos diferentes poderes enos diversos niveis, por
meio do qual se almeja integrar certo grupo de
pessoas asociedade, objetivado aumentar a parti
cipacao desses individuos sub-representados em
determinadas esferas, nas quais tradicionalmente
permaneciam alijados'",

4KAUFMANN, Roberta Fragoso Menezes. A desconstderacao do
mtto da race e a Inconstttucionalldade de cotas raciais no Brasil.

Artigo publicado no Caderno da I Iornada de Direito Constltu

donal da Escola de Magtstratura FederaL
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Os artigos 51 a 53 da Lei 9.394, de 20/12/1996,

devem ser necessariamente interpretados em

harmonia com a previsao contida no art. 207 da

Constituicao Federal de 1988. Nessa perspectiva,

as dellberacoes dos orgaos das Universidades so

bre criterios e normas de selecao e de admissao de

estudantes, bern como sobre a criacao, organizacao

e extincao de cursos e programas de educacao su

perior previstos no referido diploma constituem

cornpetencias a serem exercitadas nos campos

didatico-cientiflco, administrativo e de gestae fi

nanceira e patrimonial.

A autonomia para atuacao nessas esferas nao

permite, to davia, inovar no ordenamento juridico

para, mesmo diante da nobre justificativa consis

tente em atuar, positivamente, para dar cumpri

mento ao principio da isonomia em perspectiva

material, instituir acoes afirmativas que, v.g., es

tabelecam cotas de vagas para estudantes egressos

de escolas publicas,

Jose Afonso da Silva, ao destacar a importancia

da autonomia universitaria, assim leciona sobre

esse principio:

Nao e0 caso de reviver aqui as vicissitudes

historicas da autonomia universitaria. Basta

configurar que a Constituicao firmou a au

tonomia didatico-cientifica, administrativa e

de gestae financeira das Universidades, que

obedecerao a principia de indissociabilidade

entre a ensino, pesquisa e extensao (art. 207).

Nao podera ser de outro modo. Se consagrou a

liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar

e de divulgar a pensamento, a arte e 0 saber,

como urnprincipia basilar do ensino (art. 206,

II), a coerencia exigia uma manifestacao nor

mativa expressa ;in favor da autonomia das

Universidades, autonomia que nao e"apenas

a independencia da instituicao universitaria,

mas a do proprio saber humane", pais "asuni

versidades nao serao 0 que devem ser se nao

cultivarem a consciencia da independencia do

saber e se nao souberem que a supremacia do

saber, grac;:as a essa independencia elevar a urn

novo sabers.

5SILVA, JoseAfonso da. Cursode Direito Constttuctonal Positivo.
7a ed. Sao Paulo: EditoraRevistados Tribunais, 1991,p. 766.

A autonomia universitaria, instituida no artigo

207 da Constituicao, nao pode ser entendida como

uma competencia discricionaria de seus reitores,

diretores, professores, funcionarios ou orgaos co

legiados que comp6em a estrutura organica das

Universidades a ser exercitada alem dos limites

tracados pelo citado dispositivo. 0 primado da

autonomia cientifica, ao reves, constitui instru
mento que encontra seus limites nos objetivos das

Universidades.

Essa limitacao e enfatizada por Celso Ribeiro

Bastos, quando 0 jurista afirma que a autonomia

universitaria nao deve ser confundida com inde

pendencia: "( ...) A Autonomia universitaria e urn

poder funcional derivado, e como tal nao deve ser

confundida com independencia ou com sobera

nia, uma vez que todas as universidades publicas

estao submetidas ao sistema unico da Uniao, que

ecompulsorio'",
Pinto Ferreira traca, de modo preciso, os con-

tornos dessa autonomia:

a autonomia da universidade eassim a poder

que possui esta entidade de estabelecer nor

mas e regulamentos que sao a ordenamento

vital da propria instituicao, dentro da esfera da

competencia atribuida pelo Estado, e que este

repute como licitos e juridicos. A autonomia

pode ser exercida em diversas esferas: no pla

no politico, corn a direito de as universidades

e faculdades elegerem a sua lista sextupla de

reitores au diretores; no plano administrativo,

dentro dos lirnites do seu peculiar interesse;

no plano financeiro, corn as suas verbas e a

seu patrirn6nio proprio; no plano didatico,

estabelecendo os seus curriculos; no plano

disciplinar, a fim de manter a estrutura da sua

ordem. A autonornia pode ser plena ou limi

tada, segundo a sua extensao, e sera exercida

tanto pela universidade como pelas unidades

que a integram (faculdades, escolas e institu

tos)". A autonomia plena nao significa, entre

tanto, que a Universidade, que dela desfruta,

possa esrnagare anular a autonornia lirnitada

de que gozam as unidades integrantes da uni-

6 BASTOS, Celso Ribeiro.MARTINS,Ives Gandra.Comentartos a
Constitulcao do Brasil: promulgadaem 5 de outubrode 1988.Sao
Paulo: Saraiva, 1998. 08V,p. 429.



versidade. A autonomia plena sera exercida

pela universidade; a autonomia limitada sera

exercida pelas unidades que a integram. A au

tonomia plena nao significa 0 poder de tudo

fazer, mas ela mesma esta condicionada pelos

limites com que a legislacao a enclausurou,

estabelecendo cornpetencias privativas e ex

clusivas tanto para a universidade como para

as suas unidades integrantes. Cada uma delas

tern autonomia no campo de suas atividades

especificas e exclusivas, cornpetenciasque nao
deverao enao poderaoser anuladaspelopoder
central da universidade. Tudo se resume, pois,

em uma questao de competencias, de atribui

crao e exercicio de cornpetencia.?

A Constituicao da Republica de 1988, ao tratar
do direito a educacao, garante a todos, indistinta
mente, 0 acesso aosniveisrnais elevados de ensino,
da pesquisa e da criacao artistica, segundo a capa
cidade de cada urn (art. 208, inciso V). Preve, em
seu art. 236, inciso I, da mesma Carta, dentre os
principios que informam 0 ensino, a "igualdade de
condicoes para 0 acessoe perrnanencia na escola".
o principio da isonomia e do respeito a liberdade
vern inscritos, ainda, no art. 3°, incisos I e IV, da
Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Naciona!.

Assim, a eleicao positiva de discrimen voltado
para realizacao e para 0 cumprimento dos princi
pios da isonomia e da universalizacao do acesso
ao ensino superior, ambos em perspectiva mate
rial, devera, necessariarnente, implementar-se por
meio de Lei no exercicio da competencia prevista
no art. 22, XXIV, da CR de 1988, isto e, por meio
da vontade da propria coletividade, precedida

de amplo debate politico tr~ado no Congresso
Nacional, local, por excelencia, onde essa questao
devera ser discutida, e nao nos limites estreitos da
competencia administrativa, de carater normati
vo, afeta as Instituicoes de Ensino Superior, cujas
balizas se encontram claramente demarcadas na

Carta Magna.

7FERREIRA, Pinto. Comentarlos aConstitulcao Brasileira, 7°vo_

lume, Arts. 193 a 245, ADCT - Arts. 1°a 70 - EC 1/92, 2/92, 3/93,

4/93. ECR 1/94, 2/94, 3/94. 4/94, 5/94, 6/94, Editora Saraiva, Sao

Paulo, 1995.p.20~

A eficacia juridico-normativa concreta dos
prlncipios constitucionais, notadamente 0 da iso
nomia e 0 da autonomia didatico-cientifica das
universidades nao pode conduzir a uma atuacao

positiva de orgao ou entidade de ensino que nao
possui, a luz da Carta Magna, Iegitimidade para
restringir lib erdades individuais, reservando 0

acesso a deterrninada cota de vagas em institui
coes de ensino superior, vez que tais instituicoes
constituem res publica. Assim, as decis6es que vi
sivelmente extrapolem os aspectos organizacionais
internos (administrativos), economico-financeiros
e didatico-cientiflcos, dentro dos quais as Insti
tuicoes de Ensino Superior se locomovem com
autonornia, devem ser tornadas, igualmentc, pela
coletividade.

o principio republicano se encontra positivado
no art. 10 da CF. Em termos gerais, numa Republi
ca, 0 Estado ostenta a condicao de protetor supre
mo dos interesses materiais e morais dos cidadaos,
conforme salienta Roque Antonio Carrazza'.

Para 0 ilustrado professor, "Republica e0 tipo
de governo, fundado na igualdade formal das
pessoas, em que os detentores do poder politico,
exercem-no em carater eletivo, representativo (de
regra), transitorio e com responsabilidade'".

A proposito, pondera acrescenta Daniel
Sarmento, que:

[...] em uma democracia, a escolha dos valores

e interesses prevalecentes em cada caso deve, a

principia, ser da responsabilidade de autorida

des cuja legitimidade repouseno vola popular.
Por isso, 0 Iudiciario tern, em linha geral, de

acatar as ponderacoes de interesses realizadas

pelo legislador, s6 as desconsiderando ou in
validando quando elas se revelarem manifesta

mente desarrazoadas ou quando contrariarem

a pauta axio16gica subjacente ao texto consti

tucional".

Nao se desconhece, conforme bern salienta 0

eminente Desembargador Federal [oao Batista
Gomes Moreira que:

8CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional

Trlbutarlo. 23" Sao Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 58.

9 Ob. cit., p. 58.

10A ponderacao de Interesses na Constltulcao, 2000, p. 114.



[ ... ]; 0 principio da iegaiidade tem na Cons

tituicao brasileira a mesma redacao que lhe

dada,ha mais de duzentos anos, na Declaracao

dos Direitos do Homem e do Cidadao: a iegis

lacao, a administracao e a jurisdicao nao sao

conceitos totalmente determinados e distintos;

o principio da legaiidade vem se ampiiando, a

ponto de, na doutrinanacionale internacional,

pretender-se a mudanca de sua denorninacao

para principio da juridicidade, da legitimidade

ou da constitucionaiidade (submissao da admi

nistracao dos tres poderes aConstituicao e ao

Direito, conforme esta, alias, na lei brasileira

de processo administrativo, em lugar de sua

vinculacao estritamente alei);aAdministracao

(dos tres poderes), na ausencia de lei valida ou

de reserva legal especifica,pode decidir com

base na Constituicao, a cujos principios esta

vinculada por forca, especialmente, do art.

37, e tanto faz decidir casuisticamente como

estabelecer criterios genericos para decisao de

todos os casos semelhantes.

Sob 0 aspecto pratico, ha a constatacao de

que 0 Estado social trouxe consigo uma carga

enorme de atribuicoes legislativas e os legisla

dores nao disp6em de tempo e conhecimento

suficientes para estabelecer normas relativas

a setores especializados; as leis adquirem

cada vez mais uma linguagem polissemica,

seja por conveniencia tecnica, seja como

estrategia para obter 0 apoio de alas defen

soras de interesses conflitantes, ficando seus

conceitos programaticos, indeterminados e

flexiveis para futura concretizacao por meio

de normas administrativas, 0 que constitui

quase-delegar;a~.

No entanto, a questao atinente it instituicao de

acoes afirmativas pelas Universidades nao pode

consubstanciar hipotese de quase-delegacao le

gislativa, na medida em que nao se cuida de con

cretizacao, no plano infralegal, de conceito inde

terminado, aberto ou flexivel, mas sim de eleger

fator de dlscriminacao, nao positivado em Lei, que

II MOREIRA, Ioao BatistaGomes. Direito administrative: da ri
gidez autorttarta aflexibilidade democratica. Belo Hortzonte:
Forum, 200S, p. 192-193.

acaba por restringir liberdades individuais, ainda

que tendo em mira a Iouvavel finalidade de buscar

a inclusao social, 0 que ocorre. v.g.) com a previ
SaO de reserva de vagas destinadas a programas

que contemplam alunos provenientes das escolas

publicas, os quais, lamentaveimente, em sua esma

gadora maioria nao conseguem lograr aprovacan

nos vestlbulares para os cursos mais concorridos

nas Instituicoes Publicas de ensino superior, em

razao da propria incuria do Poder Publico, que nao

garante ensino fundamental e medio de qualidade

it populacao,

Nessa linha de raciocinio, chegou a decidir

o STF, por meio de seu entao Presidente, Min.

Nelson [obim, ao apreciar 0 pedido de Suspensao

de Liminar 60/SP. Confira-se:

A causa tern natureza constitucional (Art. 2°,

art. 5°, II, e art. 206, VI). Conheco do pedido.

Examino a lesao aordem publica.

Na ordem publica estacompreendida a ordem

juridico-constitucional e juridico-administratl

va (PET 2066AgR,VELLOSO, DJ28/0212003).

A decisao questionada impoe aAutarquia Es

tadual obrigacao nao prevista em lei.

o requerente demonstra que 0 deferimento da

liminar causa grave lesaoaordem, aadminis

tracao publicas quando 0 Iudiciario interfere

na conducao pelo Estado das politicas publicas

para a educacao,

Alem disso, conforme orientacao do STF, nao

cabe ao Poder Iudiciario atuar como legislador

positivo.

Em razao do exposto, defiro a suspensao da

decisaoliminar proferida na AcaoCivilPublica

2.622/2003. [...]

Reforca 0 posicionamento que estamos a sus

tentar 0 fato de que 0 legislador, ao exercitar a

competencia que Ihe reservou 0 art. 22, XXIV, da

Constituicao de 1988, nao chegou a legitimar a

adocao de um sistema de cotas nos moldes dos atos

administrativos emanados de Instituicoes Publicas

de Enslno Superior no pais.

As Leis 10.172, de 23/05/2002, 10.558, de

13/1112002, e 10.678, de 23/05/2003, todas re

lacionadas it educacao nacional, incluindo a de

nivel superior, nao conferem permissivo que

legitime, no plano concreto, a atuacao das Uni-



versidades Publicas que promova a reserva de va
gas para implementacao de programas de acoes

afirmativas.
o primeiro diploma citado teve por objeto

aprovar um Plano Nacional de Educacao com
durayao de 10 (dez) anos (art. 1-), a ser executado
pela Uniao em articulacao com os Estados, Distrito
Federal e Municipios (art. 3', caput), cabendo a
todos os entes federados a realizacao de avaliacces
periodicas quanta asua implementacao. 0 Legisla
tivo Federal devera acompanhar a execucao desse
plano (art. 3', § 1,), incumbindo ao Congresso Na
cional aprovar as medidas legais decorrentes, com
vistas acorrecao de deficiencias e distorcoes nessa
[rnplementacao (§ 2' do art. 3'). Referido diploma
legal realcou, ao cuidar especificamente das Ins
tituicoes de Ensino Superior, dentre os objetivos
e metas a serem cumpridos por essas entidades,
que sua esfera de atuacao se daria no espaco da
autonomia didatico-cientifica, administrativa e de
gestae financeira (item 5 do subitem 4.3 - Obje
tivos e Metas da Lei 10.172/2002). Enfatizou, ain
da, a atuacao do Congresso Nacional destinada a
aprovar as medidas legais voltadas para a correcao
de deficiencias e distorcoes na implementacao do
Plano Nacional de Educacao,

AMP 63/2002, convertida na Lei 10.558, de
13/11/2002, estabeleceu 0 "Programa Diversidade
na Universidade", com a finalidade de "implemen
tar e avaliar estrategias para a promocao do aces
so ao ensino superior de pessoas pertencentes a
grupos socialmente desfavorecidos, especialmente
aos afrodescendentes e dos indigenas brasileiros"
(art. 1').

Tal programa, entretanto, nao chega ao ponto
de legitimar a instituicao dJ cotas de vagas, por
meio de ato administrativo,limitando-se a prever
a transferencia de recursos da Uniao a entidades
de direito publico ou de direito privado, sem fins
lucrativos, que atuem na area de educacao e que
venham a desenvolver projetos inovadores para a
prornocao dos objetivos estabelecidos no art. 1',
incluindo a concessaa de balsas e manuten,aa de
premios, em dinheiro, aos alunos das entidades a
que se refere 0 paragrafo unico do art. 2°.

Finalmente, a Lei 10.678/2003, cujo objeto ea
promocao da igualdade racial, de igual modo, nao
a autoriza a atuacao normativa das Universidades

para a instituicao de programas de acoes afirmati
vas sem respaldo em lei.

Por ser 0 principio da isonomia extremamente
caro ao Constituinte, verifica-se que, quando a Lei
pretendeu estabelecer reservas de percentuais de
vagas para assegurar 0 cumprimento desse cano
ne, em dimensao material, ela 0 fez de maneira
expressa, 0 que se verifica, v.g., da analise da Lei
7.853/I989, que previu a flxacao do percentual de
cinco por cento das vagas para os deficientes e da
Lei 8.112/1990, que estabeleceu percentual ma
ximo de vinte por cento, para fins do art. 37 da
Constituicao.

Desse modo, concluimos pela inconstituciona
lidade dos programas de acoes afirmativas levados
a efeito pelas Universidades Publicas no pais, por
meio de ato administrativo sem respaldo expres
so em lei que os legitime.



A constitucionalidade do sistema de cotas adotado pela

Universidade Federal de Minas Gerais

1 Contextuallzacao do tema

Sistematicamente a [ustica Federal de Minas
Gerais vem recebendo questionamentos acerca
da constitucionalidade do sistema de ingresso na
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
pelo fato desta instituicao de ensino ter adotado
um criterio diferenciado de avaliacao dos alunos
oriundos das escolas publicas, bem como daqueles
que se declaram negros ou pardos,

o criterlo consiste em conceder um bonus aos
candidatos oriundos das escolas publicas de 10%,
e, de 15%,se, alem de observarem 0 requisito an
terior, forem negros ou pardos.

Como e de conhecimento geral as vagas nas
universidades publicas, principalmente das car
reiras que remuneram melhor seus profissionais
(rnedicina, engenharias, direito etc.) vern sendo
ocupadas ao longo dos anos pelas camadas mais
favorecidas da sociedade, que, em sua maio ria, se
comp6em das pessoas da cor branca (ou etnia,
como preferem alguns), restando aos negros e
aos mais pobres (a) a ocupacao das vagas de bai
xa remuneracao, notadamente, os bacharelados
que formam professores (Historia, Letras, Gee
grafia etc.), ou (b) a opcao pelo ensino privado,
mediante a obtencao desbolsas de estudo ou de
financiamento. ,.

Isto se da principalmente pelo fato de que um
trabalhador negro ganha, em media, metade do
que ganha um nao negro, sendo os negros 70% da
populacao pobre do pais, segundo 0 estudo Desi
gualdades raciais, racismo epoliticaspublicas:120
anos ap6s a aboli~ao, apresentado pelo IPEA em
13/05/2008. Desta maneira 0 unico caminho que
se abre para os negros e 0 estudo em uma escola
publica, onde se juntam aos demais pobres per
tencentes a outras racas ou etnias.

Per alterafacie, ecurial que 0 nivel de ensino
das escolas publicas, com raras excecoes, e muito

Juiz federal substituto Jacques de Queiroz Ferreira

inferior ao das escolas privadas, nao se podendo,
pois, corroborar a tese de que os candidatos oriun
dos de escolas publicas e privadas, por terem 0

mesmo nivel de instrucao (ensino medic) estariam
em igualdade de condicoes para buscar as vagas
nas universidades, especialmente as publicas,

Sintornatica, neste sentido, e a reportagem,
abaixo transcrita, datada de 05/07/2010:

Rede publica esta 3 anos atras daparticular
Apesarde a distanciaque separaa rede publi
ca e a particular ter caido de 2005a 2009, um
aluno que completa 0 ensino fundamental em

colegio privadosabe, em media, mais que urn
forrnado no ensino media publico, com tres

arras a mais de estudo.
Essas sao constatacoes que podem ser feitasa
partir dos resultadosdo Ideb, principal indi
cador do MEC de avaliacao da qualidade da
educacao brasileira.
o ministerio divulga hole dados por Estados,
municipios e redes. 0 Idebagrega num unico

indice, numaescala quevai de zeroa dez, taxas
de aprovacao de alunos e medias em testesde
portugues e de matematica.

De 2005 a 2009, a diferenca entre a rede pu
blica e a particular cain em todos os niveis

pesquisados.
A desigualdade entre as duas redes, no entanto,

egritante ao comparar 0 quanta urn aluno de

escola publica aprendeuaofinaldo ensinome
dio (antigo2' grau), em cornparacaocom um
da rede privada que finalizou 0 fundamental
(antigo I' grau).
Comoasprovas do Saeb (Sistema de Avaliacao
da Educacao Basica, um dos componentes do
Ideb) terna mesmaescala e grau de dificuldade
para todas as series, e possivelcomparar alunos

de diferentes anos.

Em maternatica, por exemplo, a media dos

estudantes ao final do ensino fundamental na



rede privada foi de 294 pontos numa escala de

zeroa 500. Na publicaao fim do ensino medic,
a media e de 266.
Em portugues, a media foi de 279 pontos em
particulares no Ultimo ano do ensino funda

mental e 262em publicas ao fim do medic.
Sem surpresas
a sociologo Simon Schwartzman, do Instituto

de Estudos do Trabalho e Sociedade, diz nao
se surpreender com a distancia.

"As escolas privadas tern uma serie de vanta

gens. Podem escolher 0 aluno, tirar 0 indisci

plinado, tern uma direcao com mais autono

mia. Nas escolas publicas, isso e mais rigido.

au seja: se uma escola privada tiver interesse

em melhores resultados, da para trabalhar para
isso. Em uma publica, e mais dificil."

Outro ponto a ser considerado e que 0 nivel

socioeconornico dos alunos e 0 fator que, com

provadamente, mais impacto tem nas suas

notas. Como os alunos de escolas particulares

vern de familias mais ricas e escolarizadas, esta

diferenca nao pode ser atribuida apenas ao tra

balho da escola.
o presidente da Undime (entidade que repre
senta os secretaries municipais de educacao),

CarlosEduardo Sanches, diz que, consideran

do 0 quanta e gasto por aluno em cada rede, a

distancia deveria ser maior.

Ele diz que 0 Fundeb [fundo que distribui
recursos publicos por estudante] da hoje R$
1.415 por ano por aluno, enquanto uma men

salidade em escola particular ja fica, em media,

em torno de R$ 800. "F, claro que as publicas
precisam melhorar, mas, com essa quantidade

de recursos, 0 retrato d,?sistema privado e que

edramatico."

Schwartzman concorda, lembrando que 0 en

sino particular no Brasil, quando comparado

com 0 de outros paises no Pisa (exame interna

cional de avaliacao do ensino), deixaa desejar.
"Mesmo as melhores particulares do Brasil sao

piores do que as dos outros paises. Sao muito

orientadas para vestibulares, tern muitas ma

terias e 0 mesmo problema com a rna forma

<;ao dos professores no setor pubhco/'(https?

www1.folha.uol.com.brlsaber/761807 - rede
publica-esta-3-anos-atras-da-particular.shtml),

A partir deste diagn6stico, vern ganhando cor
po na sociedade a ideia de que a democratizacao do
acesso ao ensino superior dependeria de urn sis
tema de acoes afirmativas, que, segundo Joaquim
Barbosa Gomes consiste naquele "conjunto de po
liticas publicas e privadas de carater compuls6rio,
facultativo ou voluntario, concebidas com vistas
ao combate a discriminacao racial, de genero e de
origem nacional, bern como para corrigir os efeitos
presentes da discriminacao praticada no passado,
tendo por objetivo a concretizacao do ideal de efe

tiva igualdade de acesso a bens fundamentais como
educacao e 0 emprego" (A,aa afirmativa e prin
cipia canstitucianal da igualdade. Rio de Janeiro:
Renovar,2001,p.40)

No que tange ao ensino superior uma das po
liticas que se adotou e0 denominado sistema de
cotas e tal adocao vern gerando uma serie de con
troversias, notadamente dos setores conservadores

de nossa sociedade, de que sao exemplo as acces
legislativas e judiciais do Partido dos Democratas
(ex-PFL), como podemos observar v.g., no ajuiza

mento da ADPF 186, pendente de julgamento no
Supremo Tribunal Federal.

2 Da constitucionalidade do sistema de
cotas

Relativamente ao aspecto juridico cumpre res
ponder as seguintes indagacces:
a) nosso sistema constitucional admite a adocao

do sistema de cotas?
b) 0 sistema de cotas viola 0 principio da isonomia?
c) a politica de cotas ofende 0 principio da pro

porcionalidade?
d) a politica de cotas ofende ao sistema merit6rio

estabelecido pela Constituicao Federal/1988
para ingresso na universidade?

e) a politica de cotas ofende ao principio da le

galidade?
f) estaria dentro da autonomia universitaria a

possibilidade de fixar os ctiterios do sistema

de cotas.
Em seguida, passaremos a responder a cada

uma destas indagacoes,
A CF/1988 em seu art. 1', lll, elegeu como fun

damento da Republica a dignidade da pessoa huma-
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na, ao passe que 0 art. 3°,III, estabeleceu como um
dos objetivosa erradicacao da pobreza, da margina
lizacao e reducao das desigualdades sociais.

As acoes afirrnativas, por sua vez, "tern por
escopo promover a igualdade em sentido mate
rial, assim entendida como a isonomia de fato,
nao apenas formal, afastando uma situacao dis
criminatoria, em que um grupo especifico esteja
colocado em situacao de desvantagem social, jus
tamente em virtude de pertencer a tal conjunto,
que e discriminado em razao da cor, do credo, do
genero, da condicao economica ou da orientacao
sexual" (Tiago do Carmo Martins, Acesso as uni
versidades publicas e a sistema de cotas, Revista
AJUFERGS/04, p. 283)

Neste sentido, 0 Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RMS 26.071/DF, ReI. Min. Ayres
Britto, consignou que "reparar ou compensar os
fatores de desigualdade factual com medidas de
superioridade juridica configuraria politica de
acao afirmativa que se inscreve nos quadros de
uma sociedade fraterna que a Constituicao idea
liza a partir das disposicoes de seu preambulo" (j.
13/11/2007, Informativo STF 488)

Igualmente, 0 Ministro Nelson [obim, quando
do julgamento da AD! - MC 1946-5, afirmou que
"a discriminacao positiva introduz tratamento de
sigual para produzir, no futuro e em concreto, a
igualdade. Econstitucionalmente legitima, porque
se constitui em instrumento para obter a igualdade
rear'.

Da mesma forma nao vislumbro ofens a ao
principio da proporcionalidade, ja que os meca
nismos adotados sao razoaveis e nao impedem que
os demais interessados, nJo atingidos pelas cotas,
ingressem na Universidade, posto que os criterios
que favorecem aos excluidos atingem apenas uma
pequena parte das vagas.

Conclui-se, pois, que a adocao de politicas afir
mativas nao ofende a Constituicao Federal ou os
principios da isonomia e da proporcionalidade.

3 Da legalidade do sistema de cotas

Sob outro giro, a alcgacao de que 0 sistema de
cotas nao teria base legal para se estabelecer nao
tem fundamento.

-. - -----"--_.- - -.----_.. -

Preliminarmente, deve ser ressaltado que 0

Brasil esignatario da Convencao Internacional so
bre a eliminacao de todas as formas de discrimina
c;ao racial, internalizada pelo Decreto 65.810/1969,
que em seu artigo I, item 4, prescreve que "nao se
rao consideradas discriminacao racial as medidas
especiais tomadas com 0 unico objetivo de assegu
rar progresso adequado de certos grupos raciais OU

etnicos ou de individuos que necessitem da prote
c;ao que possa ser necessaria para proporcionar a
tais grupos ou individuos igual gozo ou exercicio
de direitos humanos e liberdades fundamentais,
contando que, tais medidas nao conduzam, em
conscqiiencia, a manutencao de direitos separa
dos para diferentes grupos raciais e nao prossigam
apos terem sidos alcancados os seus objetivos",

Segundo a jurisprudencia que vem se firmando
no seio do Supremo Tribunal Federal, os tratados
internacionais de direitos humanos incorpora
dos ao ordenamento juridico nacional antes da
EC 45/2004 apresentam uma hierarquia superior
as leis, mas inferior a Constituicao, sendo de se
ressaltar que para uma ilustre minoria eles teriam
status constitucional.

Alern disto, em diversos dispositivos 0 proprio
legislador constituinte adotou politicas de acces
afirmativas em relacao as mulheres (art. 7°, XX),
aos deficientes fisicos (art. 37, VIII), aos idosos
(art. 230, § 2°) e aos indios (art. 231), 0 que reforca
o entendimento de que a adocao destas politicas
deve fazer parte do cotidiano de nosso Estado De
mocratico de Direito.

Igualmente, encontramos rastros destas politi
cas na lcgislacao ordinaria, v.g., na Lei 9.504/1997,
quando reserva 30% das candidaturas para as mu
Iheres; na Lei 8.112/1990, que reserva percentual
de 20% das vagas dos concursos publicos para os
deficientes; e, na Lei 10.741/2003, que assegura
acesso prioritario dos idosos aos programas de
moradia.

No que tange ao sistema de ensino superior, a
Lei 10.172/2001, que aprovou 0 Plano Nacional de
Educacao para 0 periodo 2001-2011, estabeleceu,
no item 4.3, como um dos objetivos/rnetas, que se
daria com a colaboracao da Uniao, "19. Criar po
liticas que facilitem as minorias, vitimas de discri
minacao, 0 acesso a educacao superior, atraves de
programas de cornpensacao de deficiencias de sua



forma<;ao escolar anterior, permitindo-lhes, desta
forma, competir em igualdade de condicoes nos
processos de selecao e adrnissao a esse ntvel de en
sino", tendo, ainda, a Lei 10.558/2002 estabelecido
o "Programa Diversidade na Universidade", com
o objetivo de "implementar e avaliar estrategias

para a prornocao do acesso ao ensino superior de
pessoas pertencentes a grupos socialmente desfa
vorecidos, espedalmente aos afrodescendentes e
dos indigenas brasileiros" (art. 10

) .

Dando concretude it Constituicao Federal e it

referida Convencao Internacional sobre a elimi
nacao de todas as formas de discriminacao racial,
bern como observando os principios que norteiam
a educacao superior, a autonomia universitaria e
o Plano Nadonal de Educacao, foi que as univer
sidades publicas passaram a instituir sistemas de
cotas que observam uma miscelanea entre a ori
gem radal e social dos candidatos ao vestibular.

Entendo que dentro da autonomia que Ihe foi
outorgada pelo art. 207 da CF/1988, cabe it uni
versidade definir os criterios de adrnissao de seus
alunos, desde que observe a Constituicao e as leis.

Ora, como a politica de cotas, como demons
trado acima, encontra respaldo constitudonal e
legal, nao ha 6bice que, dentro de sua autonomia,
as universidades fixem os parametres que melhor
se amoldem it realidade em que se encontram in

seridas.
Outrossim, nao ha que se falar em ofensa ao

principio do merito, insculpido no art. 208, V,
da Carta Magna, na medida em que os editais do
concurso vestibular estipulam as bases em que 0

rnerito do candidato inserido no sistema de co
tas sera avaliado. Assim, a previsao de reserva
de vagas - como bern dis~<l a Desembargadora
Federal Maria Lucia Luz Leiria, no julgamento da
AC 2005.70.00.005657-1/PR (p. DE 04/06/2010)

- "nao rornpe com 0 sistema de rnerito: busca,
ao contrario, estabelecer criterios conjugados de
inclusao social para seu aperfeicoarnento e alte
racao", acrescendo que as universidades sempre
estabelecem uma "'nota de corte' para preenchi
mento de vagas, ou seja, os candidatos, indepen
dente de estarem ou nao incluidos no sistema de
cotas devem atingir uma nota minima", finalizan
do por reconhecer que ao estabelecer urn sistema
de reserva de vagas "com urn sistema universal e

outro de 'inclusao social', nao porque afirmar-se
que candidato 'cotista' retira vagas que sao 'de
direito' de determinado vestibular", pois, "estao

concorrendo por sistemas diferentes e vagas dis
tintas",

o mesmo entendimento sufragou a Desem
bargadora Federal Selene de Almeida na AC
2006.33.00.002978-0/BA (DJU 10/08/2006),

quando pontificou: "A exigcncia do rnerito nao e
suprimida com a adocao do sistema de cotas, alte
rando-se, tao-somente, os criterios de julgamento
de determinados grupos de candidatos, buscando
ofertar a possibilidade de acesso aos niveis mais
altos do ensino a todos, mitigando as dificuldades
daqueles que historicamente estiveram alijados
do processo educacional acadernico por razoes de
natureza econornica e social."

Ressalto, de passagem, que, no caso da UFMG,
nao estamos diante de urn sistema puro e simples
de cotas, mas, tao-somente, da atribuicao de urn
peso maior - 10% ou 15% - it pontuacao atingida
pelos candidatos oriundos das escolas publicas,
negros ou pardos (poderia ser denominado de co
tas parciais), que, salvo este acrescimo, concorrem

em igualdade de condicces com todos os demais
candidatos, 0 que permite, com muito mais forca,
julgar legitimos os criterios adotados pela UFMG.

Anoto, por fim, que este e0 entendimento que
vern se consolidando nos nossos Tribunais Regie
nais Federais, conforme podemos observar pelos
seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL.
APELAGAO CIVEL. ENSINO SUPERIOR.
VESTIBULAR/2006 DA UFBA. RESOLU
GAO 01/2004. OBSERVANCIA. MEDIDAS
DE MITIGAGAO DE DESIGUALDADE
OBJETIVANDO ATINGIR 0 PRINClpIO
CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE. OB
SERVANCIA AOS PRlNclpIOS CONSTITU
CIOlGAIS. AUTONOMIA UNIVERSITARlA.
ACESSO DE TODOS A EDUCAGAo. PRO
VIMENTO DA APELAGAo.
I. A Resolucao 01/2004 do CONSEPE - Con
selho de Ensino, Pesquisa e Extensao da Uni
versidadeFederalda Bahiapreviu a adocao de
cotas para alunos que tenham estudado em

escolas publicas, com prioridade percentual
para aqueles que tenham se declarado pretos
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ou pardos, assim como, urn percentual desti

nado aos indigenas.

2. A adocao de cotas, ainda que nao consti

tua consenso entre as diversos envolvidos na

discussao, nao pode ser reputado inconstitu

cional, pais ao preconizar a igualdade perante

a lei, ja se est. admitindo qne a lei estabeleca

diferencas que pOl' vezes apenas serao aplica

veis a alguns.

3. A igualdade de condicoes pressupoe igual

dade de oportunidades, que, par sua vez, de

manda a utilizacao de meios excepcionais de

auxilio a determinados atores sociais objeti

vando proporcionar-lhes a igualdade preco

nizada na Constituicao.

4. A exigencla do merito nao esuprimida com

a adocao do sistema de cotas, alterando-se, tao

-somente, as criterios de julgamento de deter

minados grupos de candidatos, buscando ofer

tar a possibilidade de acesso aos niveis mais

altos do ensino a todos, mitigando as dificul

dades daqueles que historicamente estiveram

alijados do processo educacional academico

par razoes de natureza economica e social.

5. As politicascompensat6rias objetivamreparar

os danos causados par situacoes como a escra

vidao e a segregacao de individuos que possuem

sua origem no processo de miscigenacao brasi

leira que produziu uma populacao heterogenea

tanto no aspecto fisico quanta no aspecto social

existindo urn flagranteabismo entre as descen
dentes de populacoes predornlnanternente ori

ginarias dos povos livres que povoaram nosso

territ6rioe daqueles que descenderam da socie

dade rurale escravocrataque dominou grande,
parte de nossa hist6,Ja colonial.

6. A equalizacao das oportunidades e, na ver

dade, urn dos muitos caminhos que se pode

adotar na busca de uma sociedade melhor,

justa, igualitaria e, principalmente, pacifica,

nunca perdendo de vista que os investimentos

no potencial humano e na educacao apenas

rendem frutos apos algumas dezenas de anos.

7. Se 0 objetivo da Constituicao ebuscar a

igualdade sem qualquer distincao, nao se pode

considerar inconstitucional uma medida que

tern pOl' objetivo oportunizar aos negros, par

dos, indios e, par que nao dizer, aparcela mais

pobre de nossa populacao, 0 acesso it educa<;ao,

unico meio que possibilita 0 crescimento cia

pessoa e do pais.

8. Eventuais fracassos au equivocos ocorridos
em determinadas experiencias nao devem im

pedir a adocao de medidas destinadas ao bern

de todos e ao crescimento de todo 0 pais, ca
bendo aos administradores publicos propor

as medidas corretivas que ao longo do tempo

demonstrern-se satisfatorias para a solucao das

falhas que se apresentem.

9. Apelacao provida.

10. Remessa prejudicada. (TRF/1' R., AC

2006.33.00.002978-0/BA, Rei. Des. Federal Se

lene Maria de Almeida.fi« T., D] 10/0812006,

p. 118)

COTAS. UNIVERSIDADE PUBLICA. CONS

TlTUCIONALIDADE.

Se ha urn numero determinado de vagas reser

vado para candidatos provenientes do ensino

publico e para candidatos auto deelarados ne

gros provenientes au nao do ensino publico,

ninguem retira 0 lugar de ninguem, estando

as cotistas, apenas, ocupando urn espa~o que

lhes ede direito. Entendo, assim, que merece

reforma a sentenca para declarar a constitu

cionalidade do sistema de cotas e a autono
mia universitaria, legitima a implementacao

sistematica feita pela universidade re, motive

pelo qual nao prospera a pretensao da parte

autora, providos os recursos de apelacao dos

estudantes interessados/apelantes elassificados

e aprovados e que seriam prejudicados com

o provimento da prctcnsao aqui veiculada.

Adernais, provido tambern 0 apelo da UFPR.

(TRF!4' R., AC 2005.70.00.005657-1/PR, Rei.

Des. Federal Maria Lucia Luz Leiria, 3' T., D]E
04/0612010)

CONSTITUCIONAL. VESTIBULAR. REGI

ME DE COTAS PARA NEGROS E PARDOS

ORIUNDOS DE ESCOLA PUBLICA. COM

PATIBILIDADE COM 0 TEXTO CONSTITU

ClONAL. AUTONOMIA UNIVERSITARIA.

I. Acao ajuizada contra a UFAL - UNI

VERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS,

objetivando ver reconhecida a inconstitu

cionalidade do sistema de cotas previsto no

edital de vestibular 3/2007, pelo qual 20%



(vinte por cento) das vagas seria reserva
das a estudantes negros e pardos oriun
dos de escolas de ensino medic publicas.
II. A adocao de medidas discriminat6rias
em favor das minorias e dos socialmente
debeis pela UFAL, alern de fundamenta
da na autonomia universitaria (CF, art.
207), nao representa violacao ao prind
pio da isonomia. Pelo contrario, atende a
exigencia constitucional de acoes positi
vas do Estado e da sociedade em direcao a
igualdade efetiva, abandonando-se a ideia
de isonomia meramente formal. Cuida-se
de discrirninacao benefica, cujo objetivo
dec1arado e reduzir as desigualdades no
ambito da sociedade.
III. Os honorarios advocaticios sucumben

ciaisde R$ 1.000,00 (mil reais) estao de acor
do com as regras do paragrafo 4°, do art. 20
do Cl'C, IV.Apelacao improvida. (TRF/5' R.,
AC 2008.80.00.003152-91AL, ReI. Des.Fede
ral Ivan Lira de Carvalho (Conv.), 4' T., DJ
18/06/2009,p. 243)

Para encerrar, nao poderia deixar de manifes
tar-me acerca da afirmacao, muito difundida pelos
adversaries das politicas alternativas, de que a ado
cao de politicas afirmativas poderia levar ao com
prometimento da qualidade do ensino superior e
o resultado final da producao do conhecimento.

Ora, tal assertiva, fruto do senso cornurn, nao
se sustenta, pois nao esta fundada em dados em
piricos.

Isto e corroborado por Leda Goncalves, peda
goga e Mestre em Educacao pela Universidade Ca
t6lica de Brasilia, em materi;~jJUblicada na Revista
Via Legal, editada pelo CPJUS, ana III, n. VIII, p.
25, verbis:

Todos diziam que as alunos das cotas teriam

desempenho inferior, mas as pesquisasdizem
que 0 desempenho eigual ou superior. Nao
ha desestruturacao cia universidade. Se ele
terminou 0 ensino media, por que nao teria

condicoesde fazer uma universidade?

Diante todo este quadro, nao ha como se sus
tentar que os criterios adotados pela Universidade
Federal de Minas Gerais, que facilitam 0 acesso

dos pobres, negros ou pardos ao ensino superior
padeca dos vieios de inconstitucionalidade ou i1e
galidade.
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Resumen

La contradiccion entre los principios del con
trol judicial de constitucionalidad de las leyes y la
democracia es mas aparente que real. Aunque el
poder judicial sea un poder contramayoritario, no
10 es un poder antidemocratico, porque la demo
cracia no se agota en la regia de la mayo ria. Por 10
tanto, es necesario construir un concepto adecua
do de democracia que t~pga como presupuesto la
limitacion de la democracia, 0 sea, una democracia
constitucional. La legitimacion del poder judicial
se basa en la inviolabilidad de los derechos funda
mentales y la independencia de los jueces.

Abstract

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

Juiz federal Jeferson Schneider

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

1 lntroducao

a tema do presente artigo remete a uma refle
xao sobre a relacao existente entre 0 Estado de Di
reito e a democracia e)em ultima instancia, entre
o Direito e a Politica, uma das grandes questoes
enfrentadas tanto pela filosofia do Direito quanta
pela filosofia Politica. Dessa forma, impoe-se, por
uma necessidade metodologica de tempo e espaco,
abandonarmos uma visao macroscopica do tema
em favor de uma visao microscopica, razao pela
qual selecionamos discricionariamente apenas urn
ponto de reflexao dentre varies outros que se apre
sentam na relacao dialetica entre Direito e Politica.
Assim, levando-se em consideracao que no Estado
constitucional atribuiu-se ao poder judiciario 0

controle de constitucionalidade da lei, 0 que pres
supoe a submissao dos tres poderes constituidos
ao poder constituinte e, por consequencia, it Cons
tituicao, temos que a democracia encontra seus
limites no texto constitucional. Como a historia
do Estado moderno ja deu exemplos suficientes
de que 0 simples reconhecimento da limitacao de
mocratica pela Constituicac nao esuficiente para
que os poderes constituidos se mantenham dentro
dos marcos constitucionais, impoe-se, ademais do
reconhecimento da limitacao da democracia pela
Constituicao, 0 estabelecimento de urn orgao res
ponsavel pelo controle de constitucionalidade.

A partir da Revolucao Americana, nos Esta
dos Unidos, e depois da Segunda Guerra Mun
dial, no continente europeu, 0 poder judiciario
assumiu a funcao de guardiao da Constituicao,



competindo-Ihe, portanto, realizar 0 controle de
constitucionalidade nao sornente de seus proprios
atos. mas de todos os atos dos poderes legislativo e
executivo. Em outras palavras, submeteram-se os
poderes legislativo e executivo ao poder judiciario
por meio do controle de constitucionalidade, seja
ele difuso ou concentrado. Essa submissao sus
citou uma grande questao de filosofia constitu
cional acerca da origem da legitimidade do poder
judiciario para contra-arrestar decisoes tomadas
pelos representantes do povo. No caso do Brasil,
tanto 0 poder legislativo quanto 0 poder executivo
sao eleitos diretamente pelo povo, os quais atuam
como seus legitimos representantes - democracia
representativa - na elaboracao dos atos estatais.
Se de fato 0 parlamento e 0 Presidente traduzem
a vontade da maioria do povo, que se expressa de
forma periodica pelo sufragio universal, elegendo
livremente seus representantes, como e possivel
atribuir aos juizes, pessoas nao eleitas pelo povo, a
missao constitucional de controlar os representan
tes do povo. Posta a questao nestes termos, surge
um profundo paradoxo entre a vontade soberana
do povo, de um lado, e a vontade dos juizes, de
outro. Pois bern, para resolver essa contradicao de
principios, 0 controle contramaioritario, a cargo
do poder judiciario, deve obter um minimo de
consenso, a flm de que as decisoes judiciais sejam
respeitadas e obedecidas espontaneamente pela
sociedade e pelo Estado. Destarte, esta reflexao
tern por objetivo apontar a fonte de legitimacao
do poder judiciario na dificil tarefa de controlar a
constitucionalidade das leis.

2 A natureza contramainrltarla do
poder judlciario ?'

A genese do controle de constitucionalidade das
leis, a cargo de um orgao externo ao poder legis
lativo, vamos encontrar no processo constituinte
dos Estados Unidos, que, pela primeira vez na his
toria politica, cogitou da possibilidade de incluir
na Constituicao 0 controle de constitucionalidade
como uma atribuicao a cargo do poder judiciario.
o contexto historico, politico e social, no qual 0

controle de constitucionalidade surgiu nos Estados
Unidos e na Europa continental, foi completamen-

te diferente porque, enquanto na America a des
confianca se dava em relacao ao poder legislativo,
na Europa era 0 poder executivo (Rei) e 0 poder
judiciario (aristocracia) que padeciarn de falta de
confianca,

Desde os primeiros debates na Convencao de
Piladelfia, duas constatacoes faticas apresentaram
-se de forma pacifica entre as constituintes: a pri
meira, era a necessidade de serem estabelecidos
mecanismos estruturais destinados a controlar e
frear as assembleias legislativas; e a segunda, era
a de que os membros do poder judiciario eram
formados de pessoas seletas e confiaveis, devido
aos seus estudos, ao modo de selecao, a sua esta
bilidade no cargo e ao isolamento da sociedade
em relacao aos interesses partidarios (Gargarella,
1996).Quanto it funcao a ser atribuida ao poder ju
diciario, em 0 Federalista n. 78, Hamilton afirma
ser funcao desse poder fazer prevalecer a Consti
tuicao sobre as leis em caso de conflito. Segundo
Hamilton (2002, p. 199), "La interpretacion de las
leyes corresponde apropiada y particularmente a los
jueces. De hecho, una constitucion es, y as! deben
considerarla los jueces, una leyfundamental. En
consecuencia, a estosincumbe esclarecer su signifi
cado, as!como el de cualquier disposition concreta
que emane del cuerpolegislativo. Y si existiera una
discrepancia inconciliable entreambas, la que tiene
fuerza vinculante y validez mayores deberia, ob
viamente, prevalecer; 0, en otraspalabras, deberla
prevalecerla Constitucion sabre la ley, as! como la
intencion delpueblo sabrela intencion de sus man
datarios". Dessa afirmacao de Hamilton, podemos
extrair duas importantes conclusoes. A primeira
delas e a de que 0 controle de constitucionalidade
das leis fazparte integrante de urna funcao propria
do poder judiciario, a interpretacao juridica e a
aplicacao das leis. A segunda e a de que 0 controle
de constitucionalidade das leis, atribuido ao po
der judiciario, tern por pressuposto a imputacao
de um valor superior it Constituicao, isto porque
somente e possivel conceber um controle de leis
a partir da Constituicao se a propria Constitui
<;ao estiver dotada de forca normativa superior ao
dos atos normativos controlados. A suprernacia
normativa da Constituicao americana, enquanto
instrurnento estrutural de subordinacao dos po
deres do Estado it Constituicao, somente pode ter



efetividade se existir alguma especie de controle
de constitucionalidade sobre aquelas normas que
desafiam a Coustituicao. Como afirmou Madison
em a Federalista n. 48 (2002), acerca da relacao
necessaria existente entre 0 principio da divisao de
poderes e 0 estabe!ecimento de urn mecanismo de
controle sobre essa divisao, tambern existe uma re
lacao necessaria entre a supremacia normativa da
Constituicao e 0 controle de constitucionalidade,
pais essa supremacia, sem um mecanismo de cor
recao dos abusos e insubordinacoes dos poderes,
deixaria a Constituicao sem qualquer protecao,
Desta forma, 0 controle de constitucionalidade
tem por pressuposto a superioridade normativa da
Constituicao sobre todos os demais atos do Estado,
atuando 0 texto constitucional como urn parame
tro de constitucionalidade de toda a atividade esta
tal. Porem, tambern nao deixa de ser uma verdade
que a efetividade da superioridade normativa da
Constituicao tern por pressuposto a existencia de
um mecanisme de controle de constitucionalidade,
sem 0 qual eventuais inconstitucionalidades me
noscabariam a forca normativa da Constituicao,

Por fim, segundo Hamilton (2002), a necessi
dade deste controle e uma consequencia natural
do principio de que nenhum mandatario (Iegisla
dor) pode dispor contra os interesses do mandante
(povo). Para Hamilton, esta muito daro que no
confronto entre a vontade do legislador, expressa
na lei, e a vontade do povo, revelada na Constitui
cao, esta deve prevalecer sobre aque!a, sob pena de
o servo possuir mais poder que seu amo. Ademais,
o controle de constitucionalidade das leis nao pode
ser exercido pelo proprio poder legislativo, pois
seria 0 mesmo que atribuir ao legislador a funcao
de juiz sobre suas pr6.,i-ias competencies. Assim,
e razoavel que 0 poder judiciario desempenhe a
funcao de mediador entre os interesses do povo e
os interesses do legislador, 0 que nao 0 torna urn
poder superior aos demais, porque, por meio deste
mecanismo, apenas se reconhece a superioridade
do poder do povo sobre os outros dois poderes.
Hamilton, para chegar a esta conclusao, parte do
falso pressuposto de que a vontade do povo resi
de na Constituicao, enquanto que a vontade do
legislador, representante do povo, encontra-se na
lei. Ocorre que, como todos sabem, a Constituicao
americana nao foi elaborada pelo povo, mas por

uma elite politica preocupada com as minorias
de sua epoca e extremamente desejosa por criar
urn mecanismo de controle das maiorias parla
mentares. Contudo, 0 grupo social conhecido por
minoria era muito diferente do que hoje se pode
entender por minoria, vale dizer, em nossos dias
as minorias sao encontradas entre aqueles grupos
menos favorecidos da sociedade, sem poder poli
tico ou econ6mico suficiente para a defesa de seus
interesses,enquanto que durante a constituinte dos
Estados Unidos as minorias estavam compostas de
grandes proprietarios e comerciantes, credores da
guerra, COm poder econ6mico suficiente para a
defesa de seus interesses, os quais, todavia, estavam
correndo urn serio risco de terminar sem qualquer
poder politico, caso a Republica nao dispusesse de
meios para controlar as investidas da despossuida
maioria da populacao. Destarte, do contexto social
e politico vigente nos Estados Unidos durante 0

processo constituinte, e possive!extrair a natureza
nitidamente conservadora e contramaioritaria do
controle de constitucionalidade das leis.

Contudo, ainda que muito tenha sido dito acer
ca da necessidade de urn controle da legislatura
e do importante papel que 0 poder judiciario
poderia exercer nesse controle, 0 texto da Cons
tltuicao americana foi aprovado sem nenhuma
mencao expressa a essa fundamental atribuicao
constitucional. Exatamente por esse motivo e que
o caso Marbury v.Madison, julgado pela Suprema
Corte dos Estados Unidos em 1803, teve imp or
tancia historica, pois foi somente a partir desse
precedente que a competencia sobre 0 controle
de constitucionalidade - judicial review - ficou
definitivamente assentada pela Suprema Corte.
Muito embora 0 controle de constitucionalidade
nao fosse uma questao nova para os constituintes
- antes da Convencao da Filadelfia, pelo menos
em nove oportunidades os tribunais estaduais ja
haviam realizado 0 controle de constituciona
lidade das leis (Corwin, 1963) - apenas com 0

caso Marbury v. Madison a Suprema Corte teve
a oportunidade de afirmar, com todas as letras,
o que os fundadores da Constituicao americana
nao disseram expressamente no texto constitu
cional. Para conduir, sobre essa nova funcao ju
risdicional, Alexis de Tocqueville (Tocqueville,
2002 p. 156), em sua passagem pela America,



ega a seguinte conclusao: "EI juez americana
parece en todo, pues, a los magistrados de otras

aciolles. Pero esta revestido de un inmensa poder

olitico. ~Cual es la razoni EI juez se mueve en el

lismo circulo y se vale de los mismos medias que

los otros jueces. ~Por que, pues, posee Ull poder de

que estos carecen? Este solo hecho es la causa: los
allier/callos han reconocido a los jueces el derecho

deflmdamentar sus decisiones ell la Constitucion

mas que ell las leyes. En otros termillas, se les per

mite la no aplicacion de las leyes que les parezcall

illcollstitucionales",
Do outro lado do Atlantico, as Constituicoes

francesas de 1791, 1793 e 1795, no ponto em que
interessa para a nossa reflexao, sofreram os refle
xos da Revolucao de 1789 e da concepcao e adocao
do principio da soberania nacional, por meio do
qual se reconheceu no poder legislativo 0 legitimo
representante da vontade geral e soberana do povo.
Por mais que 0 principio da divisao de poderes ou
de limitacao das funcoes, tambem adotado pelos
constituintes franceses, fosse urn principio com
forca em sentido contrario ao da indivisibilidade
da soberania nacional, sempre que os franceses se
enfrentaram com esta contradicao, terminaram
por atribuir urn maior valor a indivisibilidade da
soberania do que a divisao de poderes. Assim, e
por meio da soberania nacional, expressada na lei
aprovada pela Assembleia, que se chega a supe
rioridade do poder legislativo frente aos demais
poderes do Estado.

A superioridade do poder legislativoem relacao
aos poderes executivo e judiciario, em virtude da
identificacao entre a soberania do povo e 0 po
der legislativo, sera urn elemento determinante
para a definicao dos mecan1mos estruturais de
controle do poder legislativo e, por consequen
cia, influenciara diretamente sobre as atrlbuicoes
a serem conferidas ao poder judiciario, Para os
constituintes franceses, a possibilidade de 0 poder
legislativo violar a Constituicao e, especificamen
te, 0 principio da divisao de poderes, unica forma
ate entao admitida de transgressao da carta fun
damental, nao era urn fato desconhecido. Assim,
enquanto os poderes fundamentais do Estado, 0

Rei e 0 parlamento, se mantivessem dentro de suas
atribuicces constitucionais, nao haveria violacao a
Constituicao, razao pela qual deveriam ser encon-

tradas formulas de limitacao e controle, especifica
mente para esta especie de violacao (Valdes, 1998).

Em sessao celebrada em setembro de 1789,
o abade e deputado Sieyes, sob 0 argumento de
que havia perigo do poder legislativo vulnerar a
Constituicao, pois carecia de poder constituinte,
expos sua opiniao contraria ao veto real, enquanto
instrumento de controle do poder legislativo pelo
executivo. Para Seyes, 0 fato de os poderes consti
tuidos do Estado estarem submetidos a Constitui
cao, sem qualquer atribuicao constituinte - teoria
do poder constituinte e dos poderes constitufdos
- bern como haver uma rigorosa divisao de po
deres, eram elementos suficientes para garantir
o respeito de cada urn dos poderes em relacao as
atribuicoes dos demais. Por fim, na remota hipote
se de vir a ocorrer uma violacao dessa magnitude,
apenas 0 poder constituinte poderia servir de ar
bitro deste conflito institucional (1990). Contudo,
com a posterior experiencia de Sieyes durante 0

periodo do terror jacobino, 0 abade, ao escrever
sobre os Fundamentos del Estado (1794), da inicio
a uma mudanca em seu posicionamento acerca da
desnecessidade de ser estabelecido urn controle
sobre os poderes constituidos. Segundo Sieyes, a
Constituicao deve atribuir a forca moral e fisica
da massa ou a uma representacao dessa forca, "el
control necesario a efectos de que las leyes aproba

das par la mayoria no vulneren la Constitucion".

Se fosse permitido que uma determinada maioria
pudesse vulnerar a Constituicao, em pouco tempo
a aristocracia arrestaria novamente a liberdade.
Assim, muito embora seja necessario submeter a
soberania ao criterio da maioria, esta submissao
nao pode incluir 0 direito de violar 0 principio
da divisao de poderes, pols, se isto fosse possivel,
nao tardaria para a maioria encaminhar-se para 0

despotismo e a tirania (1990 p. 248-250).
Em seus comentarios sobre 0 projeto da Cons

tituicao de 1795, Sieyes adverte que a proposta de
Constituicao comete os mesmos erros das Cons
tituicoes de 1791 e 1793, ao nao estabelecer urn
indispensavel e essencial instrumento de garantia
da supremacia da Constituicao frente as maiorias
eventuais, pois para 0 abade "la soberania del pue
blo no es absoluto ilimitada" (1990, p. 254-259).
Em razao das ultimas experiencias recentemen
te vividas, 0 pensamento de Sieyes evoluiu para
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reconhecer que 0 estabelecimento de urn poder
constituinte e a pura e simples adocao do princi
pio da divisao de poderes nao seriam suficientes
para garantir a inviolabilidade da Constituicao, Ao
desenvolver suas ultimas conclusoes sobre 0 tema,
Sieyespropoe a criacao de urn tribunal constitucio
nal ou de um tribunal dos direitos do homem, urn
guardiao da Constituicao, porque «Una Constituci

on 0 es un cuerpo de leyesobligatorias 0 no es nada.

Ahora bien, si es un codigo de leyes obligatorias,

resulta precise preguntarse donde residira el guar

dian, la magistratura de ese codigo" (Sieyes, 1990,

p. 275-293). A proposta de criacao desse tribunal
nao foi aprovada pela Assembleia, em razao de
que para muitos dos constituintes 0 principio da
soberania do parlamento nao permitia a existencia
de urn orgao de controle externo ao poder legisla
tivo. Segundo Roberto Valdes, "la identidad entre

Nacion y Asamblea Nacional impide, por defini

cion, cualquier intervention extrana a la Asamblea

en el proceso de[ormacion de la voluntad politico
estatal" (Valdes, 1998, p. 226).

Nas tres Constituicoes do periodo revolucio
nario frances (1791,1793 e 1795), em razao de 0
pressuposto de partida dos constituintes franceses
ser 0 mesmo, isto e, a identificacao entre a sobe
rania popular e a Assembleia Nacional, sempre
prevaleceu a concepcao do controle interno ou
do autocontrole do poder legislativo. Essa iden
tificacao entre a soberania e a Assembleia era ele
mento impeditivo da criacao de qualquer controle
externo ao poder legislativo. Assim, muito embora
Sieyes tenha abandonado sua posicao inicial, em
verdade, foi esta que terminou por converter-se
em paradigma revolucionario do Estado liberal.

s
Destarte, quanto aConstituicao de 1791,0 maxi-
mo que se conseguiu em materia de controle do
poder legislativo foi a aprovacao do veto suspen
sivo pelo Rei, 0 qual poderia ser derrubado pela
Assembleia. Em relacao aConstituicao de 1793, a
f6rmula do autocontrole traduziu-se na renova
c;ao anual dos deputados e no referendo popular
das leis. Por fim, quanto aConstituicao de 1795,
optou-se por urn parlamento bicameral, depois
de a proposta de criacao do tribunal constitucio
nal ter sido recusada. Apesar da diversidade das
formas, nas tres Constituicoes prevaleceu a tese do
autocontrole do poder legislativo sobre seus atos,

o que repercutiu diretamente sobre a concepcao e
as funcoes do poder judiciario, Assim, e somente
a partir do segundo p6s-guerra que 0 controle de
constitucionalidade surgira na Europa continental
como urn elemento indissociavel da Constituicao
(Reyes, 1987). A submissao da lei a urn controle
judicial de constitucionalidade foi 0 principal gol
pe contra a soberania da lei e 0 poder legislativo.

Assim, temos que desde os primeiros debates
sobre 0 controle judicial de constitucionalidade
das leis, seja nos Estados Unidos ou na Franca,
a questao sempre girou em torno da necessidade
do poder legislativo ser submetido a alguma es
pecic de controle externo de constitucionalidade
das leis, assim como sobre a legitimidade de juizes
nao eleitos assumirem a funcao de controle das
maiorias parlamentares eleitas diretamente pelo
povo. Portanto, nao resta a menor duvida de que
o poder judiciario e, efetivamente, urn poder con
tramaioritano, porque desde as suas origens ate
os dias de hoje a funcao de controlar a constitu
cionalidade das leis pressupoe urn controle sobre
a vontade da maioria. Contudo, outra questao e
saber se, apesar de contramaioritario, 0 poder ju
diciario seria antidernocratico.

3 A necessidade de urn conceito
adequado de dernocracia

Uma vez esclarecida a natureza contramaiori
taria do poder judiciario, impoe-se a definicao de
urn conceito adequado de democracia para que,
partindo desse conceito, seja possivel saber se 0

poder judiciario, ademais de contrarnaioritario,
tambern e antidemocratico, A democracia nao
pode ser confundida simplesmente com a regra
da maioria ou concebida como se fosse apenas 0

governo da maio ria do povo, pois, se democracia
fosse somente isso, significaria dizer que 0 rei e
seu poder absoluto teriam sido substituidos pela
soberania do povo, 0 que nao resultaria em urn
grande avanco na organizacao politica da moder
nidade (Touraine, 1994). Entender ou reduzir a
democracia ao governo absoluto da maioria seria
o mesmo que admitir a possibilidade dessa maioria
tomar qualquer decisao sobre qualquer assunto, Se
assimfosse, a maioriapoderiaaniquilar a minoria,



perpetuando-se no poder, ou ate mesmo substituir

o regime democratico por qualquer outro regime
politico. Destarte, permitir que a maioria possa,

pelc simples fato de ser maioria, destruir as con

di<;aes juridicas e politicas que permitiram a sua

chegada ao poder, impedindo, com isto, que outras

maiorias se forrnem, implicaria em reconhecer 0

poder dessa maioria iinica encastelada no poder,

de reduzir a liberdade e a igualdade entre os se

res humanos a algo destituido de qualquer valor.

Em outras palavras, 0 poder da maioria precisa

de algum limite, pois, do contrario, a democracia

rorna-se urn regime autofagico. Giovanni Sartori

(1988, p. 46), que trata deste tema com muito acer

to, afirma que "EIfuturo democratico de una demo

craciadepende de la convertibilidad de mayorias en

minorias y, a fa inversa, deminorias en mayarias" e
prossegue dizendo que"consecuentemente, elprin

cipia de la mayoria re/ativa resulta ser el principia

de la democracia que junciona democraticamente".

Muito embora a regra da maioria seja uma

condicao necessaria para a democracia, nao e uma

condicao suficiente para legitimar toda e qualquer

decisao, Celso Fernandes Campilongo (1997), em

excelente trabalho sobre a regra da maioria, ano

ta as seguintes limitacoes tecnicas desse modo de

tomada de decisao: 1 - quem deve decidir ou in

tegrar 0 conjunto de cidadaos para formar uma

determinada maioria?; 2 - os cidadaos devem de

cidir sobre todos os temas, ou questoes tecnicas e

de alta indagacao deveriam ser reservadas a espe

cialistas da arear, 3 - impossibilidade de se aferir

oreal grau de preferencia ou adesao do cidadao

com as respostas maniqueistas (aprovo/desaprovo,

sim/nao), 4 - a maioria de hoje pode abdicar do

principio democraticoi: 5 - a;naioria de hoje pode
tamar decisoes irreversiveis, impossibilitando que

a maioria de amanha decida de forma diferente?; 6

- as decisoes da maioria podem dispor sobre ques

toes privadas?; 7 - partidos politicos e grupos de

interesse influenciam cada vez mais nas decisoes

da maioria, transformando 0 interesse da maioria

em interesse de grupos; 8 - a vontade da maioria

nao e a vontade de todos; e 9 - a maioria pode

dispor acerca dos direitos fundamentais? Pois bern,

a partir desta serie de limitacoes tecnicas arroladas

por Carnpilongo, nao e dificil conduir que a re

gra da maioria, elemento fundamental do regime

democratico - 0 menos pior de todos os regimes

politicos - suscita profundos questionamentos

sobre a efetiva legitimidade das decisoes tomadas
pela simples maioria do povo. Contudo, de todas

essas limitacoes, por uma questao de tempo e es

pace, nos deteremos apenas em relacao a ultima,

isto e, po de uma maioria eventual dispor sobre os

direitos fundamentais ou esses direitos estao sub

traidos do poder de decisao da maioria? Portanto,

a questao, a saber, e se os direitos fundamentais

arrolados na Constituicao podem ser violados por

uma decisao tomada pela maioria do povo. por

meio de seus representantes, ou, ainda, e possivel

conceber uma democracia limitada ou, necessa
riamente, a democracia nao admite limites? Para

responder a essas perguntas, precisamos resgatar e

ao mesmo tempo construir urn conceito adequado
de democracia, a democracia constitucional.

o processo de dernocratizacao do Estado teve

inicio com 0 Estado liberal e ampliou-se no Estado

social de Direito. Historicamente e urn processo

que ocorre paralelamente a forrnulacao dos concei

tos do Estado liberal e do Estado social. No Estado

liberal, a democracia liberal assumiu uma concep

cao estritamente formal, restrita ao campo politi

co, enquanto que no Estado social a democracia

social possui uma concepcao material, isto e, sem

perder as conquistas da democracia liberal, em es

pecial a possibilidade de acesso ao poder politico

de urn numero cada vez maior de pessoas, adentra

no campo social, assegurando essa participacao

tarnbern nas areas economica e social.

A clausula dernocratlca dos Estados generaliza

-se especialmente depois da Segunda Guerra Mun

dial, ate como forma de Iegitimacao de sistemas

politicos autoritarios. A utilizacao indiscrimina
da do termo, as vezes totalmente divorciada da

realidade politica e social, terminou por esvaziar
de conteudo a conceito, dificultando 0 labor do

interprete quando da analise da formula politico

-juridica do Estado democratico de Direito.
Segundo Falcon y Tella (1996), a formula do

Estado democratico de Direito surge na Alema

nha com Abendroth e [ahrheiss, na Suica com

Baumlich e na Espanha e introduzida por Elias

Dias. A forrnulacao democratica do Estado sofre

de urn grau maior de indeterminacao do que 0

proprio conceito do Estado social, 0 que faz de sua
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interpretac;ao uma ardua tarefa. Em seus pontos

extremos, poderiamos ir de uma democracia for

mal ou procedimental, restrita ao poder politico e

a procedimentos, ate a uma democracia material,
semelhante it proposta socialista (Sciaca, 1994) ou,

em outras palavras, de uma democracia liberal a

urna democracia socialista. Por fim, a clausula de

mocratica pode ser trabalhada dentro do proprio

Estado social, no qual as formulas Estado social de

Direito e Estado social e democratico de Direito

sao equiparadas ou, ainda, como uma terceirafase

no processo historico de evolucao do Estado de

Direito, ou seja, 0 Estado democrdtico de Direito

como fase superadora do Estado social de Direito

(Diaz, 1986).
Muito embora esta nao seja a tese central de

nosso estudo, neste capitulo tentaremos demons

trar que 0 Estado dernocratico de Direito, com

conteudo proprio, parte da segunda fase do Estado

liberal, passando pelo Estado social e propondo, ao

final, urn aprofundamento de seus conteudos. Des
sa forma, em urn primeiro momento, trataremos

do Estado democratico de Direito como processo

de consolidac;ao de urn especifico ordenamento
[uridico e, posteriormente, como paradigma de

urn novo Estado.
o Estado democratico de Direito possui urn

conteudo proprio, distinto dos conteudos axiolo

gicos encontrados nos Estados liberal e social de

Direito. 0 Estado liberal, em seu infcio, nao era de

mocnitico, 0 que leva it conclusaode que nem todo

Estado liberal e necessariamente democratico, 0
mesmoocorre com 0 Estado social de Direito, que

obrigatoriamente nao precisa ser democratico,
pois, teoricamente, e possivel conceber urn Estado

social sem democracia. .,bistoria e testemunha da

existencia de Estados liberais e Estados sociais sem

democracia. Se estes Estados podem existir sem

democracia, significa que a clausula democratica

da formula politico-jurldica Estado democratico
de Direito possui conteudo proprio.

No Estado dernocratico, assim como no Estado

liberal e no Estado social de Direito, os valores li

berdade e igualdade coexistem, sendo a uma so vez

fundamento de constituicao, parametro de proce

dimento e fim Ultimo da formula politico-juridica.

Entretanto, no Estado democratico de Direito ha
urn aprofundamento dos conteudos apresentados

pelo Estado liberal (liberdade e igualdade formal) e

pelo Estado social (igualdade material e liberdade)

ate alcancar-sea dignidade da pessoa,fundamento

dos valores liberdade e igualdade, em suas vers6es

formal e material. A dignidade da pesso a opera

como sintese dos valores liberdade e igualdade
(Maihofer, 2001). A sintese desses valores tambem

pode ser encontrada no valor justica (Martinez,

1988),0 que faz com que muitos teoricos nomi
nern 0 Estado democratico de Direito como sendo

urn Estado de justica.

Ja, por sua vez, a dignidade da pessoa esta
fundada em sua natureza racional (Kant, 2002),
qualidade esta que dota 0 ser humano de liber

dade para sua autodeterrninacao, bern como para

a definicao, sob sua responsabilidade, dos fins a

perseguir. Assim, para a garantia da dignidade da

pessoa e imprescindivel a tutela de sua autonomia.

Segundo Werner Maihofer, "el ser que el hombre

produce a partir de sf mismo mediante el cultivo de

su naturaleza, en libre autodeterminacion y estable

cimiento defines bajo su propia responsabilidad, es

su propia obra, la que determina su dignidad. Esta

dignidad del hombre es la que vulnera todo aquel

que Ie niegue 0 Ieprive de la libertad de autodeter

minacion y la responsabilidad respecto de sf mismo,

con 10 que Ie sustrae precisamente aquello mediante

10 que crea su propio valor, 10 que determina su

dignidad" (Ibidem, p. 280-281). A dignidade da

pessoa, ademais de expressar-se por meio de sua

autodeterrninacao, em razao de 0 homem nao po

der viver isolado nem ser onipotente, tambern se

revela por meio da solidariedade entre os homens.

Ha momentos na vida em que somente a liberdade

nao seria suficiente para conservar a dignidade,

sendo, portanto, necessario mais, a solidariedade.

Segundo Werner Maihofer, "considerado desde el

punto de vista del eorrespondiente otro, pues, del

que dependo, a cuya merced me encuentro, al que

por ello necesito, para llegar a ser 0 seguir siendo

un hombre entero, la dignidad humana tiene que

ver eon el existir para otros y apoyar a otros por

principio, eon la benevolencia hacia ellos, propios
del hombre" (Ibidem, p. 281-282). Como conclu

sao, temos que se a dignidade da pessoa somente

pode ser garantida mediante a tutela da autode

terrninacao e da solidariedade, essas condicoes

fundamentais da dignidade da pessoa passam a



scr tambern objeto de respeito, amparo e promo
~ao pelo Estado democratico de Direito, isto e, os
direitos humanos e seus valores fundamentadores,
liberdade e igualdade, como derivacoes da digni
dade da pessoa, devem ser tutelados pelo proprio
Estado, sob pena de violacao da dignidade da pes

soa (Ibidem).
Ao contrario do postulado pelo Estado liberal,

no qual prevalece a liberdade sobre a igualdade
formal, e do Estado social, onde a igualdade mate
rial sobrepoe-se a liberdade, no Estado dernocrati
co, estes valores sintetizam a dignidade da pessoa,
nao sendo mais possivel a opcao pelo predominio
de um valor sobre 0 outro. A liberdade e a igual
dade sao encontradas igualmente na dignidade da
pessoa. A inexistencia ou a reducao irrazoavel de

um desses valores afeta diretamente a dignidade
da pessoa, razao pela qual 0 grande desafio esta em
encontrar um espaco de convivencia harmonica
desses valores, embora, naturalmente, tendam a
rivalizar. A questao, portanto, nao e de opcao por
um valor em detrimento do outro, pois quem faz
a opcao pela liberdade, em verdade, decide pela
liberdade de alguns em detrimento da liberdade
de outros, 0 que seria 0 mesrno que nao so decidir
contra a igualdade, mas tarnbern contra a propria
liberdade. Por outro lado, quem opta pela igual
dade, em verda de, decide pela igualdade de alguns

em detrimento da igualdade de outros, isto porque
nao decide apenas contra a liberdade, mas tambem
contra a propria igualdade. Em sintese, liberdade

em igualdade e igualdade em liberdade (Ibidem, p.
302). A relacao, ate entao existente entre os valores
liberdade e igualdade, fundada em uma concep

~ao de necessario predominio de um valor sobre
o outro, deve ceder espa~opara uma concepcao
de complementaridade.

Em uma concepcao moderna de liberdade, esta
nao pode mais ser concebida somente como uma
liberdade formal ou procedimental. A liberdade
tambem devera assumir um contorno material ou
substancial, ou seja, um conteudo econornico e
social. A liberdade somente podera ser exercida
com plenitude se estiverem presentes as condicoes
econorntcas e sociais necessarias e suficientes para
seu exercicio (Ibidem), pois do contrario, nao ape
nas a igualdade, mas a propria liberdade restara
vilipendiada, pols, se 0 cidadao nao possuir um

minimo de condicoes materiais de vida, seu direito
a liberdade estara irremediavelmente contamina
do por essas graves Iimitacoes, Da mesma forma,
a igualdade no Estado democratico nao pode ser
resumida a igualdade formal ou a igualdade diante
da lei, pois essa igualdade gera desigualdade social
e acarreta, por consequencia, uma desigualliber
dade. A ausencia de igualdade material nao apenas
corrompe a igualdade como a propria liberdade.

Ademais desta aproximacao e complementari
dade dos valores liberdade e igualdade no Estado
dernocratico, como derivacao da dignidade da pes
soa e da autodeterrninacao, tambem verificamos
que a dignidade da pessoa funda-se na solidarie
dade entre os homens. 0 Estado democratico de
Direito, alem de tutelar a liberdade e a igualdade,
devera promover a solidariedade entre os homens,
entendida esta como ajuda e compromisso com 0

outro. 0 Estado democratico esta obrigado a pro
mover a humanizacao das relacoes e das condicoes
sociais (Ibidem). A humanizacao democratica nao
esta circunscrita as compensacoes econornicas por

meio de services e prestacoes socials, como pro
posto pelo Estado social, mas implica na dedica
cao do homem ao homem, a qual nao e possivel
comprar nem regulamentar (Ibidem). Assim, ne

cessariamente, um Estado democratico, apoiado
na dignidade da pessoa estara baseado em valores,
principios e direitos fundamentals, devendo-se en
tender a clausula democratica como uma demo
cracia liberal, social e humana (Ibidem).

A dignidade da pessoa, como fundamento ul
timo do Estado e da sociedade, fundada na auto
deterrninacao e na solidariedade, expressada por
meio dos valores da liberdade, igualdade e soli
dariedade, principios e direitos fundamentais, da
origem a uma "democracia comoforma de vida")
que atua como pressuposto da "democracia como
forma de Estado e de governo", estabelecendo uma
relacao circular entre a demoeracia como forma
de vida e a democracia como forma de Estado e
de governo (Friedrich, 1966, r- 22-23).

A democracia como forma de Estado e de go
verno no Estado democratico tern como elemento
existencial a legitimidade do ordenamento consti
tucional, da titularidade e do exercicio dos poderes
constituidos, Portanto, a clausula democratica e
uma forma de legitimacao politica do Estado e do
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governo (Castro, 2003). A clausula dernocratica da
formula politico-juridica do Estado democratico
de Direito esta fundada, por sua vez, no principio
da soberania popular, segundo 0 qual todo 0 poder
politico emana do povo (Lufio, 2003). Assim, todo
o exercicio do poder ou toda a atividade do Esta
do, seja legislativa, executiva ou jurisdicional, deve
necessariamente legitimar-se pela efetiva partici
pacao do titular do poder politico (Bockenforde,
2000). Dessa forma, 0 poder politico e legitimado
pelo povo e nao dado por alguem ou algo estranho
ao proprio povo (Ibidem).

A autodeterminacao nao somente fundamenta
e justifica a origem do poder politico, mas define
as limites de seu exercicio por meio dos direitos
fundamentais (Ibidem). Dessa forma, a soberania
popular manifesta-se, em urn primeiro momento,
por meio do poder constituinte, do qual 0 povo e
o unico titular. Este poder de constituir e a forca
e autoridade pre-constitucional para constituir,

manter e revogar uma Constituicao com preten
sao normativa. Assim, 0 poder constituinte nao se
resolve em urn ato unico de constituicao, mas per
manece ativo e constante, pais a "[uerza normativa
de la Constitucion depende de ello" (Ibidem, p. 51).

Em urn segundo momento, a mesma soberania
popular manifesta-se por meio dos poderes cons
tituidos, os quais, necessariamente, devem ajustar
as suas manifestacoes ao que fora anteriormente
disposto pelo poder constituinte, sob pena de in
constitucionalidade. Importa registrar que nao se
tratam de duas soberanias, mas de dois momentos
distintos de uma mesma soberania, vale dizer, a
soberania popular, por meio do poder constituinte,
define as regras do jogo, enquanto que a mesma
soberania, par meio ~I>s poderes constituidos,
joga a jogo segundo as regras anteriormente de
finidas. Em verdade, estamos diante de mais urn
dos paradoxos do Direito, no qual, para garantir a
liberdade, somos obrigados a abrir mao de parcela
dessa liberdade.

Uma vez assentada a interdependencia entre a
democracia como forma de vida e a democracia
como forma politica, temos que a clausula demo
cratica impoe alguns limites ao poder, tanto de
natureza formal como material. Como limites de
uma democracia formal ou procedimental, temos
o principio da legalidade, 0 principio da divisao

de poderes e as eleicoes periodicas (Reyes, 1997),
embora seja intuitivo que mesmo as democracias
formais pressupoem urn minimo de liberdade e
igualdade. Por outro lado, como limites de uma
democracia material, ademais dos limites formais,
devem ser acrescentados alguns limites materiais
que, segundo Manuel Aragon Reyes, iran operar
no modelo de democracia como urn "salto quali

tativo" (Ibidem, p. 98-100).

o nucleo central da Constituicao, vale dizer,
os direitos fundamentais, concrecao dos valores
liberdade, igualdade e solidariedade, atua como
limite material da democracia, ou seja, os direi
tos fundamentais decorrentes desses valores es

tao "[uera de 10 decidible" pelas eventuais maiorias
democraticas. A democracia, exercida dentro dos
marcos constitucionais, esta limitada material
mente pela democracia constitucional (Callejon,
2002). Assim, segundo Perfecto Andres Ibanez
(1999, p. 1I), "Los derechos fundamentales dejan

de ser una suerte de punto de referencia externo

para constituirse en "[undamento funcional de la
democracia" segun sehala Hiiberle" ou, ainda, como

a"... "esfera de 10 indecidible" (Ferrajoli), es decir,

un lfmite de derecho democraticamente impuesto

ala mayoria, 0 sea, a la politica, en garantia de la

democracia... Integran "la dimension sustancial de
la democracia" (Ferrajoli), dan sentido a la politica

y al derecho y son su paradigma de legitimacion, y

de deslegitimacion, por tanto".

No ambito da Constituicao, ocorre uma fusao
entre 0 Direito e a Politica ou entre 0 Estado de
Direito e a democracia, pois 0 "Estado constitu

cional no es mas que el intento de juridificar la de
mocracia" (Reyes, 2000, p. 94-99). Dessa forma,
a Constituicao nao tern outra funcao que limitar
o poder do Estado. 0 povo, no exercicio do po
der constituinte, por meio da Constituicao, define
quem e 0 verdadeiro poder soberano e estabele
ce os limites formais e materiais de seu exercicio.
Como limites formais, comparecem 0 principio
da legalidade, 0 principio da divisao de poderes e
o principio das eleicoes periodicas, e como limites
materiais, os valores da liberdade, da igualdade,
da solidariedade, os principios constitucionais e
os direitos fundamentais.

Sendo assim, a constitucionalizacao dos di
reitos fundamentais, os quais consubstanciam



lores e principios constitucionais, altera subs-
ancialmente os elementos constitutivos do Es
do de Direito, isto e, os direitos nao sao mais

penas direitos de origem legal, mas passam a
ossuir uma raiz constitucional. Portanto, os
ireitos nao valem mais dentro dos !imites de

finidos pela lei, mas e a propria lei que passa a
ter va!idade apenas dentro dos !imites definidos
pelos direitos fundamentais (Reyes, 2000). Des
sa forma, a lei sofre urn profundo e irreversivel
processo de desmistificacao, no qual os direitos
fundamentais deixam de encontrar seu funda
mento de validade na lei, para faze-lo nos valo
res e principios constitucionais (Baratta, 1977).
Destarte, assumindo a Constituicao 0 lugar e
a funcao da lei em relacao it fundarnentacao e
protecao dos direitos publicos subjetivos, como
afirmou Gustavo Zagrebelsky (2003), 0 primeiro
grande desafio do constitucionalismo moderno
foi exatamente estabelecer uma nitida distincao
entre lei, norma posta pelo legislador, e os di
reitos humanos, pretensoes subjetivas absolutas,
validaspor si mesmas, independentemente da lei.
Os direitos humanos, uma vez constitucionali
zados, passam a ser reconhecidos como direitos
fundamentais e a integrar 0 bloco do "que" nao
esta it disposicao do legislador ordinario e da lei.
Esse bloco de direitos tern a funcao de atuar como
urn marco de controle de constitucionalidade da
lei. A lei, ate agora soberana, racional, coerente,
estavel, segura e legitima, passa a estar sob cons
tante suspeita, isto e, ademais de ser rebaixada
a urn segundo plano, a sua validade tambern se
desloca do centro de urn campo de seguranca e
certeza para uma area periferica de verdadeira
inseguranca e incerteza, assjlfuindo uma posicao
de subordinacao e de constante interinidade em
relacao it Constituicao (Laporta, 1999).

Destarte, a democracia constitucional traz
insita a ideia de uma soberania popular !imitada
pela Constituicao, no caso, pelos direitos funda
mentais, os quais operam urn profundo cambio de
paradigma tanto do Direito como da democracia.
Em relacao ao Direito, a lei constitucionalmente
valida,ademais de ajustar-se formalmente ao pro
cedimento legislativo, tambern devematerialmente
guardar sintonia com a Constituicao, sob pena de
inconstitucionalidade. Em relacao it democracia,

a manifestacao de vontade soberana do povo no
Estado constitucional, alem de respeitar a forma
ou 0 procedimento de exteriorizacao dessa von
tade, encontra-se materialmente limitada pelos
direitos fundamentais, os quais foram subtraidos
do poder de decisao das maiorias eventuais por
meio da forca normativa da Constituicao, que, a
urn so tempo, submete 0 Estado e a sociedade aos
marcos constitucionais.

Assim, temos que a democracia constitucional
nao apenas admite como pressup6e a limitacao
do poder soberano do povo por meio da Cons
tituicao, tanto na forma como no conteudo das
leis. Pois bern, se a limitacao do poder da maioria
e uma condicao necessaria da democracia consti
tucional, isto significa dizer que uma democracia
qualificada por uma Constituicao normativa traz
insita a necessidade da instituicao de urn poder
que, a despeito de ser contramaioritario, conti
nua sendo democratico. Como a historia politica
revelou tristemente, esse controle nao pode ser
confiado ao proprio poder legislativo, razao pela
qual essa missao de guardiao da Constituicao foi
confiada a urn orgao externo ao dador de leis, 0

poder judiciario, 0 qual precisa, necessariamente,
de legitimacao democratica para cumprir com sua
atribuicao constitucional.

4 Algumas teorias de [ustlflcacao da
legitimidade do poder judlciarlo

Diante do conflito entre 0 Direito e a Politica,
o Estado constitucional e a democracia ou 0 con
trole judicial de constitucionalidade e a soberania
popular, surgem inumeras teorias que, a partir
de diversos argumentos, pretendem esc1arecer
e justificar essa aparente contradicao de princi
pios. Como ja tivemos a oportunidade de ver, essa
contradicao e mais aparente do que real, porque,
apesar de 0 poder judiciario possuir uma natureza
contramaioritaria, nao deixade ser uma instituicao
democratica. Para justificar a natureza democra
tica do poder judiciario surgiram diversas teorias
que, dentre seus objetivos, tiveram a pretensao de
justificar a legitimidade dos juizes na dificil tarefa
de controlar a constitucionalidade das leis. Eis al
gumas dessas teorias.
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Delegacao irnplicita depoder aDs juizes pelo le
gislador. Para esta teoria, a democracia nao precisa
necessariamente ser exercida diretamente ou indi
retamente por meio de representantes, bastando
com que haja uma delegacao implicita. No caso,
a [urisprudencia sempre podera ser revista pela
leglslacao, por meio da alteracao da lei que serviu
de fundamento de validade para a sentenca. Dessa
forma, se 0 poder legislativo nao concordar com
uma determinada interpretacao judicial, bastara
alterar a lei para provocar a mudanca da jurispru
dencia, razao pela qual 0 poder judiciario sempre
estaria subordinado ao poder legislativo, legitime
representante do povo. No Brasil, esse controle
legislativo da jurisprudencia ocorreu recente
mente com a promulgacao da Lei Complementar
118/2005, que obrigou 0 Superior Tribunal de
[ustica a alterar a sua consolidada jurisprudencia
sobre 0 prazo prescricional dos tributos sujeitos a
lancamento por homologacao. A fragilidade dessa
teoria pode ser encontrada em pelo menos do is
pontos, 0 primeiro deles e 0 de que a democracia
nao seria mais uma democracia representativa,
mas uma democracia delegada, isto e, os repre
sentantes do povo, eleitos para elaborarem as leis,
delegariam esse poder ao judiciario, em relacao ao
qual passam a exercer uma especie de supervisao
em caso de a interpretacao dada pelos juizes nao
corresponder com a interpretacao esperada pelo
poder legislativo. A tese da delegacao nao e admi
tida pela democracia constitucional, que, ademais
de suas limitacoes materials, tambern possui limi
tacoes formais, dentre elas 0 principio da divisao
de poderes, do qual extraimos 0 sub-principio da
indelegabilidade das atribuicoes constitucionais. 0
segundo ponto fragil qJsta teoria consiste no fato
de que, mesmo que fosse possivel essa delegacao,
nada impediria que na pratica a nova lei continu
asse a ser interpretada no mesmo sentido da lei
revogada, especialmente nos casos em que a inter
pretacao indesejada parte da propria Constituicao
ou de alguma norma internacional, nao sujeita a
alteracao pelo legislador ordinario.

Controle judicial deconstitucionalidade restrito
aD aspecto formal. Segundo essa teoria 0 controle
judicial de constitucionalidade das leis nao deve
esquadrinhar 0 conteudo ou a materialidade das
leis, mas deve restringir-se a sindicar a correcao do

processo legislativo adotado para veicular determi
nada materia. Assim, se 0 poder legislativo veicular
por meio de lei ordinaria materia reservada it lei
complementar ou it propria Constituicao, 0 poder
judiciario pode anular essa lei em virtude de sua
inconstitucionalidade formal. Essa teoria encontra
algumas dificuldades. A primeira delas consiste
na efetiva reducao do que modernamente se en
tende por controle judicial de constitucionalidade
das leis e por forca normativa da Constituicao em
uma democracia constitucional, pois, segundo essa
teoria 0 poder judiciario nao poderia realizar 0

controle de constitucionalidade do conteudo das
leis. Nesta hipotese, 0 ordenamento juridico estaria
obrigado a conviver com uma lei inconstitucio
nal, em detrimento da propria normatividade da
Constituicao, A segunda dificuldade esta no fato
de que a teoria parte do pressuposto de que quanto
maior for 0 consenso no parlamento, acerca de urn
determinado tema, maior sera 0 grau de democra
cia da lei, como se a unanimidade fosse 0 ponto
culminante da democracia. Ao contrario, quanto
maior for 0 quorum para a aprovacao de uma lei 
maioria qualificada - maior sera a possibilidade
de uma minoria frustrar a autodeterrninacao da
maioria.

as juizes sao representantes do povo. Essa teo
ria parte do fato de que a democracia direta, em
face da complexidade da sociedade modema, e
impossivel de ser praticada. Diante desta impos
sibilidade material, 0 povo designa por meio da
Constituicao seus representantes, os quais passam
a falar em nome do povo. 0 texto constitucional
tarnbem define a forma de designacao para cada
urn dos poderes do Estado, assim como estabele
ce as competencias e limites. Na hipotese de urn
desses poderes ultrapassar os limites impostos pela
Constituicao, tambern estara violando a vontade
do povo nela expressada. Nesta hipotese, cabe ao
poder judiciario, por meio de seus juizes, repre
sentantes do povo e designados para essa funcao,
realizar 0 controle de constitucionalidade com a
finalidade de garantir e fazer prevalecer a vontade
do povo sobre a vontade de seus mandatarios. A
maior dificuldade desta teoria esta no fato de que
altera profundamente 0 conceito de democracia
representativa para incluir na ideia de representa
c;ao os juizes. 0 sufragio universal e as eleicoes pe-



icassao elementos que integram a democracia
esentativa de forma indissociavel, razao pela
nao podem ser subtraidos do conceito de re
enta~ao democratica para fins de inclusao dos
es,os quais nao se submetem ao voto popular.
Os juizes estiio vinculados alei. Segundo esta
ia a legitimidade democratica dos juizes reside
sua submissao it lei aprovada pelos represen
tes do povo, os quais silo eleitos democrati-

nente. Assim, 0 carater democratico da obra
legislador, a lei, legitima a sua interpretacao e
icacao ao caso concreto pelo poder judiciario.
'J concepcao de legitimidade da jurisdicao, ao
meter 0 juiz it lei, transforma a interpretacao

dicial em um processo logico-deduttvo de apli
~ao da lei, por meio do qual 0 sentido da lei e
traido mediante 0 uso da tecnica da interpreta
o literal. Essa teoria enfrenta pelo menos duas

·ficuldades. A primeira delas e a da reducao do
der judiciario a uma simples funcao estatal,

ediante a qual 0 juiz nao passa de ser a boca da
i, uma concepcao de funcao judicial ha muito
rapassadae sem qualquer correspondencia com

Estado constitucional. A segunda dificuldade
ta na reducao das tecnicas de interpretacao da
icolocadasit disposicaodo juiz pelo Estado cons

itucional. Se a atividade do jniz esta legitim ada
penas quando interpreta literalmente a lei, signi-
ca dizer, em outras palavras, que sempre que se
fastar da literalidade da lei por meio das tecnicas
a interpretacao conforme, da interpretacao tele
logica e da interpretacao sistematica, incidira em
m ato ilegitimo.

Legitimidade democratica de segundo grau. Para
esta teoria a escolha dos ministros do orgao de
cupula do poder judiciario"no caso do Brasil, 0

Supremo Tribunal Federal, confere a esse poder
uma legitimacao dernocratica de segundo grau,
porque 0 Presidente da Republica e 0 Senado Fe
deral, eleitos diretamente pelo povo, participarn
do processo de escolha dos ministros do Supremo
Tribunal Federal. Essa teoria possui dois pontos
Iragets. 0 primeiro e 0 de que no Brasil a escolha
dos ministros do Supremo Tribunal Federal pelo
Presidente da Republica, mediante a aprovacao
pelo Senado Federal, se da sem qualquer parti
<ipacao da sociedade, ao contrario da tradicao
norte-americana, na qual a sociedade participa

ativamente da escolha. Assim, a legitimidade da
escolha e muito mais aparente do que propria
mente real. 0 segundo ponto fragil dessa teoria
eo de que essa legltimacao de segundo grau atri
buida ao Supremo Tribunal Federal nao se irradia
para as demais instancias do poder judiciario, as
quais tambem estao dotadas de competencia para
realizar 0 controle difuso das leis, pois, a simples
possibilidade de interposicao de recurso para 0

Supremo Tribunal Federal, por si so, nao legitima
a jurisdicao constitucional difusa, especialmente,
porque depois da Ultima reforma recursal somente
devem ser conhecidos os recursos nos quais ha
repercussao geral.

5 Legitimidade institucional e
legitimidade da decisao judicial

Como tivemos a oportunidade de ver, nenhu
ma das teorias acima da conta de justificar ade
quadamente a origem da legitimidade do poder
judiciario no controle das maiorias. Algumas
dessas teorias, diante da absoluta incapacidade
de justificar a atividade jurisdicional, procuram
alterar a realidade das coisas para viabilizar a
teoria, quando, na verdade, a teoria deveria ser
completamente abandonada por sua insuficien
cia. Assim, uma teoria adequada da legitimacao
do poder judiciario devenecessariamente levar em
consideracao a atual configuracao do Estado cons
titucional, que, em sintese, esta constituido das se
guintes caracteristicas: supremacia normativa da
Constituicao: Constituicao de valores, principios
e direitos fundamentais; principio democratico,
principio da divisao de poderes; principio da le
galidade;principio da independencia do poder ju
diciario: controle judicial de constitucionalidade
formal e material das leis.

A partir desseselementos fundamentais do Es
tado constitucional e que devemos construir uma
teoria de legitimacao, Para uma reflexao analitica
do tema, devemos dividir a questao da legitimida
de do poder judiciario em legitimidade organica

ou institucional do poder judiciario e legitimidade
[urisdicional ou da decisiio judicial.

Quanto it legitimidade organica ou institu
cional do poder judiciario, temos que a sua fonte
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encontra-se na intangibilidade dos direitos funda
mentais e na independencia do poder judiciario.
o Estado constitucional, ao constitucionalizar os
direitos humanos, retirou do legislador ordinario
a liberdade e, portanto, 0 poder politico de dispor
sobre os direitos fundamentais. Essa intangibilida
de dos direitos fundamentais ou a superioridade
normativa dos direitos fundamentais sobre a lei e
a fonte de legitimidade do poder judiciario, por
que conjuntamente com a constitucionalizacao
dos direitos ha a necessidade de ser instituido urn
controle de constitucionalidade, sob pena de os
direitos fundamentais nao passarem de letra morta
em uma folha de papel.

Assim, diante dessa necessidade e da evidencia
logica de que esse controle nao pode ser atribuido
as mesmas maiorias parlamentares responsaveis
pela elaboracao das leis, essa missao constitucio
nal de guardiao da Constituicao deve ser atribuida
a urn poder dotado de suficiente independencia
diante da vontade das maiorias. Dessa forma, a
legitimidade dernocratica do poder judiciario em
sua funcao contramaioritaria nao provem da re
presentacao popular, mas da intangibilidade dos
direitos fundamentais e, por conseqiiencia, da
necessaria independencia do poder judiciario em
relacao a vontade das maiorias (Ferrajoli, 2001,
p. 25-27). Como afirmou Otto Bachof, 0 carater
democratico do poder judiciario nao esta necessa
riamente ligado as eleicoes, mas a funcao exercida
por esse poder (1985, p. 59). No mesmo sentido
manifesta-se Zaffaroni (1995, p. 34), para quem
"nem tudo que provem do voto popular eneces
sariamente democratico, em contrapartida, uma
instituicao edemocratica quando seja funcional
para 0 sistemademocrafilo, quer dizer, quando seja
necessaria para sua continuidade, como ocorre com
o judiciario". Para conduir, 0 poder judiciario se
legitima democraticamente em razao de sua mis
sao constitucional, garantir a inviolabilidade dos
direitos fundamentais.

Quanto a legitimidade jurisdicional ou da
decisao judicial, temos que a sua fonte encontra
-se nos principios da imparcialidade do juiz, do
contraditoric, da ampla defesa, da publicidade
e na fundamentacao das decis6es judiciais. Esse
conjunto de principios constitucionais configura
o processo judicial, instrumento juridico por meio

do qual 0 poder [udiciario ira entregar a prestacao
jurisdicional vindicada. Assim, 0 processo judicial,
dotado dessas caracteristicas, permite a partici
pacao direta das partes envolvidas no conflito, as
quais livremente escolhem e delimitam a contenda
a ser levada a julgamento, participam ativamente
da producao de provas, assim como deduzem toda
sorte de argumentos [uridicos, os quais, direta ou
indiretamente, contribuirao para a criacao da nor
ma para 0 caso concreto. Posta a questao nestes
termos, temos que 0 processo judicial apresenta-se
como 0 mais dernocratico dos processos de pro
ducao de norrnas, quando comparado ao processo
administrativo e ao processo legislativo, os quais,
com atraso e muito lentamente, estao sendo de
mocratizados.

6 Conclusao

Do exposto, chegamos a seguinte conclusao:
a fonte de legitimidade do poder judiciario no
Estado constitucional nao esta na representacao
popular, mas na intangibilidade dos direitos fun
damentais e na independencia do poder judiciario.
Assim, apesar de tratar-se 0 poder judiciario de
urn poder contramaioritario, concomitantemente
e urn poder democratico, porque sua missao de
garante dos direitos fundamentais esta a service
da democracia constitucional.
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Surnula vinculante: distinguishing. Instrumento para se conferir

efetividade a normas constitucionais no caso concreto.

Consequencias para 0 magistrado pelo descumprimento de

surnula vinculante

1 A doutrina do precedente.
Conslderacoes iniciais

No direito do common law, baseado nos cos
tumes e tradicoes, nao ha compromisso com
modelos abstratos consubstanciados em textos
de lei, sendo a forca vinculante dos precedentes
a base de todo 0 sistema. Isso difere do sistema
da civil law, ou sistema europeu-continental ou
romano-gerrnanico, em que a lei e fonte primaria
do direito.

Na common law, nao sendo a lei escrita a regra
geral, a vinculacao a precedentes e imperativo
de estabilidade e seguran~a juridica do sistema,
sob pena de se outorgar a cada magistrado a livre
interpretacao dos costumes que orbitam em tome
do caso em questao e conferir uma indesejada
imprevisibilidade ao sistema. Os precedentes
criados por cortes superiores vinculam as cortes
inferiores e em alguns casos as cortes de mesmo
status.

De acordo com Sergio Gilberto Porto', "(...)
a ideia de vinculacao do julgado precedente as
demandas semelhantes surgiu nos idos do secu
10 XIX, quando a Camara dos Lordes admitiu 0

carater vinculativo das suas woprias decis6es nos
casos Beamish v. Beamish em 1861, referenda
do no caso London Street Transways v. London
County Council, este ultimo tido como 0 mais
celebre case. Restou decidido pelo Lord Halsbury
que seria mais sensato para a sociedade que fos
sern estabilizados os litigios com uma solucao por
vezes, ate mesmo, inadequada, do que eternizar
as incertezas e msegurancas."

I Estudo em homenagem ao Professor Egas Moniz de Aragao

"Sabre a common law, civil law e 0 precedente judicial" - p. 9

Academia Brasileira de Direito Processual Civil.

Juiz federal substituto Joao Miguel Coelho dos Anjos

Na doutrina do precedente ou stare decisis a
decisao jurisdicional tern a funcao de nao apenas
resolver 0 conflito entre as partes em litigio, mas
tambem de estabeIecer urn precedente com forca
vinculante a ser aplicado a casos analogos, no fu
turo, assegurando urn padrao de comportamento
judicial a ser seguido pelos particulates, de modo
a se prestigiar 0 respeito a seguranca juridica e a
isonomia.

Conquanto no sistema da civil law, em que 0

direito brasileiro esta inserto, a jurisprudencia
nao tenha a mesma forca normativa vinculante,
ha hipoteses em que orgaos jurisdicionais estao
vinculados a decisao de corte superior.

2 A vinculacao do magistrado a
precedente vinculante no direito
brasileiro

Relata 0 professor Kildare Goncalves de
Carvalho' que no proprio direito luso-brasileiro,
ainda no periodo colonial brasileiro, prestigiou
-se a aplicacao dos precedentes judiciais na for
mulacao do instituto denominado de assentos,
no Titulo V - Dos Desembargadores da Casa de
Suplicacao, § 5°,Livro I, das Ordenacoes Filipinas,
que teriam forca vinculante apos aprovados pela
Casa de Suplicacao,

Mesmo apos a independencia, coube ao Su
premo Tribunal de [ustica, atraves do Decreto Le
gislativo 2.684, de 23/10/1875, a funcao de lavrar
assentos de observancia obrigatoria, que depois de

2 Direito Constitucional: Teorin do Estado e da Constituicao.

Direito Constitucional Postttvo. 14aEdicao. Bela Horizonte: Del

Rey,2008.



Maolstratura Federal da l' Regiao

aprovados nao podiam ser revistos ou cancelados
pelo Poder [udiciario, mas apenas por meio de lei.

[a na Republica, muito embora 0 art. 10 do De
creto 23.055, de 09/08/1933 tenha tornado obri
gatorio a todo Iudiciario brasileiro a interpretacao
de leis ern conformidade corn 0 que dispunha 0

Supremo Tribunal Federal, 0 que se revogou corn
o advento do Codigo de Processo Civil de 1939,
so corn a Emenda Constitucional45, de 2004, que
inclui 0 art. 103-A ao texto constitucional, surgiu
corn mais enfase 0 precedente vinculante no direi
to brasileiro, corn a previsao da edicao de sumulas
vinculantes pelo Supremo Tribunal Pederal limita
das itmateria constitucional, corn efeito vinculante
ern relacao aos demais orgaos do Poder Iudiciario
e it administracao publica direta e indireta, nas es
feras federal, estadual e municipal.

Importante consignar que nao ha que se con
fundir precedente vinculante corn a eficacia erga
omnes e 0 efeito vinculante que produzem as deci
soes de merito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal ern sede de acao direta de inconstituciona
lidade, acao declaratoria de constitucional e argiii
c;ao de descumprimento de preceito fundamental.

De fato, a forca vinculante extraida de tais de
cisoes decorre diretamente do a!cance da coisa jul
gada no controle abstrato de constitucionalidade, e
nao do precedente propriamente. Tanto e verdade
que 0 Supremo Tribunal Federal nao acolhe a te
oria da transcendencia dos motivos determinan
tes dos julgados proferidos ern controle direto de
constitucionalidade, ignorando os precedentes ja
formados pela propria corte, ao menos ern sede
de fiscalizacao do cumprimento de seus julgados
ern controle abstrato de constitucionalidade (Rcl
3014- Pleno - Relat~ Ministro Ayres Britto - DJ
21/05/2010).

o preceito da sumula vinculante, dado carater
normativo e geral que Ihe e proprio, tern urn al
cance muito maior do que uma decisao ern sede
de controle abstrato de constitucionalidade. Isto e
facllrnente perceptivel no texto da Stimula Vincu
lante 2, que dispoe que "E inconstitucional a lei ou
ato normativo estadual ou distrital que disponha
sobre sistemas de consorcios e sorteios, inclusive
bingos e loterias." Enquanto as diversas decisoes
ern acoes diretas de inconstitucionalidade apenas
se fariam valer no ambito dos proprios textos de

leis impugnados, a referida sumula vinculante da
vida e forca vinculante aos motivos deterrninan
tes ern que se fundaram as respectivas declara
coes de inconstitucionalidade, maximizando 0

a!cance da jurisprudencia do Supremo Tribunal
Federal.

o objetivo na instituicao das sumulas vinculan
tes no Brasil, qual seja, conferir-se previsibilidade
e racionalidade ao sistema, assim como seguranc;a
juridica aos jurisdicionados, e por demais justifica
do. Contudo, necessario e que se firmem algumas
premissas a fim de nao se tolher a atividade de cria
cao do direito, a propria independencia do magis
trado no exercicio do seu mister e, por conseguinte,
obstar a efetividade de normas constitucionais no
caso concreto, conforme se vera a seguir.

3 A vinculacao do magistrado a
precedente vinculante. A necessidade
de se conferir efetividade a normas
constitucionais no caso concreto.
Distinguishing. Consequencias
para 0 descumprimento de sumula
vinculante

A complexidade do sistema judiciario brasi
leiro e da propria sociedade brasileira demanda
instrumento para se conferir maior previsibilidade
e racionalidade na aplicacao do direito no caso
concreto, 0 que, por conseqiiencla, contribui para
garantir seguranca juridica aos jurisdicionados ern
prestigio ao principio da isonomia, bern como, por
reflexo, para reduzir a propria litigiosidade.

Para atender a este desiderato e extremamente
salutar que 0 magistrado procure aplicar os pre
cedentes ja formados nas cortes superiores, es
pecialmente as sumulas editadas, ainda que nao
dotadas de efeito vinculante. Sao as chamadas su
mulas persuasivas cuja coercao advem da natural
ascendencia e respeito que goza 0 tribunal perante
as instancias inferiores.

E certo que a dimensao continental do pais,
que possui diversas realidades, torna ainda mais
dificil esta tarefa e justifica de certa maneira a resis
tencia de instancias inferiores ern observar certos
entendimentos consolidados no seio de tribunal
superior.



De qualquer modo, com 0 advento do instituto
da surnula vinculante, esta 0 magistrado adstrito
aa preceito normative nela contido, dela so deven
do se afastar atraves de um processo denominado
no direito anglo-saxao de distinguishing.

o distinguishing significa levar a efeito uma
distinyiio entre 0 precedente e 0 caso concreto,
para deixar de aplica-lo na hipotese, 0 magistrado
indica uma peculiaridade do caso concreto que
afasta a aplicacao da ratio decidendi constante do
precedente vinculante, no caso brasileiro, a sumula
vlnculante.

No exercicio desse juizo de valor, eimportante
que 0 magistrado repouse sobre os precedentes
que embasaram a edicao da sumula vinculante, a
flm de que perquirir a identidade ou mera seme
lhanca dos casos. Nesta ultima hipotese, deve se
valer do distinguishing, afastando a aplicacao da
sumula vinculante.

Mutatis mutandis, tal expediente ja eadmitido
e utilizado no direito brasileiro na verificacao da
aplicacao ao caso concreto de decisoes do Supremo
Tribunal Federal em controle abstrato de consti
tucionalidade. Com efeito, ainda que determinada
lei tenha sido declarada constitucional em controle
abstrato de constitucionalidade realizado pelo Su
premo Tribunal Federal, nada obsta que no caso
concreto 0 magistrado vislumbre inconstituciona
lidade na sua aplicacao,

Jurista do cabedal de Luiz Roberto Barroso' ja
afirmou que "0 fato de uma norma ser constitu
cional em tese nao exclui a possibilidade de ser
inconstitucional in concreto, it vista da situacao
submetida a exame. Portanto, uma das conse
quencias legitimas da aplicacao de um principio
constitucional podera ser a nv-aplicayao da regra
que a contravenha."

Por certo, qualquer medida concreta que
afete direitos constitucionais, ainda que em tese
declarada constitucional, deve passar pelo crivo
do principio da proporcionalidade ou razoabili
dade, cabendo ao magistrado no caso concreto
realizar 0 necessaria processo de ponderacao. No
julgamento da ADI 223, em que se apreciou a
constitucionalidade da Medida Provisoria 173,

3 Interpretacao e Apltcacao da Constituicao. 6a Edicao. Sao Paulo:
Editora Saratva, 2004.

de 18 de marco de 1990, que vedava a concessao
de provimentos liminares ou cautelares contra as
medidas provisorias constantes do Plano Collor,
o relator, Ministro Sepulveda Pertence, assim se
pronunciou:

(...) Assim, creio que a solucao estara no ma

nejo do sistema difuso, porque nele, em cada

caso concreto, nenhuma medida provis6ria

pode subtralr ao juiz cia causa urn exame cia
constitucionalidade, inclusive sob 0 prisma

cia razoabilidade, das restricoes impostas ao
seu poder cautelar, para, se entender abusiva

essa restricao, se a entender inconstitucional,

concedera liminar, deixandode daraplicacao,

no caso concreto, amedida provisoria, na me

dida em que, em relacao aquelecaso,a julgue
inconstitucional, porqueabusiva.

o distinguishing elegitimo exercicio da inde
pendencia do magistrado no exercicio de atividade
jurisdicional e nenhuma punicao funcional pode
advir do fato de 0 Supremo Tribunal Federal por
ventura entender ter havido descumprimento da
sumula vinculante. Em verdade, deixando 0 ma
gistrado de aplicar a sumula vinculante, seja no
exercicio do distinguishing, seja por simplesmente
recusar a sua forca vinculante, estara 0 magistrado
no mais legitimo exercicio de sua independencia
funciona!.

o direito nao eestatico e a possibilidade de
o magistrado decidir contrariamente ao precei
to de sumula vinculante emedida fundamental
para a atividade de criacao e renovacao do direi
to, inclusive para 0 exercicio do overruling, que e
a superacao do precedente formado pela propria
corte superior e que no caso da sumula vinculante
brasileira ocorreria na forma do art. 103-A, § 2',
da Constituicao Federal.

o dever de aplicacao das sumulas vinculantes
aos magistrados, assim como das proprias decisiies
vinculantes proferidas em sede de controle abs
trato de constitucionalidade de norrnas, tem por
unica conseqiiencia a possibilidade de sua decisao
vir a ser cassada por meio de reclamacao ajuizada
perante 0 Supremo Tribunal Federal, nos termos
do art. 103-A da Constituicao Federal, sob pena
de ofensa it sua independencia funcional, base do
Estado Democratico de Direito,
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A proposito, ainda que ja se tenha cogitado a

punicao do magistrado com base no art. 133, I, do

CPC, 0 Supremo Tribunal Federal ja afastou esta

possibilidade ao julgar questao de ordem na Acao
Declaratoria de Constitucionalidade 01, em voto

da lavra do Ministro N eri da Silveira:

Nao se limita, com a a<;:ao em analise, em tese,

a independencia de juizes e Tribunais, quanto

ao exercicio de seu rminus. Se for ajuizada

acao, nas instancias inferiores, com base na

lei ou ato normativo federal, objeto da acao

direta de constitucionalidade, os magistra

dos, aevidencia, nao estarao impedidos de

decidi-la, no exercicio de sua independencia,

como entenderem de direito. Se ja existente a

decisao definitiva do STF, na acao direta de

constitucionalidade, com eficacia erga omnes

e carater vinculante aos dernais orgaos do [u

diciario, nao ficarao, como eobvio, sujeitos

a qualquer sancao disciplinar os magistrados

que entenderem decidir diferentemente. Iul

garao a causa que pende de seu decisum, como

indicar sua consciencia. Certo eque 0 canHer

pratico do offcio de julgar nao estaria a aeon

selhar decisao judicial em sentido diferente do

pronunciamento definitive do Alto Pretorio.

E que, se isso ocorrer, caracterizado estara 0

desrespeito adecisao do STF, com eficacia

erga omnes e vinculante aos demais orgaos
do Iudiciario, abrindo-se, entao, ensejo ao

interessado para 0 ajuizarnento, nesta Corte,

de Reclamacao, em ordem aver resguardada

a eficacia do decisum e garantida a autoridade

do juigado do STF, na acao direta de consti

tucionalidade (C.F. art. 102, I, 'T', e RISTF,,
arts. 156 e 161, II,)'.

Importante destacar que a discussao central na

acao em questao era a constitucionalidade do efei

to vinculante da acaodireta de constitucionalidade

e a possivel ofensa aindependencia do juiz das ins

tancias inferiores, de modo que tal entendimento,

garantindo a independencia do magistrado, tem

natureza de verdadeira ratio decidendi, e nao me

ramente de obiter dictum, assim entendido a parte

da decisao considerada dispensavel, dita por mera

forca da retorica.

4 Conclusao

Imprescindivel hodiernamente imprimir ra

cionalidade e previsibilidade ao sistema juridico,

prestigiando-se 0 principio da isonomia, por meio

da observancia pelos magistrados de precedentes

judiciais formados pelas cortes superiores, quer

sejam de carater persuasivo, quer sejam de carater

vinculante.

o afastamento da aplicacao das sumulas per

suasivas ou vinculantes pode ocorrer por meio

do processo denominado distinguishing, em que

o magistrado indica uma peculiaridade do caso

concreto que torna indevida a aplicacao do pre

cedente. Tal processo ede suma importancia para

se conferir efetividade a normas constitucionais

no caso concreto.
A aplicacao equivocada do distinguishing ou a

mera recusa do carater vinculante da surnula vin

culante, a exemplo do que ja ocorre com as deci

s6es do STF em controle abstrato de constitucio

nalidade, tem pOl'consequencia a possibilidade de

a decisao vir a ser cassada por meio da reclamacao

constitucional, nao incorrendo 0 magistrado em

qualquer falta funcional, por forca da sua indepen

dencia funcional,

A possibilidade de 0 magistrado recusar a apli

cacao de precedente persuasivos ou vinculantes e
medida fundamental para a atividade de criacao

e renovacao do direito, contribuindo para 0 pro

cesso de superacao do precedente pelo Supremo

Tribunal Federal, atraves do overruling.
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Juiz federal substituto Jose Renato Rodrigues'
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e a sua conseqiiente flexibilizacao? 6. Conclusoes,
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1 lntroducao

Depois de varias leituras, verificamos que de
veriamos aprofundar 0 estudo a respeito da in
tangibilidade da coisa julgada, pois, analisando
alguns casos concretes, passamos a entender que
a intangibilidade nao poderia ser absoluta.

o tema, apesar de sua importancia na atualida
de, ainda e pouco debatido na doutrina e jurispru

I
~

. Graduadoe Mestreem Dtretto pela Instttulcao Toledo de Ensino
-lTE.

IArtigo que tern por base a nossa dissertacao de mestrado:Aflexi
biiizacao da coisajuIgada.Poi publicado in Revista de Doutrina
do TRF da 43 Regieo, n'' 11, disponivel em http://wlVlV,revista
doutrilla.trf4.gov. br/artigos/edicao0011 /jose_ro drigwes. htm; em

2l/03/2006.

2£ importante esclarecer que adotamos a palavra "Ilexibilizacao",
sendo perfeitamenteaceitavel slnonimo, como por exemplo:"re
lativlzacao" ou "plasticidade".

dencia, por isso, 0 material a respeito do assunto
ainda eescasso.

A verificacao da possibilidade ou nao de ha
ver a flexibilizacao da coisa julgada e de rele
vante utilidade nos dias atuais, pois a imutabi
lidade absoluta da coisa julgada esta sendo alvo
de questionamentos e, ate criticas, quando se
sobrepoe num eventual confronto com outros
valores majores, existentes em nosso ordena
mento juridico.

No transcorrer deste, verificaremos 0 problema
das decisoes injustas, aduzindo que estas podem
ocorrer, dentre outras hip6teses, quando a deci
sao judicial definitiva, por exemplo, contrariar 0

direito objetivo inserido em dispositivos e prin
cipios constitucionais - expressos ou implicitos.
Neste case, defenderemos que a coisa julgada e '
inconstitucional.

Valendo-nos da ideia de Paulo Otero, que eum
constitucionalista portugues, verificaremos tres
hip6teses de decisoes injustas por inconstitucio
nalidade no Brasil, a saber: a) a que viola, de forma
direta, uma norma ou principio da Constituicao:
b) a que aplica uma norma inconstitucional; c) a
que deixa de aplicar uma norma tida como incons
titucional quando ela nao e.

Enfrentaremos, tambem, a questao da neces
saria seguranca juridica das relacoes sociais e se
a imutabilidade da coisa julgada eabsoluta ou
relativa.

Por fim, examinaremos quais os remedies pro
cessuais que podem ser utilizados para flexibilizar
a coisa julgada inconstitucional.

De antemao, deixamos claro que 0 nosso obje
tivo e provocar uma reflexao sobre 0 importantis
simo instituto de processo civil denominado coisa
julgada, e que isto sirva para agucar os estudiosos
mais gabaritados a se debrucarem no desenvolvi
mento cientifico deste instituto fundamental.



2 Da coisa julgada injusta por
inconstitucionalidade

2.1 0 genero: coisa julgada injusta
Nao e possivel elencar, de forma exaustiva,

todas as hipoteses passiveis de haver uma coisa
julgada injusta.

De qualquer forma, podernos afirmar que exis
tira uma coisa julgada injusta quando a decisao
judicial definitiva houver, par exemplo, contra
riado a direito objetivo inserldo ern dispositivos
e principias constitucionais - expressos au im
plicitos, Neste caso, dizemos que a coisa julgada e
inconstitucional.

E importante esclarecer que nao constitui ob
jete deste artiga a analise detalhada sabre a que e
justa au injusto, Ate porque, a injustica da coisa
julgada, bern como a sua propria justica, e urn can
ceito vaga e que deve ser buscado fora da orbita
juridica, au seja, no campo da Pilosofia do Direito,
sendo que a tarefa de tentar apresentar uma defi
nicao e atribuida aos jusfilosofos.

Nao obstante isto, e oportuno dizer que:
Iusticae algamuito nobre, dificil de conceitu
ar, porern facil de intuit.. Ainda que voce nao

saibadefinir"justica", se indignant instintiva

mente se alguem the fizer algoinjusto. Iustica
ealgo grandiose demaispara caber dentro de
uma definicao, de punhado de palavras. Mas
efacilmente sentida e intuidapor todos, igual

mente. 0 mats culto, douto e poderoso e 0 mais

humilde,pequenino e desprotegido.'

JUlia Cesar Tadeu Barbosa, na obra 0 que e
[ustica, deixa as seguintes licoes:

Porserurn valorabsoh~, a justtca eurnprin

cipia que pretende servalido sempre e em to

das as partes,independentemente do espaco e

do tempo. Sobreisto, todos os que refietiram

3Este trecho foi extraido do artigo lustica que circulou entre as
servidores do Ministerlo Publico do Distrito Federal e Territo
rios - MPDFT. sendo que a autora do mesmo e Maria Jose Mi
randaPereira, queePromotora em exercicio na 23 Promotorla de
Iustlca do Tribunal do Juri de Brasilia.

sabre 0 tema estao de acordo, independente

mente das conclus6es a que chegaram.

Entretanto, quase todas as tentativas feitas

para definira justica, reduziram-na a formulas

simples, quando nao destituidas de qualquer
sentido, desdeados romanos"dar a cada urn 0

que eseu", passando pela cristamedieval "faz

o bern e evita 0 mal", ainda hoje aceitas sem

maiores questionamentos, ou ainda outras
mais recentes, como "aquilo que esta em con

formidade com 0 direito", a que e cada urn?

o que e 0 bern? Materialou espiritual? Quee
direito?" (grifado no original)

Assim, a mencao que se faz sabre a justica ou
injustica da caisa julgada e simples instrumento
para analise do tema proposto, uma vez que para
padermos defender a flexibilizacao da coisa juIga
da inconstitucional ternos que, obrigatoriamente,
partir da premissa de que ha uma lnjustica na de
cisao que transitou ern julgada.

2.2 Aespecie:coisajulgadainconstitucional
A coisa julgada inconstitucional faz parte do

genera coisa julgada injusta, sendo a especie mais
abominavel que existe.

Sobre a coisa julgada inconstitucionaI, Candida
Rangel Dinamarco, assevera:

(...)einconstitucional a leitura classica da ga

rantiada coisa julgada, ou seja, sua leituracom

a cren,a de que elafosse algo absoluto e, como

erahdbito dizer, capazdefazer dopreto branco

e do quadrado, redondo. A irrecorribilidade de

uma sentenca nao apaga a inconstitucionali

dade daquelesresultados substanciaispolitica

ou socialmente ilegitimos, que a Constituiciio

repudia. Dai a propriedade e a legitimidade

sistematica da [ocuffw, aparentemente para

doxal, coisajulgadainconstitucional. (grifado
no onginal)"

4P.8-9.

5Relattvlzar a coisa julgada material.



Diante da soberania do Estado, podemos afir
mar, de forma categorica, que 0 Poder e uno, indi
visivel e indelegavel. Desta forma, e erroneo falar
na existencia de varios "Poderes" ("Poder Execu
tivo", "Poder Legislativo" e "Poder [udiciario"),
Pelo mesmo motivo, e inconcebivel a utilizacao
da expressao "triparticao de poderes".'

o que existe, na verdade, e um so Poder que
e visto sob tres prismas que recebem 0 nome de
funcoes, ou seja, ha uma funcao legislativa, uma
funcao administrativa e uma funcao jurisdicional.

Todos os atos do Poder emanados de quaisquer
das funcoes do Estado podem padecer do vicio de
inconstitucionalidade.

E imprescindivel que qualquer ato estatal seja
praticado levando-se em consideracao a Consti
tuicao Federal, pois esta, sem sombra de duvidas,
e a base fundamental de qualquer ordenamento
juridico, ou seja, a Constituicao esta numa posicao
hierarquica superior, se comparada com as demais
normas.'

Nao estamos dizendo que por conta da natural
superioridade hicrarquica da Constituicao Federal
exista hierarquia entre as demais especies de atos
normativos que estao elencados no artigo 59 da
atual Constituicao"

Pelo contrario, todos os atos normativos ali
elencados, com excecao da emenda aConstitui
cao, tern 0 mesmo valor juridico, na medida em
que um nao vale mais e nem menos que 0 outro.

o ponto comum entre eles e que todos tern na
propria Constituicao Federal os seus respectivos
fundamentos de validade. Eo que se denomina de
compatibilidade vertical. 0 que os diferenciam sao
os seus campos materials, pois cada um tem 0 seu
campo especifico de lbcidencia.

6Michel Temer,Elementos de direito constitucianal, p. 117-124.

7Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Junior, Curso
de direito constitucionai, p. 25.

S"Art. 59. 0 processo legislative compreende a elaboracao de:

1- emendas aConstltutcao:
II -leis complementares,

III -fets ordinarius;
IV - leis delegadas:

V - medidas provisorias:
VI - decretos legtslattvos:

VB - resolucoes."

Sustentando a inexistencia de hierarquia entre
lei complemental'e leiordinaria, LuizAlberto David
Araujo e Vidal Serrano Nunes Junior aduzem:

C...) como tratam de campos materiaisdeter
minados (alei complementar 56existequando
expressamenterequisitada a sua edicao), nao

apresentam hterarquia, mas campos pr6prios
de Incidencia, estando todas no mesmo pata

mar hierarquico.?

Excepcionaram-se da hierarquia as emendas a
Constituicao, pois estas, ao adentrarem no orde
namento juridico, passam a ser parte da propria
Constituicao; portanto, normas constitucionais
que, como dito alhures, se situam no apice da hie
rarquia piramidal das normas,

Ao aplicar 0 direito ao caso concreto, indepen
dentemente do ramo (civil, penal, administrativo,
cornercial, etc.), se faz necessaria uma previa con
sulta aConstituicao Federal, para somente apos,
verificar na legislacao infraconstitucional 0 trata
mento dado ao caso em analise."

A lei que estiver afrontando 0 texto constitucio
nal nao pode e nao deve ser aplicada. Se a lei viola
dora for anterior aConstituicao Federal, dizemos
que a mesma nao foi recepcionada, se posterior,
ela e tida como inconstitucional.

A inconstitucionalidade pode ser formal ou
material. Havera inconstitucionalidade formal
quando nao for obedecido 0 processo legislativo
de formacao da lei. POl' outro lado, havera incons
titucionalidade material quando 0 conteudo da lei
nao for compativel com normas e principios da
Constituicao Federal. 11

Da mesma forma, se um ato estatal oriundo da
funcao jurisdicional e, portanto, instrumentalizado
atraves de uma sentenca ou acordao que nao mais
comporte recursos (decisao que fez coisa julgada)
violar a Constituicao Federal, ele forrnara uma coi
sa julgada inconstitucional.

Ora, se todos, inclusive 0 [udiciario, devem
obediencia ao principio da legalidade insculpido

9Curso de direito constitucional, p. 296,

10 Nelson Nery Junior, Prindpios do processo civil na Constitui
<rno Federal,p. 20.

11 LuizAlberto David Araujoe Vidal SerranoNunes Junior, Curso
de direito constitucional, p. 25 e 63.



no artigo 5°, II, da atual Constituicao Federal",
com maior razao, 0 Iudiciario deve obedecer ao
principio da constitucionalidade que emaior que

aquele.
Obedecera ao principio da constitucionalidade

o ato estatal que for compativel com a Constituicao
Federal.

Se 0 Iudiciario nao devesse obediencia ao prin
cipio da constitucionalidade, como ficaria a in
contestavel supremacia da Constituicao Federal?

Em resposta a esta indagacao, chegamos a con
clusao de que 0 controle da constitucionalidade
nao pode se restringir somente aos atos norma
tivos. Deve-se estender a todos os atos estatais,
inclusive, e, principalmente, aos atos decisorios
do [udiciario.

No direito portugues, isto nao ediferente por
que "podernos registrar que toda a atividade juri
dica (e politica em sentido estrito) se encontra su
bordinada ao principio da constitucionalidade."13

Em admitindo que toda decisao judicial esteja
dispensada de obedecer ao principio da constitu
cionalidade e, portanto, assegurando uma imuta

bilidade absoluta a coisa julgada inconstitucional,
a Constituicao deixaria de ser 0 texto normativo
e passaria a ser 0 direito aplicado pe!os tribunais,
segundo resultasse da decisao definitiva e irrecor
rive! do juiz. E isto seria "proclamar como divisa
do Estado de Direito a seguinte ideia: todos os
poderes publicos constituidos sao iguais, porem
o poder judicial emais igual do que os outros. "14

Veja-se que "num Estado de Direito material,
tal como a lei positiva nao eabsoluta, tarnbern nao
o sao as decis6es judiciais. Absoluto, esse sim, e
sempre 0 Direito ou, pelo menos, a ideia de um
Direito JustO."15 J

Por estes motivos, podemos afirmar que tam
bern eum tabu a assertiva de que 0 juiz so pro
nuncia as palavras das leis e por conta disto todas
as decis6es judiciais sempre sao constitucionais.

12"Art. 50 (...)

II - ninguem sera obrlgado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senna em virtude de lei;"

13 PauloOtero, Bnsalo sabre0 case julgado lnconsntuclonal, p. 31.

14 Ibidem, p. 35-36.

15 Ibidem, p- 10.

Adernais, temos que 0 [udiciario etitular de
"urn poder constituido e nao constituinte; 0 poder
judicial detern uma soberania exercivel nos qua

dros da Constituicao, nao podendo criar decis6es
sem fundamento directo ou em oposicao ao pre
ceituado na Lei Fundamental."16

Se ha quem defenda que uma coisa julgada
injusta por uma ilegalidade nao po de ser flexibi
lizada por serem a seguranc;a e certeza juridicas
bens maiores do que a lei infraconstitucional que
fora violada; em se tratando de uma coisa julgada
inconstitucional, etotalmente insustentavel que a
coisa julgada se sobreponha a Constituicao.

Caso contrario, transformariamos 0 instituto
da coisa julgada em algo rnais e!evado e importante
que a propria Constituicao e isto seria uma nitida
Inversao de valores."

Ha, tao-somente, um aparente conflito entre 0

principio da irnodificabilidade do julgado com 0

principio da constitucionalidade.
Eque, ao se instituir 0 sistema processual e nele

se inserir 0 principio da imodificabilidade do jul
gado, Ievou-se em consideracao que este seria apli
cado as decis6es conforme 0 direito e justas. No
maximo, em que pese nao ser desejavel, previu-se
que 0 principio da imodificabilidade do julgado se
ria aplicado a algumas decis6es injustas ou ilegais.
Nunca se debateu sobre a aplicacao do principio da
imodificabilidade do julgado as decis6es judiciais

inconstitucionais.
Acerca do assunto em comento, tragamos a bai

la rnais um trecho inserido na obra Ensaiosabrea
caso julgado inconstitucional, de Paulo Otero: "(...)
a seguranc;a e a certeza juridicas inerentes ao Esta
do de Direito sao insuficientes para fundamentar
a validade de um caso julgado inconstitucional."18

Logo em seguida aduz:
Na realidade, a certeza e a seguranca sao va

lares constitucionais passiveis de fundar a va

Iidade de efeitos de certas solucoes antijuridi

cas,desde que conformescom a Constituicao,

Todavia, taisvalores carecem de forca positiva

16 Ibidem, p. 61.

17 HumbertoTheodoraJUnior e Juliana Cordeirode Faria,A colsa

julgadaInconstituclonal e as instrumentos processuats paraseu
controle.

18 P.61.
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autonoma paraconferir validade a actos juridi

cos inconstitucionais. A seguranca e a certeza

juridicas apenas sao passiveis de salvaguardar

ou validar efeitos de actos desconformes com

a Constituicao quanta ao proprio texto cons

titucional expressamente 0 admite.'"

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

A coisa julgada inconstitucional esta a merecer

da classe juridica brasileira uma nova postura,

diante das situacoes constrangedoras que vern

sofrendo a Iudiciario, em face da perplexida
de dos jurisdicionados em se depararem com

circunstancias inexplicaveis, baseadas em dis

paridadesdejulgamentas, semque nadapossa
ser feito, uma vezque tais situacoes agravam-se

ainda maisquando acobertadas pelo manto da

coisajulgada."

Mais adiante sintetiza:
Vale salientar que a caisa julgada esta calca
da na seguranca, estabilidade e certeza juri
dicas, quando ha apenas violacao de norma

infraconstitucional, 0 que nao se pode dizer,

igualmente, com relacao a uma norma consti

tucional violada. Ai, esses principios que fun

damentam a coisa julgada nao sao suficientes

para mante-lade formadefinitive, parque a lei
maior eque restou violada, comprometendo

assim 0 berco de todo 0 sistema."

Infelizrnente, ha inumeras decisoes judiciais
que, embara acobertadas pelo manto da coisa jul
gada, sao nitidamente inconstitucionais.

1
$'

2.3 Hip6tesesdeinconstitucionalidadedacoisa
[ulqada

Para Paulo Otero, a coisa julgada inconstitucio
nal pode estar presente quando a decisao judicial
se enquadrar em uma das tres possiveis situacoes:
a) violar, de forma direta, uma norma ou principio
da Constituicao, b) aplicar uma norma inconstitu-

19 Paulo Otero, op. cit., rnesma pagtna.

20 Breveanalisesobrea coisajulgada inconstitucionat.

21 Ibidem.

cional; C) deixar de aplicar uma norma tida como
inconstitucional quando ela nao 0 en

Valendo-se destas tres hip6teses possiveis de
inconstitucionalidade apontadas pelo constitucio
nalista portugues, transportemo-las para 0 Brasil.

2.3.1 Violacaodiretadenormaou pri ncfpioda
Constitulcao

Ocorre a violacao direta, quando a decisao ju
dicial edesconforme com uma norma ou principio
da Constituicao Federal.

Nesta modalidade de inconstitucionalidade da
coisa julgada, nao hi a apreciacao, por via concen
trada, pelo guardiao da Constituicao Federal, que
no caso brasileiro e0 Supremo Tribunal Federal."
Nao passa pelo crivo do STF, pois este s6 pode
apreciar, pela via concentrada de controle de cons
titucionalidade, a lei ou ato normativo em abstrato.

A violacao direta da Constituicao Federal e
verificada num caso concreto que esubmetido a
apreciacao do Judiciario na via difusa, sendo que
sao estas decisoes judiciais que desafiam a Cons
tituicao Federal, pois possuem urn sentido diame
tralmente oposto amesma.

Esta desconformidade com a Constituicao que
denominamos de inconstitucionalidade, pode se
dar com a aplicacao de uma norma inconstitucio
nal ou com a recusa de aplicacao de uma norma
constitucional.

Eimportante repisar que nesta hipotese, a in
constitucionalidade da norma que eaplicada pela
decisao que forma uma coisa julgada inconsti
tucional, nao eaquela inconstitucionalidade de
clarada, por via concentrada, pelo STF. Aqui, a
inconstitucionalidade da norma everificada por
qualquer pessoa ao analisar 0 caso concreto.

Em haven do urn conflito da coisa julgada com
outros valores maiores, aquela deve ceder. Dentre
estesvalores tidos como maiores do que a coisa jul
gada, podemos afirmar, sem margem de duvidas,
que estao inseridos quaisquer regras e/ou princi
pios constitucionais, que sao especies do genero
normas juridicas.

22 Bnsato sobre0 casojulgado inconstitucional, P:65.

23"Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, prectpua

mente, a guarda da Constitulcao, cabendo-lhe: (...I".



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

(...) a coisa julgada eimportante, relevante, tern
deserprestigiada, poremevulneravel apropria

atividade do PoderIudiciario enao guarda, par
conseguinte, 0 carater de intangibilidade que

se the quer emprestar. E tangivel par meio da
acao rescisoria nos casos ali elencados e cleve

ser rnuito mais quando estiver em confronto

com norma au principia constitucional."

A intangibilidade da coisa julgada nao tern as
sento constitucional, uma vez que esta prevista em
lei ordinaria, portanto, em patamar inferior.

A Constituicao Federal de 1988, no inciso
XXXVI do artigo 5°, protege tao-somente a coi
sa julgada e nao 0 instituto da coisa julgada. E
verdadeiro tema de direito intertemporal, onde
edefeso que uma lei nova altere 0 conteudo do
julgado apos a formacao da coisa julgada. Por essa
razao, uma lei nova podera alterar 0 instituto da
coisa julgada, mesmo que seja para restringir a sua
amplitude, haja vista que euma lei ordinaria, de
nominado C6digo de Processo Civil (artigo 467),
que traca os contornos e graus de imutabilidade
dos julgados.

Mesmo que a intangibilidade da coisa julgada
estivesseno mesmo patamar hierarquico dos prin
cipios e regras constitucionais, 0 que se admite tao
-somente para argumentar, mesmo assim, aquela
nao poderia sempre se sobrepor.

[ustifica-se a afirrnacao anterior, pois, no mini
mo, entraria em conflito com as regras e principios
constitucionais e, por isso, em alguns casos, deve
ria ceder espa<;o com a aplicacao do principio da
proporcionalidade c razoabi~.l:lade.

Sobre 0 principio da proporcionalidade, Hum-
berto Theodoro Junior nos ensina:

Por meio deste principia pode 0 juiz analisar

a lei a partir de uma otica que estabeleca a

proporcao em que os varies principios cons

titucionais devem prevalecer no processo

herrneneutico e com isso pode-se chegar ate

a inconstitucionalidade cia norma ou a uma

24Breveandlise sabrea coisa julgada inconstitucional.

exegese que afaste 0 seu sentido incompativel

com 0 principio constitucional a prevalecer."

Pelo principio da proporcionalidade, havendo
urn conflito entre principles, 0 de menor peso deve
ser afastado, sem que seja, no entanto, eliminado
do sistema juridico, como ocorre em tennos de
antinornia". Deixa de ser aplicado somente na
quele caso concreto.

Para Candido Rangel Dinamarco:
(...) nenhum principia constitui urn objetivo
em si mesmo e todos eles, em seu conjunto,

devem valer como meios de melhor propor

cionar urn sistema processual justo, capaz de

efetivar a promessa constitucional de acesso it
justica(entendida estacomoobtencao desolu
coes justas - acesso itordem juridica justa)."

Aa arrematar a raciodnio supra) 0 mesmo
processualista aduz que"os principios existem
para servir it justica e ao homem, nao para serem
servidos como fetiches da ordem processual.""

Para ilustrar esta hip6tese de inconstituciona
lidade da coisa julgada, ou seja, a que esta con
substanciada numa decisao que viola norma ou
principio da Constituicao Federal, tragamos urn
exemplo de inconstitucionalidade da coisa julga
da por afronta aos principios constitucionais da
igualdade e da legalidade."

Imagine-se uma reparticao publica com tres
servidores que ocupam cargos iguais, tenham 0

mesmo tempo de service e que aufiram 0 mesmo
valor pecuniario.

Dois deles ajuizam, separadamente, acoes al
mejando a incorporacao de uma vantagem aos
seus vencimentos, sob 0 argumento de que uma
determinada lei lhes garante 0 direito em receber,
mas nao recebem. 0 terceiro, por qualquer motive,
nao ajuiza nenhuma acao.

25Embargos aexecuyiio contra a FazendaPublica.

26 Antinomia e0 conflito de regras.E um pleonasmo a frase"anti-
nomia de regras",

27Relativizar a coisa juigada material.

280 p. cit.

29 Constttulcao Federalde 1988,art. 5°, caput e incise II, respecti
vamente.
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As duas acoes tern seus meritos analisados, in
clusive pela ultima instancia, Uma acao tem seu
pedido julgado procedente e a outra tem seu pe
dido julgado improcedente, ou seja, e deferida a
um servidor a incorporacao da vantagem aos seus
vencimentos e ao outro servidor nao.

Diante disso, temos 0 seguinte cenario: em
bora os tres servidores trabalhem no mesmo lo
cal, tenham 0 mesmo tempo de service e exer
cram a mesma atividade, receberao diferentes
proventos, so pelo fato de um nao ter ajuizado
acao judicial alguma; outro por ter perdido uma
acao identica It que foi ajuizada pelo terceiro e
que este ganhou.

De acordo com nosso atual sistema nao ha nada
de errado, uma vez que isto e perfeitamente pos
sivel de acontecer, e acontece aos montes. Porem,
ao senso comum, isto e inadmissivel, pois estampa
uma enorme injustica.

Embora seja comum 0 sistema proporcionar
estes disparates, verificamos que ha uma nitida
violacao dos principios conslitucionais da igual
dade e da legalidade.

A violacao do principio da igualdade ocorreu
porque trataram de modo diferente os iguais,
Por outro lado, tambern houve afronta ao prin
cipio constitucional da legalidade, pois a lei foi
aplicada numa acao e relegada na segunda ou
vice-versa.

Assim, deve haver um modo de sanar tamanha
distorcao entre os julgados. au, dizendo de outra
forma, a coisa julgada de um ou de outro processo
deve ser flexibilizada.

Acerca da quebra do principio da igualdade,

Jose Maria Tesheiner nos lembra:
Frequentementezexplica-se a coisa julgada
como lex specialis, 0 que traduz bern a idela

de que ela ecomo que uma lei especial, diversa

da aplicavel a todos os dernais, ainda que em

situacao identica. A possibilidade de quebra

do principio da isonomia decorre da propria

natureza da coisa julgada.
o tratamento desigual de situacoes iguaisapa

reee poueo nas sentencas relativas a relacoes

privadas, fundadasem fatostranseuntes. Cada
easo eurn caso, eostuma-se dizer. A quebra

do principio da isonomia torna-se aparente

e ehoeante no direito publico, sobretudo nas

relacoes [uridicas continuativas. (grifado no

origlnalj'"

Paulo Roberto de Oliveira Lima, acresce:
Toda vez que julgamentos contraditorios sao

rnantidos, merce do transito em julgado das

respectivas sentencas, e porque nao ofensivos a
coisa julgada,eis que relative a pessoas diferen

tes, tem-se a edicao de regrasparticulares,com

forca de lei, tratando desigualmente os iguais e,

portanto, a sacrificio do principia da isonomia,

embora eonstitucionalmente assegurado."

Acreditamos que esta hipotese de inconstitu
cionalidade da coisa julgada seja a mais frequente,

2.3.2 Aplicac;aodeumanormainconstitucional
Tambem sera inconstitucional a coisa julgada

que esliver representada por uma decisao que se
baseou ou aplicou uma norma inconslitucional.

Ao contrario da hip6tese que viola diretamente
a Constituicao, nesta hip6tese temos que a incons
titucionalidade da norma, que e geral e abstrata, e
declarada pelo Supremo Tribunal Federal atraves
da via concentrada.

a reconhecimento da inconstitucionalidade
da norma pela via concentrada podera se efelivar
atraves de uma acao direta de inconstitucionali
dade - ADln, de uma acao declaratoria de cons
titucionalidade - ADC (ou ADCon) ou por in
terrnedio da acao de descumprimento de preceito
fundamental."

Essa inconstitucionalidade da norma que serviu
de fundamento ou sustentaculo da decisao que fez

30Eficacia da sentence e cotsa julgada no processo civil, p. 169.

31 Contribuicao ateoria da coisa juigada,P: 103.

32Parafraseando um trecho constante ria pdgtna 33 da obra Cur

so de direito constttucional de Luiz Alberto David Araujo e
Vidal Serrano Nunes Junior podemos sustentar que a Consn
tuiciio Federal de 1988 ;a previa dois tnstrumentos de contro
le de ccnstituciona lidade pela via concentrada: acao direta de
inconstitucionalidade e acao de descumprtmento de preceito
fundamental, sendo que a prtmeira fot utilizada de irnediato,
pols 0 Regimento lnterno do Supremo fora recepcionado pela

Constitutcao. }i a acao de descumprlmento de preceito funda
mental so foi operacionalizada recentemente pela Lei 9.882/99.
Com a Eruenda Constltucional 03/93 surgtu 0 terceiro Instru
mente de controle de constitucionalidade pela via concentrada
denominado de acao direta de constitucionalidade.



oisa julgada inconstitucional podera ser anterior
u superveniente adecisao.

Deste modo, a coisa julgada sera inconstitu
ional, logo de seu advento, quando 0 Supremo

Tribunal Federal ja tiver reconhecido, antes do
julgamento definitivo, a inconstitucionalidade da
norma que serviu de fundamento para a decisao,

podera ocorrer, tambem, que 0 STF reconheca

a inconstitucionalidade da norma que foi essencial
para a decisao ap6s a formacao da coisa julgada.
Neste caso, havera uma coisa julgada inconstitu

cional superveniente,
A coisa julgada inconstitucional superveniente

se vivifica, com certa frequencia, no direito tribu
tario", onde epossivel ter uma acao com coisa
julgada formada com 0 entendimento de que a lei
impugnada pela parte, que no caso eurn contri
buinte, econstitucional, sendo que depois do tran
sito em julgado, 0 STF, ao apreciar aquela mesma
lei que foi impugnada e reconhecida como valida
pela decisao proferida na via difusa, declara, por
via concentrada, a sua inconstitucionalidade.

Ap6s 0 reconhecimento, pelo Supremo Tribu
na� Federal, da inconstitucionalidade da lei ou ato
normativo, todas as decisoes que forem de encon
tro, formarao coisa julgada inconstitucional.

2.3.3 Naoaplicacaode uma norma tida como
inconstitucionalquandoelaeconstitucionai

Aqui, temos uma "decisao judicial que recusa

a aplicacao de uma norma com 0 fundamento de
que a mesma einconstitucional, sem que se veri-

33 No dizer de Wagner Pires de Oliveira, in Aspecto polemlco da
coisa julgada fiscal,Isto oeorreporguemuitas vezes: "(...) mudan

cas de legtslacao trlbutdrfa, como era <!e esperar, acarretam inti

meres e preocupantes questionamen!ts que tern afetadoa pratt

en judiciarla nos ultlmos tempos. Na origem, uma Constltutcdo

analitica, mmuciosa, regulandoassuntos que ficariammais bern

disciplinados a nivellegisiativo. Considere-se, ainda, 0 poder de
legislar do Executive atraves de suas medidas provisorlas, com
reedicoes sucessfvas, muitas vezes albergando rnodificacoes em
curto espaco de tempo, nem sempre bern compreendidas pelo
contribuinte. Tudo isso pode dar margem a duvidas constttu
cionais, acarretando inumeros Iltlglos entre a FazendaPublicae
contribuintes.
Litfglos,com fundamento na inconstitucionalidade, das medidas
provtsortas adotadas, tern agltado e sobrecarregado os tribunals

do Pais,com decisoes divergentes. Em muitoscasos, no exerdcio
do controledlfuso de constitucionalidadedas medidas legislati

vas. Tais sentences, cumprelembrar, depots de decorridoolapso

necessdrto, revestem-se da autoridade da coisa julgada."

fique, todavia, qualquer inconstitucionalidade da
norma.'?'

Esta recusa em aplicar uma norma tida como
inconstitucional emanifestada numa decisao pro
latada na via difusa, onde 0 [udiciario reconhece,
incidentalmente, a inconstitucionalidade da nor
ma.

Analisando 0 nosso ordenamento juridico,
veriflcamos que eao Supremo Tribunal Federal
que compete, desde que provocado e, atraves da
via concentrada, decidir acerca da constituciona
lidade ou nao de uma lei ou ato normativo, pois,
como orgao de cupula do Iudiciario e0 guardlao
da Constituicao Federal (art. 102).

Assim, se 0 Supremo Tribunal Federal julgar
uma acao na via concentrada e reconhecer, em
abstrato, que aquela mesma lei ou ato normativo
que fora tido como inconstitucional, econstitucio
nal, temos que todas as decisoes judiciais, inclusive
outras do proprio STF prolatadas na via difusa, que
declaram ser inconstitucional nao podem subsistir.

Nao podem subsistir, pois formam coisa julga
da inconstitucional, na medida em que deixam de
aplicar uma norma sob 0 argumento de ser incons
titucional, quando na verdade ela econstitucional.

Nesta, da mesma forma que ocorre na hipotese
anterior (inconstitucionalidade da coisa julgada
por aplicacao de uma norma inconstitucional 
"b") a inconstitucionalidade da coisa julgada tam
bern podera ser anterior ou superveniente.

Sera anterior se a decisao do Supremo que re
conheceu ser constitucional determinada lei ou ate
normativo vier antes da decisao prolatada na via
difusa que deixou de aplicar 0 mesmo dispositivo le
gal,por reconhecer que 0 mesmo einconstitucional.

De outro modo, sera superveniente quando 0

reconhecimento, pelo STF, da constitucionalida

de de uma determinada lei ou ate normativo, for
posterior adecisao proferida na via difusa,

Para aclarar esta hip6tese de inconstituciona

lidade da coisa julgada, peguemos um exemplo
concreto que aqui se encaixa.

Em obediencia ao disposto no inciso V do ar
tigo 203 da atual Constituicao Federal" que ga-

34PauloOtero, Ensaiosobre0 caso julgado Inconstltucional, p. 72.

3S"Art. 203. A assistencia social sera prestadaa quem dela neces

sitar,independentemente de contribuicao aseguridade social, e
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rantiu, na forma da lei, 0 pagamento mensal de

um salario minimo aos idosos e aos portadores

de deficiencia que nao consigam se manter, par si

proprios ou com a ajuda da familia, adveio a Lei
8.742, de 7 de dezembro de 1993, a qual, no § 3°

do artigo 20, definiu que "considera-se incapaz

de prover a manutencao da pes soa portadora de

deficiencia ou idosa a familia cuja renda mensal

per capita seja inferior a \4 (um quarto) do salario
rninimo."

Esta exigencia da lei infraconstitucional de uma

renda familiar per capita inferior a % (urn quarto)

do salario minima, como requisito indispensavel

para a ccncessao do beneficio assistencial, tem
sido, por reiteradas vezes e, de forma incidental,

afastada pelas varias instancias judiciais, ao argu
mento de que esta seria inconstitucional,

Contudo, a tese de inconstitucionalidade" foi

afastada pelo Supremo Tribunal Federal, 0 qual,

ao julgar improcedente 0 pedido da acao direta

de inconstitucionalidade - ADIn 1232, do Distri
to Federal, declarou que 0 aludido dispositivo (§

3° do art. 20 da Lei 8.742/1993) e constitucional,

portanto valido."
Desta forma, as decis6es judiciais que declaram,

incidentalmente, ser inconstitucional 0 § 3° do art.

20 da Lei 8.742/1993, estao indo de encontro com

o Supremo Tribunal Federal, que ja se posicionou

no sentido do dispositivo ser constitucional. Es

tao formando coisa julgada inconstitucional, haja

tern por objetivos:
(...)
V - a garantta de urn salario mlntmo de beneficlo mcnsal apes

soa portadora de deficiencia e ao idoso que comprovem niio pos

suir metes de prover apropria l'hanutenlfao ou de te-la provtda

por sua familia, conforme dispuscr a lei."

36Dentre as vanes tescs que sustentam a Inconstituctonaltdade do

§ 3Q do arttgo 20, destaca-se a que defende a vtolacao do prlncl

pic da dignidade da pessoa humane, que eurn dos fundamcntos

do Bstado Democranco de Direito e que esta insculpido no art i

go 1°,incise III, da Constttutcao Federal de 1988.

370 julgamento da menctonada ADln ficou assim cmentado, in
verbis: "Constttuctonal. lmpugna dispositive de lei federal que

estabelece 0 crtter!o para receber 0 beneflcio do Incise V do

artlgo 203 da CF. Inextste a restrtcao alegada em face ao pro

prio dispositive constitucional que reporta a lei para fixar os

crltertos de garantia do beneficio de salario minimo a pessoa

portadora de deficiencia fisica e ao idoso. Esta lei traz hipotese

objetiva de prestalfao assistencial do Estado. Alfao julgada im
procedente." DJ 01/06/2001.

vista que estao aplicando uma norma tida como
inconstitucional quando ela nao 0 e.3S

3 Sequranca jurfdica

o primeiro e 0 mais relevante argumento con

trario it flexibilizacao da coisa julgada inconstitu
cional que vem it tona quando se trata do tema e

o da necessaria seguranca juridica.

Everdade que, em havendo a flexibllizacao da

coisa julgada inconstitucional, a seguran,a juridica

que e representada pela imutabilidade do julgado,

sera mitigada.

Fala-se em mitigacao e nao em extirpacao da

seguran,a juridica porque esta sempre deve existir,

porem, nao de forma absoluta e nem em detrimen

to de quaisquer outros valores maiores.

No entendimento de Jose Augusto Delgado:

Ha de se tel' como certo que a seguranca juridl

ca deve ser imposta. Contudo, essa seguranca

juridica cede quando principios de rnaior hie

rarquia postos no ordenamento jurtdico sao

violados pela sentenca, por, acima de todo esse

aparato de estabilidade juridica, ser necessarlo

prevalecer 0 sentimento do justa e da confia

bilidade nas instituicoes."

Celso Ribeiro Bastos, na obra Hermeneutica e

interpretacao constitucional, a respeito da relativi

dade da seguran,a juridica, disserta:

(...) ernbora 0 ordenamento juridico esteja

voltado a oferecer a necessaria seguranc;:a e

estabilidade nas relacoes humanas, 0 certo e
que nao ea segllranc;:a e estabilidade nas rela

coes humanas, 0 primado ultimo da Direito.

Certarnente, acima dele encontram-se outros

objetivos. Dentre esses, destaque-se, em espe-

380 paragrafo untco do artigo 28 da Lei 9.868/99 aduz que a de

claracao de constitucionalidade ou de inconstitucionnlidadc na

Alfao Dtreta de Inconsntuclonaltdade tem efeito vinculante. Pa

rafraseando Lutz Alberto Araujo e Vidal Serrano Nunes Junior,

in Curso de dircito constltuctona! (p. 48), tcmos que este dlspo

sitivo legal eInconsutuctonal, na medida em que 0 texto constl

tuctonal so previu efeito vinculante para a Acao Declarator-in de

Constituclonahdade (§ 20 do artigo 102). Desta forma, edefeso

ao legislador ordinario inovar, atribuindo efeito vinculante a

ADIn quando 0 constituinte assim nao desejou.

39Efeitos da coisa julgada e os principios constitucionais, p. 208.



cial, 0 principio da justica, Esse, de acordo com

a doutrina mais moderna, enquadra-se dentro

dos chamados principios gerais de Direito e

tem aplicacao ampla nos diversos campos em

que este se divide. A propria seguranca juri

dica busca a realizacao da justica, Na medida
em que nao ha nenhuma seguranc;:a, eprati

camente certa a ausencia tambern da justica,

a que ocorre e que nem todo Direito seguro

sera inexoravelmente urn Direito justa. Reco

nhece-se, pais, que 0 principio da seguranca

juridica exerce um papel minimo, posto que

sem ele nao sera possivel realizar os demais

elementos, tais como a justica, a liberdade, a

igualdadeetc."

A quebra da quietude denominada seguranca
juridica se justifica em prol de uma ordem juridica
justa.

Candido Rangel Dinamarco, ao enfrentar esta
questao desenvolve 0 seguinte raciocinio:

(...) psicologicamente, as vezes, a privacao

consumada emenos incomoda que 0 confli

to pendente: eliminando este desaparecem as

angustias inerentes ao estado de insatisfacao e

esta, se perdurar, estara desativada de boa parte

de sua potencialidade anti-social."

Logo em seguida, 0 mesmo autor ressalva:
Isto nao significaque a missiiosocialpacifica

dora se de por cumprida mediante a alcance

de decisoes, quaisquer que sejam e desconside

rado 0 teordas decisoes tomadas. Entra aqui a

relevancia do valor justica. Eliminar conflitos

mediante criterios justos - eis a mais elevado

escopo social dasatividac.Vs juridicasdo Estado.

(grifadono original)"

Mais afrente conclui:
A eliminacao de litigios sem 0 crirerio de justi

ca equivaleria a uma sucessao de brutalidades

arbitrarias que, em vez de apagar os estados ani-

40 P.31*32.

41 A instrumentalidadc doprocesso, p. 161

42 Idem, A instrumentalidade doprocesso, p. 161.

micos de insatisfacao, acabaria por acumular

decepcoes definitivas no seio da sociedade."

Tecendo comentarios sobre as caracteristicas
atuais do processo, Humberto Theodoro Junior
sintetizou:

( ... ) 0 processo deixou de ser tratado apenas

com 0 frio metodo de compor Iitigios, para se

transformar no veicuIo de satisfacao de direito

civico e fundamental de todos atutelajurisdi
donal. Visto como garantia de acesso aIustica,

no mais amplo e irrestrito sentido, 0 devido

processo legal apresenta-se como processo jus

to, isto e, a instrumento que nao apenas serve a
composicao de litigios, mas assegura a melhor

e mais justa solucao do conflito, segundo os

padr6es eticos e as anseios gerais de justica do

meio social. (negrito no original)"

Elicio de Cresci Sobrinho diz que "a seguran~a

juridica nao e0 unico valor, nem 0 valor decisivo
a ser realizado pelo direito."45

E16gico que sem certeza e seguranca juridicas
nao ha justica na vida social. Contudo, estas estao
num nivel bern inferior, se comparados com ou
tros valores fundamentais do direito, que com e1as
coexistem, a saber: a [ustica e 0 bem-comum."

Todos tern interesse que na ordem social exista
urn minimo de certeza e seguranca, porern, desde
que 0 conteudo certificado e assegurado prime
pela Iustica e bem-estar."

Epor isso que, juntamente com a seguranca,
tarnbem se almeja a justica da decisao, pois "nao

43 Idem, op. cit., p. 293.

44Embargos it execucao contra a Pazenda Publica.

45Iusttca alternativa, p. 107.

46Discorrendo sabre os fins do Estado, Dalmo de Abreu Dallari, na

obra Elementos de teoria geral do Estado, p. 95, nos ensina "(...)

que 0 Estado, como sociedade politica, tem um fim geral, cons

tituindo-se em meio para que os indivlduos e as demats socie

dades possam atingtr seus respectivos fins partlculares. Assim,
pode-se concluir que 0 fim do Estado e0 bem-comum, entendido

este como 0 conceituou a Papa Ioao XXIII, ou seja, 0 conjunto de

todas as condtcces de vida social, que consistam e favorecam 0

desenvolvimento integral da personalidade humane.'

47Luis Recasens Siches, Segurldad y justicia, in Nuevafifosofia de
fa interpretacion del derecha. p. 1l0.
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elegitimo eternizar injusticas a pretexto de evitar
a eternizacao de incertezas" :18

A Iustica eanterior ao Direito e eatraves dela

que se inspirou e deve se inspirar todo a ordena
menta juridico.

Humberto Theodora Junior nos ensina:

Eurn dado etico antes de jurfdico. Dai que, sob

a forma de principio, 0 justa penetra todo 0

sistema juridico e se faz presente com a maior

forca influente sobre os metodos e criterios de

interpretacao e aplicacao das normas juridicas."

o artigo 2° do C6digo de Etica e Disciplina da
Ordem dos Advogados do Brasil enfatiza que:

o advogado, indispensavel aadministracao

da Iustica, edefensor do estado democratico

de direito, da cidadania, da moralidade publi

ca, da Iustica e da paz social, subordinando a

atividade do seu Ministerio Privado aelevada

funcao publica que exerce.

Embora a dispositivo aeima transerito esteja

inserido no C6digo de Etiea e Diseiplina da OAB

e, portanto, dirigido diretamente aos advogados,

nao temos duvidas de que todos as operadores do

direito tambern devem irrestrita obediencia ao ali

disposto.

Nao edemais lembrar que a pr6pria Consti
tuicao Federal de 1988, logo em seu preambulo,

assevera que num Estado Dernocratico de Direi

to deve haver uma sociedade fraterna, pluralista e

sem preeoneeitos e,par isso, devem ser observados

alguns valores supremos, dentre as quais destaca
mas a da seguranc;a, a bem-estar e, principalmen

te, a da [ustica."

48Candido Rangel Dlnamarco, Relativizara eoisajulgada material.

49 Embargos aexceufaacontraa Pazenda Publica.

50Preambulo: "Nos, representantes do povo brasileiro, reunidos

em Assembleta Nacional Constituinte para instituir um Esta

do Democrattco, destinado a assegurar 0 exercicio dos direitos

socials e individuais, a liberdade, a seguranca, 0 bern-estar, 0

desenvolvlmento, a igualdade e a justice como valores supre

mos de uma sociedade Iraterna, pluralista e sem preconcetro,

fund ada na harmonia social e comprometida, na ordem Interne

e Internacional, com a solucao pacifica das controversies, pro

mulgamos, sob a protecao de Deus. a seguinte Constituicao da
Republica Federativa do Brasil."

Sempre aprendemos que diante de urn conflito

entre a [ustica e a Direito nao devemos titubear

em optar pela primeira.
Oportuna ea licao de Paulo Roberto de Oliveira

Lima:
E verdade que 0 relativo enfraquecimento da

coisajulgadamilita em desfavordo efeitopaci

ficador do instituto. a que se perde, porern, em

quietude, ganha-se em justica e em isonomia.

Demais disso, 0 efeito pacificador que se perde

ede natureza exclusivamente processual, ou

seja,a enfraquecimento da coisa julgada enseja

maior atividade processual e dilarga as oportu

nidades concretas de agitacao processual das

materias. De outro lade, no entanto, na medida

em que interdita decis6es definitivas contradi

torias e realiza a isonornia, a enfraquecimento

da coisa julgadaproduz utillssimoefeitopacifi

cador extrajudicial,acomodando a tecido social

e resgatando 0 valor do justa. As conseqiiencias

psicologicas, na sociedade, advindas na realiza

<;:ao da isonornia, sao inestimaveis."

A eoisa julgada nao pode, par exemplo, reco
nhecer urn direito subjetivo inexistente. Ela deve se

pautar no direito objetivo, sob pena de ser injusta.

Sempre se preocupou somente com a seguranca
da decisao judicial, sendo que a sua justica sempre

fieava num segundo plano, assim, pouca se dis
cutia na doutrina e, muito menos se questionava,

judieialmente, uma eoisa julgada injusta.

Nao se justifiea eonferir uma imutabilidade

absoluta acoisa julgada injusta par inconstitu
eionalidade. Deve haver uma conciliacao entre

as ideais de seguranca com as anseios de [ustica.

"Preeisamos adequar a [ustica que desejamos com
a estabilidade que neeessitamos."52

Candido Rangel Dinamarco faz a seguinte eo-

locacao:
Nao ha uma garantia sequer, nem mesmo a da

coisa julgada, que conduza invariavelmente e

de modo absoluto arenegacao das demais au

51 Contribuicao ateoria da cotsa julgada, p. 106.

52Frase reproduzida por Donaldo Armelin na palestra sobre a Re
kuivizacao da coisa julgadaproferida na IV Iornadas Brasileiras

De Direito Processual Civil. que se realizou no perlodo de 06 a

10 de agosto de 2001 no Centro de Convencoes do Ceara.



dos valores que elas representam. Afirmar 0

valor da seguranya juridica (ou certeza) nao

pade implicar despreza ao da unidade federa

tiva, aa da dignidade humana e intangibilidade

do corpo etc. Eimperioso equilibrar com har

monia as duas exigencias divergentes, transi

gindo razoavelmente quanto a certos valores

em nome da seguranya juridica mas abrindo

-se mao desta sempre que sua prevalencia seja

capaz de sacrificar a Insacrificavel.P

E inconcebivel que em nome da seguranca

juridica a coisa julgada, por exemplo, contrarie

algo que outras ciencias comprovam em sentido

oposto. A coisa julgada nao pode criar uma outra

realidade na vida social.

Ate porque, 0 instituto da coisa julgada e uma

tecnica instrumental, nao tem dimensao propria

e se presta it realizacao do processo na medida do

necessario, A coisa julgada nao e uma porta de

ouro intransponivel capaz de abrigar absurdo, pois

serve para assegurar 0 direito quando legitimo."

Jose Augusto Delgado diz:

(...) nao posso conceber 0 reconhecimento

de forca absaluta da coisa julgada quando ela

atenta contra a moralidade, contra a legalidade,

contra as principios maiores da Constituicao

Federal e contra a realidade impasta pela na

tureza. Nao posso aceitar, em sa consciencia,

que, em nome da seguranya juridica, a senten

ca viole a Constituicao Federal, seja veiculo de

injustica, desmorone ilegalmente patrimonies,

obrigue 0 Estado a pagar indenizacoes indevi

das, finalmente, que desconheca que a branca

ebranco e que a vida nao pode ser considerada

morte, nem vice-versa;

A coisa julgada pode e conflita com outros

principios ou valores maiores e, em virtude do

principio da proporcionalidade, deve ceder espaco,

53 Reiativizara coisa julgada material.

54Raciocinio desenvolvido pelo procurador federal Mauro Assis

G. Bueno da Silva e que esta retratado em varies peens proces

suais que foram elaboradas em defesa do Instituto Nacional do

Seguro Social- INSS.

55Efeitos da coisn julgada e os prindpios constitucionais, p. 216.

No artigo Relativizar a coisa julgada material,
Candido Rangel Dinamarca demonstra que:

(...) a valor da seguran<;a das relacoes juridicas

nao eabsoluto no sistema, nem 0 eportanto

a garantia da coisa julgada, parque ambos de

vern conviver com outro valor de primeirissi

rna grandeza, que e0 da justica das decisoes

judiciarias, constitucionalmente prometido

mediante a garantiado acesso ajustica (Const.,

art. 5°, inc. XXXV).

Jorge Miranda, ao analisar 0 direito portugues

e, depois de afirmar a existencia do principio da

intangibilidade do caso julgado, assevera:

Cansideranda as valares do Estada de Direita

- a que faz apela a actual Constituicao - pa

rece irrecusavel 0 principio. Mas nao e - como

qualquerprincipio constitucional- urnabso

luto, tern de ser conjugado com outros; sofre

restricoes (...)56

Mais it frente, sintetiza: "assirn como 0

principio da constitucionalidade fica limita

do pelo respeito do caso julgado, tambern este

tern de ser apercebido no contexto global da

Constituicao.t""
Francisco Barros Dias, com muita propriedade,

arrematou:
Ecomum se ouvir no meio juridico sobre 0

respeito e a intangibilidade da caisa julgada.

Nao se pode olvidar da importancia e respei

to que merece 0 instituto da coisa julgada.

Ha de se convir, no entanto, que a doutrina

e jurisprudencia patrias tern ernprestado uma

relevancia tao exagerada ao instituto, que se

quedam inertes diante de circunstancias em

que a coisa julgada afronta literalmente a

Constituicao, especialmente as principios da

legalidade e isonomia."

Eincontroverso que 0 pracesso civil, ao contra

rio do processo penal, se contenta com a verdade

56Manual de direito constituctonal. Torno II: Constituicao e In
constltuclonaltdade, p.494-495.

57Idem, op. cit., mesmas pagtnas.

58Breve analise sobre a coisa julgada inconstitucional.
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formal, ou seja, se satisfaz com aquela realidade
que esta retratada nos autos.

Apesar da veracidade da afirmativa anterior,
temos que reconhecer que 0 direito processual
civil moderno evoluiu, devendo todas as decisoes
judiciais buscar, ao maximo, a verdade real, pois
so assim se alcancara a justica e assegurara 0 anseio
de um processo legal justo."

Digno de transcricao sao as palavras de Candido
Rangel Dinamarco constantes no artigo Relativizar
a coisajulgada material:

Venho tambem pondo em destaque a ne

cessidade de equilibrar adequadamente, no

sistema do processo, as exigencies conflitan

tes da ceIeridade, que favorece a certeza das

relacoes juridicas,e da ponderacao, destinada
aproducao de resultados justos. 0 proeesso
civil deve ser realizado no menor tempo pos

sivel, para definir logo as relacoes existentes

entre os litigantes e assim cumprir sua missao

pacificadora; mas em sua realizacao ele deve

tarnbem oferecer as partes meios adequados

e eficientes para a busca de resultados favora

veis, segundo 0 direito e justica, alern de exigir

do juiz 0 integral e empenhado conhecimento

dos elementos da causa, sem 0 que nao podera

fazer justica nem julgara bern. A sintese des
se indispensavel equilibrio entre exigencias

conflitantes e: 0 processodeve ser realizado e
produzir resultados estaveis tao logo quanto
possivel, sem que isso impeca ouprejudique a
justitia dos resultados que eie produzira. (gri

fado no original)

Ao se manter uma coisa julgada injusta por in
constitucionalidade, so pelo fato de ser necessaria
uma seguranca juridica, criamos uma enorme per
plexidade e revolta para com a sociedade, porque
aumenta 0 descredito e desconfianca na [ustica,
viola a igualdade que deve haver entre todos e am
plia a crise que esta sendo enfrentada pelo Direito
como urn todo e pelo Iudiciano.

59Humberto Theodoro Junior e Juliana Cordeiro de Faria, A colsa

julgada inconstitucional e os tnstrumentos processuais para seu

controle.

4 EpossIvel haver a flexlbilizacao da
coisa julgada inconstitucional?

A primeira vista, parece ser insustentavel de
fender a possibilidade de haver uma flexibilizacao
da coisa julgada inconstitucional.

Isto se deve ao fato de toda a comunidade juri
dica ter formacao baseada numa visao classica do
direito. Nesta formacao, que e hodierna, aprende
-se que uma vez operada a coisa julgada material
e expirado 0 prazo decadencial de dois anos para
ajuizamento de eventual acao rescisoria, mais nada
ha a fazer e a decisao transitada em julgado vira
uma coisa soberanamente julgada, atingindo as
sim, uma imutabilidade absoluta.

Todo este ensinamento esta ca1cado na neces
sidade de uma certeza e seguranca juridicas para
todas as relacoes da vida social, pois seria incon
cebivel haver a eternizacao dos litigios."

Diante deste grau maximo de imutabilidade
da eoisa soberanamente julgada, surgiram alguns
brocardos como os do tipo: "com a coisa julgada
o preto vira branco", "0 quadrado vira redondo";

"urn pai juridico vale mais que dois pais biologi
cos"; "0 falso vira verdadeiro": "0 torto fica reto",

Nao defendemos, em hipotese alguma, a eli
minacao e nem a banalizacao do instituto da coisa
julgada, ate porque, sem ele, todo e qualquer orde
namento juridico nao teria razao de ser.

Nos dizeres de Paulo Roberto de Oliveira Lima:
o inslituto da eoisajulgada e urn bern,prati
camente ineliminavel de qualquer sistema, dai

porque deve ser corretamente manejado, a tim

de nao trazer, juntamente com os beneflcios

que produz, maleficios facilmente evitaveis.

o mal nao e0 instituto, mas os excessos em

sua utilizacao, a prioridade absoluta que se tern

emprestado a imodificabilidade que acarreta.?'

60Candido Rangel Dinamarco na paglna 162 da obra A instru

mentalidade do processo faz 0 seguinte comentano: "C..) a ex

perlencla mostra que as pessoas mais sofrem as angusttas da in

sattsfacao antes de tomarem qualquer iniciativa processual ou

mesmo durante a litlspendencia, experimentando uma sensa

r;ao de alivio quando 0 processo term ina. ainda que com solucao
desfavoravel,'

61Contribuicao ateoria da coisa julgada, p. 113.



A proposta e tao-somente revisitar um impor
ante terna e verificar a seu verdadeiro contorno e
ue a sua imutabilidade nao e absoluta e, que, par
so, pede ser flexibilizada.

Neste sentido, vejamos a pontual licao de

lumberto Theodora Junior e Juliana Cordeiro

e Lima:
(...) a ideia de imutabilidade inerente acoisa

julgada deve ser compreendida em seus reais

contornos. Eque a irrevogabilidade presen

te na nocao de coisa julgada apenas significa

que a inalterabilidade de seus efeitos tornou

-se vedada atraves da via recursal e nao que e
impossivel por outras vias.62

o instituto da coisa julgada, como muitos ou
tros do processo civil, v.g., as embargos it execu
,ao, e mais, parte do direito como um todo, estao
passando par uma natural crise. Entenda-se par
crise a reconhecimento de uma dissociacao entre
a disposto legalmente e as fatos concretos.

o Ministro Jose Augusto Delgado, atuante no
Superior Tribunal de [ustica, e um pioneiro dentre
as defensores da possibilidade e necessidade de
haver a flexibilizacao da coisa julgada, quando esta
estiver, par exemplo, em conflito com a principia
da moralidade publica.

Em reportagem veiculada pelo Jamal a Estado
desao Paulo, de 04 de outubro de 1999, a Ministro
Jose Delgado, ao defender a flexibilizacao da coisa
julgada, asseverou: "nao posso entender como nao
se respeita a principia da moralidade, que e citado
onze vezes na Carta".

Alem de inumeras decisoes proferidas neste
sentidov, a aludido Ministro e autor do trabalho

s
?

62A colsa juIgada inconstitucional e os Instrumentos processuais

para seu controle.

63Por questoes dldaticas, nao reproduziremos todas as suas deci

sees proferidas que sustentam a pcssibilidade de flexibilizacao

da coisa julgada. Regtstre-se, pacem, que ao juIgar Recurso
Especial interposto pelo Estado de Sao Paulo (onde este, apes
ajuizar, em primeira Instancia, aceo declaratoria de nulidade

de ato jurldlco cumulada repetlcao de Indebtto demonstrando

que houve erro no julgamento de uma acao de desaproprlacao

indireta, pois havla stdo condenado a pagar uma indenizacao

por uma area que ja lhe pertencla, teve a concessao de tute

la antecipada em prtmetra instancla a qual foi revogada em

segunda Instancia) votou dando provlrnento ao mesmo, para

restabelecer uma tutela antecipada que fora revogada pelo Tri-

doutrinario intitulado Efeitosda coisa julgada e as
principias constitucionais:" Para ele:

C... ) a decisao judicial, expressao maior da

atuacao do Poder Iudiciario, deve expressar

compatibilidade com a realidade das coisas e

dos fatos naturais, harmonizando-se com os

ditames constitucionais e ser escrava obediente

da moralidade e da legalidade.
(...)
o Estado, em sua dimensao etica, nao protege

a sentenca judicial, mesmo transitada em jul

gada, que bate de frente com as princfplos da
moralidade e da legalidade, que espelhe unica
e exclusivamente vontadepessoaldo julgador e
que va de encontro arealidade dos fates."

Vejamos a trecho final da conclusao do aludido
trabalho:

Fascinante e, na atuahdade, 0 reestudo da coisa

julgadae dos seusefeitos. A buscada fixacao de
novos principios a rege-laso tern sentido se for

voltada a fazer imperar a moralidade, a legali
dade e a certeza do justo nas decisoes judiciais.

A tanto devem se curvar a doutrina e a juris

prudencia, em homenagem maior acidadania.

Muito tern a se investigar. Nunca ha de ser ad

mitido, como culto constante ademocracia e

aos valores que ela apregoa, ser a coisa julgada

utilizada para a pratica de estelionatos pelas vias

processuais, desconhecendo-se os principios

eticos presentes em qualquer tipo de relacao

(financeira, econornica, politica, social, edu

cacional, religiosa, comercial, industrial e, es

pecialmente, juridica - material ou formal)."

Eum mito falar que a coisa julgada material
tem um grau de imutabilidade absoluta e que,
par isso, nao pode ser alterada alem das hipoteses
previstas para a ajuizamento de acao rescisoria."

bunal paulista. 0 Recurso especial fora provido por tres votos

contra dols.

64Este exlmio trabalho esta publicado no livro: II Seminario de

Dlrelto Ambiental Imobiliano, do Centro de Estudos da Pro

curadoria Geral do Estado de Sao Paulo - Serle Eventos 7, p.

193-227.

65Ibidem, p. 195-196.

66Ibidem, p. 227

67 Vide artigo 485 do CPG.
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No COdigo de Processo Penal, M 0 principio da
indisponibilidade da acao penal publica, segundo
o qual, 0 Ministerio Publico, que e 0 titular pri
vativo da acao penal publica, nao pode deixar de
ajuiza-la quando presentes a materialidade delitiva
e indicios suficientes de auto ria. Na verdade, ha
uma obngacao."

Este principio sempre foi tido como de carater
absoluto, pois era impossivel deixar de oferecer
uma denuncia na presen~a de uma infracao penal,
consumada ou tentada, e de uma pessoa que, por
indicios, teria praticado 0 ate delituoso.

Com 0 advento da Lei 9.099,de 26 de setembro
de 1995,que criou os )uizados Especiais Criminais
no ambito estadual, 0 mito do principio da indis
ponibilidade da acao penal publica, que ate entao
era absoluto, foi sensivelmente mitigado.

Isto aconteceu porque esta lei trouxe a possibi
lidade para 0 autor do fato e 0 Ministerio Publico
transacionarem. Nesta transacao, 0 Ministerio
Publico, mesmo diante de uma infracao penal e
de indicios de autoria, pode, desde que presentes
alguns requisitos legais e com a aceitacao do autor
do fato, deixar de ajuizar uma acao penal."

o principio da indisponibilidade da acao penal
publica tarnbem foi relativizado com 0 sursispro
cessual previsto na mesma lei. Neste, mesmo que
haja uma den uncia e nao seja um crime de menor
potencial ofensivo, mas sendo a pena minima co
minada igual ou inferior a um ano, 0 Ministerio
Publico pode propor a suspensao do processo."

Assim, diante deste paralelo com 0 Processo
Penal, verificamos que a imutabilidade da coisa
julgada, como todo e qualquer outro direito, nao
e absoluta.

68 "Art.42. 0 Ministerio Publico nfio podera deslsttr da ecao penal".

69"Art. 76. Havendo representacao ou tratando-se de crime de

acao penal publica tncondlctonada, nao sendo caso de arquiva

mente, 0 Ministerio Publico podera propor a aplicaceo imediata

de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na
proposta."

70 "Art. 89. Nos crimes em que a pena minima cominada for igual

ou inferior a urn ano, abrangidas ou niio por esta Lei, 0 Ministe

rio Publico, ao oferecer a denuncia, podera propor a suspensao

do processo, por dois a quatro enos desde que 0 acusado nao

esteja sendo processado ou nee tenha sido condenado por outro

crime, presentes os demais requisites que autorizariam a sus
pensao condicional da pena (art. 77 do Codlgo Penal}."

Nem 0 proprio direito fundamental itvida, que
e um bem juridico importantissimo e que e cons
titucionalmente protegido," e absoluto.

Nao e absoluto, porque a propria Constitui
~ao excepciona, na medida em que num caso de
guerra externa declarada nos termos do artigo 84,
inciso XIX", sera possivel haver a pena de mor
te (art. 5°, XLVII), haja vista que a "Constituicao
tem que a sobrevivencia da nacionalidade e um
valor mais importante do que a vida individual de
quem porventura venha trair a patria em momento
cruciante. "73

o C6digo Penal, que e uma lei infraconstitucio
nal que foi recepcionada pela atual Constituicao
Federal, traz em seu artigo 25 a legitima defesa,
que e uma excludente de ilicitude."

Na legitima defesa, e possivel haver a morte do
agressor, sem que isso importe numa condenacao
por homicidio daquele que repeliu urna injusta
agressao usando moderadamente dos meios ne
cessarios,

Epor tutelar a vida "que se considera legiti
ma a defesa contra qualquer agressao it vida, bem
como reputa legitime ate mesmo tirar a vida a
outrem em estado de necessidade da salvacao da
propria.?"

Verificado que a intangibilidade da coisa julga
da nao e um direito absoluto, mister reafirmar que
e uma garantia fundamental que esta prevista no
inciso XXXVI do artigo 5°da Constituicao Federal
de 1988, sendo, assim, um direito fundamental.

Por ser um direito fundamental, a garantia da
coisa julgada esta sujeita a Iimitacao imposta pelos

71 "Art.50 Todos Saoiguais perante a lei, scm dlstincao de qualquer

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi

dentes no Pais a inviolabilidade do direito avida, (...'"

72 "Art.84 Compete pnvattvamente ao Presidente da Republica:
(...)
XIX - dec1ararguerra, no caso de agressao estrangelra, autori

zado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando

ocorrida no intervalo das sessoes legislativas, e, nas mesmas

condicoes, decretar, total ou parctalmente, a mobilizacao na

clonal:"

73 Jose Afonso da Silva, Curso de direito constitucional posltlvo, P:

205.

74"Art. 25 Entende-se em legitime defesa quem, usando modera

damente dos rneios necessarlos, repele injusta agressao, atual ou
iminente, a direito seu ou de outrem."

75 Ibidem, p. 20t.



outros direitos fundamentais inseridos na Cons
tituic;ao Federal. E0 que a doutrina denomina de
principio da re!atividade ou da convivencia das
liberdades publicas."

Assim, epossivel haver urn conflito entre 0

direito fundamental da garantia da coisa julgada
e qualquer outro direito fundamental, sendo que
esta colisao devera ser sanada judicialmente, pois
a Constituic;aoFederal, neste caso, nao traz regras
de equacionamento.

Para resolver 0 conflito entre os direitos fun
damentais, 0 [udiciario nao devera sacrificar to
talmente nenhum dos direitos envolvidos, face ao
principio da concordancia pratica ou da harmoni
zacao. Contudo, 0 ambito de alcance da garantia
da coisa julgada podera ser reduzido, a fim de que
o outro direito fundamental que esta conflitando
prevaleca, se for 0 caso.

No capitulo A necessidade de mitigar a coisa

julgada da obra A defesa dos interesses difusos em

juizo, Hugo Nigro Mazzilli, ap6s trazer urn exem
plo que aborda 0 direito ambiental, desenvolve 0

seguinte raciocinio:
Uma acaocivil pode hoje resultar em impro
cedencia, nao por faltade provas, mas por se
entender, com basenaspericias, que 0 residua
emitido pela chamine cia fib rica do reu nao e
poluente; antes, conc1ui a sentenca, 0 residua

esaudavel ou pelo menos inocuo para 0 ho

memo Formada a coisa julgada com eficacia

erga omnes, e vencida a oportunidade cia res

cis6ria,pode vir a ser apurado que as pericias
foram fraudulentas; a ciencia mais tarde pode

demonstrar que aquele residua e altamente

toxico e prejudicial para a humanidade. Ora,

nao se pode adrnitir, v.,Ddadeiramente, coisa

julgada ou direito adquirido contra alguns
direitos fundamentais; nao existe 0 suposto

direito de violar 0 meio ambiente e destruir as

condicoes do pr6prio habitat do ser humano.
Como admitir a formacao de direitos adqui

ridos e coisa julgada em grave detrimento de

geracoes que ainda nem nasceram?! (grifado

no original)?"

76
Alexandre de Moraes, Direito constitudonal, p. 61.

if P.401-402.

Com plena razao Mazzilli, uma vez que "to
dos tern direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado"."

Em nao sendo assegurado urn meio ecologica
mente equilibrado, estaremos violando a Consti
tuicao Federal. Se for uma decisao judicial tran
sitada em julgado que a viole, a coisa julgada sera
injusta por inconstitucionalidade."

Face a isto, os brocardos antes mencionados
nao mais se justificam, pois 0 verdadeiro ee sem
pre foi verdadeiro, 0 falso ee sempre foi false,
o quadrado nunca foi e nunca sera redondo, 0

preto e 0 branco sao completamente opostos, 0

torto eantonimo do reto, e 0 pai biol6gico e0

verdadeiro pal.

5 Dos remedies processuais a serem
utilizados para flexibilizar a coisa
julgada inconstitucional

Sendo perfeitamente possivel haver a flexibili
zacao da coisa julgada inconstitucional, resta sa
bermos qual 0 remedio processual a ser utilizado
para isto se efetivar.

Parafraseando Carnelutti, Candido Rangel
Dinamarco diz que na categoria dos remedies
processuais se inserem "todas as medidas me
diante as quais, de algum modo, afasta-se a efi
cacia de urn ato judicial viciadc, retifica-se 0 ato
ou produz-se sua adequacao aos requisitos da
conveniencia ou da justic;a."80

Necessario relembrar que, havendo urn direito
material, que no nosso caso ea possibilidade de
haver a flexibilizacao da coisa julgada inconstitu
cional, 0 direito processual, que einstrumental,
sempre assegura urn meio de tutela-lo,

Nao obstante a veracidade da assertiva anterior,
verificamos que 0 nosso ordenamento juridico nao
contempla nenhum meio processual especifico, 0

que nao implica dizer que nao haja nenhum meio

78CF/88: "Art. 225 Todos terri direito ao meio ambiente ecologt

camente equilibrado, bern de uso comum do povo e essencial it
sadia qualidade de vida, impondc-se ao Poder Publico e itcole
tividade 0 dever de defende-lo e preserva-lo para as presenres e
futuras geracoes."

79 Vide item 2.

80 Reclamacaa no processo civil brasileiro.
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processual que possa ser utilizado para flexibilizar

a coisa julgada inconstitueional.
Digno de transcri<;ao sao as observacoes feitas

por Olavo de Oliveira Neto na obra A defesa do
executado e dos terceiros na execurao forcada.

Nosso direito mostra que, se nao existe urn

meio processual apto a efetivar certo direito

material, passa-se a utilizar de outra instituto

com a finalidade de obter a prestacao da tute

la adequada. Jano corneco do seculo (junho
de 1900) encontramos urn exemplo desta si

tuacao: nao existindo instrumento capaz de

resguardar direitos pessoais atingidos par ato

ilegal de autoridade, proprios para veiculacao

mediante mandado de seguran~a, ainda ine

xistente, Ruy Barbosa criou a teo ria da pos

se dos direitos pessoais, com a finalidade de

perrnitir que tais direitos fossern defendidos

em juizo, tese amplamente aceita na ocasiao,

Outre exernplo, mais recente, diz respeito a
criacao da figura da cautelar satisfativa, insti

tuto que em nada condiz com a acao cautelar,

que agora deve desaparecer do ordenamento

com a insercao no sistema da antecipacao de

tutela, prevista no art. 273 do CpC.81

o problema crueial eaceitar e defender a possi

bilidade de flexibiliza<;ao da coisa julgada incons

titueional. Formando-se 0 conveneimento de que

isto epossivel, a escolha do remedio processual a

ser utilizado nao e de muita dificuldade.

Ao depararmos com uma decisao judicial que

esta eivada de inconstitucionalidade, e 6bvio que

podemos nos valer dos instrumentos processuais

disponiveis, os quais podem ser, por exemplo, um

dos inurneros recursosp'xistentes - apelacao, re

curso extraordinario, etc.
Ate dois anos ap6s 0 transite em julgado da de

cisao injusta, sera possivel ajuizar acao rescisoria,

desde que presente uma das hip6teses previstas no

artigo 485 do C6digo de Processo Civil.
Problema surgira quando nao for mais possivel

a interposicao de recursos e nem 0 ajuizamento
de acao reseis6ria, portanto, com coisa soberana

mente julgada.

81 P. 104.

E inconcebivel que, uma vez demonstrada a fla

grante injustica da coisa julgada inconstitucional

por intermedio de qualquer remedio processual,

o julgador deixe de flexibiliza-la, eternizando a

injustica.

Justificando isto, Candido Rangel Dinamarco
desenvolve 0 seguinte raeiocinio:

Nao e licito entrincheirar-se comodarnente de

tras da barreira da coisa julgada e, em nome

desta,sistematicamente assegurara eternizacao

de injusticas, de absurdos, de fraudes ou de

inconstitucionalidades.

a juiz deve ter a consciencia de que a ordem

juridica ecomposta de um harmonioso equi

libria entre certezas, prababilidades e riscos,

sendo humanamente impossivel pensar no

exercicio jurisdicional imune a erros. Sem

a coragem de assumir racionalmente certos

riscos razoaveis, reduz-se a possibilidade de

fazer justica. a importante esaber que onde

ha riscos ha tambem meios de corrigi-los, a

que deve afastar do espirito do juiz 0 exagera

apego aperfeicao e 0 temor panico aos erros

que possa cometer. a juiz que racionalmente

negar a autoridade da coisa julgada em urn

caso sabera que, se estiver errado, havera tri

bunais com poder suficiente para reforrnar-lhe

a decisao. Deixe a vaidade de lade e nao tema

o erro, sempre que estiver convencido da in

justica, da fraude au da inconstitucionalidade

de uma sentenca aparentemente coberta pela

coisa julgada."

Vejamos 0 que Humberto Theodoro Junior e

Juliana Cordeiro de Faria explicam sobre 0 con

trole de constitueionalidade das decis6es judiciais:

(... ) sempre que se fala em decisao judicial, a
mingua de literaturaa respeito, tem-se a falsa

impressao de que a seu contrale de constitu

cionalidade, no direito brasileiro, epossivel

apenas enquanto nao operada a coisa julgada,

atraves do ultimo recursocabivelque ea extra

ordinario previsto no art. 102, III, da CF. De

pais de verificada esta ultima, a imutabilidade

que the ecaracteristica impediria a seu ataque

82Candido Rangel Dlnamarco, Relativizaracoisa julgadamaterial.



ao fundamento aut6nomo de sua inconstitu

ctonaitdade."

Realmente, nao passa de uma simples falsa im
pressao, uma vez que no Brasil eperfeitamente
possivel atacar a mais repugnante especie de coisa
julgada injusta denominada coisa julgada inconsti
tucional, mesmo que expirado 0 prazo decadencial
de dois anos para ajuizamento de acao rescisoria,

Ao tratar do direito portugues, Paulo Otero
aduz que "no que respeita as decisces violadoras
da Constituicao, desconhecem-se quaisquer meios
especificos de fiscalizacao". Logo em seguida, 0

mesmo autor conclui que "0 Direito portugues e
processualmente incompleto quanto aos meios de
garantia da Constituicao perante decisoes judiciais
violadoras das suas regras e principios"."

Do mesmo modo que 0 direito portugues, 0

direito brasileiro tambern nao possui nenhum re
medic processual especifico que possa ser utilizado
para afastar uma coisa julgada inconstitucional.

Nao epelo fato de inexistir um instrumento
processual especifico que a coisa julgada incons
titucional esta imune a um ataque.

o ideal eque todo juiz faca 0 controle inciden
tal da constitucionalidade da coisa julgada.

Nao sera possivel ajuizar uma Acao Direta de
Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Fe
deral, pois so pode ser objeto da ADln uma lei ou
ate normativo federal ou estadual."

Em se tratando de uma decisao judicial que con
trarie uma decisao proferida pelo Supremo Tribunal
Federal numa Acao Declaratoria de Constitucio
nalidade - ADCon, que tem efeito vinculante, sera
possivel valer-se do remedio processual denomi
nado reclamacao, 0 qual esta previsto na alinea "I"
do inciso I do artigo 102 da C~stitui~ao Federal."

A atual jurisprudencia do Supremo Tribunal
Federal eno sentido de admitir reclarnacao para

83A cotsa julgada inconstitucional e os Instrumentos processuais

para seu controle.

84 Ensaio sobre 0 caso julgado inconstitucional, p. 32.
es

, Vide arngo 102, I, "a" da Constttulcao Federal de 1988.

86 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, prectpuamen

te, a guarda da Constituicao, cabendo-Ihe:

1- processar e julgar, origtnarlarnente
(...)
I) a reclamacao para a preservacao de sua competencla e garan
tia da autondade de suas declsoes,"

garantir a autoridade de suas declsoes proferidas
em acao direta, somente dos legitimados para pro

por a propria acao direta."
Apesar disto, Alexandre de Moraes observa:

Com 0 advento da Lei 9.868/99 e a previsao
de efeitos vinculantes, conforme ja analisado,

entendemos que havera amplia<;:ao da legiti

midade para ajuizamento de reclama<;:6es, na

hipotesede desrespeito dos demaisorgaos do
Poder [udiciario as decis6es proferidas em sede

de acao direta de inconstitucionalidade pelo
STF, permitindo-se ao interessado, no caso

concreto, a utilizacao desse instrurnento para

a concretizacao dos efeitos vinculantes-"

Para aqueles que entendem que 0 paragrafo
unico do artigo 28 da Lei 9.868/99" econstitu
cional, ou seja, que todas as decisoes proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal no controle con
centrado, 0 que tambem abrange a ADln, tern
efeito vinculante, tambem poderao valer-se da

reclarnacao ao STF.
Candido Rangel Dinamarco deixa as seguintes

licoes a respeito do remedio processual denorni

nado reclamacao:
(...) designa 0 melo mediante 0 qual se leva
ao Supremo Tribunal Federalou ao Superior
Tribunal de [ustica a noticia de usurpacao de
sua competencia ou desobediencie a julgado

seu, cornetida por [uiz ou tribunal inferior.

(...) a reclamacao consagrada no texto consti
tucional nao e, todavia urn recurso. seja porque

nao consta entre as rnodalidades recursais ti

pificadas em lei (argumento secundarto), seja
porque nao se destina a desernpenhar a missao

que os recursos tern.

(...)
Ashipoteses de admissibilidade da reclarnacao,

ditadas na Constituicrao Federal, mostram que,

quando acolhidaesta, 0 tribunal cuja autorida-

87Reclamacoes 702-5/PI, 556-9/TO, 467-DF, 447-PE e 397-RJ.

88Diretto Constitucional, p. 628-629.

89"Paragrafo unico. A declaracao de constitucionalidade cu de

inconstttuctonalldade, inclusive a Interpretaceo con forme a
Constitulcao e a declaralYao parcial de inconstitucionalidade
sem reducao de texto, tern eficacia contra todos e efeito vincu
lante em relacao aos orgaos do Poder [udiciarto e aAdmlntstra

csoPublica federal, estadual e municipal."
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de forade algum modo molestada pela decisao
inferior condena 0 ato aineficacla total, sem

reforma-lo e mesmo sem anula-lo para que

outro seja proferido. A procedencia da recla

macae contra 0 ato judicial importa negacao

do poder do orgao inferior para realiza-lo 

poder que ele nao tern porque a cornpetencia

e do Supremo Tribunal Federalou Superior
Tribunal de[ustica, ou pOl'que a materia ja fora
superiormente decidida por urn destes. Dai a

confirmacao de que as reclamacoes previstas

constitucionalmente, sendo embora urn ener

gico remedio processual adisposicao do sujeito

interessado, recurso nao e. Nao ha recurso sem

substituicao do ato recorrido e, ao mesmo tem

po. sem devolucao do processo para que outro

seja proferido na instancia de orlgem."

Lembre-se de que, quando a coisa julgada eon
tern um vicio menor que a inconstitucionalidade,
ou seja, dotada de umas das ilegalidades elencadas
no rol do artigo 485 do CPe, ha possibilidade de
sanar tal vicio atraves do ma,,!ejo da acao resei
soria,

Assim, diante de um julgado com coisa julgada
inconstitucional, e possivel, a nosso ver, ajuizar
uma acao rescisoria mesmo que ultrapassado 0

prazo biena!."
Ora, se para reconhecer a inconstitucionalidade

de um ato normative nao ha prazo, nao vemos
nenhuma justificativa plausivel para se impedir 0

ajuizamento de acao rescisoria apos dois anos do
transite em julgado, quando for para rescindir um
julgado com coisa julgada ineonstituciona!.

Deve-se utilizar 0 mesmo raciocinio da quere-
,~

la nul/itatis insanabiqs (art. 741, I, do Codigo de
Processo Civil), em que e permitido, desde que
haja vicio na citacao, 0 ajuizamento, a qualquer
tempo, de acao rescisoria."

90 A reclamacao no processo civil brasileiro.

91 Compartllha deste mesmo entendimento Francisco Barros

Dlas, in Breve analise sobre a coisa julgada lnconstitucional.

92 Quando nee ha cuacao ou esta contem vfcios, 0 correto eajuizar

acao declaratorla de lnexlstencta do processo, a qual e impres

critivel e deve ser ajuizada no juizo onde correu 0 processo cuja

sentence e inexistente. Contudo, 0 Supremo Tribunal Federal,

par economia processual, ja aceitou a ajuizamento de acao

rescisorla apes 0 prazo decadencial de dots anos. Vejamos urn

Caso se obste 0 ajuizamento de rescisoria apos
dois anos do transite em julgado, estaremos igua
lando a ilegalidade it inconstitucionalidade, e isto
e um absurdo, porque 0 vicio de inconstituciona
lidade e bern mais grave do que 0 vicio da ilega
Iidade."

o Superior Tribunal de [ustica vem, com acer
to, admitindo 0 ajuizamento de acao rescisoria
quando presente uma ineonstitucionalidade da
eoisa julgada. Para tanto, afasta-se a incidencia
da Surnula 343 do STF 94, 95, ao feliz argumento
de que mesmo quando a questao seja eontrover
tida nos Tribunais it epoca, nao ha que se falar
em mantenca da decisao rescindenda que viola a
Constituicao Federal, pois 0 que 0 verbete proibe
eo ajuizamento de acao rescisoria contra a decisao
rescindenda que afronta texto legal (nao consti
tucional) com interpretacoes controvertidas. Isto
tem ocorrido no direito tributario, em algumas
acoes, em que houve a formacao de eoisa julgada
por entender-se que a lei impugnada e constitu
cional (ou inconstitueional) e, depois do transito
em julgado, 0 Supremo Tribunal Federal declara,
pela via concentrada, a inconstitucionalidade (ou
a constitucionalidade) da aludida lei."

julgado que fora colacionado por Humberto Theodoro Junior e

Juliana Cordeiro de Faria no artigo A coisa julgada inconstitu

cional e os instrumentos processuais para seu controle:

"Rescisoria. Sentence nula. Defetto da Citacao. Dispense Reset

sorta. Nao ha praza decadencial.

Para a hipotese do art. 741, I, do atual CPC, que ea falta ou nu

Iidade de cltacao, havendo revelta persiste, no Diretto positive

brasileiro, a querela nullitatis, 0 que implica dizer a nulidade

independentemente do prazo para a propositura da acao res

cis6ria que, a rigor, nao e cabivel para essa hipotese" - STF, RE
97.589, Pleno, reI.Min. Moreira Alves, DJU03/06/1982, p.7.883.

93 Alias, este e 0 entendimento de Humberto Theodoro Junior e

Juliana Cordeiro de Fariae que esta estampado no eximio artigo

intituladc A coisa julgada Inconstituctonal e os instrumentos

processuais para seu controle.

94 "Nao cabe a<;:ao rescisorla por ofens a a literal disposicao de lei

quando a decisao rescindenda se tiver baseado em texto legal de

interpretacao controvertida nos Tribunals."

95 B importante informar que Teresa Arruda Alvim Wambier e

Jose Miguel Garcia Medida, na recente e pujante obra 0 dogma

da coisa julgada: hipoteses de relativizacao, p. 57-72, sustentam,

aexaustao, ser Inconstitucional a Sumula 343, por afronta aos

prlncipios da legalidade e da igualdade.

96 "Processual Civil - A<;:ao Resciscria - Interpretacao de Texto

Constitucional - Cablmento - Sumula 343/STF - Inaplicabili

dade - Violacao a Literal Dispostcao de Lei (CPC, art. 485, V)

- FNT-Sobretarifa - Lei 6.093/74 - Inconstitucionalidade (RE



Na esteira deste entendimento jurisprudencial,
adveio Medida Provisoria de 2.102-26 de 27 de
dezembro de 2000, que, atraves de seu artigo It),
acrescentou 0 paragrafo unico ao artigo 74197 do
Codigo de Processo Civil, aduzindo, in verbis:

Para efeito do disposto no inciso II deste artigo,

considera-se tambem inexigivel 0 titulo judicial

fundado em lei ou ato normativo declarados in

constitucionais peloSupremo TribunalFederal
ou em aplicacao ou interpretacao tidas par in

compativeis com a Constituicao Federal."

11731S/RS) - Dtvergenda Iurtsprudencial Superada - Sumula

83/STJ - Precedentes.
o entendirnento desta Corte, quanta ao cabimento da Uy3.0
resclscrla nas hipcteses de declaracao de constitucionalidade

au inconstitucionalidade de lei com a Constltulcao eurn juizo

sabre a validade da lei; uma decisao contra a lei au que negue

a vlgenda supoe lei valida. A lei pode ter uma au mats inter

pretacoes, mas cia nao pode ser valida ou invalida, dependendo

de quem seja 0 encarregado de aplicri-Ia. Por tsso, se a lei e con

forme a Constituicao, e 0 accrdao detxa de aplica-la agulsa de

inconstttucionalidade, 0 julgado se sujeita aacao rescisona ain

da que na epoca os tribunais dtvergissem a respeito. Do mesmo

modo, se 0 acordao aplica lei que 0 Supremo Tribunal Federal,

mais tarde, declare inconstitucional. (Resp 128.239/RS)

A ego Corte Especial deste Tribunal pacificou 0 entendimento,

sem discrepancia, no sentido de que e admisstvel a acao resci

soria, mesmo que aepoca da decisao rescindenda, fosse contro

vertlda a lnterpretacao de texto constttucional, afastada a apli

cacao da Sumula 343/STF (Resp. 155.654/RS, Dj de 23/08/1999)"

(Resp 36017/PE, 2n T., ReI. Min. Francisco Pecanha Martins,

DIU 11I12/2000. p.00185).

"Processual Civil. Acao Resclsoria. Art. 485, V, CPC. Declara

cao de Inconstitueionalidade Pelo Supremo Tribunal Federal,

de Preceito Legal No Qual Se Louvara 0 Acordao Rescindendo.

Cabivel a desconstituicdo, pela via resclsorla, de decisao com

transite em julgado que deixa de aplicar uma lei por considera

-Ia inconstltuclonal ou aplica por te-la como de acordo com a

Carta Magna. Acao Procedente." (AR~870/PE, 3a Sec., rel. Min.

Jose Arnaldo da Fonseca, DjU 13/03POOO, p. 00123).

97No Supremo Tribunal Federal, ha a ADIn 2418 ajuiznda pelo

Conselho Federal da Ordem dos Advogados Brasil questlonan

do a constitucionalidade, dentre outros, do paragrafo unico do

artlgo 741 do CPC. Em consulta ao site www.stf.gov.br, no dia

26/08/2003, constatamos que esta a~ao estri pendente de jul

gamento e que ha parecer favoravel (inconstitucionalidade do

paragrafo unico do artigo 741 do CPC) do Ministerio Publico

Federal.

98Ainda em vigor - artlgo 10 da MP 2.180-35 de 24/08/2001 e

reedlcoes. Importante esdarecer que todas as medidas proviso

rtas vigentes em II de setembro de 2001, que e a data da entrada

em vigor da Emenda Constltucional Sz, continuant em vigor ate

que medida provisoria ulterior as revogue explicitamente ou ate

delibera~ao definitiva do Congresso Nacional, consoante previ

sao do artigo 2° da propria EC n. 32.

Assim, caso haja uma coisa julgada inconsti
tucional, quer pelo fato de ter sido formada com
fundamento numa lei ou ato normativo que foi
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal ou pelo fato de sua aplicacao ou interpre
tacao ser incompativel com a Constituicao Federal
e, com isso seja deflagrada uma execucao, e aqui se
diga: qualquer tipo de execucao, sera possivel resis
tir it mesma com a oposicao do remedio processual
denominado embargos it execucao, nos quais se
deve alegar a total inexigibilidade do titulo judicial.

A proposito, ha quem defenda que 0 rol do ar
tigo 741 do Codigo de Processo Civilemeramente
exemplificativo, porque nao contempla, it exaus
tao, todas as rnaterias que podem ser versadas em
embargos it execucao por titulo judicial."

Havendo embargos it execucao baseada num
titulo executivo judicial que contenha coisa jul
gada inconstitucional, devera ser reconhecida, por
sentenca, a inexigibilidade do titulo, extinguindo
-se a execucao, com base no inciso II, combinado
com 0 paragrafo unico do artigo 741 do Codigo
de Processo Civil.

99Con forme lara dos Santos Fernandes, em contaglante aula rni

nistrada em 02 de fevereiro de 2001, no modulo de Direito Pro

cessual Civil do curso de Mestrado em Direlto - Area de Con

centracao. Sistema Constituctonal de Garantias de Dlreitos da

Paculdade de Direito de Bauru - ITE.

Pedro Ubtratan Escorel de Azevedo em seu artigo intitulado

Meios processuais de desconstttulcao da cotsa julgada e seus

efeitos compartilha do mesmo entendimento eis que, para ete,

"a querela nullitatls pode ter como fundamento outra nulidade

de pleno direito que nao aquela relativa acitacao."
Humberto Theodoro Junior ao analisar, em profundidade, urn

caso concreto onde 0 Estado de Sao Paulo estava sendo compe

lido, em dois processos, a saldar, duas vezes, urn so debito, ela

borou 0 parecer Embargos a execucdo Contra a Fazenda Publica

onde fez as seguintes consideracoes: "A Constltulcdo empenha

-se em tutelar, ao maximo, 0 patrirnonio publico, valorizando a

acao popular e a acao civil publica como meios de reprimir toda

sorte de lesiio injusta que ele possa sofrer, e 0 Poder Iudicidno

iria deixar de coibir a dilapidacio do mesmo patrlmonio, so

mente por exacerbar 0 sentido literal da regra contlda no artigo

741 do CPe? Isso nsc condiz com as funcoes ettcas do devido

processo legal, como e intuitivo. Se permite embargar a execu

~ao de sentence sob 0 argumento generico de "inexlgibilidade

do titulo' (art. 741, 11),ou de 'excesso de execucao' (art. 741, V)

e, ainda, sob Invocacao de 'qualquer causa impeditiva, modifi

cativa ou extintiva da obrlgacao superveniente a sentenca' (art.

741,VI), nao serta nenhum absurdo e nenhuma heresia permitir

a apreciacao, pelo merito, dos embargos que, como no caso em

apre~o, invocam documento obtido posteriormente asegunda

senten~a capaz de evidenciar que boa parte do valor da ultima

condena~aoja foi paga em cumprimento de outra senten~a.
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No direito portugues, 0 [udiciario tambem esta
obrigado a fazer um controle incidental da consti
tucionalidade do caso julgado. Ao comentar esta
assertiva, Paulo Otero aduz:

C... ) a inconstitucionalidade directa do caso

julgado afasta tambem 0 seu efeito positivo,

isto e, intentada uma accao que tenha como

fundamento do pedido (e nao seu objecto)
uma anterior decisao judicial transitada em

julgado, 0 juiz so tera de decidir 0 novo pedido
em conformidade com 0 caso julgado se este

for conforme com a Constituicao.

Assim, por exemplo, se perante urna sentenca

condenat6ria transitada em julgado eintentada

uma posterior accao executiva, 0 juiz devera

proceder ao exarne da constitucionalidade

do referido titulo executivo. Se conduir que

o mesmo edirectamente desconforme com a

Constituicao, deve considerar improcedente

o pedido de execucao, fundamentando a sua

decisao na inconstitucionalidade do respectivo

titulo base. 100

Humberto Theodoro junior e juliana Cordeiro
Faria, ao comentarem parte do trecho acima trans
crito, aduzem:

Esse mecanisme de controle pode ser utiliza

do tarnbern no direito brasileiro, porque nas

cxccucoesde sentenca 0 art. 741, 11, do Cl'C
admite embargos para argiiir a "mexigibilida

de do titulo", e sendo nula a coisa julgada in
constitucional, nao se pode te-la como "titulo

exigivel" para fins executivos. Com efeito, a

exigibilidade pressupoe sempre a certeza ju

rfdica do titulo, de maneira que nao gerando

certeza a sentenca hula, carecera ela, ipso facto,
de exigibilidade. (grifado no original)'?'

Este raciocinio desenvolvido pelos autores e
perfeito. Acresca-se que esta possibilidade aven
tada pelos mesmos agora esta expressamente pre
vista no Codigo de Processo Civil, em virtude da
inclusao do paragrafo unico no artigo 741, con
forme ja comentamos anteriormente.

100 Bnsaiosobre0 casojutgado inconsutucianal,p. 129.

101 A coisajll/gada inconstuucionate os instrumentosprocessuais
para seu controle.

Sobre 0 paragrafo unico do artigo 741 do CPC,
ha eximios doutrinadores que sustentam que para
ser reconhecida a inexigibilidade do titulo judicial
e imprescindivel uma previa decisao do Supremo
Tribunal Federal considerando que a lei ou ato
normativo sao de "C..) aplicacao ou interpreta
cao tidas por incompativeis com a Constituicao
Federal".

Por oportuno, vejarnos 0 que lecionam Tere
sa Arruda Alvim Wambier e jose Miguel Garcia
Medida, na recente obra 0 dogma da coisa julgada:
hipoteses de relativizacao:

Tambem pode ser alegado em embargos a
execucao que a sentenca exequenda baseou-se

em certo texto legal interpretado ou aplicado

de um modo tal a respeito do qual 0 STP ja
se tenha manifestado, considerando-o como

sendo inconstitucional. Eeste 0 sentido do dis

positivo comentado, embora, a um interprete

mais apressado, possa parecer que, como a lei

usa a expressao 'tidas par incornpatfveis com

a Constituicao Federal'sem se referirao orgao

de que deveria ter emanado tal juizo, seria dis

pensavel 0 pronunciamento do STF.102

Ousamos, com 0 devido respeito, discordar dos
eminentes processualistas, pois, onde 0 legislador
nao restringiu, nao e dado ao interprete restringir.
Concordamos com os mesmos quando dizem que:

(...) a letrado preceito legal em questaoe exces
sivamente generica ao afirmar ser inexigivel a

titulo judicialfundado "em aplicacao ou inter

pretacao tidas por incompativeis com a Cons

titutcao Federal". permitindo, assim, que 0 [ulz

da execucao entenda que a sentenca exequenda

nao esta de acordo com as regras e principles

constitucionais.''"

Esta generalidade, que de fato existe, deve ser

atribuida ao alto grau do vicio que padece 0 titulo
judicial, qual seja: inconstitucionalidade. Assim,
entendemos que nao foi intencao do legislador
fixar um rol taxativo de hipoteses de inconstitu
cionalidades do titulo judicial, motivo pelo qual
sustentamos que a redacao "(...) aplicacao ou in-

102 P. 75.

103 Op. cu., p. 76-77.



rerpretacao tidas por incompativeis com a Cons

tituicao Federal" do paragrafo unico do artigo

741 do crc foi proposital, permitindo-se, assim,

que qualquer magistrado, independentemente de

decisao anterior do STF no mesmo sentido, reco

nheca a inconslitucionalidade do titulo judicial,

declarando-o, por consequencia, inexigivel.

Esta e a interpretacao que se deve atribuir ao

dispositivo em comento, porque e a que mais se

coaduna com tamanha gravidade - inconstitu

cionalidade - existente no titulo judicial que esta

sendo executado.

Gilberto Barroso de Carvalho Junior comunga

deste nosso entendimento:

(...) de sorte que qualquer arguicao de apli

cacao au interpretacao incompativel com a

Constituicao, igualrnente, podera ser alegada

nos ernbargos, independentementede ter havi

do ou nao pronunciamento acercaciamateria

por qualquer Tribunal.

Assim, a panigrafo unico encerra tres hip6teses
de inexigibilidade do titulo executivo judicial:

a) a existencia de julgado proferido pelo Su

premo Tribunal Federal que tiver reconhecido

a inconstitucionalidade da lei ou do ato nor

mativo sabre 0 qual 0 titulo executivo estiver

fundado; b) titulo executivo judicial que impli

que aplicacao tida como incompativel com a

Constituicao, e c) titulo executivo judicial que

implique interpretacao tidacomoincompativel
com a Constituicao,

a primeiro aspecto relevante que se apercebe

eque nas hip6teses versadas nas alineas 'b' e

'c' prescindem cia existencia de julgamento

proferido pelo Supremo Tribunal Federal. A

diversidade de casos co~etos nao se coaduna

com 0 requisito cia existencia de previamani

festacao da Corte Constituclonal.''"

Em se tratando de execucao contra particulares,

para opor embargos it execucao, e necessario que

primeiro se garanta a execucao, atraves de depo

sito, quando a execucao for para entrega de coisa

104 A coisajuIgada inconstitucional e 0 novo paragrafo unico do
art, 741 do cpc.

au, pela penhora, quando se tratar de execucao

par quantia certa.''"
A necessidade de garantia previa do juizo,

pelo deposito au pe!a penhora, para ser possive! a

oposicao de embargos it execucao, e urn enorme

e injusto gravame para com aquele que tern con

tra si uma execucao forcada baseada num titulo

que contern uma coisa julgada inconstitucional,

motivo pe!o qual, entendemos que 0 executado

podera se valer do instituto denominado incidente

de pre-executividade.l'"

Este incidente de pre-executividade!", embora

venha sendo utilizado e aceito pelos operadores do

direito, nao esta previsto na legislacao processual

brasileira, haja vista que e criacao da doutrina e da

jurisprudencia.t'"

Neste incidente, tambern devera ser alegado e

comprovado, de plano, a inexigibilidade do titu

10. Uma vez comprovado, 0 [uiz, numa cognicao

exauriente, devera reconhecer a aludida inexigibili

dade, ensejando assim, a extincao da execucao par

sentenca e sem nenhum onus para 0 executado.

105 Artigo 737 do Codtgo de Processo Civil.

106 Tracando 0 real perfil do institute do incidente de pre-exe

cutividade, Olavo de Oliveira Neto, na pegina 118 da obra A

de£esa do executado e dos terceiros na execucdo forcada, en

£atiza:"(...) ndo e a materia veiculada ao conhecimento do juiz

que determinara se estamos diante de uma excecao ou de uma

objeceo de pre-executlvidade, como afirmam Nery, Shimura

e outros. 0 que importa, em verdade, e que 0 julz possa fazer

cogntcao exauriente sobre materia objeto do incldente de pla

no, sem a necesstdade de procedimento dilatado para aferir se

o executado tem ou nao razao a respeito da materia que alega.

Ora, se nao e a materia veiculada no rernedio [urfdico utiliza

do, mas sim a forma de cognlcao, que permite ao juiz decidir

independentemente dos embargos e da seguranca do jutzo,

entdo nao podemos adotar a classlficacdo proposta quanto a
defesa do executado e aceitar suas tres espectes (excecdo, ob

jecao e embargos), porque a excecao e a objecao constltuem

apenas urn incidente processual que surge e deve ser resolvido

no proprio bojo do processo de execucao. ~ por isso que nfio

ha necessidade de se discutir acerca da denomlnacao do ins

tituto (excecao x objecao) e e por isso que sua denominacao
con-eta deve ser incidente de pre-executividade, como temos

utilizado desde 0 inicio deste trabalho."

107 Olavo de Oliveira Neto, na obra A defesa do executado e dos
terceiros na execu~ao forcada (p. 121),0 define como "tndden
te processual que tern por finalidade trancar 0 andamento de

execucoes i1egaisou in£undadas mediante cognlcao exaurlen

te da materia neleveiculada a ser de plano realizada pelo juiz."

108 RT 511/221.
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De rigor, nao ha necessidade de se alegar a ine
xigibilidade do titulo, pais a juiz deve reconhecer
de oficio, porque e materia de ordem publica.

Tern que se admitir, para se afastar a inconsti
tucionalidade da coisa julgada, nao so a acao res
cisoria, embargos it execucao au incidente de pre
-executividade, mas qualquer outro meio, porque
a inconstitucionalidade nao se convalida nem com
a transcurso de tempo.'?"

Neste contexte, Humberto Theodora junior e
juliana Cordeiro Faria, defendem:

(...) a coisajulgadainconstitucional, it vista de
sua nulidade, reveste-se uma aparencia de coi

sa julgada, pelo que, a rigor, nem sequer seria

necessario 0 uso da rescisoria, Esta tem sido

adrnitidapeloprincipia da instrumentalidade
e econornicidade.'!"

Para chegarem a esta conclusao, seus autores
se valern, mais uma vet, da Iicao de Paulo Otero,
vejamos:

(...) verificando-se a inconstitucionalidade di

recta de uma decisao judicial, nolo deve haver

qualquer preocupacao em evitar que 0 tribu

nal seja colocado na situacao de contradizer

a decisao anterior desconforme com a Cons

tituicao.'!'

Eque:
Admitir solucao contraria, significaria reco

nhecer a autovinculacao dos tribunais de um

Estado de Direito Dernocratico a aetos incons

titucionais e a ausencia de uma tutela proces

sual eficaz contra as inconstitucionalidades do

poder judicial. 112

Como vista acima, Humberto Theodora junior
e juliana Cordeiro de Faria defendem que, par conta
da inconstitucionalidade, ha uma nulidade e, por
tanto, uma aparencia de coisa [ulgada.' J3 Esta tese

109 Vide ADIn 1.247e Sumula 360 do STF.

110 Humberto Theodore Junior e Juliana Cordeiro de Faria,A coi
sa jllIgada inconsutuciona! c as instrumentos proceseuais para
seu controle.

111 Bnsaiosabrea casojlJlgado inconstttucionai, p. 128-129.

112 Ibidem, mesmas pagtnas.

113 Tambem partilha deste mesmo entendimento Francisco Bar

ros Dias in BreveamHise sabrea coisajutgada inccnetttucionai:

e plausivel e perfeitamente sustentavel, par isso
merece urn estudo mais acurado. Nao cabe aqui,
par questoes didaticas, levar isto a termo.!'"

Nao obstante isto, entendemos que no minima
ha a formacao de uma coisa julgada formal.

Para flexibilizar a coisa julgada injusta par in
constitueionalidade, vamos alern dos remedto,
processuais apontados anteriormente.

Elogico que e preferivel, ate porque com mais
chances de se obter exito, que devem se esgotar
todos as meios processuais tipicos existentes no
ordenamento juridico.

Contudo, defendemos que, par interrnedio
de qualquer outro meio atipico de impugnacao,
e possivel haver a flexibilizacao da coisa julgada
inconstitucional.

Quando estiverrnos, par exemplo, diante de
uma coisa julgada injusta par inconstitucionali
dade par afronta aos principios constitucionais da
cidadania (art. 1o II), da dignidade da pessoa hu
mana (art. 1', III), a da paternidade responsavel au
legitima (art. 226, § 7'), au seja, diante de urn caso
concreto em que haja a reconhecimento judicial de
uma pessoa como sendo a pai de outrern, quando
verdadeiramente nao a seja, alem dos instrumen
tos processuais acima mencionados, sera passive!
valer-nos de outros para afastar a injusta decisao
acobertada pelo manto da coisa julgada.

"A sentenca que agrtde qualquer um dos prtncipios matores,

como 0 da legalidade, da isonornla, da democracia, da hlerar

quia das normas e do respeito adivisao dos poderes, todos

insculpidos na Constituicao, esentence Injusta e, consequen

temente, ilegltuua. Portanto, deve-se ter como Inexistente no

mundo jurfdlco." Para ele serla 0 caso de se adotar 0 camtnho

da "acao declaratorta de inexistencia da colsa julgada, acao
essa que nao estaria sujeita a pmzo prescrtcional ou decaden

cial, e poderia ser proposta em prtmeiro grau, ressalvando

apenas os cases de competencia ongtnarla dos Tribunate. Esta

hip6tese Ievarta a se restnngir a discussrio ao campo exclusive

de uma razoavel interpretacao jurisprudencial e nao encon

trarta qualquer oblce no ordenamento juridico nacional, alent

de ser prdtica e eficaz."

114 Para urn aprofundamento sobre 0 assunto, e imprescindivel

uma leitura da sobresselente obra 0 dogma da coisajllIgada:
IJip6teses de reiativtzacao, de autoria dos processua listas Te

resa Arruda Alvim Wambier e Jose Miguel Garcia Medlda.

Para eles, "(...) as sentencas que sao inconstttucionals porque

acolhem pedtdos inconstituctonats, sao sentences (estas siml)

que nao transitam em julgado por que foram proferidas em

processos Instaurados por meto de mero exerclcio de direito

de petlcao e nao de direito de acao jri que uao havia possibil i

dade juridica do pedldo." (p. 39).



Como sugestao, Epaminandas da Costa dis

serta:
A prova superveniente, resultante cia enge

nharia genetica (pericia do DNA), e apta a
viabilizar 0 ajuizamento de acao anulatoria

do assenta de nascimento para exclusao de

filiacao ilegitima. Tal a<;aa estribar-se-a nas
dtsposicoes do art. 348 do CC e do art. 113 da
Lei de Registros publicos - Lei 6.015/73 -,

sendo irrelevante que 0 erro tenha decorrido

cia declaracao dos interessados ou de sentenca

judicial com transite em julgado e DaD mais

passivel de acao rescisoria. Isto porque 0 texto

constitucionaltraz implicita a ideia de que as
valores nele consagrados devem ser compa

tibilizados, ou seja, a "seguranca das relacoes

juridicas"nao pode sabrelevar-se aprotecao da
"dignidade da pessoahumana" e asalvaguarda
da "paternidade responsavel" (art. 226, § 7",
da CF).llS

a rol de remedies processuais aqui apresen
tadas e meramente exemplificativa. Eque, diante
de determinada casa concreto, podera ser mais
conveniente valer-se de autros existentes no sis
tema juridica.

5.1 Comopodesedaroreconhecimentoda
inconstitucionalidadedacoisajulgadaea
sua consequents flexibllizacao?

Vistas as hipoteses de caisa julgada incanstitu
cional, bern como a passibilidade de recanhecer

esta incanstitucianalidade par meia de algum re
media processual, resta sabermas como pade se
efetivar, na pratica, a sua flexibilizacao,

Vamos partir da premissa de que a caisa jul
gada incanstitucianal nao epma mera aparencia
de urn ato judicial, haja vista que, ao se forrnar,
abserva as requisitas farmais e processuais mi
nimos, a que faz gerar algum efeita jurfdico, pela
menas dentra das autos de um processo, au seja,
no minima, faz caisa julgada formal.t"

115 Coisajulgada eDNA.

!l6 Ede se registrar, novamente, que ha autores, dentre as quais
destacamos Marcelo Rebelo de Souza, que entendem que a

Inconstttuctonalidade dos atos judiclais pode gerar a sua ine
xistencia e, par isso, nao produziriam nenhum efeito juridico.

Este pensamento fora parafraseado par Paulo Otero na obra
Ensaic sobre 0 caso julgado inconstitucional, p. 78-79. Como ja

Antes de abardar como pade se dar a recanhe

cimenta da incanstitucianalidade da caisa julgada,
e interessante fazer urn paralela com a declaracao
de incanstitucianalidade das atas narmativas e das
leis pela Supremo Tribunal Federal.

As normas incanstitucianais sempre estao su
jeitas a urn controle judicial de validade e nao se
consalidam na ordern juridica.

Uma vez recanhecida e declarada, na via can
centrada, a incanstitucianalidade de uma lei ou
de urn ata normativa pelo STF, deve haver a ba
nimento, de forma retraativa, do mesma da orbita
juridica face suas invalidades.

A regra e que as efeitas desta declaracao sejam
ex tunc. Assim, a ata normativa au lei nao reper
cute no munda juridica. Ecomo se nunca tivesse
existida. Ecansiderado natimarta.

Ocarre que, durante a vigencia do ato narmati
vo ou lei, au seja, durante a tempo em que este fai

tida como constitucianal, ele pade ter gerada algurn
efeita juridico, haja vista que ate entao era valido.

Em face desta passibilidade de haver alguma
repercussao na vida social, 0 STF, em alguns casas
e em prol do principia da seguranc;a [urfdica, au
para prestigiar as situacoes ja cansalidadas com
base na boa-fe das pessoas au por forca da legitimi
dade das atas estatais, ja recanheceu que as efeitas

da declaracao da inconstitucianalidade devem ser
ex nunc, au seja, dali para frente, preservanda-se
assim, as relacoes acarridas durante a periodo em
que a ata fai tida como canstitucianal.

Este entendimenta era construcao da juris
prudencia pretoriana, senda que a partir de 10 de
navembra de 1999, com a adventa da Lei 9.868,
que dispoe sabre a pracessa e julgamenta da acao
direta de incanstitucianalidade e da acao declara
toria de canstitucianalidade perante a Supremo
Tribunal Federal, ista passau a ter prcvisao legal.'"

vista, Humberto Theodora Junior e Juliana Cordeiro de Faria,
Teresa Arruda Alvim Wambier e Jose Miguel Garcia Medida,
sustentam que, face a inconstitucionalidade de decisiio, lui

uma aparencia de colsa julgada.

117 "Art.27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei au ato nor

matlvo, e tendo em vista razoes de seguranca [urfdica au de
excepcional interesse social, podera 0 Supremo Tribunal Fe
deral, por malorta de dais tercos de seus membros, restrlngtr
as efeitos daquela declaracao ou decidir que ela s6 tenha efica
cia a partir de seu transite em julgado ou de outro momento
que venha a ser fixado.'



Escola de Magistratura Federalda 1a Regiao

Da mesma forma que os atos normativos e
as leis, e admissivel que, em analisando urn caso
concreto no qual exista uma coisa julgada incons
titucional, se reconheca expressamente sua incons
titucionalidade, porern, com efeitos ex nunc ou a
partir de uma determinada data fixada.

Imagine-se, v.g., urn caso de relacao juridi
ca continuativa, em que ha uma condenacao no
sentido de se pagar, de forma peri6dica e sucessi
va, urn determinado valor em dinheiro e, depois
de satisfeitos varies pagamentos durante algum
tempo, descobre-se que a coisa julgada operante
e inconstitucional.

Neste caso, seria razoavel reconhecer, atraves
de alguma medida judicial, a inconstitucionalidade
da coisa julgada, desobrigando, a partir de entao,
o condenado a efetuar os pagamentos a que foi
compelido fazer. Por outro lado, nao se permitiria
a devolucao do que ja havia sido pago antes da
declaracao de inconstitucionalidade.

6 Conclusoes

Havera coisa julgada inconstitucional quando a
decisao judicial contrariar 0 direito objetivo estam
pado em dispositivos e principios constitucionais
- expressos ou lmplicitos, pois todos os atos do
Poder - unico e indivisivel, e que sejam ernana
dos de quaisquer funcoes do Estado, inclusive a
judiciaria, podem padecer do vicio de inconsti
tucionalidade.

Estarao presentes as hip6teses de coisa [ulga
da inconstitucional quando a decisao judicial: a)
violar, de forma direta, uma norma ou principio
da Constituicao; b) aplid'aruma norma inconstitu-

1Ji
cional; c) deixar de aplicar uma norma tida como
inconstitucional quando e!a nao 0 e.

A seguranca juridica, apesar de ser de suma
importancia, nao e absoluta, porque deve ceder
quando em conflito com outros valores funda
mentais do direito e maiores, a saber: a [ustica e
o bern-comurn. Sempre se preocupou, em derna
sia, com a seguran~a juridica. Contudo, nos dias
atuais, tambern se busca a justica das decis6es
judiciais.

Epossive! haver a flexibilizacao da coisa julgada
inconstitucional sem que 0 instituto seja e!iminado

ou ate mesmo banalizado, ate pOl'que, este e de
suma importancia para qualquer ordenamento
juridico. Em havendo a flexibilizacao da coisa jul
gada inconstitucional, a seguranca juridica, que e
retratada pela sua imutabilidade sera, tao-soments,
mitigada.

o nosso ordenamento juridico nao contempla
nenhum meio processual especifico para flexibi
lizar a coisa julgada inconstitucional, 0 que nao
implica dizer que nao haja nenhum meio proces
sual que possa ser utilizado. 0 problema central e
aceitar e defender a possibilidade de flexibilizacao.
Formando-se 0 convencimento de que isto e possi
vel, a escolha do rernedio processual a ser utilizado
nao e de muita dlficuldade.

Ao depararmos com uma decisao judicial que
esta eivada de inconstitucionalidade, e 6bvio que,
para tentarmos sanar esta injustica, devemos nos
valer dos instrumentos processuais colocados a
disposicao no ordenamento juridico, Tambern e
perfeitamente possivel se valer de qualquer outro
meio atipico para afastar uma coisa julgada injusta
por inconstitucionalidade.

Eperfeitamente possivel e desejavel que haja
a flexibilizacao da coisa julgada inconstitucional,
po is tanto a seguran~a juridica como a coisa jul
gada, bern como todos e quaisquer direitos, nao
sao absolutos.

Assim, cientes da absoluta impossibilidade de
exaurimos 0 assunto, acreditamos ter atingido 0

nosso objetivo proposto logo no inicio, qual seja:
revisitar 0 importantissimo instituto de processo
civil denominado coisa julgada, e instigar os estu
diosos mais gabaritados a se debrucarem no desen
volvimento cientifico deste instituto fundamental.
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Colisao de prindpios e conflitos entre regras

sob a perspectiva de Robert Alexy

1 lntroducao

Este trabalho visa examinar, de modo sucinto,
as diferencas entre principios e regras defendidas

par Robert Alexy', e a solucao par ele proposta
para a colisao de prindpios.

Para tanto, indispensavel analisar tambem a
pensamento de Ronald Dworkin', destacando, ao
final, as sernelhancas e diferencas existentes entre
as teorias defendidas par esses dais doutrinadores.

IRobertAlexye ProfessorCatedratico deDireito PublicoePtlosofia

do Direito na Universidade de Kiel, Alemanha e, atualmente,

um dos juristas alemaes mais influentes. Dentre suns principais
obras destacam-se os seguintes Iivros: Tueorte der [uristischen
Argumentation, Die 'Iheorie des rationalen Diskurses als 'Iheoric
der juriuiscnen Begrundung (1983), 'Iheorie der Grundredue

(1985), traduzido para 0 portugues por Luis Virgilio Afonso
da Silva sob 0 titulo de "Ieoria dos Direitos Fundamentals"
(Malheiros, 2008), Recht, vernunjt, Diskurs (1995), traduzido

para 0 portugues por Luis Afonso Heck sob 0 titulo de "Dlretto,
Razao, Discurso: Estudos para a Ptlosofia do Dlreito" (Livraria do

Advogado, 2009), DerBesch/11ft des Bundesverjassungsgericnts Zll

dellTotungenall der innerdeutschen Grenzevo»! 24. Oktober1996
(1999), traduzido para 0 espanhol por A. Daniel Oliver-Lalana
sob 0 titulo de "Derecho Injusto, retroacttvidad y pnncipto de

legalidad penal: la doctri na del Tribunal Constttuclonal Federal

aleman sobre los homicidios cometidos por los centinelas del

mum de Berlin" (Revlsta Doxa, N. 23, 2000), Begriffund Geltt/ng
des Reents (2002), traduzido"para 0 portugues por Gercelta

Batista de Oliveira Mendes sob 0 titulo de "Conceito e validade
do Dlreito" (WMF Martins Fontes, 2009), Vie Argument from
Injustice: A Reply to Legal Positivism. (2002), traduztdo para

o Ingles por Stanley Paulson e Bonnie Litschewski Paulson

(Oxford University Press, 2002), Eiemente einer juristiscnen
Begritndungslehre (2003), Canstitucionaiismo Discursive (2007).

2 Ronald Dworkin efilosofo do Dtreito norte-americano, professor

de Teorta Geral do Diretto na University College London e na

New York University School of Law. Suas obras mais relevantes

sao: Taking Rights Seriously (1977), A Matter of Principle,

Law's Empire (1986), A Bill of Rights for Britain (1990), Life's

Dominion (1993), Freedom's Law (1996), Sovereign Virtue: The

Theory and Practice of Equality (2000), Justice in Robes (2006),

Is Democracy Possible Here? Principles for a New Political

Debate (2006), Justice for Hedgehogs (2011).

Jufza federal substituta Luciana Laurenti Gheller

2 Prindpios e regras sob a perspectiva de
Ronald Dworkin

Ronald Dworkin efilosofo do Direito norte
-americana e urn dos principais teoricos do Direito
da atualidade.

Dworkin critica a positivismo juridico, espe
cialmente a desenvolvido par Herbert Hart, cuja
principal obra, The Concept of Law, foi publicado
em 1961.

Para a pensamento positivista, a direito eurn
sistema aberto, que possibilita ao juiz decidir par
fundamentos extrajuridicos quando deparado
com urn espa<;o vazio no sistema juridico. Para
essa doutrina, a conjunto de regras validas esgota a
conceito de direito, abrindo ao juiz a possibilidade
de utilizar-se de discricionariedade para solucionar
as casas que as regras nao contemplam.

Entretanto, Dworkin refuta esse entendimento
e prop6e uma alternativa it doutrina positivista,
asseverando que ainda quando diante de urn caso
dificil, cabe ao juiz descobrir quais sao as direitos
das partes, e nao criar direito novo.

Baseia-se, a autor, na ideia de que a sistema ju
ridico ecomposto nao so par regras, mas tambern
par principios, devendo a sistema de principios
permitir que exista uma (mica resposta correta
tambem para as casas em que as regras nao de
terminam uma iinica resposta.

Dworkin se perfilha it tese forte da separacao
entre regras e principios. Para as defensores dessa
teoria, a diferenca entre regras e principios nao e
meramente de grau de generalidade, mas quali
tativa. As regras possuem apenas a dimensao da
validade, enquanto as principios possuem tambem
outra dimensao, a de peso.

De acordo com a tese forte, as regras au valem,
e por isso sao aplicaveis em sua inteireza, ou nao
valem, razao pela qual nao sao aplicaveis, Sao apli
caveis, assim, em forma de "tudo ou nada",



)a para os principios essa indagacao acerca da
alidade nao faz sentido. Isso porque em caso de

colisao de principios nao ha que se perquirir sobre
a validade, mas somente sobre 0 peso. Tera pre
valencia 0 principia que tiver maior "peso" para a

solu,ao do caso. Nesse rumo, 0 principio que nao
prevalecer na solucao do caso posto em juizo, nao
deixara de valer ou de pertencer ao ordenamento
juridico; ele apenas nao foi decisivo para solucio
nar 0 caso concreto.

Robert Alexy

Feita essa breve e necessaria explanacao sobre
o pensamento de Ronald Dworkin, passamos a
analisar 0 entendimento de Robert Alexy acerca

da materia.
Robert Alexy e Professor Catedratico de Direito

Publico e Filosofia do Direito na Universidade de
Kiel, Alemanha. E urn dos juristas alemaes mais
influentes da atualidade.

A distincao qualitativa entre principios e regras
feita por Dworkin e aceita por Alexy, que parte
dessa teorizacao para sofistica-la, desenvolvendo
a ideia de principios como mandamentos de oti
mizacao,

A analise ora empreendida da tese defendida
por Alexy sera feita com base, sobretudo, em sua
obra "Theorie der Grundrechte'",

4 Dlstincao entre Regras e Prindpios

Ap6s mencionar a existencia de diferentes cri

terios utilizados para disting,lPr regras de princi
pios, Alexy afirma que com base nesses criterios
sao possiveis tres teses inteiramente diferentes, a
saber:

a) de acordo com a primeira tese, qualquer
tentativa de diferenciar as normas em duas
classes, a das regras e ados principios, seria,
diante da diversidade existente, fadada ao

fracasso,

3 'Iheorieder Grundrechte(1985), traduzldo para0 portugues por
LUIs Virgilio Afonso da Silvasob 0 titulo de "Teena dos Direitos
Fundarnentais" (Malhetros, 2008).

b) a segunda tese e a de que a diferenciacao
e somente de grau. Eadotada, sobretudo,
pelos autores que veern no grau da genera
lidade 0 criterio decisivo para a distincao.
Segundo 0 criterio da generalidade, princi
pios sao normas com grau de generalidade
relativamente alto, enquanto as regras pos
suem grau de generalidade relativamente
baixo.

c) a terceira tese (teoria da distincao forte),
sustenta que as normas podem distinguir-se

em regras e principios, e que entre ambos
nao existe apenas uma diferenca gradual,

mas tambem uma diferenca qualitativa.

Para Alexy a terceira tese, que e tambem de
fendida por Dworkin, e a correta. A partir dela 0

autor apresenta um novo criterio que permite que
se distinga, de forma mais precisa, regras e princi
pios: prinC£pios comomandamentos de otimizacao.

4.1 Principioscomomandamentosdeotimiza9io
o ponto decisivo na distincao entre regras e

principios, de acordo com 0 que prega Alexy, e que
estes sao normas que estabelecem que algo deva
seja realizado na maior medida possivel dentro
das possibilidades juridicas e faticas existentes. Por
isso, denomina os principios de mandamentos de
otimizacao,

Para 0 autor, principios sao:
mandamentosde otimizacao, que sao caracte

rizados por poderem ser satisfeitos em graus

variados e pelo fato de que a medida devida
de sua satisfacao nao depende somente das
possibilidades faticas, mas tambem das possi
bilidadesjurldicas. 0 ambito das possibilida
desjuridicasedeterminadopelos principios e

regras colidentes.'

As regras, por sua vez, sao por ele definidas
como normas que sao sempre satisfeitas ou nao
satisfeitas; se a regra vale entao deve se fazer exa
tamente 0 que ela exige, nem mais, nem menos.

4 'Iheorieder Grundrechte(1985), traduzido para a portugues par

Luis Virgilio Afonso da Silva sob a titulo de "Teorla dos Direitos
Fundamentals" (Malheiros, 2008), p. 90.
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Tecidas essas consideracocs, conclui 0 autor
que a distincao entre regras e principios equalita
tiva, e nao de grau, e que toda norma necessaria
mente eou uma regra ou urn principio, sendo essa
distincao melhor visualizada nos casos de colisoes
entre principios e de conflitos entre regras.

Antes de avancar nesse breve estudo sobre
o entendimento de Robert Alexy, convern fazer
uma nipida consideracao sobre a forma como 0

tema em foco etratado pela maioria da doutrina
brasileira.

A respeito, importante observacao efeita por
Virgilio Afonso da Silva'. Referido autor ressalta
que 0 conceito adotado por Robert Alexy, do prin
cipio como especie de norma contraposta a regra
juridica, emuito diferente daquele utilizado pelos
doutrinadores brasileiros, que tradicionalmente
definem principios como "mandamentos nuclea
res" ou "disposicoes fundamentais" do sistema, ou
ainda como "nucleos de condensacoes".

Embora a nomenclatura varie de autor para
autor, Virgilio Afonso da Silva aponta que a ideia
adotada costuma ser a mesma: a de que os prin
cipios sao as normas mais fundamentais do siste
ma, ao passo que as regras costumam ser definidas
como meios de concretizacao desses principios,
possuindo urn carater mais instrumental e menos
fundamental.

Pondera, 0 autor, que a principal diferenca en
tre a proposta de Alexy e a defendida pela doutrina
brasileira, eque 0 conceito de principio, na teoria
de Alexy, nada diz sobre a fundamen talidade da
norma, para quem uma norma eurn principio ape
nas em razao de sua estrutura norrnativa, e nao de
sua fundamentalidade.

Virgilio Afonso da Silva destaca, ainda, urn
equivoco em que comumente incorre a doutrina
brasileira em trabalhos sobre 0 tema, proceden
do, preliminarmente, a distincao entre princi
pios e regras com base nas teorias de Dworkin
e Alexy, para fazer, em seguida, uma tipologia
dos principios constitucionais nos moldes das
concepcoes tradicionalmente adotadas, ou seja,
que os consideram como normas fundamentais
do sistema.

5Artigo publicado ria Revista Latino-Americana de Estudos
Consfitucionais 1 (2003).

A despeito dessa observacao, 0 autor brasileiro
conclui que 0 conceito de principio adotado por
Alexy e axiologicamente neutro, nao expressando
seu uso nenhuma opcao por esta ou aquela dispo
sicao fundamental, nem por este ou aquele tipo de
constituicao",

4.2 Colisoesentreprincipioseconflitosentre
regras

4.2.1 Conflito entre regras

Segundo Alexy, existem duas solucoes para 0

conflito entre regras:
a) introduzir-se, em uma das regras, uma clau

sula de excecao que elimine 0 conflito;
b) ou declarar-se invalida uma das regras.

Quando 0 conflito entre regras nao pode ser
solucionado por meio de intrcducao de uma diu
sula de excecao em uma delas, pelo menos uma das
regras deve ser declarada invalids.

Esse problema, segundo Alexy, pode ser solu
cionado por meio de regras como lexposteriorde
rogatlegipriori e lexspecialis derogatlegi generali,
sendo possivel proceder de acordo com a imp01'

tancia de cada regra em conflito. 0 fundamental
eque exista uma decisao sobre validade.

4.2.2 Colisao entre princfpios

Para Alexy, as colisoes entre principios devem
ser solucionadas de forma completamente diversa.
Havendo colisao entre principios, urn tera que ce
der, nao implicando isso, todavia, que 0 principio
cedente deva ser declarado invalido, nem tampou
co que se deva nele introduzir uma clausula de
excecao.

Significa dizer que sob determinadas condicoes
verificadas no caso concreto, urn principio tern
precedencia sobre outro, podendo observar-se 0

contrario sob outras condicoes.

Feito esse esclarecimento, 0 autor aponta a
diferenca verificada na solucao de conflitos entre
regras e de colisoes entre principios: "Conflitos
entre regras ocorrem na dimensao da validade,
enquanto as colisoes entre principios - visto que

6 Vide nota 5.



so os principios podem colidir - ocorrem, para
alern dessa dimensao, na dimensao do peso'",

Sobre a colisao entre principios, Alexy pondera
a importiincia de compreender-se a estrutura das
solucoes de colisao, por ele resumida em uma lei

de colisao,
Alexy afirma que a colisao observada num caso

concreto nao pode ser solucionada com base em
uma precedencia absoluta de urn principio sobre
o outro, porque nenhum deles goza, por si so, de
prioridade.

A solucao para essa colisao consiste no esta

belecimento de uma relacao de precedencia
condicionadaentre os principios,combasenas
circunstancias do caso concreto. Levando-se

em consideracao 0 caso concreto, 0 estabele

cimento de relacoes de precedencias condicio

nadas consiste na fixacao de condicoes sob as

quais urn principia tern precedencia em face do

outro. Sob outras condicoes, epossivel que a

questao de precedencia seja resolvida de forma

contraria",

Com base nesse entendimento, 0 autor deduz
ser possivel formular a seguinte lei sobre a cone
xao entre relacoes de preferencias condicionadas
e regras:

Se 0 principia PI tern precedencia em facedo
prindpio P2sob as condicoesC: (PI P P2) C,e
se do prindpia PI, sob as condicoesC, decorre
a consequencia juridica R, entao vale uma re

gra que tern C como suporte fatico e R como

consequencia juridica: C 7R.9

Em seguida, 0 autor faz uma formulacao menos

tecnica dessa lei: J
As condicoes sob as quais urn principia tern

precedencia em face de outro constituem 0

suporte fatico de uma regra que expressa a

consequencia juridica do principio que tern

precedencia."

7 'Iheorte der Grundredue (1985) - traducao para a portugues par

Luis Virgilio Afonso da Silva sob a titulo de "Teorla dos Dtreitos

Pundamentats'' (Malheiros, 2008), p. 94.

8 Obra descrita na Nota 8 (p. 96).

9 Obra descrita na Nota 8 (p. 99).

10Vide nota 10.

Alexy denomina essa regra como "lei de co
lisao", e urn dos fundamentos da teoria por ele
defendida:

Ela reflete a natureza dos principios como

mandamentos de otimizacao: em primeiro

lugar, a inexistencia de relacao absoluta de pre M

cedencia e, em segundo lugar, sua referenda

a acoes e situacoes que nao sao quantificaveis.

Ao mesmo tempo, constituem eles a base para

a resposta a objecoes que se apoiam na proxi
midade da teoria dos principios com a teoria

dos valores."

Tracadas as diferencas basicas entre regras e
princlpios, e os diferentes comportamentos que
delas decorrem em casos de conflitos e colis6es,
o autor aprofunda seu estudo analisando outras
caracteristicas e abordando objecoes que poderiam
ser feitas contra a teo ria sobre conflitos e colis6es.

4.3 Outras caracterfsticas das regras e dos
prindpios

4.3.1 Odistintocaraterprimafaciedasregrase
dos prindpios

Como mencionado, para Alexy os principios
exigem que algo seja realizado na maior medi
da possivel dentro das possibilidades juridicas
e faticas existentes. Nao contern, portanto, urn
mandamento definitivo, mas apenas prima facie.
Representam razoes que podem ser afastadas por
razoes antagonicas.

Os principios nao disp6em, portanto, da ex
tensao de seu conteudo em face dos principios
colidentes e das possibilidades faticas.

Ja as regras exigem que seja feita exatamente
aquilo que ordenam, tern uma deterrninacao da
extensao de seu conteudo no ambito das possibi
lidades juridicas e faticas, diferentemente do que
ocorre com os principios.

Segundo 0 autor, entretanto, eequivocado ima
ginar-se que os principios tern sempre urn mesmo
caniter primafacie, e as regras urn mesmo caniter
definitivo.

Nesse ponto, Alexy critica 0 modelo proposto
por Dworkin, de que as regras, se validas, devem

II Vide nota 10.
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ser aplicadas da forma tudo ou nada, e de que os
principios apenas contem razoes que indicam uma
direcao, mas DaO tern como consequencia neces
saria uma determinada decisao.

Para Alexy, esse modelo emuito simples, fazen
do-se necessario urn modelo diferenciado.

No que diz respeito as regras, sustenta que des
se modelo diferenciado decorreria a possibilidade
de introduzir-se uma clausula de excecao a regra
quando da decisao de urn caso, quando a regra
perderia, entao, seu carater definitivo.

Comenta que, contrariamente do que defende
Dworkin, as clausulas de excecao introduziveis nao
seriam sequer teoricamente enumeraveis,

Corn a introducao de uma clausula de excecao,
a regra perde seu carater definitivo estrito para a
decisao, adquirindo, pOl' essa razao, urn carater
prima facie. Pondera Alexy, que 0 fato do enfra
quecimento de seu carater definitivo nao faz corn
que as regras passem a tel' 0 mesmo carater prima
facie dos principios.

Eque 0 carater primafacie das regras se apre
senta de forma excepcional, somente ocorrendo
quando da introducao de uma clausula de excecao.
o carater prima facie dos principios, por outro
lado, sempre existe e pode ser fortalecido pOl' meio
da mtroducao de uma carga argumentativa a favor
de determinados principios ou de determinadas
classes de principios.

4.3.2 Regras e princfpios como raz6es

Alexy afirma que principios sao sempre razoes
prima facie, enquanto as regras, se nao houver 0

estabelecimento de alguma excecao, sao razoes
definitivas.

Para 0 autor, os princ:Wios e as regras Sao razoes
para acoes ou razoes para normas. Enquanto ra
zoes para norrnas, podem ser razoes para normas
universais (gerais-abstratas) elou para normas in
dividuais (juizos concretos de dever-ser),

Destaca que para urn dos criterios de dife
renciacao entre regras e principios, estes seriam
razoes para as regras, e as regras razoes para deci
soes concretas. 0 autor critica esse entendimen
to, argumentando que pode ocorrer justamente
o contrario, ou seja, que as regras sejam raz6es
para outras regras e principios razoes para juizos
concretos de dever-ser.

Por outro lado, pondera Alexy, que a compre
ensao de que os principios sao razoes para regras
mostra-se correta, na medida ern que reflete 0 di
ferente carater de regras e principios como razoes
para juizos concretos de dever-ser, explicando:

Se uma regra euma razao para um determi

nado juizo concreto - 0 que ocorre quando

ela e valida, aplicavel e infensa a excecoes -r-,

entao ela euma razao dejinitiva. Se 0 juizo

concreto de dever-ser tem como conteudo

a deflnicao de que alguem tern determinado

direito, entao, esse direito e urn direito defi

nitivo. Principios sao, ao contrario, sernpre

razoes primafacie. Isoladamente considera

dos, eles estabelecem apenas urndireito prima
facie. (...) 0 caminho que vai do principia,
isto e, do direito primafacie, ate 0 direito de

finitivo passa peladefinicao de urnarelacao de
preferencia, Mas a definicao de uma relacao

de preferencia e, segundo a lei de colisao, a

definicao de uma regra. Nesse sentido, epos

sivel afirmar que sempre que urn principio

for, em ultima analise, uma razao decisiva

para urn juizo concreto de dever-ser, entao,

esse prindpio e0 fundamento de uma regra,

que representa uma razao definitiva para esse

juizo concreto. Em si mesmos, principios

nunca sao razoes definitivas".

4.3.3 Generalidade e principios

Alexy afirma que 0 criterio da generalidade
eapenas relativamente correto, pois, embora os
principios sejam relativamente gerais, nao se pode
negar a existencia de normas de alto grau de gene
ralidade que nao sao principios.

4.4 Objec;6es ao canceita de principia
Dentre outras, merecem destaque tres objecoes

suscitadas contra 0 conceito de principio defendi
do pOl' Alexy, a saber:

a) a primeira sustenta que ha colisoes entre
principios que podern ser resolvidas pOl'
meio da declaracao de invalidade de urn
deles,

12 Obra descrita na Nota 8 (p. 108).



b) a segunda, que existem principios absolutos,

que nunca podem ser colocados em uma
relacao de preferencia em face de outros
principios;

c) a terceira, que 0 conceito de principio e
muito amplo e, por isso inutil, porque
abrangeria to do interesse que possa ser
introduzido num processo de sopesarnen

to.
o autor, entretanto, afasta essas tres objecoes,

argumentando a correcao da teoria por e!e defen
dida.

4.4.1 Invalidade de princfpios
A objecao feita ao conceito de principios, nesse

caso, diz respeito a possibilidade de urn principio
ser declarado invalido quando confrontado com

outros principios.
Alexy nao refuta a possibilidade, embora rara,

de urn principio ser declarado invalido quando do
primeiro encontro com outros principios, citando,

hipotetieamente, 0 principio da segregacao racial,
que seria sempre preterido enquanto vigentes os
principios do ordenamento juridieo.

A partir dessa conclusao poderia ser suscitada
a invalidade do teorema da colisao apresentado.
o autor argumenta, to davia, 0 equivoco dessa
assertiva, por afastar-se de urn ponto decisivo: a
existencia de dois tipos categorieamente distintos
de contradicao normativa em sentido amplo. 0
primeiro tipo de contradicao diz respeito a pro
pria validade da norma perante 0 ordenamento
juridico, do qual 0 principal exemplo e0 conflito
de regras; enquanto 0 segundo tipo de contradi
<;ao normativa ocorre no interior do ordenamento

juridieo. J
No primeiro tipo, 0 ambito de validade diz res

peito a decisao do que deve ser colocado dentro e
o que deve ser deixado fora do ordenamento juri
dico. 0 hipotetico principio da segregacao racial
demonstra que, embora raramente isso ocorra no
ordenamento juridico, epossivel que a questao de
validade seja postulada tambern em relacao aos

principios.
Ja as contradicoes normativas em sentido am

plo que ocorrem no interior do ordenamento ju
ridieo sao sempre colis6es entre principios, que
pressupoem a validade dos principios colidentes.

Conclui Alexy que a objecao feita a partir da
possibilidade de se classificar principios como in
validos longe esta de atingir 0 teorema da colisao,

4.4.2 Princfpios absolutos

Essa objecao se fundamenta na tese de que
existem principios absolutos, ou seja, principios
extremamente fortes que em nenhuma hipotese
cedem em favor de outros.

Alexy se insurge contra a existencia de prin
cipios absolutos em urn ordenamento juridico
que inclua direitos fundamentais, apontando as
seguintes contradicoes encontradas nessa tese:

Efacil argumentar contra a existencia de prin

cipios absolutos em urn ordenamento juridico

que inclua direitos humanos fundamentais.

Principios podem se referira interesses coleti

vas ou a direitos individuais. Se urn principia

se refere a interesses coletivos e eabsoluto, as

normas de direitos fundamentais nao podem

estabelecer limites juridicos a ele. Assim, ate

onde 0 principia absolute alcancar nao pode

haver direitos fundamentais. Se 0 principia

absoluto garante direitos individuais, a au

sencia de limites desse principio levaria a
seguinte situacao contradit6ria: em caso de

colisao, os direitos de cada individuo, fun

damentados pelo principio absoluto, teriam

que ceder em favor dos direitos de todos os

individuos, tambem fundamentados pelo

principio absoluto. Diante disso, ou os prln

cipios absolutos nao sao compativeis com di

reitos individuals, ou os direitos individuals

que sejam fundamentados pelos principios
absolutos nao podem ser garantidos a mais

de urn sujeito de direito.!'

4.4.3 A amplitude do conceito de princfpio
De conformidade com Alexy, principios podcm

se referir tanto a direitos individuais quanta a inte
resses coletivos. Adora, portanto, uma concepcao
mais ampla de principio.

Nesse ponto, 0 autor se afasta da teoria de
Dworkin, que concebe principios somente como
razoes para direitos individuais, mais restritiva,

13 Obradescrtta na Nota 8 (p. Ill).
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portanto. Na visao de Alexy, a definicao mais res

trita de principles, excluindo 0 ambito dos bens

coletivos, einconveniente, ja que as proprieda

des l6gicas de ambos os prlncipios, que aparecem
sobretudo nas colisoes, sugerem a adocao de um

conceito amplo de principio.

4.5 A teoria dos principles e a maxima da

proporcionalidade

Analisadas as demais caracteristicas dos princi

pios apontadas por Alexy, e os argumentos utiliza

dos pelo autor para afastar as objecoes feitas contra

a teoria sabre conflitos e colisoes, encerramos a
analise sobre 0 entendimento de Robert Alexy,

com um rapido estudo sobre a maxima propor
cionalidade.

Alexy defende que a natureza dos principios

implica a maxima proporcionalidade, significan

do dizer que a proporcionalidade, em suas tres

maximas parciais da adequacao, da necessidade

(mandamento do meio menos gravoso) e da pro

porcionalidade em sentido estrito (mandamentos

de sopesamento propriamente dito), decorre logi

camente da natureza dos principios.

Para Alexy, a maxima da proporcionalidade

em sentido estrito decorre do fato de principios

serem mandamentos de otimizacao em face das

possibilidades juridicas:
Principios sao mandamentos de otirnizacao

em face das possibilidades juridicas e faticas,

A maxima da proporcionalidade em sentido

estrito, ou seja, exigencia de sopesarnento, de

corre da relativacao em face das possibilida

des jurfdicas. Quando uma norma de direito

fundamental com carater de principio colide
s

com um principioantagonico, a possibilidade

juridica para a realizacao dessa norma depende

do principio antagonico. Para se chegar a uma

decisao enecessario urn sopesamento nos ter

mos da lei de colisao, Visto que a aplicacao de

principios validos - caso sejam aplicaveis 

eobngatoria, e visto que para essa aplicacao,

nos casos de colisao, enecessario urn sopesa

mento, 0 carater principiologico das normas

de direito fundamental implica a necessidade

de urn sopesamento quando elas colidem com

principios antagonicos, Isso significa dizer, por

sua vez, que a maxima da proporcionalidade

em sentido estrito ededuzivel do carater prln,

cipiol6gico das normas de direitos fundamen,

tais.!'

[a as maximas da necessidade e da adequacae,

de modo diverso, decorreriam da natureza dos

principios como mandamentos de otimizacao em

face das possibilidades [aticas.

5 Principals dlstincoes entre as teorias de
Alexye Dworkin

Analisadas brevemente as teorias defendidas

por Robert Alexy e Ronald Dworkin, verifica-se

que elas se afastam especialmente em do is pon

tos, no que diz respeito a materia objeto do pre

sente estudo: a) a tese da unica resposta correta,

defendida por Dworkin; e b) a concepcao ampla

de principio, defendida por Alexy.

Dworkin defende a ideia de que um juiz dotado

de todas as caracteristicas perfeitas, chamado por

ele de juiz "Hercules", seria capaz de encontrar a

resposta correta para todos os casos apresentados,
inclusive os mais dificeis. Isso implicaria, todavia,

na necessidade de um modelo integrado de sistema

juridico.

Alexy questiona a tese da unica resposta corre

ta, ponderando que as exigencias para sua verifica

~ao so se podem cumprir de maneira aproximada:

La cuestion de la (mica respuesta correcta de

pende essencialmente de si el discurso pratl

co lleva a una unica respuesta correcta para

cada caso. Llevaria a ello si su aplicaci6n ga

rantizara siempre urn conseno. Ya urn simple

esbozo muestra c1aramente que varias de sus

exigencias, bajo condiones reales, s610se pue

den cumplir de manera aproximada. Esto ya

excluye urn conseno para cada cuesti6n. Par

tanto, uma unica resposta correcta para cada

caso s610podria admtirse recurriendo a cinco

idealizaciones, a saber: 1) tiempo ilimitado; 2)

informacion ilimitada; 3) claridad linguistica

conceptual ilimitada; 4) capacidad y dispo-

14 Obra descrtta na Nota 8 (p. 117-118).



sidon ilimitada para el cambia de roles y 5)
carencia de prejuicios ilimitada."

Sabre a amplitude do conceito de principio,
como vis to, Dworkin adota a definicao restrita,
considerando como principios somente aqueles
que expressam direitos individuais.

Alexy refuta essa concepcao restritiva de prin
cipio. Em sua visao, a exclusao do ambito dos bens
coletivos se mostra inconveniente, na medida em
que as propriedades logicas de ambos os princi
pios, que se evidenciam especiaimente nas colisoes,
sugerem a adocao de principios como conceito
amplo.

6 Conclusao

Nao ha duvidas de que tanto Dworkin como
Alexy contribuiram de maneira fantastica, pro
pondo caminhos teorlcos que possibilitam ao jul
gador maior fundamentacao racional na solucao
das questoes dificeis colocadas ao Poder Judiciario.

Alexy parte do pensamento de Dworkin sobre
a distincao qualitativa entre principios e regras,
aprofundando-o. Iustifica a existencia de princi
pios como especie normativa diversa das regras,
e cujas caracteristicas se evidenciam com maior
clareza nas colisoes,

A aplicacao da maxima proporcionaiidade para
a solucao das colisoes entre principios, ou seja,
da exigencia de sopesamento nos termos da lei de
colisao, constitui urn indiscutivel avanco, na medi

da em que possibilita ao julgador a adocao de urn
procedimento formal muito claro para a aplicacao

dos principios num caso con~reto.
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Prindpios constitucionais que regem 0 interroqatorlo,
Breves considerac;6es

Julza federal substituta Mara Una Silva do Carmo

1 lnterroqatorlo. Coneeito

Dos atos processuais constantes do procedi
mento descrito acima, em apertada sintese, indu
bitavelmente, 0 interrogatorio se revela de extre
ma importancia na concretizacao das garantias
constitucionais da ampla defesa e do contraditorio.

o interrogatorlo e 0 ato processual que possi
bilita ao acusado apresentar sua versao defensiva
sobre os fatos narrados na denuncia - ou queixa
-, diretameute ao juiz, admitindo-os como ver
dadeiros ou rechacando a sua ocorrencia na forma
consignada pela acusacao, total ou parcialmente;
podera, ainda, 0 acusado permanecer em silencio,
sem que isso signifique prejuizo it sua defesa, nem
tampouco conflssao,

2 Natureza juridica do interroqatorio

Acerca da natureza juridica do interrogatorio,
a doutrina se divide em quatro correntes princi
pais: 1) essencialmente, constitui meio de prova;
2) meio de defesa; 3) meio de prova e de defesa;
4) fundamentalmente, meio de defesa; subsidia
riamente, meio de prova I .

•Para os adeptos da quarta corrente, a qualifi
cacao de meio de defesapredomina sobre a con

cernente it prova, porq~anto 0 reu tern 0 direito
de permanecer em silencio, como the assegura a
Constituicao, em seu artigo S', LXlIl. Desse modo,
apenas subsidiariamente, se 0 reu resolver falar, 0

teor das suas declaracoes no interrogatorio podera
servir como meio probatorio.

Esse posicionamento decorre de uma correta
interpretacao do direito ao silencio que, embora
direcionado aos reus presos, em sua origem cons
titucional, tern perfeita incidencia em relacao aos

I NUCCI, Guilherme de Souza. Db. cit., p. 387.

reus soltos, tanto que a Lei 10.792/2003 alterou a
redacao do artigo 186, paragrafo unico, do CO
digo de Processo Penal, prestigiando 0 principio
da igualdade. A atual redacao desse artigo ficou
assim redigida:

Art. 186. Depoisde devidamente qualificado e
cientificado do inteiro teor cia acusacao, 0 acu

sado sera informadopelo juiz, antesde iniciar

o interrogat6rio,do seu direito de permanecer

caiado e de nao responder perguntas que Ihe
forem formuladas.
Paragrafo unico. 0 silencio, que nao important
em confissao, nao podera ser interpretado em

prejuizo da defesa.

3 Prindpios eonstitucionais que regem 0

lnterroqatorio

Como principio basilar do ordenamento ju
ridico, 0 principio do devido processo legal (due
process of law) deve ser acatado na realizacao do
interrogatorio, assim como a ampla defesa e 0 con
traditorio, com todos os meios e recursos inerentes

a esse principio constitucional.
o exercicio do direito it ampla defesa deve ser

garantido desde 0 momenta anterior ao inicio do
interrogatorio ate a sua finalizacao, tanto em sua
vertente discricionaria - a autodefesa - quanto
na obrigatoria - defesa tecnica. De igual modo,

e imprescindivel assegurar 0 exercicio do contra
ditorio, permitindo a concreta participacao do
reu e seu defensor no ato, respeitados, quanta ao

advogado, os contornos legalmente impostos para
tanto.

Esses cuidados em torno do interrogatorio se
justificarn em razao das conscquencias advindas
desse ato judicial, em especial, no que concerne ao
direito de defesa, it producao de prova e it forma

cao do convencimento do juiz.



Para ilustrar a presente narrativa, faz-se opor
tuna a transcricao da ementa da lavra do Ministro
Arnaldo Esteves Lima:

PROCESSUAL PENAL. HabeasCorpus. ADI

TAMENTO DA DENONCIA. AUSENCIA DE

CITAGAO. VIOLAGAO DOS PRINCipIOS

DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AM

PLA DEFESA. IMPROCEDENCIA. AUSEN

CIA DE PREJUiZO. ORDEM DENEGADA.

I. Nao ha que se falarem nulidadedo processo
decorrenteda falta decitacao para 0 aditamento
cia den uncia, umavez que a pe~a acusatoria foi

retificada poucos dias apes seu recebimento,

possibilitando apaciente tamarconhecimento
de todos os fatos a eia imputados, quando da
realizacao do interrogatorio judicial. motivo

peloqual incide,na hipotese, 0 disposto no art.
570do Codigode ProcessoPenal.
2. Por outro lado,eventualimpugnacaoaoadi
tamentocia den uncia ocorrido antesdo interro

gatorio devera serfeita no momento cia apresen

tacao da defesaprevia,sob pena de preclusao,
3. Nao fora isso, nao se verificaprejuizopara
o livre exercicio cia ampla defesa e do contra
ditorio, nern violacao ao principia do devido

processo legal, quando 0 aditamento da peca
acusat6ria nao implica modificacao substan

cial cia acusacao, nem agrava a Imputacao

relativa apaciente, mas, ao contrano.Iimlta

-se a corrigir erra material, especificando as

delitos possivelmente cometidos pelos demais

integrantes da quadrilha.
4. Por fim, nos termos do art. 563 do CO
digo de Processo Penal, "Nenhum ato sera

declarado nulo, se da nulidade nao resultar
prejuizo para a acusa,jb ou para a defesa".
Portanto, no caso, a paciente foi den uncia

da e, posteriormente, pronunciada apenas

pela pratica do crime previsto no art. 288,

paragrafo unico, do Codigo Penal, sendo

irrelevantes as alusoes constantes do adi
tamen to relativas a furto, roubos, ameacas

e receptacoes, mencionados pela acusacao

como sendo os crimes praticados por mem

bros da quadrilha.
5. Ordem denegada.'

2 LIMA, Ministro Arnaldo Esteves. Superior Tribunal de Iustica

4 A razoavel duracao do processo
segundo 0 meio utilizado para
realizacao do interroqatorlo

Apesar de ter sido alterada a ordem na sua re
alizacao, como exposto anteriormente, passando
o interrogatorio a se realizar apes os depoimentos
do ofendido e das testemunhas, bern assim de
eventuais esclarecimentos e reconhecimentos,
permanecem vigentes as disposicoes anteriores
pertinentes aos requisitos desse ato judicial.

Antes de iniciar 0 interrogat6rio, 0 juiz infor
mara ao acusado sobre 0 seu direito de perma
necer calado, nao respondendo as perguntas que
Ihe forem feitas, sem que desse silencio decorra
qualquer prejuizo a sua defesa ou configure sua
confissao, por se tratar de garantia constitucional.

Cabera ao juiz, tambern, garantir que 0 reu
seja assistido por defensor durante 0 seu inter
rogat6rio - desde 0 momenta da qualificacao
- e que se realize entrevista reservada entre estes,
antes do inicio do ato. Alem dis so, 0 Ministerio
Publico ou 0 ofen dido e a defesa poderao, ao final
do interrogatorio, solicitar esclarecimentos sobre
os fatos, sendo as perguntas correlatas formula
das pelo juiz, se entender pela sua pertinencia e
relevancia.

Essas sao algumas das inovacoes promovidas
pela Lei 10.792/2003, tendo em vista que, antes,
nao era obrigatoria a presenca de defensor ao in
terrogatorio devido a impossibilidade de haver
intervencao das partes durante a sua realizacao,
embora a pratica apontasse em outro caminho,
observando 0 efetivo exercicio do contraditorio e
da ampla defesa, por se tratar de ato de autodefesa
e meio de prova. Como costuma acontecer, da
pratica jurisdicional se justificou a necessidade
das alteracoes em tela.

o interrogat6rio sera realizado na sede do [ui
zo perante 0 qual tramita a respectiva acao penal,
salvo se 0 acusado residir em local situado fora do

- STJ. [urisprudencia. HC 38775 - Habeas Corpus38775 - julga

mento em 01103/2005 - publicacao em 11104/2005, p.343. Dispo

nivel em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?liv
re=penal+e+interrogat%F3rio+e+princ%EDpio+e+ampla+adj+d
efesa+e+contradit%F3rio+e+devido+e+%22devido+processo%22
&&b=ACOR&p=true&t=&1=1O&i=3>. Acesso em 23 ago. 2008.
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ambito dessa jurisdicao, 0 que ensejara a expedicao
de carta precatoria, rogatoria ou de ordem.

Tratando- se de reu preso, 0 paragrafo § 10 do
artigo 186 do Codigo de Processo Penal, introdu
zido pela Lei 10.792/03, determina que:

§ 10 a interrogatorio do acusado preso sera

feito no estabelecimento prisional em que se

encontrar, em sala propria, desde que estejam

garantidas a seguranca do juiz e auxiliares, a

presen<;a do defensor e a publicidade do ato.
Inexistindo a seguranca, 0 interrogat6rio sera

feito nos termos do C6digo de Processo Penal.

Na pratica, a deterrninacao legal supra trans
crita nao tern sido adotada, em virtude da precaria
estrutura dos estabelecimentos prisionais, que nao
dispoern da seguranca necessaria para possibilitar,
sem riscos, a presenca do juiz, Ministerio Publico
e/ou ofendido e advogado, alern de serventuarios,
outros auxiliares da justica e eventuais expectado
res, caso se trate de acao nao submetida ao sigilo.

Com isso, a pretendida realizacao do interro
gatorio de presos nos respectivos locais onde es
tao recolhidos, ainda nao se tornou a regra, como
objetivado pelo legislador, 0 que somente se con
cretizara quando 0 Estado assegurar 0 nivel de
seguranca exigido, sob pena de submeter a serios
riscos a integridade fisica de todos os individuos
que atuam, de alguma forma, na audiencia.

No mundo globalizado em que vivemos, e des
necessario esclarecer que esse risco nao decorre de
mera suposicao, desprovida de elementos aptos a
subsidiar 0 temor real do seu acontecimento. Basta
uma rapida pesquisa nos meios de comunicacao do
pais para se constatar a expressiva ocorrencia de
rebelioes, motins, fuga'ipe outros movimentos de
detentos, muitas vezes, com refens sendo utiliza
dos como moeda de troca frente ao Poder Publico.

Dessa forma, ainda nao eo momento, pelo me
nos, em todo 0 territorio nacional, para se impor
a realizacao do interrogatorio de presos nos locais
onde se encontrem recolhidos, nos exatos moldes
do artigo 185, § 10 , do Codigo de Processo Penal.
Esta na adocao da videoconferencia como meio
de realizacao do interrogatorio de reus presos a
solucao para conciliar a celeridade buscada pela
Lei 10.792/2003 e a garantia de seguranca para 0

juiz, as partes e os auxiliares da justica.



o dever constitucional de fundamentacao dos atosjudiciaise as
sentenc;:as dos Juizados Especiais Federais

Juiz federal Marcelo Motta de Oliveira

A criacao dos Juizados Especiais Federais,
atraves da edicao da Lei 10.259/01, foi cercada de
expectativas, tanto dos jurisdicionados, ansiosos
por verem seus litigios com 0 Estado Brasileiro
solucionados de forma mais celere, quanto dos
operadores do direito, eis que 0 Diploma Legal
mencionado pouco disciplinou os aspectos pro
cedimentais e mesmo as quest6es estruturais ne
cessarias para a concretizacao desse anseio dos
cidadaos, Como observa Glaucio Ferreira Maciel
Goncalves, as Tribunals, agindo dentro da Mica
da impossibilidade de nao-decidir, [oram, com a
passar do tempo, aprimorando a sistema definido
pela Lei 10.259/01. Ao distinguir as casas que lhes
sao submetidos adecisiio, as Tribunais formulam
novas regras de decisao, que sao aplicadas. Surge,
assim, par meio da atividade sentenciadora dos
Tribunais, um direito judicial, a qual, na sua reu
tilizacao constante, eaplicado no caso e aprovei
tado em outros casas!. E certo que a propria Lei
9.099/95, aplicavel subsidiariamente aos Iuizados
Especiais Federais por disposicao expressa da Lei
10.259/01, estabelece que 0 processo relativo as
causas sob sua regencia deve orientar-se pelos cri
terios da oralidade, simplicidade, informalidade,
economia processual e celeridade. Tal nao obsta,
po rem, que 0 processo mantenha as caracteris
ticas distintivas da atividadq.jurisdicional, com
absoluto resguardo das garantias constitucionais
incidentes na especie.

Muitas inovacoes surgidas da aplicacao do
direito sao altamente criativas e beneficas, como
extensamente leciona Goncalves na tese citada,
sobre cujo tema nao iremos nos estender por nao
ser 0 objeto deste trabalho. Lembramos, de nossa

IIn Observacao Iurldtco-Soctologica daLeidos ]uizados Especiais

Federals.Tese apresentada e aprovada junto ao programade pes

-graduacao em Diretto da Paculdade de Direito da Universidade

Federal de Minas Gerais visando a obtencao do titulo de Doutor

em Direito, 2007, no prelo.

parte, sucintamente, 0 reconhecimento da possi
bilidade de antccipacao dos efeitos da tutela, por
aplicacao do direito processual comum, ja que a
legislacao dos juizados preve apenas a concessao de
medidas cautelares; a instituicao de sistema de cus
teio, pela Administracao da Iustica, das pericias,
viabilizando principalmente as acoes de natureza
previdenciaria: a dispensa de audiencias quando
inviavel a conciliacao e nao ha necessidade de
producao de prova oral, instituindo-se prazo para
contestacao, tambem por aplicacao subsidiaria de
regra do direito processual comurn, evitando-se a
inviabilizacao dos juizados por impossibilidade de
atendimento a pletora de audiencias que, em caso
contrario, seria necessaria; dentre muitas outras
regras de criacao judicial, que estao de acordo com
os principios norteadores dos juizados especiais e
nao causaram qualquer tipo de prejuizo as garan
tias constitucionais processuais das partes.

Contudo, 0 proposito de tornar eficientes os
Juizados Especiais Federais, dando eficacia a Lei
instituidora, por vezes tern feito tabula rasa das
disposicoes e garantias constitucionais ligadas ao
contraditorio e ao devido processo legal. Assim,
por exemplo, a instrucao francamente deficiente
de acoes previdenciarias em que e feita a colhei
ta de depoimentos pessoais e prova testemunhal,
realizada em 30, 40 ou mais audiencias diarias,
inviabilizando 0 correto esclarecimento da questao
de fato afeta ao tern a controvertido; a excessiva
simplificacao dos ritos, possibilitando 0 julga
mento com fundo em provas sobre as quais uma
das partes nao teve vistas ou oportunidade para
impugnacao, a realizacao de prova pericial antes
mesmo da citacao inicial do Reu, que, portanto,
nao pode intervir na producao da aludida prova;
pericias em formularies previamente preparados,
com marcacao de sinais em quadriculas do tipo
"multipla escolha", sem fundamentacao que per
mita 0 controle de seu conteudo pelas partes e nem

!,
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mesmo pelo juiz/, e outras medidas da especie, nao
so tern sido admitidas correntemente como, even
tualmente, sao elogiadas e distinguidas em face
de sua contribuicao para 0 aleance do proposito
de realizar os julgamentos com maior celeridade,
ainda que, reiteramos, com sacrificio de direitos e

2Ja tivemos ocaslao de fundamentar sentencas, por rna is de uma

vez, em acoes envolvendo laudos periciais do setor de pericles do

INSS, da seguinte forma: "Como regtstrado na decisao em que

concedi a antecipacao dos efeitos da tutela, observo, por perti

nente, que 0 documento intitulado "Comuntcudo do Resultado

da Avaliacaoda Incapacidade", mediante 0 qual 0 Reu e cientifi
cado do resultado do exame e do deferimento ou indeferimento

do beneffclo, ede pesslma qualidade, como infelizmente costu

rna ocorrer com os formularies utilizados pelo Reu para as peri

clas que realiza, de maneira geral". Basta meia duzta de rabiscos,

sem nenhuma fundamentacao, sugerindo a reallzacdo de exame

superficial e apressado pelo perito, sem nenhuma conclusao ou

manlfestacao escrita de forma a dar algum suporte tecnico a

dectsao que cessou a Incapacldade, para que 0 segurado se veja

destituido dos meios para prover a sua subsistencta e, inclusive,

cerceado gravemente em suas possibilidades de recurso, afalta de

fundamentacao para 0 ato que cessou 0 pagamento do beneficio.

Asslm, 0 beneflcio foi concedido em 04 de janeiro de 2006, como

se ve do documento de fls. 22, aconstatacao de que "extste inca

pacidade para 0 trabalho". Nee espccifica sequer a molestla que

acomete 0 Autor. E foi cessado porque lui um clrculo a caneta em

um formularlo em torno da expressdo "Conclusao Tipo 1 - Nee

ha incapacidade para 0 trabalho".

Ora, a Constituicao da Republica assegura aos litlgantes, em

processo judicial ou administrativo, 0 due processo of law,em seu

art. 5°, LV, que consiste em direito fundamental do cldadao e so

mente pode ser corretamenre exercido caso as declsoes, nos res

pectlvos processos, sejam funda mentadas. 0 processo perante a

adminlstracao publica direta e indireta - portanto alcancando

tambem as autarquias como a Re - e regulado pela Lei 9.784/99,

ignorada totalmente na vertencia. Ali se assegura, em seu art. 2°,

VII, a indicacao dos pressupostos de jato e de direito qlle deter
minarem a decisao. Autoriza-se a administracao a elaboracao de

formulartos padronizados para uso do cidadao que pretende in i

clar processo administrativo (art. 7°). Principal mente, a teor do

art. 50, Os atos administrativosdeverao ser motivados, com indi
cardo dosjatos e dosjUlldame1ftos juridicos, quando: I - Ileguem,
limitem 011 ajetem direitos OIl interesses; como se dri no caso ora

em exame: e, por fim, § 1~ A motivacso deve ser explicita, clara
e collgruente, podendo ccnsistir em deciaracaa de concordancia
com[undamentos de anteriores poreceres, informacoes, decisoes
ou propostas,que, ueste caso, serao parte integrantedo ato. §2~ Na
solucaode vdrioeassuf/tosda mesma natureza, pode scr uti/izado
meio mecanicoque reproduza osjundamentos das dectsoes, desde
que nao prejudique direitc ou gorantia dos interessados.

Pacll constatar que 0 modus via do qual as decisoes sao ado

tadas e comunicadas ao interessado, no caso em tela, e franca

mente ilegal, vtolando as citadas dlsposlcoes da Lei 9.784/99 e a

propria Constituicao da Republica, por extensao." Devemos re

conhecer que 0 INSS melhorou a qualidade de seus laudos. Mas

em alguns juizados, para nosso espanto, aderiu-se ao modelo ul
trapassado pela autarqula.

garantias individuais das partes litigantes, desna
turando assim a propria essencia da dialetica do
procedimento jurisdicional.

Sobre uma dessas praxes, em particular, detere
mos 0 olhar no curso deste trabalho: a prolifera~ao

de sentencas insuficientemente fundamentadas, ou
simplesmente nao fundamentadas - caso daque
las com fundamentacao generlca, sem exame das
provas apuradas no curso da instrucao, as vezes
ate obtidas por meio do recurso de informatica
denominado "mala direta", em que 0 manejo de

meia duzia de frases adrede preparadas possibilita
a redacao de grande numero de sentencas, com
enorme rapidez, sem qualquer duvida tornando
mais celere 0 julgamento; porern, retirando-Ihe a
juridicidade.

A Constituicao da Republica de 1988 elevou
o principio da motivacao das decis6es judiciais a
condicao de norma fundamental do Estatuto da
Magistratura, atraves da disposicao do inciso IX de
seu art. 93, que determina que todos os julgamen

tos dos orgaos do Poder [udiciario serao publicos, e

fundamentadas todas as decisbes, sob pen a de nuli

dade. Ensina 0 ilustre Professor e jurista mineiro
Paulo Roberto de Gouvea Medina, que A moti

va,ao dos pronunciamentos decisorios da lustica

erequisito de validade desses e, em se tratando de

sentenca, um dos elementosformais que 0 ato deve

ra conter. Assim dispbem as leisprocessuais comuns

(Cod. de Proc. Civil, arts. 165 e 458, II; Cod. De

Proc. Penal, art. 381, III e IV) e tambem as especiais

(Lei 9.099, de 26.09.95, s/luizados Especiais, art. 38,

caput; Consolidaciio das Leis do Trabalho, art. 832,

caput; Cod. De Proc. Penal Militar, art. 438, 'b', 'c'

e 'd'). Tais disposicoes correspondem, alias, a uma

tradicao do nosso dire ito, devendo lembrar-se que

o primeiro estatuto processual civil brasileiro - 0

Regulamento 737, de 25 de novembro de 1850 - ja

incorporava regra sobre a materia, no seu art. 2323•

Trata-se, pois, de preceito de ordem publica, de
origem constitucional, firmernente arraigado no
sistema juridico por secular construcao juridica. 13,
ainda, requisito de validade das sentencas, sendo,
ainda, fonte legitimadora dos atos jurisdicionais.
Para Luigi Ferrajoli, por exemplo, Epor[orca da

3III Direito Processual Constitucional. Editorn Porense, Rio de Ja
neiro, 2003, p. 33.



motivarao que as decisoes [udiciarias resultam

apoiadas e, portanto, legitimadas, por asserroes,
enquanto tais verificaveis e[alsificaveis ainda que

deforma aproximada; que a 'validade' das senten

cas resulta condicionada a'verdade', ainda que re

lativa, de seus argumentos; que, porfim, 0 poder

jurisdicional nao eo 'poder desumano' puramento

potestativo da [ustica de cadi, mas efundado no

'saber', ainda que 56 opinativo e provdvel, mas

exatamente por isso refutavel e controldvel tanto

pelo imputado e sua defesa como pela sociedade.

Precisamente, a motiva,ao permite a fundacao e 0

controle das decisiies seja de direito, por violacao
da lei ou defeito de interpretacao ou subsunciio,
seja de fato, por defeito ou insujiciencia de provas

ou por explicaciio inadequada no nexo entre con

vencimento e provas. E nao 56 em apelacao como

em cassacao'.
Em sintese, 0 ato deve ser fundamentado para

que se possibilite a existencia dos controles, 0 que,

inclusive, dota de legitimidade 0 ato jurisdicional.
o jurisdicionado deve saber, precisamente, as ra
zoes pelas quais a questao foi decidida, tanto de
direito, quanta de fato, Ainda uma vez, valerno
-nos da doutrina, para ressaltar, quanta a este ul

timo aspecto, que na [undamentaeao, 0 juiz nao

deve referir-se ao resultado objetivo da prova - a

que deve ser apontado no relatorio -, mas asua
valora,ao. Nao sao admitidas sentencas que nao

[acam referencia aos motivos pelos quais uma prova
nao eadmitida. Alem disso, a juiz deve explicar

as razoes pelas quais a prova demonsira, ou nao,

uma afirmacao defato. Em outras palavras, 0 juiz
nao pode silenciar sobre uma prova simplesmente
pelo fato de que ele, por exernplo, supoe - mas
nao diz - que aquela nao sew para demonstrar
uma afirrnacao de fato'.

Nao ha, de resto, qualquer controversia sobre
o tema. As sentencas devem ser fundamentadas,
integrando a fundamentacao seu proprio corpo.
Tem admitido a [urisprudencia que a fundamen
tacao nao abarque todas as teses argiiidas pelas

4lit Direito e Razfio _ Teoriado GarantismoPenal.EditoraRevista
dos Tribunals, S5.o Paulo, 2002, P: 497~498, destaques no origi

nal.

5In MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sergio Cruz;

Manual do Processo de Conhecimento. Editora Revista dos Tri

bunals, Saedicao, SaoPaulo, 2006. p.409, destaques no original.

partes. Tambern se ace ita que a fundamenta
cao seja sucinta, concisa ou objetiva, desde que
suficiente para dirimir integralmente a questao
controvertida. Obviamente, tambern nao e nula
a sentenca cuja fundamentacao seja deficiente ou
inadequada, casos em que podera ser reformada.
Mas, em obediencia ao preceito constitucional ora
em exame, os fundamentos deverao existir e abar
car a questao controvertida, de fato ou de direito,
solucionando-a no caso in concreto, sob pena de
nulidade da sentenca.

Tal se da, tarnbern, nos Iuizados Especiais Fe
derais, posto que 0 procedimento instaurado pela
Lei 10.239/01, naturalmente, submete-se ao regime
constitucional imposto pelo art. 93, IX, da Cons
tituicao da Republica, seja mesmo por nao conter
aquela norma incompativel com este ultimo. De
fato, a regra aplicavel aos Juizados Especiais Pede
rais, no tocante asentenca, e obtida por aplicacao
subsidiaria da Lei 9.099/95, que, em seu art. 38, e
bastante clara: A sentenca mencionara as elementos

de convic,ao do juiz, com breve resumo dos fatos

relevantes ocorridos em audiencia, dispensado a

relat6rio. Portanto, a Lei dispensou 0 relat6rio

nas sentencas dos juizados, mas nao dispensou a
fundarnentacao, por forca, inclusive do rnultimen
cionado inciso IX do art. 93 da Constituicao da
Republica. A materia e estreme de duvidas, mas
ainda assim louvamo-nos nas palavras do erninen
te Desembargador Alexandre de Freitas Camara: 0
exame da[undamentacao das sentencas em [uiza
dos Especiais Civets demonstra que nao ha, quanta

ao ponto, qualquer peculiaridade digna de nota. 0
juiz, em sua sentenca, devera apresentar osfatores

de formacao de seu convencimento, descrevendo a

modo como foram resolvidas as questbes, de fa to e

de dire ito, cuja solucao foi necessaria para que se

pudesse proferir a decisiio. As sentencas terminati

vas (isto e, aquelas que nao contem a resolucao do
merito) devem ser motivadas deforma sucinta, na

forma do que dispoe a art. 459 do CPe'.

Portanto, e a exemplo do que ocorre na Iusti
ca Comum ordinaria, a sentenca valida e aquela
fundamentada, ainda que sucintamente, com as

6In Iulzados Especia is Clveis Estaduais e Federals - Uma Abor
dagem Crltica. Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, Sa edtcao,
2009, p. 119-120.
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razces de direito e os motivos de fato que levaram
it decisao da lide, efetuando-se 0 cotejo da prova
produzida nos autos, e nao apenas formalmente,
em aparencia, atraves da colacao de (poucas) frases
prontas sobre os aspectos centrais da questao de
direito posta ao exame, como muitas vezes se ve
rifica ocorrer. Em uma acao de natureza previden
ciaria, por exemplo, em que se intente 0 reconhe

cimento da qualidade de segurado especial, como
produtor rural em regime de economia familiar,
nao basta que 0 prolator da sentenca escolha entre
as frases "possui inicio razoavel de prova material"
ou "nao possui inicio razoavel de prova material";
e "a prova testemunhal corrobora as alegacoes do
autor" ou "a prova testemunhal nao corrobora as
alegacoes do autor", combinando-as conforme seu
entendimento acerca da instrucao efetuada. A sen
tenca fundamentada eaquela que torna evidentes
os motivos pelos quais os documentos juntados
foram, ou nao, considerados como inicio razoavel
de prova material; e as razoes pelas quais se reputa
ram adequados, ou nao, os depoimentos ouvidos.
Ainda que de forma sucinta, com clareza suficiente
para que sejam entendidos os motivos - funda
mentos - da sentenca,

o mesmo, obviamente, se aplica a qualquer
outro objeto em litigio nos Iuizados Especiais
Federais. 0 jurisdicionado que acorre aos Iuiza
dos Especiais Federais, embora com pretensoes
de pequeno conteudo economico, tem direito it

obtencao de prestacao jurisdicional, dotada das
caracteristicas que a validam e legitimam, e nao
apenas it eventual obtencao do direito economico
subjacente, deferido ou indeferido por razoes que
ignora, com violencia a direitos e garantias funda
mentais das partes litiga'}tes.

Como conclui Goncalves, 0 direito opera 0

tempo construindo seu proprio tempo. Se a deci

sao a ser tomada no processo demanda tempo, a

instiiuiciio do processo aflora como uma relevante

aquisicao evolutiva do direito. Contudo, da mes

ma forma que 0 processo torna viavel a solucao da

controversia no tempo, 0 mesmo tempo ecapaz de

tornar 0 processo inocuo, se a respostasurge quando

nada mais hd a resolver'. Nao se responde ao pro
blema, porem, com a simples desconstrucao das

7 Op.Cit, p. 130.

caracteristicas mais basilares da instituicao pro
cessual, tornando equivalente a decisao do Iuiza.
do Especial Federal it mera outorga de direito por
servidor publico qualificado (no proprio ambito da
Administracao tem sido intentada a aplicacao de
normas de caracteristica processual, em garantia
do direito do cidadao administrado, e de longa
data). Em suma, mesmo em se tratando de feitos
em tramitacao perante os Juizados Especiais Fe
derais, portanto sob a cgide dos principios que 0

orientam, sentenca nao fundamentada esentenca
nula, por violar as garantias do devido processo
legal, inscrita no inciso LV do art. 5°, e a da moti
vacao dos atos jurisdicionais, prevista no art. 93,
IX, ambos da Constituicao da Republica.
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Segundo Kelsen, a norma euma moldura que

comporta mais de uma interpretacao, Ora,

como nao e0 Direito que pode fornecer a op

yaO entre as interpretacoes possfveis, resulta
que esta provira de fatores extrajuridicos e,

portanto, politicos, sociologicos, morais, etc.,

dai resultando que 0 autor eurn dos que mais

amplia e explicitamente abre portas para 0 re

conhecimento de interferencias ideo16gicas,

quaisquer que sejam elas, na interpretacao do

Direito, bern ao contrario do que pensam as

que lhe atribuem uma posicao conservadora

ou direitista.

(CELSO ANTONIOBANDEIRA DEMELLO,
Curso de Direito AdmjPistralivo, II" ed., Sao
Paulo, Malheiros, 1999,p. 498, nota 18).

1 lntroducao

Em diversas oportunidades tenho vis to a
apresentacao das teorias de Kelsen de uma forma
simplificada e que tern ganhado foros de "verda
de estabelecida": a de que a doutrina kelseniana
somente admitiria como norrnas juridicas (ou
seja, normas de obediencia obrigatoria em dada

ordem juridical "regras", enquanto que a doutrina
de Dworkin e outros abrangeria, alem das "regras",
os "principios".

Tenho combatido essa visao como extrema
mente simplificadora (simploria, ate) do esquema
tearico kelseniano.

o objetivo deste trabalho e esc1arecer 0 posi
cionamento de Hans Kelsen quanta as normas
juridicas e sua classificacao. A tese central que
defenderei e a de que a teoria da norma juridica
de Kelsen abriga tambern os "principios juridicos"
- assim como as "regras juridicas" -, mas) ao
contrario de muitos dos seus criticos, nao se im
porta com 0 problema da interpretacao do Direito
(da descricao das normas de conduta efetivas em
dado sistema juridico).

Essa visao nao e nova e ja se encontrou em di
versosautores, como Genaro Carrio, R. Sartorius ou
E. Ph. Soper. 0 presente trabalho, alias, e uma sinte
se de parte de uma monografia maior, na qual faco
uma detalhada cornparacao dos modelos ke1seniano
e dworkiniano, mostrando sua complementaridade
e nao oposicao.

Sob certos aspectos, concordo com diversos
autores que identificam a teo ria kelseniana com
uma visao extremamente formalista do Direito e

muitissimo vazia quando se trata da interpretacao
do Direito, quando se trata da efeliva aplicacao
do Direito.

De fato, 0 decisionismo' ke1seniano pode ser
encarado sob dois aspectos, urn positivo e outro
negativo: ele estabelece urn marco tearico que
permite, como disse Celso Antonio Bandeira de
Mello', que elementos extrajuridicos adentrem 0

Direito, pela via da interpretacao judicial ou admi
nistrativa das normas juridicas, mas impede que se

1NETTO.Menelickde Carvalho (coord. e trad.).Direito, Pllosofia

e Interpretacdo: Hans Kelsene RonaldDworkin. Bela Horlzonte,
Assembleia Legislative de Minas Gerais, 1997. Separata de Ca

demos da Escolado Legislative, 3 (5): 27·71, jan/juri 1997.

2 Reporto-meafrase que introduz esta monografia.
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extraia dai uma verdadeira teoria da interpretacao
que se mostre efetiva no cotidiano da vida juridica
- 0 que a teoria dworkiniana, dentre outras, vai
buscar suprir.'

Igualmente pode ser criticavel a tendencia kel
seniana para aferir a juridicidade de uma norma
(incluidos os principios) a partir da sua positivacao
ou nao, Mas essa euma critica mais delicada de
sua teoria, principalmente apos sua teorizacao final
sobre 0 Direito Internacional - em que, no seu
dizer, ha uma "descentralizacao dinamica da or
dem juridica", ao contrarlo dos Estados Nacionais,
em que ha uma relativa "centralizacao dinamica
da ordem jurldica", com 0 estabelecimento mais
ou menos rigido de cornpetencias para a criacao/
aplicacao das norrnas'.

No meu entender, esse ponto da teoria kelse
niana nao ecriticavel, pois a visao kelseniana ea
de que juridica eaquela norma que ecriada pelo
orgao/autondade competente para tanto segundo
a propria ordem juridica em consideracao - no
Direito Internacional, v.g, admite grande descen
tralizacao na normatizacao - incluindo-se ai 0

direito consuetudinario.
Nao se pode retirar dai nenhuma rigidez con

ceitual absoluta - que excluiria a priori a pos
sibilidade (posta por Dworkin, por exemplo) de
utilizacao pelos orgaos aplicadores do Direito de
principios morais, religiosos, etc. admitidos em
uma dada comunidade - como ja se tentou dizer
a respeito da obra kelseniana: tudo dependera, na
visao de Kelsen, de a ordem juridica em questao
admitir ou nao essa mescla, de outorgar-se ou nao
competencia aos aplicadores do Direito para uti
Iizar/criar tais principios e diretrizes.

o fato de se reconhecer deficiencia nessa teoria
nao nos autoriza a dimfnui-Ia ou falsea-la, Para a
critica efetiva da teoria kelseniana, enecessario

3 Para uma visao panoramica das distincoes entre as dais autores,

o texto acima e inigualavel, com uma sucinta apresentacao do
Professor Menelick de Carvalho Netto que em seu subtitulo sin
tetiza as duas posicoes doutrtnarias: "AInterpretacao das leis: urn
problema metajurfdico ou uma questao essencial do Diretto! De
Hans Kelsen a Ronald Dworkin."

4E nao difere Dworkin dessa poslcao, ao dar ao juiz 0 papel fun
damental de lnterprete do Diretto (e nao itpopulacao, a qualquer
um).

cornpreende-la, sem radicalizacoes e sem dimlniu;
a sell verdadeiro alcance.

A teo ria de Hans Kelsen ede grande impor
tancia para 0 Direito Publico (e para sua Teoria
Geral) uma vez que denunciou 0 carater ideologico
da distincao entre Direito Publico e Prlvado> - e
a sua inoperancia em termos da esquematizacj-,
de uma Teoria Geral do Direito" - e, implicita
mente, deu ao Direito Publico uma caracteristica
de supremacia frente ao Direito Privado - uma
vez que 0 "principle da autonomia'" que embasa
to do 0 Direito Privado ede natureza "publica"
(como sao publicas todas as "normas prirnarias'"
que determinam a aplicacao de sancoes no caso do
descumprimento das obrigacoes tipicas do Direito
Privado).

Assim, inteiramente pertinente que se faca uma
revisao rigorosa dos conceitos kelsenianos e que
se evite sua simplificacao mistificadora.

2 Ordem juridica e outras ordens
normativas em Hans Kelsen

Para Kelsen, 0 Direito euma ordem da condu
ta humana e, como tal) urn sistema de "norrnas"
que delimita condutas a serem seguidas sob certas
circunstancias", Rejeita qualquer tentativa de res
tringir 0 Direito a certo tipo de fen6meno juridico
atual ou passado e qualquer qualificacao do Direito
existente em cada sociedade como sendo born ou
mau, justo ou injusto.

5Em especial Teoria Pura do Dtreito, Sao Paulo, Martins Fontes,
1996, p.312.

6Idem e tambem Teoria Geral do Direito e do Bstado, Sao Paulo,
Martins Fontes, 1998, p- 297.

7Teoria Pura do Direito, p. 312 e Teoria Geral do Diretto e do Es

tado, p-294.

8 Serao apresentados adiante as conceitos de norma pri mdria e se

cundaria em Hans Kelsen.

9 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. (trad. Luis
Carlos Borges). Sao Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 5. Nessa pas
sagem, Kelsen admite como Direito ate mesmo ordenamentos
primitivos que impoem puntcoes a seres inanimados au anima is

- os exemplos citados sao os do tribunal grego do Prytaneum
ou os julgamentos de animais na Idade Media -, advertindo que
- naquelas sociedades - havia a crenca de que todos as seres
possulam "alma"e, portanto, arbitrio. Assim, sendo as seres ina
nimados e as animais "humanizados'', aquelas sociedades acaba
yam par normatizar suas condutas.



A principal corrente juridica atacada por
Kelsen e0 Iusnaturalismo, em qualquer de suas
formas, repudiando a existencia de urn dualismo
Direito/Justi~aou Direito Positivo (posto) x Di
reito Natural (imanente, divino, racional, etc.). A

afirma~ao central de Kelsen ea de que se pode
retirar qualquer resquicio da Moral, da Politica, da

Religiao ou da Iustica no estudo do Direito - dai
dizer que sua teoria do Direito e"pura".'"

Para distinguir 0 Direito de outras ordens so
ciais e, simultaneamente, abranger sob 0 conceito
de "Direito" distintas ordens sociais que se veri
ficaram na historia e foram assim denominadas,
enecessario encontrar a especificidade que 0 dis
tingue das outras ordens sociais.

Para Kelsen, toda ordem social(e ele identifica
a sociedade com a ordem social") tern como fi
nalidade motivar a conduta dos seus integrantes
por meio das "sancoes": vantagens ou desvanta
gens que devem ser aplicadas aos individuos por
se comportarem ou nao se comportarem de acordo
com as prescricoes daquela ordem. Kelsen rejeita
a ideia - presente nos manuais de Introducao
ao Estudo do Direito - de que ha ordens sociais
sem sancao".

Dentre as sancoes, ele identifica uma tenden
cia em todas as ordens sociais para se privilegia
rem as sancoes caracterizadas pela desvantagem/
punicao ou pela ameaca de desvantagem/puni
cao, em lugar das caracterizadas por vantagens/
recompensas. Kelsen nao explica porque isso
ocorreria, faz dessa afirrnacao uma constatacao
fatica, sociologica, tomada pela analise das ordens

10 Pelo menos 3 obras de Hans Kelsen ~tam exclusivamente das

relacoes entre Direito e Iustica ("0 que eIustica!", "A ilusao da

Iusttca" e "0 Problema da Iusttca"), alem de arttgos diversos.
Quanta a Politica e aos sistemas politicos contemporaneos,
Kelsen escreveu "A Democracla" e diversos artigos. Em todos

eles, Kelsen esmluca as diversas teorias acerca des relacoes
entre 0 Direito e a Iustlca au regimes politicos especfficos,
rechacando-as com grande vigor intelectual.

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

12Idem, p. 23. Mesmo no caso das motlvacoes diretas - dos siste

mas morals, por exemplo - pode-se entrever a sancao, apesar

de ser bastante desorganizada, pela reprovacao social a que fi
earn relegado aquele que se comportar em contradlcao com os

imperatives morais - ou as sancoes Internalizadas, geradoras

de sentimentos de culpa, neuroses e pstcoses, tao bern estudadas

na obra freudlana.

sociais existentes - como as diversas religioes e
ritos primitivos.

Entre as ordens sociais, existem aquelas cujas
sancoes sao aplicadas transcendentalmente, por
espiritos, deuses ou pela propria natureza (inti
mamente ligada as divindades), e aquelas em que
as sancoes sao aplicadas pela propria sociedade,
por meio de individuos definidos - com maior
ou menor especificidade - pela propria ordem
social.

Quando a sancao" eorganizada dentro da pro
pria sociedade, pela privacao de bens" efetuados
por uma "autoridade" a quem aquela ordem da
esse poder (e meios para tanto), ainda que contra
a vontade do individuo a quem a sancao eaplica
da, tern-se uma "ordern coercitiva":", isto e, uma
ordem social em que sao predefinidas "medidas
de coercao" especificas a serem aplicadas por urn
individuo dentro dessa ordem - uma "autorida
de" - sempre que a conduta de outro individuo
seja inadequada perante essa ordem".

o Direito euma ordem coercitiva, no sentido
acima, que atribui 0 monopolio" do uso da forca
- ou seja, da aplicacao da sancao -, em uma dada
comunidade, a propria comunidade, por orgaos

13 Sobre urn concetto rna is amplo de sancao, dirlgtdo anecessi

dade de ndo apenas "evitar" a conduta delituosa, como tam

bern "reparar" a conduta delituosa pela anulacao dos efeitos

juridicos dessa conduta, Vide GONGALVES, Aroldo Plinio,
Nulldades no Processo. Rio de Janeiro, AIDE, 1993, pp,12-18,

eo proprio Kelsen, ao tratar da declaracao de inconstituciona

Iidade ou da anulabilidade das normas juridicae em geral (isto
e, normas gerais ou individuals), percebeu que tats "metes"
utilizados pela ordem jurldica para manter a coerencia do

sistema sao "garantlas" da eficacta das condutas que se quer

implementar e, portanto, em sentido amplo, sao tambem "san

cces", pols as sancoes Sao, na defintcao de Kelsen nos capitulos
iniciais de sua obra, os meios de que se vale a ordem normativa
para "Incenttvar" os individuos a se comportarem da maneira
prescrtta. Vide KELSEN, H, Op. clt., p. 222 a 233.

14 Em sentido amplissimo (proprtedade, llberdade, saude, vida ...)

ISAs prlvacoes de bens em geral sao denominadas por Kelsen de

"rnedidas de coercto".

16 Para Kelsen, op. cit. p. 27, a tecnica da coercao nada mats e que

uma tecnica de motlvacao indireta, assemelhada apunlcao ou a
recompensa transcendentats de que nos falam as rellgtoes, ou a
coercao em sentido pstcolcglco, de que nos fala a moraL

17 B posslvel Imaginarmos diversas ordens coercitivas distintas do

Direlto, em que nao hoi atrtbuicao apr6pria comunidade do mo

nop6lio do usa da force, como as diversas "mafias" e outras or

ganizacoes em que 0 usc da force e"descentrallzado", difundido

entre todos ou quase todos os membros daquela organizacao.
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especificos constituintes do Estado (personificacao
da coletividade) 18.

3 A teoria da norma e do dever jurfdico
em Hans Kelsen

Como ordem coercitiva que e, 0 Direito, en
quanto tecnica social especifica destinada a fazer
com que os individuos em certa comunidade se
comportem de determinada maneira, pode ser des
crito como urn conjunto de prescricoes de condu
tas dirigidas aos elementos dessa comunidade, sob
a especial forma de "regras" que estipulam sancoes
especificas para as condutas que se deseja evitar.
Tais "regras", quando tenham, perante a ordem
juridica, "forca de obrigatoriedade"", serao aquilo
a que Kelsen chamara de "norrnas".

a termo "regra" erejeitado por Kelsen, por
do is motivos". Em primeiro lugar, pode trazer
insito uma carga significativa oriunda das ciencias
explicativas, ou seja, uma relacao de necessidade
entre urn antecedente (a "causa") e sua conseqiien
cia (0 "efeito"), Nas ciencias explicativas, uma re
gra etida como valida se (e enquanto) a realidade
se adequa as suas previsoes, se as conseqiiencias
por ela previstas sao sempre existentes quando as
suas condicoes se efetivam. Ja para 0 Direito, 0

comportamento previsto ou almejado pela "regra
juridica" pode nao se verificar na realidade - e
pode nao se verificar com grande reguiaridade - e
mesmo assim tal "regra" permanecer valida. As
sim, a validade das normas juridicas - individu
almente consideradas" - nao guarda relacao com

,
18 KELSEN,H. op. ctt., p. 30. K-m~en ja havia identificado em outro

momento - p. 21 - "ordem social" com "socledade". Assim,

o Diretto, que ea ordem coercltiva em uma dada comunidade,

e[denfificado com a propria comunidade. Em outro momento,

ao tratar do Estado (p. 261 e seguintes), identlficara 0 Estado a
"ordemjuridica nacional", dizendo que "0 Estado como pessoa

juridica euma personificacao dessa comunidade ou a ordem ju

ridica nacional que constitui essa comuntdade". Cornpleta-se,

asslm, sua "santissima quaternldade" Estado = Comuntdade =
Ordem Coercltiva e Direito.

19 Isto e, "validade" ou conformldade com as normas supertores

que delimitam 0 processo de sua crlacao e seu conteudo.

20KELSEN,H. op. ctt., p. 52 et seq.

21 Pois a valldade da ordem juridica como um todo depende de sua

eficacla (op. ctt., p. 315 et seq), lsto e, 0 que se aplica as partes (as

sua efetividade, com sua eficacia - como ocorre
nas ciencias explicativas",

Em segundo lugar, 0 termo "regra" guarda re
lacao com "generalidade", ou seja, a implica<;ao
entre urn determinado fen6meno que ocorre (ou
que "deve ocorrer") sempre que condicces de certa
tipo se concretizem. Para Kelsen, existem certas
normas que nao tern tal generalidade, sao indivi
duals, como as decisoes judiciais.

Por outro lado, a costumeira visao da "norma"
como "cornando" au C01ll0 "vontade' - seja do
legislador, no caso das normas gerais, seja de urn
testador ou de urn contratante, no caso de uma

norma individual como 0 testamento ou 0 contra
to - eenganosa, po is os contratos permanecem
sendo obrigatorios, mesmo que os contratantes
mudem de intencao no decorrer de seu cum
primen to, assim como as leis ou os testamentos
perrnanccem obrigat6rios mesmo que finados os
legisladores ou 0 testador. As normas consuetudi
narias, por seu turno, dao outro exemplo cabal da
inadequacao da visao tradicional, uma vez que e
dificil- senao impossivel- identificar qualquer
vontade psicol6gica, qualquer comando de quem
quer que seja - ja que perdida no tempo a sua
origem.

Para Kelsen, a norma pode ser equiparada a
uma vontade ou a urn comando apenas de forma
metaf6rica. Urna norma pode ser equiparada a
urn comando apenas se imaginarmos tratar-se de
urncomando impessoal e anonimo. "A norma ea
expressao da ideia de que algo deve ocorrer e, em
especial, de que urn individuo deve se conduzir de
certa maneira?".

normas individualizadamente) nao se apltca ao todo (a ordem

juridical.

22Exemplificando, se a lei da gravidade da Fisica nos diz que dois

corpos com massa se atraem, dados quaisquer dois corpos mas

slvos (causa), entao eposslvel verificar experimentalmente uma

atracao/forca mutua (consequdncia ou efeito). Se 0 efeito nao se

seguir it causa, a lei deve ser abandonada, einvalida. No Dlreito.

a todo tempo normas basicas do ordenarnento (como a proibi

cao de rnatar outrem) sao desrespeltadas, sem que isso abale sua
validade.

23KELSEN, H. op. clt., p. 51. Igualmente, um excelente comentd

rio sobre a nocao de norma em Kelsen - e sua vlsao da norma

como "ideia" ou "Significado" de uma prescricdo de conduta,

que nem sempre esta ligada a uma "lei" ou a qualquer veiculo

utilizado para expressar essa prescrlceo - pode ser encontrada

em COELHO, Sacha Calmon Navarro, Curso de Direito Tribu-



Nao ha relacao entre a norma e 0 comporta
mento efetivo do individuo (como haveria nas
ciencias expJicativas) nem entre 0 "dever ser''
expresso pela norma e qualquer vontade real ou
comando subjacente. Nao hi, tambern, relacao en
tre "norma" e "generalidade": Kelsen identifica a
existencia de "norrnas gerais" (como aquelas que
se aplicam a inumeras situacoes nao determina
das de antemao) ao lado de "normas individuals"

(a decisao judicial, por exemplo). Nao ha relacao
necessaria entre "norma" e as "imperatives hipo

teticos": Kelsen identifica a existencia de normas
condieionais (imperativos hipoteticos - se A, en
tao deve ser B) ao lado de normas incondicionais
(imperativos categoncos - deve ser B)24.

tarlo Brasileiro, 3. ed. Rio de Janeiro. Porense, 1999. p. 21, de

onde se retira 0 seguinte excerto - on qual 0 autor comenta

urn trecho da obra "Contrlbulcoes aTeorla Purado Direito" de
Hans Kelsen:

A norma, pots, nao ea mesma coisa que a lei, entendt

da esta como a formula verbal de urnlegislador anonimo

(costume) au como formula escrita de urn legislador ins

titucional (lei, estrito sensa). A norma ea expressao obje

tiva de uma prescrlcec formulada pelo legislador que nao

se confunde com aquila a que comumente chamamos de

lei. Isto quer dizer que a norma, posto ja se contenha nas

leis, delas e extraida pela deducao logtca, funcdo do co

nhecimento. Kelsen reconheceu tsto ao referlr-se aneces

sidade de 'conhecer' antes a norma para poder 'aplica-la'.

A norma estaria 'dentro' do sistema juridico de envolta

com as formulacoes escritas ou costumeiras do legislador,

por Isso que sena a expresseo objetiva de urnate de vonta

de. Carecerla, todavia, de ser apreendida (porque a norma

e. antes de tudo, sentido, pode rer ate diferentes sentidos,

dtversas possibilidades de aplicacao, nisto residindo 0 in

tenso e apaixonante dinamismo do Direito como fenome
no de adaptacdo social). (Sublinhei).

24 Idem, p. 54. As normas gerais sao condicionais, mas as normas

individuals sao, usualmente, incondicionais. Os exemplos da

dos por Kelsen de normas individuals condicionais e incondi
cionais: e condicional a norma ex~ssa pela dectsao judicial

que estipula uma sancao civil (uma multa, por exemplo) se 0

reu nao obedecer certa conduta prescrlta (cumprimento de

uma obrtgacao de fazer, por exemplo): e incondicional a nor

ma expressa pela declsao judicial que condena certo lndivlduo

a cumprir uma pena de reclusao por dots anos. Observa, ainda,

o mestre de Viena que, nesse ultimo caso, a norma geral que

foi aplicada (a norma penal que inflige a sancao de reclusao ao
individuo que se comportar de determinada maneira) econdi

ctonal, mas a norma individual estabelecida pela sentence (acor

dao) eIncondlctonal.
Em outro ponto, Kelsen utilizara 0 termo "regra" em sentido

mais restrlto, como sendo 0 termo "descritivo" das normas ge

rais validas em certo ordenamento juridico, como estudadas

pela Ctencla do Direito - em contraposicao aos termos "lei",

"ccnstituicao", "decreto", etc., que designarao os enunciados

Dado 0 conceito de norma, a norma juridi
ca sera uma de suas especies e) como 0 Direito,
caracterizar-se-a pelo mesmo modo que 0 Direito
foi caracterizado, enquanto ordem coercitiva: "Se a
'coercao', no sentido aqui definido, eurn elemento
essencial do Direito, entao as normas que formam
uma ordem juridica devem ser normas que esti
pulam urn ate coercitivo"?",

Esse conceito de norma juridica nao implica
necessariamente que "todas as condutas prescritas
pela ordem juridica sejam 'deveres juridicos". Ha
uma grande correlacao entre as normas juridieas
e os deveres juridicos, mas nao hi exata correlacao
entre as prescricoes daquelas e esses.

No conceito kelseniano, 0 dever juridico deve
ser distinguido do dever moral ou do dever re
Jigioso do mesmo modo que 0 Direito deve ser
distinguido da Moral e da Religiao, isto e, "estar
juridieamente obrigado a certa conduta signifi
ca que a conduta contraria eum deJito e, como
tal, ea condicao de uma sancao estipulada por
uma norma juridica", OU, em outras palavras, "a
conduta oposta (contraria) Ii conduta que, como
deJito, ea condicao da sancao e0 conteudo do
dever jurldico."26

Essa distincao entre 0 dever juridico e 0 dever
moral fica mais clara quando se analisa qualquer
ordenamento especifico, que se sup6e seja com
posto por urn numero finito de normas. Para a
existencia do dever moral basta a existencia do
"dever ser" da norma moral: a norma moral que
diz 'todos devem se comportar de forma justa'
exprime, com esse "dever se comportar de forma
justa" urn dever moral.

No caso do Direito, nem sempre 0 "dever ser"
prescrito pela norma juridica sera urn "dever juri
dico" no sentido estrito em que Kelsen 0 definiu.
Isto ocorre pela impossibilidade de se estipular
uma seria infinita de sancoes de modo que todos
os orgaos apJicadores das normas estejam eles
proprios obrigados juridicamente a execucao da
sancao.

des mesmas normas gerais provindos das autoridades compe

tentes para estabelece-Ies.

25Idem, p. 62.

26Idem, p.84.
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Suponha-se uma norma que expressa deter
minado dever juridico: Se A cometer 0 de/ito D,
deve ser aplicada a sanrao S. Pode-se apreender
urn dever juridico ai, dirigido ao individuo abs
tratamente representado pela letra A, de nao co
meter 0 delito D, pois em caso contrario "dever
-se-lhe-a" aplicar a sancao 5. a orgao aplicador
da norma pode estar tambern obrigado juridi
camente a executar a sancao, por ulna norma
abstratamente assemelhada a "Se X nao aplicar
a sancao 5 quando alguern cometel' 0 delito D,
deve ser aplicada a sancao 52", ou seja, 0 orgao
aplicador pode sofrer as consequencias da nao
execucao da sancao sob a forma de uma outra
sancao, dirigida a ele - orgao aplicador. Entre
tanto, eimpossivel estipular infinitamente uma
serie de sancoes de modo que todos os orgaos
aplicadores do Direito estejam sujeitos a uma
sancao caso nao executem a sancao precedente.
Chega-se sempre em urn ultimo orgao que nao

esta - ele pr6prio - sujeito a qualquer sancao
se nao executar (ou decretal') a sancao prevista

pela norma juridica.
Em outras palavras, "Deve haver uma ultima

norma da serie, uma norma tal que a sancao pOl'
ela estipulada nao seja urn dever juridico no sen
tido aqui definido. Se 0 significado desta ultima
norma for tambem expressado dizendo-se que, sob
certas condicoes, urn sancao 'deve ser' decretada,
entao 0 conceito de 'dever ser' nao coincide com 0

conceito de 'dever juridico'. Urn orgao quedeve'
decretal' uma sancao po de, ou nao, estar obrigado
juridicamente a faze-Io.''"

Assim, 0 conceito de "dever juridico" esta con
tido no conceito de "dever ser" (todo dever juridico
pressup6e uma norma jIlridica e, portanto, urn "de
ver ser"), mas nem sempre urn "dever ser" juridico
(prescrito por urna "norma juridica", ou seja, pOl'
uma norma que prescreve a aplicacao de uma san
cao) eurn "dever juridico" (0 exemplo do orgao que
'deve' aplicar uma sancao, mas nao esta obrigado

27Idem, p. 85. Exemplotipico de talsituacao ocorrenos chamados
"crimes de responsabilidade'' paracuja sancao se exige uma au
tortzacao e urn processo realizados no ambitodo PoderLegisla

tlvo. Bssa autorizacao ou processo tern naturezadiscricionaria:

o PoderLegislativonao sofrera nenhuma sancao juridicase nao

autorizar/abrir 0 processo porcrimede responsabilidade, ainda
que a materialidade e autoriasejam evidentes.

juridicamente a faze-lo)". A contraparte do "dever
juridico" - 0 "direito juridico" - ebombardeada
por Kelsen, pela dificuldade de se fazer sua con
ceituacao de forma tao rigorosa quanta a nocao de
dever juridlco" e emuito bern aproveitada pelos
processualistas modernos na critica as teorizacoes
do processo como "relacao jurtdica'?".

4 As normas secundarias da teoria
kelseniana

Pela teorizacao kelseniana, 0 dever juridico
ereconhecido, portanto, pela existencia de uma

sancao a ser aplicada ao comportamento oposto
aquele preconizado pela norma - e dai a afirma
cao de que 0 dever juridico e0 oposto do delito
(entendido na acepcao de "ato ilicito" ou "ato an

tijuridico", isto e, contrario ao Direito de forma
generica).

Assim, a estrutura 16gica da norma, para Kel
sen, ebastante diferente daquilo que usualmente
nossas leis ou Constituicao apresentam: ao inves
do enunciado "a conduta C deve ser observada" 
que e0 modo como usualmente se apresentam as
prescricoes constitucionais e legais positivas - a
Ciencia do Direito (para Kelsen) trabalha com 0

enunciado "se everificada a conduta nao-C, deve
ser aplicada a sancao 5", no caso de C ser urn "de
vel' juridico" (na sua acepcao restrita de "dever
juridico"), Isto e) se "C" eurn "dever juridico", a

conduta oposta "nao-C" eurn delito (ato ilicito)
ao qual se deve aplicar uma sancao,

Dito de outra forma, se determinada conduta
C econsiderada urn "dever juridico" (na acepcao
kelseniana), 0 primeiro enunciado "a conduta C
deve ser observada" se assemelha mais a uma nor
ma moral do que a uma norma juridica, isto e,
ele pode ser inteiramente desconsiderado para 0

Direito, uma vez que 0 enunciado que efetivamente
importa para reconhecer a conduta C como sendo

28Em outros rnomentos, Kelsen fara sua dlsttncao entre normas
permlsslvas, normasprescntlvas e normas de competencia.

29Idem, p. 107-128.

30Uma visfio suctnta, mas essencial, do problemapode ser encon

trada em GONGALVES. Aroldo Plinio. Tecnica Processual e
Teoriado Processo. Rio de Janeiro, AIDE. 1992,p. 73-101.



urn "dever juridico" e0 segundo enunciado "se
everificada a conduta niio-C, deve ser aplicada
a sancao S») pais somente esse ultimo enunciado
explicita a previsao de uma sancao para 0 descum
primento do dever juridico "C".

o exemplo e de Kelserr": "Urn exemplo. Nao
se deve roubar; se alguem roubar, sera punido.
Caso se admita que a primeira norma, que proibe
o roubo, e valida apenas se a segunda norma vin
cular uma sancao ao roubo, entao, numa exposicao
[uridica rigorosa, a primeiranorma e, com certeza,
superflua."

Po rem, reconhece Kelsen, "a representacao
do Direito e grandemente facilitada se nos per
mitimos admitir tambem a existencia da primeira
norma. Faze-Io e legitimo apenas caso se tenha
consciencia do fato de que a primeira norma, que
exige a ornissao do delito, depende da segunda
norma, que estipula a sancao. "32

Essa dependencia da primeira afirrnacao "a
conduta C deve ser observada" da segunda afirma
,ao "se a conduta niio-C ocorrer, deve ser aplicada
a sancao S" e expressa por Kelsen pela designacao
cia primeira norma como "norma secundaria",
pois e dependente da segunda norma - a "nor
ma primaria"". A "norma secundaria" estipula a
conduta "desejada'?' pela ordem juridica, dai ser
o modo preferido pelo qual 0 Direito se apresen
ta nas regras emanadas dos orgaos legislativos ou
mesmo nas normas individuais surgidas das de
cisoes judiciais, dos contratos, testamentos, etc.

Em especial, as "norrnas" que definem "direi
tos" ou "competencias' sao norrnas secundarias

que derivam de norrnas primarias de natureza
coercitiva nao aparentes, usualmente, nas cons-

tituicoes, estatutos, etc. J
Assim, 0 enunciado que estabelece 0 "direito de

propriedade" e uma norma secundaria derivada de
outras normas primarias (que nao se encontram
expressas em um enunciado unico nos estatutos

31 Idem p. 86.

32 Ibidem.

33 Ibidem.

34Em uma expostcao da obrakelseniana, como vista acima, falar

-se em "vontade", "desejo'', "comando" da socledade, do Estado,

do leglslador, erc., somente pode ser aceito de forma figurada e

impessoal.

civis ou criminais) que estabelecem sancoes cri
minais e civis para quem desrespeita 0 dominio
de alguern sobre sua propriedade. 0 enunciado
que estabelece que "os contratantes tern direito
a que 0 contrato seja cumprido" e 0 correlativo
da norma primaria que diz que 0 contratante que
descumprir 0 contrato sofrera uma sancao civil.
o enunciado que estabelece a competencia de um
certo orgao estatal para interferir em algum direito
ou faculdade do individuo ("poder de policia") tem
o correlato primario dado pela norma que impoe
uma sancao pela desobediencia a determinacao
da autoridade.

Sao dessa especie - ou seja, normas secunda
rias - os "principios jurfdicos", Eles usualmente
sao expressos por aforismas ou brocardos de alcan
ce geral" e, aparentemente, sem informar qualquer
sancao que seria aplicavel pela conduta oposta a
prescrita pelo principio.

Nao se expressam, usualmente, como impe
rativos hipoteticos - 0 meio tecnico pelo qual a
Ciencia do Direito descreve as "regras" gerais" 
mas, sill, como imperativos categoricos: maximas
sernelhantes as maxirnas morais que (aparente
mente) impoem 0 seu respeito a todo tempo e em
qualquer situacao" - "Os pactos devem ser res
peitados": "Ninguern pode se beneficiar da propria
torpeza", "Ninguem pode se escusar de cumprir
a lei alegando sua ignorancia": "Todos sao iguais
perante a let) etc.

Para Kelsen, tais normas "secundarias" somen
te estabelecem deveres juridicos (e, portanto, sao
"norrnas juridicas") se for possivel apreender",
no sistema normativo em questao, outra norma
de natureza coercitiva que "garanta" a aplicacao
de uma sancao para 0 comportamento contrario
aquele expresso pela norma secundaria.

Desse modo, 0 principio "Ninguem pode se
beneficiar da propria torpeza" sera "juridico"
se houver alguma(s) normals) no sistema que

35 Para a definicao de Dworkin, Vide DWORKIN, Ronald. Los

Derechos en Serio (trad. Marta Guastavino). Barcelona, Ariel,

1995, p. 72 e segutntes.

36 KELSEN, H. op. clt., p. 63.

37 Dal serem "Incondiclonais" ou "categcrlcas".

38 Pols norma esentido - como vimos acima - e, portanto, deve

ser apreendida pela Interpretacao de todo 0 ordenamento (cos

tumes, normas constltuclonais, leis, etc.).
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determine(m) a aplicacao de sancaotoes) para a

conduta oposta - a conduta de "beneflciar-se da

propria torpcza'?". Isto e, nao ha, em tese, incorn

patibilidade entre a teoria kelseniana e a admissao

de "principios juridicos" com forca obrigat6ria,

com possibilidade de aplicacao de sancoes no caso

de se observar a conduta oposta, isto e, como nor

mas juridicas.

Utilizando esse raciocinio, em sentido con

trario, 0 prindpio "Ama ao proximo como a ti
rnesmo" nao sera "juridico" enquanto nao houver
sancao aplicavel aconduta oposta".

5 Prindpios na obra de Kelsen: exemplos

Sao muitos os exemplos citados por Kelsen de

nonnas juridicas expressas do modo acima, isto e,

como brocardos juridicos gerais, aos quais Kelsen

da evidente sentido juridico e de obrigatoriedade.
E curiosa observar que diversos deles coincidem

com exemplos dados por Dworkin - e muito ci

tados - na sua obra "Taking rights seriously".

Assim, 0 principio "ignorantia iuris neminem
excusat" e aclamado por Kelsen como integrante

fundamental de todas as ordens juridicas positi

vas modernas" , com funcao de presuncao "iuris

et de iure", irrefutavel, e secundario a uma norma

coercitiva igualmente geral de que "aquele que age

em ignorancia e contrariamente aordem juridica

deve sofrer as sancoes que sua conduta acarretar

do mesmo modo que aquele que age com conhe

cimento e contrariamente aordem juridica". Uma

vez que, na visao de Kelsen, as normas individuais

surgidas pela pactuacao de urn contrato sao tam-,
39 Para esse princlpio em paft'icular, as sancoes normalmente

aplicadas pelas ordens juridicas sao as da "nultdade" ou "anula

bilidade" des atos juridicos praticados por meio dessa conduta

delituosa ou dela dertvados, isto e, a invalidacao judicial de tats

atos - de que nos da exernplo Dworkin (DWORKIN, op. cit., p.

73), ao tratar do neto que matara 0 avo e que, por consequencia,

teve seu direito de herunca invalidado pela decisao judicial.

40 Eis um exemplo da grande generalidade da teorla kelseniana,

que permite estabelecer 0 que ee 0 que nfio e"jurfdico" em dado

sistema, sem dar a tal "inclusao" ou "exclusao'' uma caracteris

tica "absolute". eposslvel imaglnar sistemas juridicos muito dis

tintos daqueles positivados (atuais ou passados) nos quais aqui

10 que em urn sistema econsiderado "principio fundamental"

seja totalmente irrelevante em outro sistema jurfdico.

41KELSEN, H. op. cit., p. 61.

bern normas juridicas, no caso dos contratos, 0

principio acima pode ser traduzido para "ignoran

tia pactum neminem excusat", pela qual ninguem

pode se escusar de cumprir urn contrato alegando
que nao sabia de suas clausulas - e esse e0 princi

pio da alinea "a" do caso Henningsen v. Bloomfield

Motors, Inc., 1960, citado por Dworkin.

Outre principio admitido expressamente por

Kelsen - e generalizado por sua teoria positivis

ta - e0 brocardo "nulla poena sine lege, nullum
crimen sine lege?", que Kelsen expande para todo

o direito ao afirmar que "uma conduta humana

pode ser considerada urn delito (penal ou civil)

apenas se uma ordem juridica positiva vincula

uma sancao (penal ou civil), como conseqiiencia,

como condicao, a essa conduta. "4'- Observe-se que

esse principio ja traz em seu enunciado uma das

sancoes para 0 seu descumprimento: a nulidade

dos atos juridicos que condenam alguem sem lei

anterior que discipline 0 delito ou a sancao." 045

Urn outre principio geral do Direito e explici

tado por Kelsen que dele faz abordagem bastante

extensa ao tratar dos delitos em geral: 0 "princi

pio da retribuicao":", segundo 0 qual aquele que

comete 0 delito deve sofrer a sancao. Trata-se de

principio que, no dizer de Kelsen, sofreu muitas

42Idem, p.75.

43 Ibidem.

44E outras normas do ordenamento garantlrao outras sancoes: in

denizacoes, sancoes penals, civis ou administrativas (por "abu

so de poder" ou mera responsabiJidade objetiva do Estado).

45Curiosarnente, esse principio tem sido "esquecido" em muitas

decis6es das Cortes Internacionais de Direitos Hurnanos que ext

gem a aplicaciio de sancoes contra aqueles que cometem delitos

de "Lesa-Humamdade" independentemente da existencta de lei

interna sancionadcra ou ate da existencla de pacto internacional

anterior tipificando a conduta. Isto e, 0 sistema jundico proposto

por tais Cortes tern colocado de lado esse principio considerado

fundamental no estabelecimento dos direltos civis e, portanto.

originador do micleobastcodos Direitos Humanos como hoje os

conhecemos. Os estatutos de algumas dessas Cortes (e 0 caso do

Tribunal Penal Internacional, por exemplo) preveem a apllcacao

de sancoes como a prlsao perpetua, ainda que 0 crime tenha stdo

praticado em local ou por nacional de pais que nao admite tal

sancao (e 0 caso do Brasil). Isso mostra mats uma vez a genera

lidade da reoria kelsenlana, que, em opostcao ao Iusnaturallsmo.

propoe a tnextstencia de normas fundamentals a priori, absolu

tas, de modo que ate mesmo aberracoes desse tipo - exclusao des

principios da legalidade e da anterioridade - podem existir em

sistemas juridicos modernos.

46 Idem, p. 79-81.



modifica~oes desde 0 Direito Primitivo para as
modernas ordens positivas e, dentro dessas, tem
diferentes interpretacoes no direito penal, civil,
ou mesmo no Direito Internacional. No Direito
Penal moderno, assume a sua forma restrita "so
mente aquele que cometeu 0 delito deve sofrer a
sancao penal" - que e0 principio da pessoalidade
estrita do Direito Penal "nenhuma pena passara
da pessoa do condenado" -, mas nem sempre foi
assim - como na Wergild medieval, em que toda
a familia do condenado podia sofrer as sancoes
promovidas pela familia da vitima - e nao eas
sim no Direito Civil (ou no Tributario), em que
pode ser responsabilizada outra pessoa que nao
aquela diretamente envolvida no delito ou no Di
reito Internacional, em que a sancao internacional
(a Guerra ou a Represalia) einfligida nao apenas
contra 0 Estado violador (que, de fato, apenas
compareceu na violacao por meio de um seu or
gao - um individuo que agiu em seu nome), mas
contra todos os seus cidadaos (que serao aqueles
que, efetivamente, sofrerao os efeitos das sancoes
- sob a forma de perda de propriedades, da vida,
da integridade fisica, etc.).

o principio da "autonornia privada das
partes"? eestudado por Kelsen ao analisar 0 pro
cesso criador/aplicador do Direito. Por tal norma
secundaria, fica garantido 0 "direito" de os indivi
duos "por meio de uma transacao juridica criarem
normas individuais e) as vezes, ate mesmo gerais,

que regulam a conduta reciproca das partes."48
Esse principio tambem foi expresso por Dworkin
no caso Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc.,
alinea "b".

o "principio da eficacia" eum dos pilares do
Direito Internacional, no dizi/ de Kelsen, "Segun
do este principio de Direito Internacional, uma
autoridade efetivamente estabelecida e0 gover
no Iegitimo, a ordem coercitiva decretada por
esse governo ea ordem juridica, e a comunidade
constituida por essa ordem e um Estado no sen
tido do Direito Internacional, na medida em que
essa ordem e, como um todo, eficaz."49 Ai, Kelsen
afirrnara a dependencia - uma vez que em suas

47 Idem,p. 199.

48Ibidem.

49Idem, p. 177.

ultimas posicoes ele afiancou a supremacia do Di
reito Internacional sobre todos os direitos nacio
nais - das normas fundamentais de cada ordem
juridica nacional de uma norma geral do Direito
Internacional" - e, portanto, a unica norma ver

dadeiramente pressuposta por esse sistema seria
a norma fundamental do Direito Internacional".

Alern do "Prlncipio da Eficacia" do direito in
ternacional, Kelsen admite que os sistemas juridi
cos nacionais podem tambem estabelecer eles mes
mos um "principle da eficacia" para cada uma de
suas normas tratada individualmente (no ambito
internacional, 0 "principle da eficacia"diz respeito
a"eficacia global" da ordem juridica internal. Ou
seja, usualmente, a validade de uma norma indivi
dual nao depende de sua eficacia, mas ha sistemas
(ou pode haver sistemas) em que uma norma geral
positiva (de natureza consuetudinaria ou estatu
taria, nao importa) impoe a perda de validade da
norma por dessuetude".

o "principle da Iegitimidade" eoutro principio
juridico afirmado por Kelsen para estabelecer a
norma geral de que "Elas (as normas de um dado
sistema juridico) permanecem validas na medida
em que nao tenham sido invalidadas da maneira
que a propria ordem juridica determina. Este e0

principia da legitimidade."53 (Grifei). Essa supra
-norma determina em cada sistema normativo 0

que Kelsen chamara de "esfera temporal de vali
dade da norma [uridica".

No Direito Internacional, Kelsen identificara
uma serie enorme de principios, que nao serfio
aqui tratados por fugirem ao escopo comparativo
desta monografia (ja que Dworkin nao se refere
ao Direito Internacional em nenhum momento), e
que sao reflexo da extrema descentralizacao desse
Direito - inexistencia de instancias maximas de

50Ibidem. Quanta ao conceito de norma fundamental e 0 "siste

ma estatico de normas", pelo qual se verifica, em dado sistema

existente,o fundamento de validade de cada norma particular,

nee sera tocado oeste trabalho. Vide, nessa obrade Kelsen, sua
teorizacao as paginas 161-167.

51 Idem, p. 178.

52Idem, p. 174e 178.Nesses casos -ligados normalmente ao di

reito consuetudlnarlo - a perda de validade da norma por ine
ficacia pode ser tambem chamada de "prtncfplo da dessuetude",

pela qual 0 mesmo costume que gerou uma certa norma pode

revoga-la, por urn novo costume contra rio ao anterior.

53Idem, p, 171.
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solucao dos conflitos e de aplicacao das sancoes,
fazendo com que a criacao e aplicacao das normas
de direito internacional se de de forma muito des
centralizada e sem monopolizacao do usa da forca,
como ocorre no direito nacional. Sao exemplos, a
Principia da Eficacia, ja tratado, a Principia "Pacta

sunt Servanda" que e a norma geral que da funda
menta de validade aos tratados intemacionais'", a
Principia do Reconhecimento, pelo qual as rela
coes entre dais Estados somente sao reconhecidas
como relacoes de Direito Internacional se houver
reconhecimento mutua destas como Estados", e
outros mais.

Essa enumeracao simples da utilizacao par
Kelsen do termo "principia" para identificar
certos tipos de normas gerais, normalmente
enunciadas pelo legislador au pelos operadores
do Direito sob a forma de imperativos categ6ricos
(apesar de, como normas gerais, serem descritas
pela Ciencia do Direito como imperativos hipo
teticos) mostra, pelo menos, que a termo "princi
pia" nao edesconhecido e muito menos olvidado
par Kelsen em sua teo ria.

De tudo 0 que se disse, como normas gerais que
sao, os principios para Kelsen sao descritos pela
Ciencia do Direito como todas as demais normas
gerais: sob a forma de "regras?". Dai ser invalida a

54Idem, p. 502-503 e 525. Kelsen se penitencia por, em momen

tos antertores de sua vida academica, ter admitido que a norma

fundamental do Direito Internacional seria a norma "pacta sunt

servanda". Mudando seu posicionamento, identifica 0 Direito

Internacional como urn "direito consuetudinarlo'', cuja norma

fundamental sena aquela que reconheceria aos costumes inter
nacionais validade juridica (nesse sentido, os costumes interna

cionais seriam 0 primeiro est~gio hierarquico do Direito Inter
nacional- tendo entre eles f'norma "Pacta sunt Servanda" - e

os tratados representariam 0 segundo estdglo hierarquico).

55Idem, p.542.

56KELSEN, H. op. Cit., p. 63. Eis 0 excerto principal que traz essa

ideia fundamental do pensamento kelseniano: "Esses enun

ciados por meio dos quais a clencla juridica descreve 0 Direito

n5.o devem ser confundidos com as normas criadas pelas au

toridades legislativas. E preferivel n5.ochamar de normas esses

enunciados, mas de regras jundlcas. As normas juridicas deere
tadas pelas autoridades leglslativas s5.oprescritivas; as regras de

Direito formuladas pela ciencla juridica sao descrtttvas. E im

portante que 0 termo "regra jurfdica" ou "regra de Dtrelto'' seja

empregado aqui num sentido descritivo." (Grifei) Apenas para

esclarecer, "descritlvo" em Kelsen quer dizer "descrtcao de uma

conduta devlda".

afirmacao de que, para Kelsen, no Direito somente
existem "regras" e nao "principios".

6 Conclusao

Kelsen em sua obra se preocupara com a estru
tura formal do Direito, com a distincao do Direito
de outras ordens normativas, com a conhecimento
das caracteristicas que diferenciam a Direito de
outras ciencias (tanto "normativas", como aMoral.
quanta "explicativas", como a Sociologia). Nessa
estrutura, com a definicao precisa do que sejam
"normas" e do que sejam "norrnas juridicas'', ha
lugar para "principios'' nao como "regras" (no sen
tido descritivo da ciencia juridica, normas gerais
que descrevem um "dever juridico"), mas como
enunciados cuja "[urldicidade" necessita da exis
tencia de outras "normas juridicas" - normas "se
cundarias", sem sancao aparente, que necessitam
da existencia de outras normas sancionadoras para
dar-Ihes juridicidade. Como norma, cada princi
pia (au todos eles em conjunto, pouco importa)
deve ser "apreendido" pelo aplicador do Direito
- tarefa do hermeneuta, do operador do Direito
e, principalmente, do juiz (que equem determina
- em ultima instancia - a aplicacao au nao da
sancao" e tem grande arbitrio para tanto).

Ao contrario de outros doutrinadores muito
mais citados atualmente, Kelsen nao se interessa
par estabelecer rnetodos de interpretacao au de
controle da decisao judicial. Isso posto, seria pos
sivel conciliar asuateoria com outras visoes, como
a teoria de Dworkin?

De fato, alguns pontos de cantata com a teoria
kelseniana podem ser percebidos, principalmen
te se observarmos com urn pouco mais de rigor
analitico as exemplos dados par Dworkin em seus
livros: as casas citados nos textos de Dworkin tern
sempre como resultado a aplicacao au nao pelo
juizitribunal de uma sancao a alguem". Isto e, as

57E, como vimos, para Kelsen sempre havera algum grau ou ins

tancia que "n5.o tern 0 dever jurfdico de aplicar a sancao" - Isto

e, n5.oluisancao para a n5.oapllcaceo da sancao.

58Dworkin utiliza em sua obra, 0 tempo todo, exemplos pratt

cos da jurisprudencia norteamericana. Assim, no caso Riggs v.
Palmer, 0 herdeiro perdeu seu direito de heranca - teve uma

perda patrimonial, que euma das sancoes civets prevlstas na



"prinefpios" aplicados aos casos reais que servem
de base aanalise dworkiniana sao instrumentos
henneneuticos a service da decisao sobre a apli
ca,ao ou nao de uma sancao: no dizer kelseniano,
verificam a existencia ou nao de urn dever juridico
previo e da sua violacao (ou nao),

Quanto ainterpretacao em si dos principios
em cada caso concreto - incluindo-se ai os
exemplos dados por Dworkin - e atese dworki
niana da "nao discricionariedade judicial", nao
ha exatamente uma oposicao ateoria kelsenia
na, pois em nenhum momento Dworkin afirma
a existencia de urn "dever juridico"59 de 0 juiz
proceder ao modo ideal do seu Hercules - isso,
sim, seria uma radical oposicao a Kelsen, pois 0

que esse chama de "arbitrio do juiz" nao e nada
mais do que a "nao sancionabilidade da decisao
judicial", isto e, "nao existencia de um dever ju
ridico de 0 juiz decidir isso ou aquilo, deste ou
de outro modo?".

Mas, sem duvida, 0 ideal Hercules'! aprofunda
a hermeneutica juridica de modo jamais pensado

teoria kelseniana -; no caso Henningsen v. Bloomfield Motors

Inc., a empresa automobilistica foi obrigada a pagar as danos

decorrentes dos ferimentos sofrldos pelos ocupantes do veiculo

- urna perda patrimonial, Dutra vez a sancao civil de Kelsen -;

no caso Mcl'herson v. Buick Motors - que pode se encontrar

na obra citada de Dworkin, P: 183 e seguintes - mais uma vez

o que se disc ute eurna indenizacao, nos casos Mapp v. Ohio au

Linkletter v. Walker (idem, p. 176), sao discutidas "prelimina

res" da apltcacao de sancoes penets au civis (quais provas pode

riam ser utilizadas).

59Alias, tal categoria nao e encontrada no texto de Dworkin.

60Dever jurldlco, no sentido kelsenlano, eestnto: a conduta viola

dora do dever jurldico e hlpotese positivada de aplicacao de uma

sancao, como ja notado nesta monografia. Kelsen mostrou que e
lrnposslvel 0 estabelecimento de uma }adeia infinita de sancoes

para os "aplicadores de sancao", dai '1)¢em algum momenta ha

vera uma "autortdade" competente para aplicar uma sancao, mas

nfioobrigada a faze-lo. Isto e, ainda que admitamos 0 dever dos

juizes se comportarem ao modo "Hercules", nao ha sancdo para

aqueles que assim nfio 0 facam. Isto e,esse "dever", se existlr, nao
e"dever jurfdicc", no sentldo kelsentano. Nem Dworkin propoe

uma sancao ao juiz que asslm nao proceder.
Kelsen jamais discutiu outros tipos de sancoes que podem ocor

rer (de natureza politica - como no caso dos juizes eleitos da

malorla dos estados norteamericanos ou no caso das "promo

coes por merecimento" dos nossos jutzes, nas quais os "eleitores"

tern a possibilidade de observar 0 comportamento pregresso do

julz - ou de natureza rellglosa, moral, etc.), provavelmente por

adentrarem campos de analise que ele consldera "metajurfdicos",

61Nao adentrarel aqu i uma critica especifica ao "julz Hercules"

ligada aincompletude e Indecidibilldade do Dlrelto (analoga-

por Kelsen - cuja teoria da interpretacao juridica,
se e que existe, e de uma vacuidade total - e co
loca uma questao irrespondida pelo positivismo:
havendo ou nao sancao, sendo ou nao urn dever
juridico, como se explica a permanente busca por
parte dos juizes e tribunais reais de repensar 0

Direito e reconstrui-lo incansavelmente, fazen
do com que as valoracoes sejam reconstruidas na
aplicacao aos casos concretos e de forma coerente?

Ha em tudo isso uma certeza: se 0 proprio
Kelsen admite que "norma e sentido", entao, 0

fen6meno juridico - enquanto fen6meno nor
mativo - so pode ser bem compreendido se for
adentrado 0 modo como esse "sentido" e "desco
berto", Assim, mais uma vez nos reportamos ao
texto do Professor Menelick de Carvalho Netto":
a interpretacao das leis nao seria uma questao es
sencial do Direito? Essa e uma outra historia - e
urn outro artigo."
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Breve consideracao sobre a especie normativa lei delegada

1 lntroducao

o artigo 59 da CF/88 trata de enumerar as es

pedes normativas, e na sua sequencia, 0 processo
legislativo de elaboracao das mesmas. De regra

cabe ao Poder Legislativo a elaboracao das nor
mas, encontrando, contudo, excccoes nos casascia
medida provisoria e da lei delegada. Vejamos um

pouco mais a fundo as caracteristicas desta ultima

especie normativa citada.

2 Caracterfsticas

No caso da lei delegada 0 chefe do executivo

exerce 0 poder, recebido do legislativo, de editar

normas primarias.

Por ser excepcional, visto que escapa da regra

contida na triparticao dos poderes, de que caberia

ao Poder Legislativo a edicao de normas prima

rias, a lei delegada esta sujeita a diversas restricocs,

formais e materiais, contidas no corpo da propria

Constituicao,
A primeira restricao consiste na necessidade

do Presidente da Republica solicitar a delegacao

ao Congresso Nacional, 0 que implica dizer que 0

Congresso Nacional pode decidir politicamente

pela delegacao legislativa ou, de modo contrario,

negar 0 pedido de delegacao do chefe do Poder

Executivo. J
Se ajuizar pela delegacao, 0 Congresso Nacio

nal, atraves de resolucao, conforme reza 0 art. 68,

§2°, da CF/88, devera especificar 0 conteudo da

materia delegada e os termos para 0 seu exercicio.
Assim, 0 Presidente nao tem total disposicao so

bre a materia delegada, devendo submeter-se ao

controle objetivo previo feito pelo Congresso por

ocasiao da resolucao que estabelece os parametres

da delegacao.

Importante ressaltar que a competencia delega

da ao Presidente da Republica pelo Congresso Na
donal sera sempre transitoria, posto que a propria

Juiz federal substituto Marcos Silva Rosa

Constituicao estabelece que a resolucao editada

pelo Congresso Nacional por ocasiao da delegacao
legislativa contera os termos para 0 exerciclo desta.

Interessante notar que 0 Presidente da Repu

blica, ao obter a delegacao legislativa do Congresso

Nacional, nao fica obrigado alei para 0 qual bus

cou a dclcgacao. A resolucao delegatoria 0 habilita

a legislar, mas nao 0 obriga a editar a lei delegada

para a qual buscou a delegacao,

Manoel Goncalves Ferreira Filho aduz que e

possivel 0 Presidente da Republica editar mais de

uma lei delegada concernente amesma materia,

posto que a delegacao e dada com um prazo certo,

nao se exaurindo por ter sido utilizada, mas per

durando enquanto dure a delcgacao. 0 mesmo au

tor afirma ainda que 0 Congresso Nacional pode,

mesmo durante 0 periodo da delegacao, aprovar
lei ordinaria em torno cia mesma materia, e ainda,
desfazer a delegacao antes de seu termo final, visto

que, para 0 autor, 0 Congresso nao perde 0 poder

de legislar que delegou ao Presidente, podendo

ainda retornar a exclusividade do seu exercicio a

todo instante. Em suas palavras, a delegacao ope

ra apenas uma "habilitacao com reserva de iguais

poderes".

Por fim, deve-se destacar que a CF/88 preve

expressamente que certos temas nao poderao ser

objeto de delegacao. Sao eles: materia reservada

a lei complementar, de competencia privativa do

Congresso Nacional ou de uma das suas casas, na
cionalidade, cidadania, direitos individuais, po

liticos e eleitorais, pianos plurianuais, diretrizes

orcamentarias ou orcamentos, alern de organiza

cao do Ministerio Publico, carreira e garantia de

seus membros.

3 Controle de deleqacao legislativa

Tanto a lei delegada quanto a resolucao dele

gatoria sujeitam-se ao controle do judiciario, tam

bern sob 0 aspecto da constitucionalidade.

I
r
I
I
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De outro lado 0 Congresso Nacional tern 0 con

trole, no caso, politico, da delegacao. °controle
pode ser previo it edicao da lei, quando a delegacao
contiver a clausula do §3° do art. 68 da CF/88, que
preve que 0 projeto de lei delegada sera apreciado
pelo Congresso Nacional em votacao unica, para
aprovacao ou rejeicao em bloco, sem possibilida
de de emendas. De outro lado, 0 controle politico
sera a posteriori, quando 0 Congresso Nacional,
no uso da prerrogativa contida no art. 49, V, da
CF/88, susta a lei delegada. Tal sustacao nao se
traduz em juizo de conveniencia e oportunidade,
mas deve se pautar em criterios juridicos, ao se
verificar que a lei delegada exorbitou os limites
contidos na resolucao delegatoria,

A citada sustacao eefetivadapor decreto legislati
vo do Congresso Nacional, com eficaciaergaomnes.

4 Considerac;6es finais

Buscou-se, em poucas linhas, tracar as carac
teristicas da espccie normativa denominada lei
delegada, ja em desuso em nosso sistema norma
tivo, quanto 0 mais pela previsao no proprio texto
constitucional, das medidas provisorias,
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A construcao do direito na jurisprudencia do SupremoTribunal
Federal: Iimites e possibilidades no uso das sentenc;:as aditivas

1 Introduc;iio

E inegavel que a [urisdicao constitucional bra
sileira deu um nitido saito de qualidade nos ulti
mos anos, especialmente a partir de uma virada
jurisprudencial em relacao it efetividade de seus
mecanismos de controle' e do esvaziamento de
uma visao meramente formal do dogma da se
paracao de poderes.' Desse modo, ingressou ela
definitivamente na vida cotidiana do cidadao, nao
havendo mais praticamente nenhuma discussao
sobre temas relevantes que nao passe pelo crivo do
Supremo Tribunal Federal. Inventada pelos mo
demos, a Constituicao passa a ser reinventada pela
jurisdicao constitucional, dada a dimensao politica
e juridica que assumiu e os novos contornos que
passou a apresentar pela opera daquela jurisdicao.'

Para isso contribuiu decisivamente a larga pro
ducao cientifica elaborada recentemente sobre 0

controle de constitucionalidade brasileiro, que foi
capaz de sedimentar alguns pressupostos teoricos

Mestrandoem Diretto, Estado e Constituicao pela Universidade

de Brasilia - UnB.Professor Untversitano. Iuiz Federal.

1Como ressalta Bruce Ackerman, no contexto das constttulcoes

europeias do p6s-guerra e nas demais constituicoes mundiais
que delas sofreram influxo, 0 perfil dos Tribunais Constitu
cionais voltou-se no asseguramento da efetividade dos direitos
e compromissos assumidos em urn &xto constitucional fru
to do rompimento com sistemas ~utocniticos de governo
(ACKERMAN, Bruce. La politico del did/ago liberal. Barcelona:
Gedisa, 1999, p. 68).

20 principia da separacao dos poderes, tal como concebido tradi

ctonalmente, sustentava-se como sistemade balanceamento entre
as funcoes estatais, de modo a garanttr a ltberdade individual, nos
terrnos do modeloliberal deBstado. Partia-se de premisses distintas
daquelas queacalentaram a formacao do Welfare State, queconcebe
o PoderPublico como prestador de services e exlge, em consequen

cia,urn controledo adimplemento dasobrigacoes estatats.

3SAMPAIO. Jose Adercio Leite. As sentences intermediarias de
constitucionalidade e 0 mito do legisladornegativo.lit: SAMPAIO.
JoseAdercio Leitee CRUZ, AlvaroRicardode Souza (coord.). Her

meneuttca e lurisdicao Constitucionat. Belo Horizonte: Del Rey,
2001, p. 161.

Juiz federal Newton Pereira Ramos Neto*

e, sobretudo, problematizar algumas quest6es cujo
exame revela-se imprescindivel para 0 equilibrio
da tensao existente entre os mecanismos de fiscali
zacao e seus limites dernocraticos. A essa doutrina
deve-se acrescentar a incessante busca pela cons
trucao de um modele de jurisdicao constitucio
nal adequado it realidade brasileira, concebido sob
inspiracao de sistemas alienigenas, mas nao uma
mera reproducao mal acabada do que acontece na
vida constitucional fora do Brasil."

Por outro lado, imp6e-se reconhecer que vi
vemos um momento de euforia constitucional.
Atualmente, todas as relacoes juridicas podem
ser discutidas sob 0 prisma da Constituicao, A era
dos principios, de seu turno, com a fluidez que
einerente ao exame de seus elementos, trouxe
severas dificuldades no campo da interpretacao
constitucional. Assim, superados os esquemas
logico-dedutivos do positivismo, tornou-se her
culea a tarefa de definicao do conteudo da norma
regente do caso concreto, especialmente it luz de
uma necessaria racionalidade argumentativa' e do
reconhecimento de que 0 texto ea mera ponta do
iceberg, sendo a posicao do hermeneuta decisiva

,j Para nos, a riqueza do controle de constitucionalidade brasileiro
esta exatamente no aproveitamento das experlenclas Internaclo
nais bem-sucedidas - controle dtfuso e concentrado -r-, 0 que
confere no nosso sistema signficativa pluralidade e fomenta a
democrattzacdo do debate publico sobre a validade das normas
juridicae.

5Para urn exame do constitucionalismo moderno a luz do pes

-posittvtsmo e da consntucionalizacao de direltos, Vide, entre
outros, CARBONELL. Miguel. Neoconstitucionalismo(s). Madri:
Ed.Trotta, 2003; SCHIER, Paulo Ricardo. Filtragem constitucio

nat. Porto Alegre:Sergio Antonio Fabris, 1999; BARROSO, Luis
Roberto.Neoconstttuctonallsmo e constituclonalizacao do direi

to (0 triunfo tardio do direito constitucional no Brasil). Revisra
de Direito Administrative, volume 240 - abrilljunho de 2005;

MAlA, Antonio Cavalcanti.Nos vinte anos da CartaCidada: do
Pos-positlvismo ao Neoconstitucionalismo. In: Claudio Pereira
de Souza Nero, Daniel Sarmento; Gustavo Binenbojm. (Org.).
vinte aliosda Constitutcao Federal de 1988. Led. Rio de Janeiro:
LumenJuris, 2009, p. 117-168.
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para a exata cornpreensao do preceito incidente
na realidade social. 6

Logicamente essa mudanca de olhar teria con
sequencias na atividade judicial, especialmente no
ambito do Supremo Tribunal Federal, a quem 0

legislador constituinte conferiu a tarefa de "guarda
da Constituicao", Ocorreu, nesse contexto, a maxi

mizacao da funcao da Corte Suprema, que passou
a exercer papel destacado no exame da validade e
conteudo das normas e relacoes juridicas aprecia
das sob 0 crivo de uma Constituicao normativa,
nao mais vista como uma mera "promessa" - que,

como tal, poderia ser cumprida ou nao -, mas sim
como um documento a ser levado a serio,?

Esse fenomeno, por um lado, tem grandes as
pectos positivos, ja que permitiu 0 reconhecimento
e a efetivacao de direitos que contribuem sobrema
neira para a emancipacao social e para a realizacao
do compromisso constitucional de construcao de
uma sociedade justa e igualitaria. Por outro, to
davia, vem demonstrando 0 apequenamento dos
demais poderes diante do "terceiro gigante?", 0 que
revela uma crise no equilibrio das funcoes estatais
que, acaso nao debelada, pode conduzir aimplosao
do edifieio da democracia construido em mais de
duzentos anos de luta.

Assim, se houve um passo decisivo na busca
de criterios mais precisos de exercicio do contro
Ie de constitucionalidade, echegado 0 momenta
de refletirmos seriamente sobre os limites do juiz
constitucional no Estado Democratico de Direito,
a fim de evitar que passemos de um marasmo juri-

6Sobre a disfincao entre norma e texto da norma (programa nor

mativo), Vide MOLLER, Friedrich. Metodos de trabaiho de direi

to constitucionai. 3. ed. Rio de J,fheiro: Renovar, 2005.

7DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a serio. Traducio por

Nelson Boetra. Sao Paulo: Martins Fontes, 2002. Entre nos,
surgiu 0 "constitucicnalismo brasileiro da efettvtdade'', expres

sao cunhada por Claudio Pereira de Souza Neto para referir

-se a uma estrategta teorica de superacao da dicotomia normal

realidade social, com vistas aatrtbutceo de maxima eficacla it

norma constitucional. (SOUZA NETO, Claudio Pereira de.

Pundamentacao e normatividade dos direitos fundamentais:

uma reconstrucao teorica it luz do pnnciplo democratico. Ill:

BARROSO, Luis Roberto (org.). A nova interpretacao constitu

donal: ponderacao, direitcs fundamentais e relacoes prtvadas.
Rio de Ianetro.Renovar, 2003, p. 285-326).

8CAPPELLETTl, Mauro. iutzes legisladores?Traduc;:ao por Carlos

Alberto Alvares de Oliveira. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris,

1993, p.47.

dico para uma histeria judicial. Isto e, de um rno.
delo de jurisdicao constitucional excessivamente
contido para outro politicamente invasivo, que nao
respeite a autonomia do cidadao e de seus 6rgaos
de representacao popular.

Permanecern, portanto, no cenario juridico_

-constitucional patrio, diversas questoes cujo en
frentamento econdicao essencial para 0 equacio
namento do problema: como conciliar 0 exerelcio
da jurisdicao constitucional contemporanea com
um ideal de democracia representativa? Qual 0

papel do juiz nessa quadra do desenvolvimento
hist6rico? Teria ele posicao privilegiada em relayao
ao legislador? Deve esse magistrado, no exercicio
de sua tarefa herrneneutica, conter-se na moldura
do legislador negativo, sob pena de violacao ase
paracao de poderes, ou prestigiar a qualquer preyo
a efetividade da Constituicao, especialmente os
direitos fundamentais ali contidos?

Neste ensaio, enfrenta-se 0 desafio de, em
poucas linhas, demonstrarern-se alguns aspectos
que contribuiram para a expansao da jurisdicao
constitucional e, sobretudo, 0 estagio em que nos
encontramos hodiernamente: a criacao de meca
nismos de decisao que, sem negar a postura ati
vista necessaria do juiz constitucional, construa
solucoes para os limites de atuacao do Iudiciario
no cumprimento de sua missao, de modo que essa
postura nao venha a ser a pr6pria negacao de seu
papel democratico no quadro atual do constitu
cionalismo.

Assim, nao se pretende aqui demonstrar a ver
dade banal, embora negada ou ocultada em todas
as epocas, da atividade "criativa" dos tribunais."

9Essa afirmaciio ede Mauro Cappelletti nas premisses de seu traba

Iho Iulzes legtsladorest No mesmo sentido, FISHER, Louis. Cons
titutionalDialogues: Interpretation as Political Process. Princeton:

Princeton University Press, 1988, p. 37 e ss. As aspas foram pro

positalmente colocadas para ilustrar a necessldade de que a vlsao

do papel do Iudtciarto como uma atividade criatlva do Direito seja

acolhida com reservas em razao dos perigos que uma compreen

sao generahzada encerra. Numa concepceo dcmocrnticamcnte

adequada e it luz do pos-positivismo, a construcao da resposta

judicial ocorre dentro ou a partir do proprio sistema normanvo,

no ambito de seu modelo de regras e prtnciplos, constderando-se,

para tanto, a integrldade do Direito (DWORKIN, Ronald. 0 Im
periodo Direito.Traducao por Jefferson Luiz Camargo. Sao Paulo:

Martins Fontes, 2003) e sua interpretacao como uma tela inconsu

til (DWORKIN, Ronald. Levandoos direitos a serio, p. 180 e ss).
Pelo menos nessa perspectlva, nao lui que se falar em livre crtacao



Antes, pretende-se discutir como essa funcao deve
ser exercida a fim de cornpatibilizar-se com um
modelo ideal de Estado Democratico de Direito.

A tarefa e dificil porque 0 tema e complexo, nao
havendo f6rmulas prontas que permitam a enuncia
C;iio de verdades. Seu exame, por outro lado, implica
necessariamente no rompimento de ve1hos para
digmas.'" Mas e preciso avanc;ar.E avancar a partir
do questionamento das pre-compreensoes fenome
nicas, porque eassim que a ciencia se desenvolve,
ainda que a passos lentos, pr6prios da instabilidade
dos terrenos transitivos pelos quais caminhamos
durante a travessia entre 0 velho e 0 novo.

Se 0 presente texto conseguir de algum modo
estimular 0 debate sua rnissao ja estara cumprida.

2 A jurisdlcao constitucional moderna: a
ascensao do Judlciarlo no contexto da
crise da realizacao dos direitos

Sob a perspectiva do Iiberalismo, entendia-se a
lei como mecanismo de dernarcacao da esfera de
intervencao estatal, uma ferramenta de conten
C;iio da ideologia que norteou 0 Estado absolutista.
As constituicoes, por seu turno, adquiriram um
matiz de instrumento quase que exc1usivamente
regulat6rio da atividade do Estado, em vista da
necessidade de organizacao das cornpetencias e
de limitacao do poder em face dos direitos funda
mentais recentemente reconhecidos. Nessa epoca,

a filosofia positivista atribuia ao juiz 0 papel de

judicialdo Dlrelto, no sentido proposto por Hart,como mecanis

mo de solucaodos denominados hard cases, para os quais niio ha
uma regra clara de incidencia e caberia ao magistrado decidir a,
partirde razoes morais, eticas etc., ex¥cendo nitida competencia

legislative (HART, Herbert L.A.Conceito de Diretto. 2. ed., Lisbon:
Pundacao CalousteGulbenkian,1994;Positivism and the Separa
uon of Lawand Morals. Harvard LawReview, v. 71, 1958.p. 593.).
Niio se desconhece, entretanto, que a dicotomia entre revelacao e

criacao do Direito nao faz sentido no paradigma pos-positivista,

ja que 0 Direito hoje deve ser reconhecido como uma constante

pratica construtiva e evolutiva.

10A expressao esurrada mas de uso ainda essencial para a com

preensao do marco hisrorico pelo qual passa 0 constltuclonalls

mo contemporaneo, especialmente a necessidade de redefinicdo

da tematica ora abordada. Para uma exata apreensao do termo,

Vide KUHN, Thomas S. 'Ihe Structure of Scientific Revolutions.
2. ed., enlarged. Chicago and London: University of Chicago

Press, 1970. He uma versao em portugues: A estrutllra das revo

lucoes cientificas. 7. ed. Sao Paulo: Perspectiva, 2003.

mero ventriloquo, a quem cabia apenas enunciar 0

conteudo Iinguistico dos C6digos, cuja Iiteralidade
supostamente seria capaz de dar solucao aos mais
variados litiglos.!'

o papel do Iudiciario altera-se significativa
mente com 0 dec1inio do paradigma liberal, de
modo especial a partir da expansiio do constitu
cionalismo na segunda metade do seculo XX.12

As clausulas compromiss6rias pr6prias do Esta
do do bem-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
aconstrucao de uma herrneneutica voltada ao in
cremento do papel do [udiciario nessa seara." No
periodo do pes-guerra, portanto, 0 processo inau
gurado com a era das codificacoes - na qual a lei
era exatamente a ferramenta de contencao de um
Poder Iudiciario que historicamente nao inspirava
confianca - se inverte, passando 0 magistrado a
construir direitos a partir das denominadas clau
sulas programaticas, de nitido carater aberto!",

11 Sabre 0 tema, Vide CARVALHO NETTO, Menelick de. Requi

sitos paradigmattcos da lnterpretaceo juridica sob 0 paradigma

do Estado democratlco de direito. Revista de DirettoCompora
do, Bela Horlzonte, n. 3, mal. 1999.

12No caso brasileiro esse fen6meno tern outro marco inicial: a

processo de redemocratlzacao a partir da Constituicdo de 1988.

Nesse sentldo, BARROSO, Luis Roberto. Iudiciallzacdo, ativls

rna judicial e legitimidade democratica. Revista de Diretto do
Estado,n. 13,2009, no prelo.

13Cf. GARAPON, Antoine. a guardador de promessas: justice e

democracia. Traducao de Francisco Aragao. Lisboa: Instituto

Piaget, 1996.

14"A lndetermlnacao do Dlreito, por sua vez, repercutiria sabre

a relacao entre os Poderes, dado que a lei, par natureza origi

naria do Poder Legislative, exigiria a acabamento do Poder Iu

diciario, quando provocado pelas insttruicoes e pela socledade

civil a estabelecer 0 sentido au a completar a significado de uma

legislacao que nasee com rnottvacoes dtstintas as da 'certeza ju

ridica'. Assim, 0 Poder Iudlclarto serta investido, pelo proprio

carater do Estado Social, do papel de 'Iegislador implicito'".

(VIANNA, Luiz Werneck et al. A [udicializacao da Politico e

das Relacoes Sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999, p.

21). Na mesma linha, ressalta Mauro Capelletti que a eonsagra
ciio de direitos econ6micos e socials, notadamente a partir de

clausulas de conteudo lndetermtnado, tambem eelemento que

contribui decistvamente para 0 protagonismo judicial da era

contemporanea (CAPELLETTI, Mauro. Op. ctt., p. 68).
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numa tendencia de "norrnativizacao" da Teoria

da Constituicao."
Edizer, no contexto da crise do Estado Social,

e notadamente diante de uma demanda por novos
direitos fundamentals", a jurisdicao constitucional
ealcada ao patamar de urn legislador concorren
te 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
axiologica de conviccoes tidas como majoritarias
na sociedade.'" A complexidade da vida passa a
ser resolvida sob a perspectiva de urn "instrumen
talismo constitucional" - basta a solucao estar

prevista na Constituicao - e a crenca no Poder
[udiciario como "Salvador da Republica"."

Transitamos, assim,da desconfianca no Iudiciario
para 0 descredito do Legislativo, numa especie de

ISPara Gilberte Bercovici, uma das poucas teorias constitucionais

que tentou escapar dessa "normativizacio" foi a teoria da "socie

dade aberta dos interpretes da Ccnstituiciio", proposta por Peter

Haberle.Nessa teorta sustenta-se que todos os setores da sociedade

estao vlnculados uo processo de Interpretacao constitucional, de

modo que nao se pede limitar ou reduzir os interpretes do texto

constltuctonal aos atores juridicos e participantes formais do pro

cesso constttuctonal (BERCOVICI, Gilberto. A Constituicio Diri

gente e a Crise da Teoria da Constituicdo. In: Claudio Pereira de

Souza Neto: Gilberte Bercovici: Jose Filomeno de Moraes Hlho,

Martonio Mont'Alverne BarretoLima. (Org.).Teoria da Constttut

<;ao: Estudos sobre 0 Lugarda Politica no Direito Constituclonal. 1.

ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,2003, p. 109).

16 Sobre a demanda por novos direitos fundamentals, a exemplo

dos colettvos e dlfusos, Vide PINTO, Cristiano Paixao Araujo.

Arqueologta de uma distincfio: 0 publico e 0 privado na expert

encia htstorlca do direito. In: PEREIRA, Claudia Fernanda de

Oliveira (Org.). 0 novo direito administrative brasileiro. Belo
Horizonte: Forum, 2003, v. I, p. 7-367.

17 HABERMAS, Iurgen. Facticidady validez. Sobre el derecho y el

Estado democrattco de derecho em termtnos de teoria del dis

curso. Traducdo por ManuelJ.(menez Redondo Madrid: Trotta,

2005, p. 326 e ss. A cttacso serve para ilustrar a tendencia ho
dierna de atuacao dos tribunais constitucionais. Todavia, como

se registrara mais it frente, entendemos que 0 equiltbrto entre

a autonomia publica (soberanla popular) e privada (direitos
humanos), espeeialmente em palses perifericos como 0 Brasil,

exige uma postura ativa do judiciario ate como forma de se as

segurar a liberdade do indivlduo, historicamente privado de di

reitos soeiais basicos. Assim, a presente reflexao centra-se mais

no como agir (Iimttes de atuacao) 0 Iudlctario do que no por que

agir (legitimidade).

18 Sobre a Constituicao como ordem concreta de valores, Vide

ALEXY, Robert. Teoria de los Deree/ws Pundamentates. Tra

ducfio por Ernesto Garzon Valdes. Madrid: Centro de Estudios

Constituctonales, 1993, p. 81 e ss.

19BERCOVICI, Gilberto. Op. ctt., p. 77.

"demonizacao" do processo politico deliberativo.'ll
Diante da paralisia historica das instancias politicas
e de sua incapacidade de realizar propositos tao au
daciosos de uma Constituicao extremamente com
promissoria - fenorneno por si so capaz de opor
tunizar urn sentimento de fracasso constitucional
-,0 Iudiciano passou a ocupar os espacos vazios,
funcionando, hoje, como a imagem paternal de uma
sociedade orm e sua mais alta instancia moral, na feliz
expressao de Ingeborg Maus."

De urn lado, essa perspectiva atual da jurisdi<;ao
constitucional permitiu 0 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 poli
ticos no discurso judicial, a partir de ferramentas
argumentativas como a ponderacao de interesses
eo principio da proporclonalidade", cuja utiliza
cao acritica pode nos conduzir a urn retorno as
tradicoes do positivismo, em que se reconhecia a
existencia de uma discricionariedade judicial a ser
utilizada sempre em busca da solucao que pareca
mais justa."

20 BARROSO, Luis Roberto. 0 controte de canstitucionaiidade
110 direitobrastieiro. 3. ed. Sao Paulo: Saratva, 2008, p. 103. Hi
quem afirme, inclusive, que 0 constitucionalismo dirigente, no

pretender canter todos os prtncipios e possibilidade de can for

macae do ordenamento, favorecerta 0 crescimento do papel

politico do tribunal constitucional, que se autoconverteria em

"senhor da Constltutcao" (BOCKENFbRDE, Ernest-Wolfgang.

Escritos sobre derechcs [undamentates. Baden-Baden: Nomos,

1993).

21 MADS, Ingeborg. Iudiciarto como superego da sociedade: 0

papel da atividade jurisprudencial na "sociedade orfa", Novos
EstudasCEBRAP,Sao Paulo, n. 58, p. 183-202, nov 2000.

22 Uma tendencla de "subjetivacao" da Interpretacao consntu
eional na pratica dos tnbunats e patente. No recenttssimo

julgamento acerca da legtslacao que proibe a lmportacao de

pneus usados (ADPF WI, reI. Min. Carmen Lucia, julgada em

24/06/09), 0 Min. Eros Grau, em seu veto-vista, fez consldera
coes sobre a ponderacao de principles, ressaltando que esta se

da "pelo subjetivismo de quem a opera." Disse, ademais, que

"prindpios de direito nfio podem ser ponderados entre si, ape

nas valores podem submetidos a esta operacao. Os principios
sao normas, mas quando estao em conflitos com eles mesmos

sao valores", de modo que pode haver grave Incerteza juridica
em razao da tecnica da ponderacao entre pri ncipios relatives

aos conflitos entre direitos fundamentais, pois a opceo por um e

nao por outro e perigosa e ocorre de acordo com 0 interprete.

23Na mesma linha, ressalta Jose Adercio Leite Sampaio que, por

meio da razoabilidade, a Constttuicao escrita se esvaziou de

conteudo, abrtndo-se janelas de incertezas nos discursos de



Dai a necessidade de demarcacao dos !imites
da jurisdicao constitucional, especialmente no que
tange a uma possivelatividade quase normativa, ja
que aqui emaior 0 ponto de tensao entre 0 exer
cicio da funcao jurisdicional e a atividade parla
mentar. Com isso, busca-se nao reduzir a impor
tancia que 0 Poder [udiciario alcancou no espaco
dernocratico atual, posto que inegavel constituir
esse poder elemento chave no equilibrio entre a
atividade politica e a realizacao do texto consti
tucional. Ao contrario, encontrar 0 ponto exato
em que a funcao jurisdicional eexercida de modo
legitimo no ambiente democratico etarefa essen
cial para que a jurisdicao constitucional continue a
gozar do prestigio e relevancia que the atribuiram
as mais diversas instancias sociais e politicas no
decorrer dos tempos.

3 Do dogma do legislador negativo
ao reconhecimento do papel
conternporaneo da jurisdlcao
constitucional

No modelo proposto por Kelsen no inicio do
seculo XX sustentava-se que 0 Tribunal Consti
tucional deveria !imitar-se a excluir do ordena
mento a norma considerada inconstitucional,
como uma especie de funcao legislativa em "sen-

aplicaciio constitucional. Comefeito,assevera 0 autorque"a'Cons
titulcao judicial da razoabilidade' e, portanto, uma 'Constltutcao

ad hoc' e relativa (SCACCIA, 2000:379). A 'Constttuicao do caso' e
'do juiz' acaba pordesnorteara propria teoriaconstitucional,pais
em quebasesse permitefalar consistentejnente em urnpodercons
tituinte orlgtnarto, se a sua obra for ufha simples referendavaga
entreas espectrosde uma razoabilidade sem fim itdtsposicao dos
poderes constttuidosi" (SAMPAIO, Jose Adercto Leite. 0 retorno
as tradicoes a razoabilidade como parametro constitucional. In;
SAMPAIO, Jose Adercto Leite (coord.). Iurisdicio constitucional
e direitosfundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 94~95).
Por sua vez, lembra Virgilio Afonso da Silva,sem firmarposicdo
contrarla :'I. utilidade do referido principio como ferramenta ar

gumentativano contexto da decisao judicial,que "ainvocaceo da
proporcionalidade e, nao raramente, urnmere recursoa urntopes,

com carater retcrlco, e nao sistematico. Em inumeras decis6es,
sempreque se queira afastar alguma conduta considerada abusl
va, recorre-se it formula ':'I. Iuz do principioda proporcionalidade
ou razoabilidade, 0 ato deve ser considerado Inconstituclonal."

(SILVA, Virgilio Afonso da. 0 proporcional e 0 razoavel. Revista
dos Tribunais, n. 798,ana 91,p. 23~50, abr, 2002, p. 31).
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tido negativo"." Essa visao encontrou urn reforco
apos a segunda guerra mundial. Considerando a
experiencia traurnatica anteriormente vivida, sob
inspiracao do modelo austriaco pas sou -se a de
fender, na Alemanha, 0 carater jurisdicional e nao
"para-legislative" do Tribunal Constitucional. 25

Nao haveria, assim, espac;o para a flexibilizacao
da nulidade da norma incompatlvel com a Cons
tituicao,

De modo acritico, a visao kelseniana passou a
ser reconhecida como uma ideia imanente a ju
risdicao constitucional e ao postulado da separa
cao de poderes. Entre nos, tal tendencia ensejou
inclusive a edicao da Sumula 339 pelo Supremo
Tribunal Federal, segundo a qual "nao cabe ao
Poder Iudiciario, que nao tern funcao legislativa,
aumentar vencimentos de servidores publicos sob
fundamento de isonomia",

Alias, a perspectiva do legislador negativo Ii
gava-se a nocao de conformidade funcional e ao
modelo de "constituicao-rnoldura", no qual cabe
ria a Corte Constltucional limitar-se a verificar se
o legislador obedece a seus limites de atuacao no
ambito da moldura estabelecida pelo constituin
te." Essa ideia, portanto, propria do constitucio
nalismo liberal e das constituicoes sinteticas, ate
mesmo soa estranha no ambiente das constituicoes
dirigentes, que impoern urn sern-nurnero de pres
tacoes ao Poder Publico perfeitamente sindicaveis
na seara judicial.

o fato, porern, e que a praxis judiciaria nos
mais diversos sistemas revelou que referido dog
ma encontrava-se em fase de superacao - se e
que, realmente, algum dia efetivamente vingou.
As Cortes Constitucionais construiram tecnicas
de decisao que, expressa ou veladamente, impor
tam no reconhecimenfo de algum pape! criativo
dos tribunais. A propria necessidade de tutela

24 KELSEN, Hans. Teoria Gera! do Diretto e do Estado. Traducao

por Luis Carlos Borges. Sao Paulo: Martins Fontes, 1990, p. 261.

25MORAIS, Carlos Blanco de. [ustica Constitucional. 0 conten

tioso constitutional portugues entre 0 modelo misto e a tenra
rrao do sistema de reenvio. Torno II. Coimbra: Cotmbra Bditora,
2005, p. 247.

26Cf. SILVA, Virgilio Afonso da. lnterpretacao constitucional

e sincretismo metodologlco. In: SILVA, Virgilio Afonso da.
(Org.). Interpretacao constitucional. Sao Paulo: Malhelros,
2005, p. 129.

dos direitos fundamentais e de principios cons,
titucionais - entre os quais a seguranca juridica
e a igualdade - demonstrou que nem sempre a
solucao mais adequada e 0 simples afastamento
da norma inconstitucional, que pode gerar uma
situacao de inconstitucionalidade mais grave do
que a manutencao da norma no ordenamento.
Pensada nesse contexto, a genese do modelo de
decisoes manipulativas decorreu exatamente do
interesse crescente dos Tribunais Constitucio
nais pelos "efeitos colaterais" de suas decisoes>,
notadamente a necessidade de, dentro dos li
mites democraticos, dar-se a maior efetividade
possivel a Constituicao.

Por essa razao, a solucao encontrada foi a mi
tigacao do binomio constitucionalidade/inconsti
tucionalidade como efeito da incompatibilidade
da norma com 0 texto constitucional, na medida
em que 0 interesse publico decorrente da sancao
de nulidade, segundo 0 fundamento teorico ora
majoritario, precisa harrnonizar-se com outros
interesses tambern tutelados na ordem juridi
ca." Desse modo, 0 reconhecimento do fracasso
do dogma do legislador negativo mais se impoe
a vista da ideia praticamente assente de que ha
uma "via interrnediaria" no reconhecimento da
inconstitucionalidade das leis, que ensejara exa
tamente 0 uso das decisoes com carater mani
pula tivo. 29

27MORAIS, Carlos Blanco. Op. ctt., p. 248.

28 Nfio enossa Intencao, nos limites estreltos do presente traba

lho, discutlr se a rnttigacao dos efeitos da Inconstttucionalldade

viola 0 c6digo btndrlo do Diretto, translgindo com seu cardter

deontologico, como 0 faz parcela da doutrina (MEYER, Emilio
Peluso Neder. A decisiio 110 centrale de consutucionaiidade. 1.
ed. Sao Paulo: Metodo, 2008.). A assertlva acima desenvolvlda

tern como finalidnde apenas demonstrar como, diante do atu

al estag!o de aplicacao da teorla da inconstitucionalidade das

normas - inclusive com 0 reconhecimento dessa "tercelra via"
de declsao por diversas ordens constltucionais (Vide, e.g., 0 n.

4 do art. 282 da Constltuicao Portuguese) -r-, e tmportante a
discussao sobre 0 papel crtativo dos tnbunais e os limites a ele
inerentes sob 0 vies dernocratlco.

29Veja-se que 0 fen6meno acima descrito em muito contribuiu
para a superacdo do dogma restrltlvo, mas nao se pode dar a
de urn tom de exclustvtdade. E que, mesmc na atka de uma

lnflextvel sancao de nulidade da norma constituclonal, e possl

vel que se reconheca 0 papel criativo da jurisdicao. Com efeito,
notadamente nos casos de nulidade parcial, da Interpretacao da
Corte Constitucional pode resultar urn sentido da norma nao
pensado ou nfio reconhecido antes da dectsao judicial.



4 As sentenc;:as do controle de
constitucionalidade

Em linhas gerais, e tendo por base a modelacao
de sentido da norma sob julgamento ou dos efeitos
da decisao de inconstitucionalidade, as sentencas
do controle de constitucionalidade podem ser
divididas em sentencas de nulidade e sentencas
manipulativas.l" Estas se diferem das primeiras
exatamente porque nelas se busca uma via inter
mediaria de solucao para 0 caso constitucional,
preservando-se parte do dominio normativo acaso
existente, enquanto que nas primeiras a decisao e
de tipo "extreme'?', jii que se limitam a expurgar
do mundo juridico 0 ato tido por inconstitucional.
Assim, a referida tecnica de decisao, para alern da
formulacao de um juizo de constitucionalidade ou
inconstitucionalidade, comporta efeitos transfor
madores sobre a relacao de significado ou sobre as
consequencias juridicas produzidas pelo preceito
normativo que eobjeto da decisao."

No ambito das sentencas manipulativas, encon
tram-se tres modelos gerais:as sentencas restritivas
dos efeitos temporais da decisao de inconstitucio
nalidade, as sentencas interpretativas (que abran
geriam a interpretacao conforme e a declaracao
parcial de inconstitucionalidade sem reducao de
texto) e as sentencas com efeitos aditivos." Em
todas essas modalidades, como dito alhures, existe
um sentido de preservacao da norma impugnada.

Nas sentencas aditivas ha uma censura ao si
lencio inconstitucional do legislador, com a jun
cao de uma norma obtida mediante construcao

30De forma dfferente, Jose Adercio Leite Sampalo, por exemplo,

chama as segundas de "sentences Intesmediarlas", que se subdi

vidiriam em sentences normativas ~itivas, aditivas de princi

pia e substitutivas)e transitivas (SAMPAIO, Jose Adercio Leite.
Op. cit., p. 163).

31 Conforme terminologia de SEGURA, Angel Latorre &

DlEZ·PICAZO, Luis. La Iusticia Constttuctonal en el Quadro
de las Funcionesdel Estado.In:[ustica Constitucionat e especiee.

Conteudo e Efeitosdas Decisoes sabre a Constitucionalidade de
Normas. Lisboa: Tribunal Constitucional, 1987, p. 198.

32MORAIS, CarlosBlanco. Op. cit., 109.

33Todavia, no ambito da doutrina alienigena a classlficacao e
variadissima, nfio havendo urn consenso acerca de um crite

rio classificat6rio e conceituaL Sobre 0 tema, especial mente as

diversas classlficacoes e conceitos, Vide, e.g., VEGA, Augusto

de la. La sentencia consutucional en ltalia. Madrid: Centro de

Estudios Politicos y Constitucionales, 2003. I

jurisprudencial", exprimindo, portanto, "poderes
tendencialmente norrnativos"." Nela, pols, reco
nhece-se a inconstitucionalidade da norma, nos
termos originariamente veiculados, juntando-se,
porern, um quid normativo extraido do ordena
mento que permite it norma sobreviver a partir de
sua reconstrucao em termos constitucionalmente
validos, A inconstitucionalidade acha-se na norma
na medida em que nao contem tudo aquilo que
deveria conter para responder aos imperativos da
Constituicao, 0 que justifica 0 acrescirno feito pelo
orgao jurisdicional."

Observa-se, alias, que as sentencas aditivas
surgiram para evitar um estado de inconstitucio
nalidade mais grave imputavel ao legislador ou it

propria decisao de inconstitucionalidade. Foi es
sencialmente, pois, para dar resposta it necessidade
de suprimento das ornissoes relativas inconstitu
cionais - normalmente violadoras do principio
da igualdade - ou lacunas geradas pela propria
decisao de inconstitucionalidade que nasceram as
decisoes com efeitos aditivos."

Em linhas gerais, portanto, 0 quadro que per
mite 0 uso das sentencas aditivas, segundo sua
longa construcao na doutrina estrangeira, pode
ocorrer em duas situacoes." Primeiro, quando a
decisao de acolhimento do Tribunal elimina uma
norma sem que seja possivel a repristinacao do
direito anterior e do vazio normativo possa re
sultar lesao a direitos e expectativas legitimas dos
cidadaos, bem como a interesse publico relevante.

34 Cf. MORAIS, Carlos Blanco de. Op. cit., p. 110. Para 0 autor,

contudo, referidas sentences nao sao admissiveis no modelo

portugues, diferentemente do que ocorre na Prance, onde e
posslvel ao Conselho Constitucional, no exerctcio do controle

preventive, reconstruir a norma com 0 sentido determinado

aditivamente. Em Portugal, para 0 autor, somente seriam ad

missiveis sentencas "atlptcas'' desprovidas de efeltos constltuti
vos, como e0 caso das sentencas "apelativas" e "orientadoras",

35 CANOTlLHO, Jose Ioaqulm Gomes. Direito Constitucionai e

Teoria da Constituicao. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, P:1017.

36 MIRANDA, Jorge. Manual de Diretto Constitucionat. Incons

titucionalidade e Garantia da Constttuicao. Tomo VI. 3. ed.

Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 88.

37MORAIS, Carlos Blanco. Op. cit., p. 263.

38Scm que se pretenda aqui esgotar todas as possibilidades his

toricamente ja concebidas na doutrina e jurlsprudencla estran

geiras. 0 objetivo e apenas ilustrar as situacoes nas quais corri

queiramente ocorre a utilizacao dessa modalidade de sentence

manipulativa.
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Segundo, nos casos em que a legislacao estipule
sacrificios ou beneficios a uma dada categoria de
destinatarios, silenciando quanto a inclusao de ou
tras categorias em identica situacao fatica.

Como variacao das sentencas aditivas, temos
as sentencas substitutivas e as sentencas aditivas
de principio. As sentencas substitutivas possuem
natureza dupla: primeira, declara-se a inconstitu
cionalidade enquanto preve ou sinala algo diferen
te daquilo que deveria ser estabelecido; segundo,
mediante decisao aggiuntiva, acrescenta-se novo
conteudo normativo compativel com 0 texto cons
tituciona!. Nas sentencas substitutivas, considera
-se que a "tarefa legislativa" e ainda superior aquela

exercida nas sentencas aditivas, posto que nestas 0

Tribunal Constitucional altera 0 ambito normativo
do preceito, respeitando, todavia, do ponto de vista
formal, 0 dispositive anteriormente existente. Nas

sentencas substitutivas, por seu turno, a norma
criada importa em desconsideracao parcial do
texto entao vigente." Declara-se, assim, a incons

titucionalidade parcial da norma, conjugando-se
o criterio diverso de decisao com 0 segmento da
norma nao julgado Inconstitucional."

Em relacao as sentencas aditivas de principio,
ao inves de importarem em modificacao direta da
norma sob exame, elas apenas declaram a incons
titucionalidade da omissao do legislador, fixando
um principio diretivo da atividade a ser posterior
mente desenvolvida pelo Parlamento. A decisao da
Corte Constitucional, no caso, passa a valer como
diretriz principiol6gica a que os tribunais ordina
rios podem fazer alusao quando do exame de casos
concretos ate 0 futuro advento da legislacao."

Na Italia, como lembra Carlos Blancode Morais",

ap6s urn periodo de amjJa utilizacao que ocorreu a
ate a metade da decada de 80, houve um questiona
mento no seio da comunidade juridica quanta aos
efeitos "norrnativos" da sentenca que assumiria cara
ter gera!'A partir de entao, 0 Tribunal Constitucional
passou a utilizar-se da decisao com efeitos aditivos
apenas quando a operacao reconstrutiva decorresse

39 BRUST, Leo. Uma tipologia das sentencas constttuctonais. Re-
vista da A/URIS,ana XXXIII, n. 102,junho de 2~06, p. 238.

40CANOTILHO,JoseJoaquim Gomes. Op. cit., p. 1019.

-nBRUST, Leo. Op. cit., p. 245.

42Op. cit., p. 260.

diretamente de uma norma constitucional (solucao
constitucionalmente obrigat6ria). Nos casos em que
a ornissao legislativa ensejasse uma pluralidade de
opcoes integrativas, aquela Corte passou a utilizar
-se das sentencas aditivas de principic."

Ou seja, mesmo no pais onde as sentencas adi
tivas encontraram maior acolhida hoje se reflete
sobre a necessidade de estabelecimento de limites
para a integracao normativa realizada por ate do
[udiciario, como forma de evitar-se a invasao da
esfera de liberdade do legislador, notadamente em
face de um hist6rico de uso das sentencas aditivas
a partir de parametres discricionartos." Assim,
enquanto no Brasil apenas se inicia 0 debate sobre
o reconhecimento da utilizacao de tecnicas dessa

natureza, na doutrina e jurisprudencia estrangeira
a discussao gira em torno exatamente dos limites
e possibilidades dessa mesma utilizacao.

A vantagem das sentencas aditivas de princi
pio, pelo menos no que diz respeito a seu possivel
conflito com a atividade parlamentar, e patente: no
ambito do controle concentrado, impede 0 efeito
traumatico do Poder Iudiciario diretamente in
terferir na atividade do legislador com efeitos erga

omnes; no contrale difuso, equivale aos efeitos das
sentencas aditivas em sentido estrito, ja que a dire
triz apontada pela Corte Constitucional limitar-se-a
aos efeitos inter partes. Por outro lado, trata-se de
proposta alternativa capaz de conter eventuais abu
sos no exercicio da jurisdicao constitucional diante
da realidade irreversivel do ativismo judicial.

Nao nos ocuparemos das sentencas restritivas
dos efeitos temporais da decisao de inconstitucio
nalidade e das sentencas interpretativas, na medida
em que elas ja sofreram amplo desenvolvimento
na doutrina patria - sem que com isso se esteja
a dizer que 0 estudo relativo a essas modalidades
de decisao nao seja incado de dificuldades e que
ainda merer;a ampla discussao.

ja 0 estudo das chamadas sentencas aditivas

clama por uma urgente sistematizacao no consti
tucionalismo brasileira, na medida em que se ob-

43Sobre esse ponto especificamente, lui importante mantfestacso
do Presidenteda CorteConstitucional italiana, RenatoGranata,
em La gtustizta costituzionale nel1997. Conferenza stampa del
II febbraio 1998. Dlsponivel em: www.cortecostituzionale.it/
informazione/interventi_dei_presidenti.

44MORAIS,CarlosBlanco. Op. clt., p. 398.



serva, especialmente no ambito da jurisprudencia
do Supremo Tribunal Federal, uma paulatina uti
lizacao dessa tecnica de decisao, embora muitas
vezessob a roupagem de interpretacao conforme."

Nao se justifica, porem, a confusao terrninolo
gica." Na interpretacao conforme a Constituicao,
ao pretender-se dar urn significado ao texto nor
mativo compativel com a Constituicao, a decisao
se localiza no ambito da interpretacao da lei. Nao
ha aqui, portanto, a extensao da norma examinada
para situacoes que foram intencionalmente exclu
idas do raio de acao do texto normative, como
ocorre nas decis6es com efeitos aditivos.

Na declaracao de nulidade parcial sem reducao
de texto, por sua vez, 0 conteudo decisorio se situa
no ambito da apiicaciio da lei, pretendendo excluir
de sua esfera de incidencia algumas situacoes ou
pessoas. Assim, enquanto a inconstitucionalidade
parcial reduz 0 ambito subjetivo ou objetivo da
norma impugnada, mediante a insercao de clausu
la restritiva, a sentenca aditiva trilha exatamente 0

caminho oposto, ampliando 0 ambito de aplicacao
do preceito, incluindo sujeitos ou situacoes."

Na doutrina, diversas criticas sao apontadas it

utilizacao das sentencas aditivas. Em linhas gerais,
afirma-se, inicialmente, que as sentencas aditivas
seriam urn expediente utilizado para, median
te suposta operacao interpretativa, usurpar-se a
funcao do legislador. Por outro lado, nao haveria
principios constitucionais invocaveis a permitir
uma posicao aristocnitica do Tribunal que objetive
impor unilateralmente e com eficacia erga omnes

45 Com efeito, nem sempre ha uma exata correspondencia entre
aquila que adoutrina expoe, aquila~e a jurisprudencla susten

taaplicar e aquila queajurisprudentia de fato aphca (AFONSO
DA SILVA, Virgilio. La interpretacion conforme a In constltu

cion: entre In trivialidad y In centralization judicial. Cuestiones

Constitucionales. v, 12, p.3-28, 2005, p. 14).

46 Nao se desconhece que tais classlficacoes Coram concebidas ain

da no inicio da segunda metade do seculo xx e que resultam
de urn apego sernantico ao texto normativo. Assim, embora tais
dtsuncoes afigurem-se questlondveis a partir da virada herme

neuttca, quando se passa ao reconhectmento de que vlvernos
em uma comuntdade de prtnclpios - cuja tnterpretacao pode
conduzir a algum afastamento do texto nas mats varladas for
mas -, mantem-se a referlda classificacdo no presente trabalho

como forma de facilitar a definicfio dos limites do STF no uso
dessas tecnicas de ~ecisao.

47 SAMPAIO, JoseAderclo Leite. Op. cit., p. 177,

as normas destinadas a colmatar lacunas derivadas
da inconstitucionalidade da lei:"

Tais criticas seriam inteiramente procedentes
na hipotese de uso das sentencas aditivas sem pa
rametros objetivos de legitimacao do suprimento
da ornissao por parte da Corte Constitucional. Por
isso, como passaremos a demonstrar, defende-se
uma utilizacao moderada das sentencas aditivas,
sempre sob a perspectiva da racionalidade pos
sivel no ambito do discurso judicial e a partir de
criterios restritivos.

5 Limites do papel criativo no ambito
das sentencas aditivas

E fato inconteste que toda declaracao de in
constitucionalidade importa, de certo modo, em
inovacao no ordenamento juridico. Nos casos de
inconstitucionalidade parcial, eplenamente pos
sivel que da sentenca resulte uma norma distinta
da desejada ou imaginada pelo legislador, sendo
ardua a tarefa da Corte Constitucional de estabe
lecer os limites de sua atuacao nesta seara"

Assim, 0 reconhecimento de que os Tribunais
exercem atividade de algum modo criativa a partir
do sistema juridico concebido parece uma questao
urn tanto quanto pacifica no ambito da doutrina,
pelo menos it luz de uma concepcao substancialista
de dernocracia." No caso das sentencas aditivas,

48Sobre0 tema, Vide, entre outros, ZAGREBELSKY, Gustavo. La
Giustizia Costituzionale. II Mulino, 1995, e MEDEIROS, Rui.
A decisiio de inconstitucionalidade: os autores, 0 conteudo e os
efeitos da decisfio de inconstitucionalidade da lei. Lisboa: Un i

versldade Catollca Editora, 1999.

49 SAMPAIO, JoseAderclo Leite, Op. ctt., p. 179.

50 Com efeito, no modelo de concepcao de democracia moderna
debatem-se duas correntes principals: 0 substanclallsmo, de
autorescomo RonaldDwokin e JohnRawls, e 0 procedimenta
lismc, de Elye Habermas.Parafins do presente trabalho, como
ju ressaltado, entende-se que uma intervencdo mais diretn dos
tribunais na reallzaceo dos direitos e medida essencial especial
mente em palses de elevado deficit social como 0 Brasil.Veja-se

que, mesmo em uma concepcao procedirnentalista, a autono
mia privada dos ctdadaos pressupoe 0 asseguramento de mini
mos existenciais capazes de realizar efetivamente os ideals de
igualdadee ltberdade. Na rnedlda em que inexistentes garantias

beslcas de saude, educacdo etc. ndo se pode falar em liberdade
individual que perrnita a partlcipacao legltlma dos cidadaos nos
processes publtcos decis6rios (autonomia publica). Sem condi

cees basicas de existencia dlgna que garantam a emancipacao



182

Escola de Magistratura Federal da 1/1 Regiao

se a manipulacao dos efeitos da declaracao de in
constitucionalidade invariavelmente acarreta urn

resultado herrneneutico mais afastado da litera

lidade do texto normativo, ha, neste ambito, urn

ponto de maior frlccao entre a atividade legislativa

e jurisdicional. 0 debate principal, portanto, deve

girar em torno dos limites de atuacao dos tribu

nais, de modo a evitar uma invasao da liberdade

de conforrnacao atribuida constitucionalmente ao

legislador.
No caso brasileiro, afora alguns precedentes

conduzidos pelo Min. Gilmar Mendes", em que

efetivamente se inicia 0 enfrentamento da pos
sibilidade de utilizacao de decisiies com efeitos

aditivos em nosso modelo de controle de consti

tucionalidade, 0 fato eque 0 STF tern-se limitado
a utilizar referida tecnica de decisao,a sernelhanca
do que ocorre na Alemanha, invocando a inter

pretacao conforme ou a declaracao de inconstitu

cionalidade parcial sem reducao de texto, como ja

ressaltado antes. Embora nao se possa afirmar com

certeza, talvez isso se deva a alguma dificuldade
de reconhecer-se 0 efetivo pape! criativo irectius,
integrativo) dos tribunais, com a superacao do

dogma do legislador negative tao arraigado a nossa

cuItura juridica.
o primeiro precedente do STF que representa

uma especie de rompimento com 0 dogma do le

gislador negativo parece ter sido 0 julgamento do
RMS 22.307/DF.52No caso, discutia-se se 0 adven

to das Leis 8.622/93 e 8.627/93 implicou revisao

geral dos vencimentos dos servidores militares,

com a pretericao dos servidores civis. Entendeu-se,

na oportunidade, que de fato tratava-se de revisao

geral e, como tal, extensive! as demais categorias
.l

'II

social, portanto, e impossfvel conceber-se 0 adequado funcio

namento do processodemocratico. Nesse mcsmo senttdo, entre
outros: SOUZANETO,Claudio Pereira de. Op. cit., p.323 e 55.

51 Vide, nesse sentido, voto proferido no MI 670-9/E5, reI. para
acordao Min. Gilmar Mendes, em que 0 ministro defende a
legtttmidade da utiliz3£ao de decisoes com efeitos aditivos no
ambito da Suprema Corte (julgado em 25110/2007), dtscutindo,

inclusive, seus limites. Emboraparadigmatfco 0 julgado, pare

ce-nos que, no caso do mandado de injuncao, segundo 0 dell

neamento estabelecldo pelo legtslador constttutnte, naose trata
de decisao com efeitos adittvos, mas sim de verdadeirasentence

normative, ainda que com efeitos concretos, como tentaremos

demonstrarmats adiante.

52ReI. Min, MarcoAurelio, DIUde 13/07/1997,

de servidores em razao do postulado da isonomia,
principalmente na sua versao instituida no art. 37,

XV, da CF.53 0 mesmo ocorreu no julgamento
do RE476.390-7/DF54, em que 0 voto do relator,

Min. Gilmar Mendes, fora pelo parcial provimento

da irresignacao para, dando interpretacao confor

me a Constituicao, determinar que as regras da Lei
10.404/02, referentes a gratificacao de desempe

nho de atividade tecnico-administrativa - GDA

TA percebida por servidores publicos federais em

atividade, fossem tarnbem aplicadas a servidores

inativos.
Ja na AD in 2.652-6/DF55 0 Supremo Tribunal

Federal entendeu que a alteracao procedida no

art. 14, paragrafo unico, do C6digo de Processo

Civil pela Lei 10.358/2001, na parte em que ressal

va "os advogados que se sujeitam exclusivamente

aos estatutos da OAB" da imposicao de multa por

descumprimento de decisiies judiciais, constitui

discrime injustificado em relacao aos profissionais

vinculados aos entes estatais. Dai 0 pedido ter sido

julgado procedente para 0 fim de, "sern reducao

de texto, dar interpretacao ao paragrafo unico do

artigo 14 do C6digo de Processo Civil conforme

a Constituicao Federal" (sic) no sentido de que a

ressalva aplica-se a todos os advogados indepen

dentemente de estarem sujeitos a outros regimes

juridicos.

Em ambos os casos, como se ve, 0 Supremo

considerou que nao havia decisao de carater adi

tivo porque se tratava de "mera" materializacao
de norma constitucional ou porque ocorreu ape

nas interpretacao conforme a Constituicao, que

se deve limitar a extrair do texto constitucional

os sentidos constitucionalmente admissiveis da

norma impugnada"

53Em seu voto, 0 Min, Mauricio Correa,embora com a extensao

de vantagens remunerat6rias de dados servldores para outras
categorias,nao reconheceuque 0 Supremoatuava positlvamen

te ao dizer que se limitou a aplicar 0 dispositive constitucional.

54ReI. Min. GilmarMendes,DIU de 29/06/2007,

55ReI. Min. MauricioCorrea,DIU de 14/11/2003,

56Gilmar Mendes, ao comentar a nao observancia pelo Tribunal
Constitucional alemfio dos limites da Interpretacao con forme,

assevera que "as 'declsoes fundamentals do legislador', as suas
valoracoes e os objetlvos porele almejadosestabelecem tambem

urn limite para a Interpretacao conforme aConstituicao. Nao

se deve confertr a uma lei com sentido Inequivoco slgnlficacao

contraria, assim como nao se devem falsear os objetivos preten-



A preocupacao que tal aspecto sugere nao se
reduz, entretanto, a urn mero preciosismo con
ceitual. Na realidade, 0 nao reconhecimento,
na jurisprudencia da Excelsa Corte, do usa de
sentenyas com efeitos aditivos po de conduzir a
"[mportacao" da referida tecnica de decisao sem
maior aprofundamento tearico acerca dos limites
que no direito estrangeiro vern sendo tracados
para esse modelo.

Com efeito, ao mascararem-se os efeitos aditi
vos da sentenca sob 0 argumento de tratar-se de
interpretayiio conforme, justifica-se a decisao a
partir da ideia de que a solucao dada ao caso de
corre de mera atividade interpretativa do dispo
sitivo enunciado, com 0 raciocinio subjacente de
que nao se esta a inovar 0 ordenamento juridico.
A solucao judicial, pois, estaria adormecida no
"espfrito" da norma, assertiva que, para alern de
constituir um mere apego semantico ao texto 
que pretensamente seria capaz de salvar-nos das
dificuldades interpretativas - concede ao inter
prete maior liberdade na busca daquele resultado.

Como consectario disto, na jurisprudencia
mais recente daquele Tribunal tern sido comum a
proposta de acrescimo de clausulas ou condicoes
ao texto normativo que, embora pareyam viaveis
do ponto de vista da justica do caso concreto, nao
sao decorrentes de uma solucao constitucional
mente obrigatoria, Portanto, nao podem ser con
cebidas pelo Iudiciario como forma de depurar a
lei questionada da pecha de inconstitucionalidade.

Nesse contexte, no rumoroso julgamento da
ADin 3510/DF57, referente ao uso em pesqui
sas de celulas-tronco, diversos votos proferidos
naquela instancia foram no sentido de acrescer
condicces relativas apossibi~ade de utilizacao
dos embri6es. Tais adicoes justificar-se-iam como

didos pelo legtslador. 0 principia da Interpretacao conforme a
Constituicao nao contem, portanto, uma delegacao ao Tribu
nal paraque procedaamelhoria ou ao aperfeicoamento da lei.
Qualqueralteracao do conteudo da lei mediante pretensa inter
pretacao con forme a Constituicao significa uma intervencdo

rnais drasttca na esfera de competencia do Iegtslador do que a
pronuncla de nulidade, umavez que esta assegura ao ente legife
rante a possibilidade de Imprtmlr nova conformacao amateria."

(MENDES, GilmarFerreira. [urisdiciio constitucionol. 5. ed. S50
Paulo: Saraiva, 2005, p. 290).

57ReI. Min. CarlosBritto, DIU de 04/06/2008.

forma de aprimorar a lei, tornando-a compativel
com 0 sistema constitucional.58

Portanto, imp6e-se 0 incremento do debate
sobre os criterios de utilizacao das sentencas
aditivas, especialmente no momenta em que
ha uma tendencia perfeccionista do Tribunal
Constitucional na analise dos casos levados a
sua apreciacao."

Conforme 0 desenvolvimento da materia na
doutrina e jurisprudencia estrangeiras, a Corte
Constitucional deve evitar 0 espaco reservado a
atividade legislativa,uma vez que e comum 0 texto
constitucional, atraves de normas vagas, atribuir
ao legislador a escolha dos meios de realizacao
da Constituicao, Uma vez feita a opcao, nao cabe
ao [udiciario, salvo manifesta violacao a regra ou
principio constitucional, interferir no espayo con
formador do Parlamento, objetivando a realizacao
de metas coletivas. Edizer, deve agir nao segundo
criterios politicos, comportando-se como legisla
dor, mas a partir dos parametres de interpretacao
e construcao juridicas inerentes aherrneneutica
constitucional.60

Assim, em que pese 0 fato das decis6es aditi
vas sempre implicarem, de alguma forma, certa
intervencao no dominio normativo por ate do
Tribunal Constitucional, somente se reconhece
legitimidade em sua utilizacao quando elas se li
mitem a revelar ou a indicar um principio ou re
gra constitucional vocacionados para 0 preenchi
mento de um vazio juridico carente de integracao
imediata.?' Noutras palavras, a disposicao omi
tida na norma declarada inconstitucional deve
ser imposta pela logica do sistema legislativo e

58No processo em que se discutin a constltucionaltdade da demur

cacao da reservaindigene RaposaSerrado Sol (Pettcdo 3.388-4/
RO, ReI. Min. Carlos Britto, DIU de 26/03/2009). as condicoes

propostas a partir do voto do Min. Menezes Dircito, ao nosso

ver, buscaram tao somente compatibilizar 0 usufruto dos in
dios com outros Interesses resguardadosna Consntutcdo e com
a legtslacdo em vigor. No particular, pols, 0 STF parece ter-se
limitado a Interpreter 0 texto constitucional e 0 ordenamento
jurfdico.

59SILVA, Alexandre Garrido da. Minlmalismo, democracia e ex

pertise: 0 Supremo Tribunal Federal diante de questoes politi

cas e cientfficas complexes. Revista de Diretto do Estado, n. 12.
p. 107-142,2008. p. l lf).

60MIRANDA, Jorge. Op. cit., p. 91.

61 MORAIS,Carlos Blanco. Op. clt., p. 241.
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constitucional para legitimar-se seu acrescimo ao
texto examinado."

Nesse contexto, as sentencas aditivas mostram
-se legitimas tao somente quando perseguem a
concretizacao de direitos a partir de argumentos
de principio." Ainda que sua utilizacao decorra de
inclusao de hipotese que nao estava no estado de
intencao do legislador" - como deve ocorrer na
mterpretacao conforme, que se situa nos lindes te
leologicosdefinidos pelo ordenamento -, a adicao
operada judicialmente decorre de solucao constitu

dona/mente obrigatoria (a rime obbligate).65Essa
perspectiva permite 0 uso das sentencas aditivas
sem recurso a uma "discricionariedade judicial"
propria do positivismo. Fora dessa hipotese 
quando caleadas, pois, as sentencas aditivas em
argumentos de politicas -, elas nao se coadunam
com 0 Estado Dernocratico de Direito."

A sentenca de efeitos aditivos, ademais, so
mente se legitima no espa<;o dernocratico quando
epossivel extrair-se da Constituicao uma {mica

opcao como correta como forma de sanar 0 vicio
legislative." A norma que ira preencher 0 vazio

62Cf. SAMPAIQ. Jose Adercio Leite. Op. cit., p. 168.

63"Os argumentos de politica justificaru uma decisiio politica, mos

trando que a decisao fomenta ou protege algum objetivo coletivo

da comunidade como urn todo. (...) Os argumentos de princlpio

justificam uma decisao politica, mostrando que a decisdo res

peita ou garante urn direito de urn indivlduc ou de urn grupo."

(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a serlo, p. 129).

64Cf SAM PAlO. Jose Aderclo Leite. Op. cit., p. 177.

65Cf SAMPAIO. Jose Aderclo Leite. Op. cit., p. 168. Sobre a

concepcao de solucao constitucionalrnente obrigat6ria (a

rime obbligate), Vide CRISAFULLI, Vezio. Lezioni di Diritto
Costituzionale. v. II. Padova: Cedam, 1984, p. 402 e ss.

66Sobre a inclusiio de questoes pollticas no discurso judicial, res

salta Dworkin tambern que "l1rY"!.own viewis that theCourtshould
makedecisionsofprinciplerather thanpolicy - decisionsabout
what rightspeople have under our constttucionalsystem rather
than decisions about how the general welfare is best promoted
- and that it should make these decisions by elaborating and
applyingthe substantive theoryof representation takenfrom the
rootprinciplethatgovernmentmust treat peopleas equals." (The
Forum of Principle. In New York University Law Review, n. 56,

198!)

67Ao tratar dos crttenos costumeirarnente utilizados com vistas

aadmissibilidade das sentences rnanipulatlvas, menciona Rui

Medeiros: "0 campo de aplicacao das declsoes modlficatlvas

restringe-se, nesta perspecttva, aos dominies em que a liber

dade de conformacao do leglslador se reduz quase ao zero ou

em que se pode afirmar que a leglslador, caso tivesse previsto a

inconstitucionalidade, teria alargado a ambito de apllcacao da

juridico deve constituir uma extensao logica de
urn principio ou regra constitucional preceptiva
e exequivel por si propria", nao havendo opcoes
alternativas compativeis com a Constituicao"

Veja-se que 0 silencio parcial do legislador
equivale a uma regra implicita excludente de cer
tos destinatarios", de modo que fica autorizada
a intervencao jurisdicional porque, na pratica, 0

juizo de desvalor dar-se-a sobre a exclusao rea
lizada pelo Parlamento. Em situacoes distintas,
ou nao ha inconstitucionalidade ou a solucao do
Tribunal Constitucional devera ser a declaracao
de inconstitucionalidade com efeitos ablativos, ja
que, havendo urn espa<;o de atuacao discricionaria
para 0 legislador, nao ha como 0 [udiciario, sem
malferimento da separacao de poderes, fazer a op
cao que cabia ao Parlamento tel' realizado it vista
da escassa densidade da norma constitucional que
serve de parametro no exame judicial.

No julgamento dos Mandados de Seguranca
26.602, 26.603 e 26.60471

, que tratavam da fideli
dade partidaria, 0 Supremo Tribunal Federal, pOl'
maioria, manteve 0 entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral no sentido de que a troea de
partidos configurava hipotese de perda de man
dato, em que pese nao haja previsao expressa na
Constituicao. No caso, a simples existencia de di
vergencia sobre 0 mandato pertencer ou nao ao
partido - premissa para a vedacao alegada no fei-

lei." (MEDEIROS, Rui. A decisiio de inconstitucionalidade, os

autores, a conteudo e as efeltos da decisao de inconstitucionali

dade da lei. Lisboa: Universidadc Cat6lica Editora, 1999, p. SOl).

68Nesse contexto, entende-se que a argumentacao desenvolvida

no ambito da ADPF 54/DF (rel. Min. Marco Aurelio) acerca

da legalidade do aborto de fetes anencefalos e eminentementc

principiol6gica, de modo que eventual extensao das hip6teses

de exclusao de antijuridicidade do art. 128 do CP ao caso em

apreco devera ser considerada legtti rua.

69PIZZORUSSO, Alessandro. Sui limiti della potesta norma

tiva della Corte Costttuzronale. Rivista ltatiana di Dirit!o c

Procedure Penate, v. 25. Milano: 1982, p. 305-312. Nao parece

constitucionalmente adequada, portanto, a decisfio do STP no

RE 91.707/MG (reI. Min. Moreira Alves, DjU de 29/0211980)

que procedeu, mediante sentence substitutiva, it alteracao de

percentual de multa tributana (de 100 para 30%)em face de sell

carater confiscat6rio. No caso, it falta de urn pararnetro cons

titucional objetivo, cabia ao Tribunal simplesmente julgar in

constitucional a multa, sem enveredar por uma postura perfec

clonlsta que visou sobretudo otimizar a legislacdo.

70Cf. MORAIS, Carlos Blanco. Op. cit., p. 386.

71Rel. Min. Eros Grau, DjU de 17/10/2008.



to - justificava uma decisao minimalista da Cor
te", no sentido de que a decisiiosobre os efeitos da
troca de partido deveria decorrer de manifestacao
expressa do legislador constituinte. Na ocasiiio 0

Min. Eros Grau, especificamente, ponderou que as
hipoteses de perda de mandato estao taxativamen
te enumeradas na Constituicao. Assim, embora
do ponto de vista da moral e da etica a decisiio do
Tribunal pare~a correta, 0 fato e que aquela Corte
recorreu a argumentos metajuridicos para chegar
aconclusao final, imiscuindo-se em materia que
dependia de decisiio do legislador, apes 0 devido
debate democratico nos foros politicos."

Da mesma fora, nao se ve como democratica
mente admissivel a opcao judicial de, a pretexto de
"salvar-se" uma lei inquinada de inconstituciona
lidade, acrescerem-se condicoes anorma voltadas
aotimizacao de sua aplicacao, Edizer: nao cabe ao
Iudiciarlo "rnelhorar" 0 conteudo normativo do
preceito, sob argumentos de incremento da efica
cia do dispositivo ou maior adequacao da norma
aos fins propostos. Tal perspectiva, a par de violar
o carater deontologico do Direito, adiciona ao dis
curso judicial argumentos de nitido teor politico,
quando se sabe que, salvo situacoes excepcionais,
ou a lei e constitucional- embora a opcao legis
lativa nao pare~a a melhor ao julgador - ou nao
e. Niio ha espa~o, portanto, para 0 acrescimo de
norma criada ex nihilo pelo Tribunal Constitu
cional?", que deve limitar-se a aferir a coerencia

72 Sabre0 minimalismo judicial, Vide SILVA, Alexandre Garrido
da. Op. cit., p. 115.

73 0 mesmo parece ter ocorridopor ocaslao da edicao das Sumulas

Vinculantes 11 (uso de algemas) e 13 (nepotismo). Na primeira,
s

ao determinar-se a justlficacdo po~escrito quando da utili-

zacao do instrumento e a nulidade do ato em decorrencla do

uso abusive das algemas scm que haja norma jurfdica criando

respectivamente a obngaceo e 0 efeito processual concebido on

declsao judicial. Na segunda, porgue a excluseo da aplicacao da

sumula anomeacao de parentesparacargos de secretaries mu
nicipals, de estado e Ministros do Executivo tambern nee possui
prevlsao leglslatlva. Ao nosso ver, no primeiro caso, eventuais

abusos deveriam ter como efeito a apuraclo com base na Lei
4.898/1965 (abuso de autoridade). No segundo. 0 Tribunal de
veria ter-se limitado a considerar que a vedacao do nepotismo
econsectarlo Iogico do prlncfpio da moralidade, sem enveredar

sobre conslderacoes relativasaconveniencia de contratacao de
parentesparacargos estrateglcos, valoracao tipica da atividade
legislativa.

74 MORAIS,Carlos Blanco. Op. cit., p-368.

legislativa, reconhecendo direitos pre-existentes
na teia inconsutil do sistema juridico.

Por seu turno, mesmo nos casas em que 0 vazio

normativo decorrente da decisiio de acolhimento
da alegacao de inconstitucionalidade possa causal'
um estado mais grave de inconstitucionalidade
temos que a legitimidade do Tribunal para adicio
nar elementos alei inquinada de inconstitucional
somente existe quando e possivel extrair, do texto
constitucional, uma hipotese objetiva de acrescimo
alegislacao como forma de torna-la compativel
com a Constituicao, como ja ressaltado. Eque,
afora essa situacao, nao possui 0 Tribunal Cons
titucional, asemelhanca do que ocorre na esfera
legislativa, liberdade de agir no sentido de vincular
os cidadaos atraves de clausulas ou condicoes le
gislativas cuja imposicao dependa de algum juizo
discricionario."

Daqui pode-se conduir tambern que nao cabe
ao Tribunal inventar uma disciplina normativa
inexistente, mas sim buscar apoio no proprio or
denamento juridico, ainda que atraves da materia
lizacao de principios constitucionais, para suprir
a omissao Iegislativa." Ou seja, a solucao cons
titucionalmente obrigat6ria ou decorre de regra
expressa ou implicita do texto constitucional ou da
necessidade de prestigiar-se um principio consti
tucional vitimado a partir da lei impugnada, como
no caso das omissoes parciais violadoras do prin
cipio da igualdade. Assim, e 0 ponto de partida do
Tribunal (premissa constitucional vinculante) e 0

criterio de argumentacao (argumentos de princi
pio) que iriio permitir 0 reconhecimento ou nao
da legitimidade da decisiio com efeitos aditivos.

A ideia de que os argumentos de principio
legitimam as decis6es aditivas afasta, pOl' outro
lado, 0 6bice decorrente da felcao contramajori-

75 ComoIembra Jorge Pereira da Silva.0 Tribunal Constitucional ale
mao tern side restrifivo quantaao uso dassentences aditivas espe

cialrnente quandoa revelacao das regras integrativas das lacunas
pressup6e uma escolha discricionaria. (SILVA. Jorge Pereira da.
Deverde legislar e protecriio jurisdicional contra omissoes legisIa
tivas. Lisboa: Universidade Catolica,2003, P. 221). Nesse sentido
tambem a doutrinamajoritaria italiana, v.g.,CRISAFULLI. vezto.

Op.cit.Esse,inclusive, e0 sentidodaexpressao arimeobbllgate, ou
se]a, solucao constitucionalrnente obrigatoria.

76 MAZZAROLLI, Ludovico. II giudice delle leggi tra
predeterminazione costttuzionale e creativita. Padova: Ce
dam, 2000, p. 76.
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taria do Poder Judiciario. De fato, em se tratando
de questoes politicas (e dizer, 0 atendimento de

metas coletivas), a seara propria para sua solucao

reside no Parlamento. Cuidando-se, porern, de

manifesta violacao a principio, a decisao judicial

limita-se a corrigir a diretriz legislativa, de modo

a fazer cumprir 0 texto constitucional. Na medida

em que a decisao judicial deva ser a menos original
possivel", no caso nao se trata propriamente de

inovacao legislativa, mas tao somente de ampliacao
do sentido da norma a fim de compatibiliza-la com

o texto constitucional.
Em conclusao, se e possivel afirmar-se que,

diante da ausencia de regra. e viavel encontrar-se

solucao judicial para os conflitos nos principios,

por que nao se diria 0 mesmo quando editada re

gra que nao contemplou certa categoria ou grupo

em seu ambito de aplicacao, quando as circunstan

cias faticas e a exigencia de isonomia assim reco

mendavam? Utilizadas devidamente, as sentencas

aditivas, antes de nega-la, reafirmam a supremacia

constitucional ao racionalmente realizar 0 texto

da Constituicao.

Nessa linha, entre anular uma lei que privile

gia poucos ou alargar seu raio de aleance deve 0

Tribunal optar por esta ultima possibilidade, di

retriz que, para alern de prestigiar 0 principio da

igualdade, realiza a dignidade da pessoa humana

nas suas mais variadas vertentes."
Veja-se que nao se trata de discutir se 0 fator

de discrime e justo ou injusto, a partir de uma

visao intuicionista - em que a decisao seria to
mada exclusivamente it luz do caso concreto, sern

calear-se necessariamente em pressupostos aplica

veis a situacoes similares -, no dizer de Rawls",

uma vez que a concessaoide direitos ou vantagens,

em principio, e opcao 'Politica a ser feita na sea
ra propria. Cuida-se, em verdade, de corrigir-se

a diretriz legislativa quando preterida parcela da
sociedade que se encontra em identidade de situ

acao, ja que 0 principio da igualdade determina a

77 Cf. DWORKIN, Ronald. Levandoosdireitos a serio.p- 133.

78TAVARES, Andre Ramos. Teoria da jusuca constitucionai. 1.
ed., Sao Paulo: Saraiva, 2005, v. 1, p- 99.

79RAWLS, John. Uma teoria da justice. Traducao por Almiro

Pisetta e Lenita Maria Rimol i Esteves. 2. ed. Sao Paulo: Mar

tins Fontes, 2002.

valoracao equanime das circunstancias sempre que

os destinatarios da norma encontram-se em mes
rna base fatica. Nao se trata, portanto, de corrigir

decisoes politicas, ja que uma estrategia politica

para se atingir urn objetivo coletivo nao precisa

tratar todos os individuos da mesma mancira."

Como excecao da assertiva acima desenvolvi

da ternos, no ordenamento brasileiro, 0 caso do
mandado de injuncao, embora aqui se deva falar

mais propriarnente em sentenca normativa e nao

com efeitos meramente aditivos." E que para 0

writ 0 proprio legislador constituinte atribuiu ao
Poder [udiciario 0 suprimento in concreto da la

cuna legislativa. Nesse caso, por expressa opcao do

legislador constituinte - pelo menos a luz de uma
interpretacao que busque dar alguma utilidade it
referida acao mandamental -, concebeu-se urn

mecanisme de suprimento da inatividade legisla

tiva com maior liberdade de atuacao do Tribunal.

Portanto, aqui cabe it Corte Constitucional urn

espaco mais amplo de criacao, podendo suprir a

lacuna legislativa a partir de urn parametro apli

cavel a hipotese semelhante ou mesmo conceber

urn modelo legislativo especifico para 0 caso ate

a efetiva atuacao do Parlamento." Em contrapar
tida, porem, e a fim de evitar-se urn sufocamento

da atividade legislativa por ate do Tribunal, em

prestaram-se efeitos inter partes a esse mecanisme

jurisdicional.

80Cf DWORKIN, Ronald. Levando as direitos a serio,p. 137. E 0

que ocorre, v.g.. com a concessao de incentivos fiscais a deternu

nados setores economicos a fim de fomentar-se dada ativtdade.

Trata-se de opcao pollttca insindicavel pelo Poder Iudlciario e.

portanto, nao extensive! a outros setores, salvo se houver mani

festa incongruenda com 0 texto constituclonnl.

81 Em sentido contrario rnanifesta-se Jorge Miranda, para quem

a decisao proferida pelo STF no MI 670 (greve no service pu

blico) caracterlza-se como aditiva (MIRANDA, Jorge. Op. cit.

P: 90). Entendemos que a referida decisiio enquadra-se em uma
moldura dtferente das sentencas aditlvas, como antes ressalta

do. Semantlcamente, 0 proprio termo "adtcao" pressupoe uma

regulacdo anterior que sofrera acresctmo, 0 que inexiste nus

omtssoes absolutas.

82Mesmo aqui parece razoavel entender-se que 0 Tribuna! deve,

prlontartamente, buscar no ordenamento um parametro nor

mativo similar para colma tar a lacuna do leglslador, de modo a

apenas em carater subsididrto crtar pela via judicial uma solu

~ao normativa. Nessa perspecttva, alias, 0 voto do relator no MI

670, Min. Gllmar Mendes.



6 Conclusao

A partir do exposto, ve-se que a nova perspec
tiva da jurisdicao constitucional, por um lado, im
portou em incremento da tensao existente entre
a atividade das Cortes Constitucionais e do Par
lamento, tensao esta que encontra terreno propi
cio sobretudo a partir da utilizacao das chamadas
sentencas manipulativas. Por outro, essa postura
do Iudiciario exige uma autocontencao a fim de
se salvaguardarem as opcoes legitimas realizadas
pelo Legislativo. Com isso parece possivel evitar-se
uma concepcao global da jurisdicao constitucional
capaz de desequilibrar 0 modelo democratico de
atuacao das instituicocs concebido pelo legislador
constituinte.

Nesse contexto, conceder ao Tribunal Cons
titucional um ilimitado poder interpretativo da
Constituicao, que possibilite extrair dela aquilo
que nao foi dito ainda que principiologicamen
te, seria ultrapassar a visao do juiz "boca da lei"
para transforma-lo em um Oraculo de Delphos, a
propria ideologia do texto constitucional, elevan
do as conviccoes subjetivas do julgador a normas
constitucionais. Nao pode a Corte, assim, funcio
narcomo uma"camara de revisao constitucional"
supostamente apta a ditar 0 futuro com os valores
que, em sua visao, devem ser adotados pela maio
ria de amanha." Haveria nessa ideia, inclusive, 0

risco de que pretens6es vencidas no sufragio elei
toral fossem incorporadas ao ordenamento atraves
de sentencas "para-Iegislatlvas", extrapolando 0

Iudiciario seu papel de garante da Constituicao."
Essa cornpreensao mitigada das sentencas

aditivas, se nao impede, pelo menos reduz con
sideravelmente uma apropri¥ao do politico pela
tecnica. Obsta uma fratura "tectonica" capaz de
minar a possibilidade de caminharem juntas po
litica e justica a partir do necessario dialogo que a
jurisdicao constitucional deve travar com as ins
tancias politicas.

Reconhece-se, assim, que a busca do consenso
em uma Corte Constitucional e uma forma muito

83 Em sentido semelhante, ELY, John Hart. Democracy and
Distrut: a theory of judicial review. Cambridge: Harvard Uni

versiy Press, 1980, p.4 e 55.

84MORAIS, CarlosBlanco.Op.cit. P:418.

mais rudimentar de solucao de conflitos politicos
do que todas as perspectivas criadas no ambito
da democracia moderna. Com efeito, no campo
democratico ha um Parlamento legitimamente
escolhido pela populacao, cuja atividade deve
levar em conta os multiples interesses hauridos
em um ambiente de pluralismo social e que nao
podem ser negligenciados por uma interpreta
cao unica realizada no ambito judicial. Portanto,
limitando-se a jurisdicao constitucional a realizar
direitos extraidos do ordenamento a partir de um
discurso racionalmente adequado, impede-se que
o Iudiciario volte aos tempos de desconfianca ja
relegados as profundezas obscuras da historia da
humanidade.
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o prindpio da isonomia e a poHtica reparat6ria das cotas raciais

para ingresso em universidade

Jufza federal substitute Olivia MerlinSilva

,,-,,'

Ii preciso assentar, de partida, que a materia
referente it implementacao das acoes afirmativas,
especialmente no tocante it adocao de cotas em
Universidade ainda nao resta sedimentada na dou
trina. Pelo contrario, a materia se afigura das mais
tormentosas. Divergem fortemente os aplicadores
do direito e, de resto, a pr6pria opiniao publica,
acerca da sua harrnonizacao com 0 principio da

igualdade.
Quanto ao tema debatido e preciso destacar de

imediato 0 problema social que serve de pano de
fundo para as teses contrapostas e que jamais pode
ser olvidado quando da solucao das lides envolven
do a materia, em atencao, inclusive, ao comando
do art. 5° da LICe: a marginalizacao existe e, em
grande monta, e dotada de contornos raciais.

Ainda que se identifique que nao somente os
criterios de raca, mas tambem de genero (homens
e mulheres), sao os elementos essencialmente for
madores das desigualdades no Brasil, nao ha como
desconsiderar, por outro lado, 0 debito hist6rico
que emerge dos seculos de escravidao negra e in
digena. E nao se diga que se trata de mera especu
lacao, As diferencas sao tao marcantes, e interfe
rem tao determinantemente no desenvolvimento
mesmo do pais, que figuram exaustivamente como
objeto de estudos cientificos,,

Vale conferir, no particular, as conclus6es do
Instituto de Pesquisa Econornica Aplicada (IPEA)
- responsavel por avaliar os resultados propor
cionados pela adocao das cotas - expostas no
Boletim de Politicas Sociais - acompanhamento
e analise n. 13, edicao especial 2007, segundo as
quais:

... A existencia cia discriminacao contra negros

no Brasilehoje reconhecida como fate, Ap6s

extensaprcducao tantoqualitativa como quan

titativa, edificil negar as grandes diferenciais

raciaisobservados em quase todos os campos
ciavida cotidiana. Negros nascem com peso

inferior a brancos. tern maior probabilidade
de morrer antes de completar urnana de ida

de, tern menor probabilidade de freqiientar

uma creche e sofrem taxasde repetencia rnais

altas na escola, 0 que as leva a abandonar as

estudos com niveis educacionais inferioresaos

dos brancos. [ovens negros morrem de forma

violenta em maior nurnero que jovens brancos

e tern probabilidades menores de encontrar

um emprego. Se encontram um emprego, re

cebem menos da metade do salario recebido

pelos brancos, 0 que leva a que se aposentem

mais tardee com valores infericres, quando 0

fazem. Ao lange de toda a vida, sofrem com

o pior atendimento no sistema de saude e ter

miriam pOl' viver menos e em rnaior pobreza

que brancos. E isso nao decorreapenasda situ

acaodepobrezaem que a populacao negraesta
majoritariamente inserida. As desigualdades

raciais no Brasilsao influenciadas de maneira

determinante pela pratica passada e presente

da discriminacao racial. (...)

Para 0 ingresso no nivel superior nao se pode

dizer que a repetencia seja a unica barreiraa

ser transposta. Ha tambem 0 desafio do vesti

bularpara0 ingressonas instituicoes de ensino

superiorpublicase 0 pagamentode mensalida

des nas insntutcoes privadas. Em todo caso, as

diferencas ainda sao gritantes - a probabili
dade de um branco chegarao ensino superior

(19,0%) equase tres vezes maior que a pro

babilidadeequivalentepara um negro (6,6%).
Ademais, embora tanto brancos como negros

tenhamsido beneficiadoscom um aumento no

acesso ao ensino superior.a taxade crescirnen

to na decada emaior parabrancos. Essas dife

rencas sugerem que ha limites paraas politicas

universaiscombaterem os diferenciais raciais.

(...) um trabalhador negro auferiu, em media,



em 2005, tao-somentc 53,3% do que recebeu

urn trabalhador branco. Houve me!horia nes
se indicador, uma vez que em 1995 urn negro

recebia 48,3% do salario de urn branco e, em

2001,49,7%. (...)

Os trabalhadores negros sofrem com remu

neracao pior em razao das caracteristicas

adquiridas antes cia entrada no mercado de

trabalho ou e0 pr6prio mercado de trabalho

que as discrimina? 0 grafico 7 oferece duas

pistas. 0 primeiro painel mostra que negros

com 0 rnesmo nivel educacional que brancos

recebem rendimentos inferiores, em todas as

faixas de anos de estudo. ja 0 segundo paine!

mostra que, devido tanto as discriminacoes

sofridas por eles mesmos no sistema educa

donal como pelos seus pais em todos as am

bitos cia vida, os negros entram no mercado
de trabalho com niveis educacionais inferio

res aos dos brancos. Ou seja, parte do dife

rencial de salario edevidaadiscriminacao no
pr6prio mercado de trabalho e parte a etapas

que antecedem a entrada no mercado ...

o panorama exposto espelha, em grande parte,

a exclusao proveniente da estrutura educacional.

Noutras palavras, a diferenciacao racial perante 0

mercado de trabalho remonta imediatamente do

afastamento dos negros dos niveis superiores de

educacao. Tudo isso, num pais formado macica
mente por negros e pardos, aponta para a exis
tencia de urn verdadeiro racismo velado, cordial e

suti!, que precisa ser enfrentado e debelado.

Pois bern. Fixadas as balizas faticas em que se

sobrepoe 0 cenario juridico, cumpre, entao, es
tabelecer seus alicerces. No t1ante ao merito da

questao, relembro que tudo consiste em examinar

a compatibi!idade do sistema das cotas (mecanis
mo das acoes afirmativas) com os preceitos cons

titucionais.

Para 0 correto equacionamento do problema

proposto epreciso assentar que a Constituicao
reflete 0 pluralismo social, vale dizer, eformada

pelo conjunto de diferentes, e algumas vezes con

trapostas, fontes de poder. Tudo, par obvio, sem

perder jamais de vista que a Carta Politica constitui

uma unidade harmonica, dai falar-se no principio

da unidade da Constituicao.

A premissa fundamental, portanto, reside na

assertiva de que todas as normas esculpidas no

corpo da Lei Maior coexistem em perfeito equi
librio. A partir dessa ilacao, surge a segunda ma

xima: nenhuma das disposicoes constitucionais

reveste-se de carater absoluto. Nem mesmo 0 di

reito originario e fundamental avida apresenta
-se estanque e imutavel. Ao reves, cede lugar na

hipotese descrita no art. 5°, inciso XLVII c/c art.

84, inciso XIX, ambos da CF/88 (hi possibi!idade

de imposicao do supplicium extremunem caso de

guerra dedarada).

o proprio Supremo Tribunal Federal ja se ma-
nifestou sobre 0 assunto, fixando que:

Os direitos e garantias individuais nao tern
carater absoluto. Nao ha, no sistema constitu
cional brasileiro, direitos ou garantias que se
revistam de carater absoluto, mesmo porque
razoes de relevante interesse publico ou exi
genciasderivadas do principio de convivencia
das liberdades legitimam,ainda que excepcio

nalmente, a adocao, por parte dos orgaos es
tatais, de medidas restritivas das prerrogativas

individuais ou coletivas,desde que respeitados

os termos estabeIecidos peIapr6pria Constitui

C;ao. 0 estatuto constitucional das liberdades

publicas, ao delinear 0 regime juridico a que
estas estaosujeitas - e considerado 0 substrato
etico queas informa - permite quesabre elas
incidam limitacoes de ordem juridica, desti

nadas, de urn lade, a proteger a integridade

do interesse social e, de cutro, a assegurar a
coexistencia harmoniosa das liberdades ... (MS

23.452, ReI. Min. Celso de Mello, julgamento

em 16-9-1999, Plenario, D] de 12/05/2000).

Aqueles que se opoem aadocao das cotas, via

de regra, sustentam seus argumentos juridicos no

preceito do art. 208, inciso V da Lei Fundamental.

Resta, entao, perquirir, com base nas premissas

lancadas, a sua harmonizacao com 0 principio da

isonomia e, de resto, com a propria Carta Politica

de 1988.

Ora, conforme ja 0 dissemos, nao ha regra

mentos absolutos no seio da Constituicao, Neste

cenario, portanto, nao se pode querer empresar

uma interpretacao engessada ao comando que

estabelece 0 acesso aos nfveis mais elevados do
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ensino, da pesquisa e da criacao artistica, segun
do a capacidade de cada um. Ainda que seja, 0

criterio meritorio, aquele, de regra) prioritario
para 0 aces so ao ensino superior nao pode, toda
via, pretender ser 0 unico, De todas as conside

racoes feitas ate 0 momento, intuitivo perceber

que tambem essa regra constitucional encontra

temperamentos, garantindo assim a coerencia
do sistema.

Ora, como todos os outros direitos insculpidos

na Constituicao da Republica, tambern esse esta

sujeito a temperamentos quando entrar em rota

de colisao com outras garantias constitucionais.

Relembre-se, por oportuno, que a ponderacao de

interesses e admitida pela propria Constituicao em

seu art. 5°, inciso LIV (devido processo legal), por

meio do principio da razoabilidade.

Neste ponto, tenho que 0 desempenho indivi

dual, por meio do vestibular, para 0 ingresso na

Universidade deve ser ponderado em face dos ob

jetivos fundamentais que persegue a Republica Fe
derativa do Brasil, especialmente diante daqueles

voltados it construcao de uma sociedade livre, justa

e solidaria, para a erradicacao da marginalizacao e

das desigualdades sociais, bern como que se prop6e

a promover 0 bern de todos, sem preconceitos de

origem, raca, sexo, cor) idade e quaisquer outras
formas de discriminacao (art. 3°, caput, incisos I,

III e IV, CF).

Noutra banda, registre-se ainda, por oportuno,

que, em verdade, a adocao das cotas nao impor

ta em subversao do preceito contido no art. 208,

inciso V do Texto Maior. Com efeito, os estudan

tes que ingressam pelas cotas reservadas sao re

gularmente aprovados no vestibular e, portanto,

nao se po de negar que demonstram, assim, plena

capacidade para adentfar no ensino superior. A

exclusao episodica, em razao do numero Iimitado e

por vezes escasso das vagas ofertadas, nao pode ser

interpretada como incapacidade para a educacao

universitaria.

Por outro modo de dizer, 0 ingresso na Uni

versidade por meio das cotas raciais, ainda que fa

vore~a uma determinada parcela de estudantes, e

feito com base no rnerito. 0 fato desses estudantes

favorecidos com as cotas se mostrarem, em tese,
menos preparados para 0 ensino superior, frise-se

no momenta do exame vestibular, nao infirma 0 seu

potencial de desenvolvimento academico e sOcial.

Este, inclusive, 0 papel da Universidade Publica: de

senvolver 0 individuo e promover 0 conhecimento
sem preconceito de qualquer natureza.

Parece claro a todas as luzes que ha muito se
tern por superada a isonomia meramente formal,

sem compromisso com a realidade. A doutrina,

no particular, evoluiu, deixando no passado as

velhas nocoes de igualdade perante a lei. Ilustra,
tivo, no ponto, 0 pensamento de Kelsen:

Colocar (0 problema) da igualdade perante a

lei, e colo car sirnplesrnente que os orgaosde

aplicacao do direito nao tern 0 direito de tontar

em consideracao scnao as distincoes feitas nas

proprlas leis a aplicar, 0 que se reduz a afirrnar

simplesmente 0 principio da regularidade da

aplicacao do direito em geral: principia que

eimanente a toda ordem juridica e 0 princi

pia da legalidade da aplicacao das leis, que e
imanente a todas as leis - em outros termos,

o principle de que as normas devem ser apli

cadas conforme as norrnas.'

A meta perseguida pelo principio da igual

dade, pois - e isso e tanto evidente quanta

incontestavel - e evitar, a todo custo, as dis

criminacoes odiosas e arbitrarias, tao vivas (in

felizmente) no contexto social.

Neste passo, suficiente recorrer it ponderacao

realizada entre 0 comando do art. 208, V e aque

Ie abrigado no art. 3°, ambos da Lei Maior, para

constatar, irremediavelmente, que a discriminacao

inerente it adocao do sistema de cotas revela-se,

por tudo, compativel com a Constituicao. Cumpre,

entao, assentar, agora, a legitimidade da correcao

do fator de discrimen erigido como traco desigua

lador (criterio racial) com 0 regime diferencial

dispensado (reserva de vagas em Universidade).

Com efeito, tenho que a adocao do fator racial

guarda perfeita correlacao logica com 0 sistema

de cotas quando se percebe que a finalidade da

discriminacao reside, nao somente em minimi
zar desigualdades sociais historicas, mas tambem,

e especialmente, em garantir uma acao positiva/

IHans Kelsen. TeoriaPurado Diretto, traducao francesacia2' edi
l;:ao alemfi, 1962in MELLO, Celso Antonio Bandeirade. Conte/I
do[uridicodoprincipia da igualdade.Sao Paulo: Malheiros,2001.



afirmativa que se contraponha, ainda que em me

nor medida, it discriminacao negativa sofrida par

inumeras geracoes. A garantia do pronto restabe
lecimento das diferencas sociais harmoniza-se com

as limitacoes a serem suportadas pela sociedade

com 0 sistema que guarda vagas para aqueles que
se mostram excluidos das instituicoes de ensino

e, por conscqiiencia, do mercado de trabalho.

Quanto ao tema, calha invocar as licoes de Celso

Ant6nio Bandeira de Mello:

... 0 criteria especificador escolhido pela lei,

a firn de circunscrever os atingidos por lima

sltuacao juridica - a dizer: 0 fator de discri

minacao - podeserqualquer elemento radica

do neles, todavia, necessita, inarredavelmente,

guardar relacao de pertinencia logica com a

diferenciacao que dele resulta. Em outras pa
lavras: a discriminacao nao pode ser gratuita

ou fortuita. Impende que exista uma adequa

<rao racional entre 0 tratamento diferenciado

construidoe a razao diferencial que Iheserviu
de supedaneo ...2

Consoante ja assentou 0 guardiao-mor da

Constituicao:

A lei pode, sem violacao do principio da igual

dade, distinguir situacoes, a fim de conferira
uma tratamento diverse do que atribui a DU

tra. Para que possa faze-lo, contudo, sem que

tal violacao se manifeste, enecessario que a

discriminacao guarde compatibilidade com

o conteudo do principio ... (AD! 2.716, ReI.

Min. Eros Grau, julgamento em 29111/2007,

Plenario, DIE de 07/03/2008.)

Por outro giro, a conjuga~lio do criterio racial
com a necessidade de ter, 0 estudante, advindo

do ensino publico confere, ainda, razoabilidade

ao criterio de discrimen, impedindo 0 favoreci

mento daqueles que nao facam parte do ambito

de exclusao que se pretende resgatar com 0 sis

tema de cotas.
Por tudo quanto exposto, nao e de se reconhe

cer qualquer inconstitucionalidade em razao da

2 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Conteudo jurtdico do prin

clpio da igualdade. Sao Paulo: Malheiros, 2001.

implantacao do sistema de cotas para ingresso na

Universidade.
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o desenvolvimento sustentavel como paradigma etico da

Constituicao de 1988 e a integridade do Direito para edicao da

declsao judicial correta

Juiz federal substituto Pablo Zuniga Dourado

lntroducao

Uma conviccao nao pode ser afastada. 0 mo
delo de desenvolvimento presente nas politicas e

praticas humanas a partir do seculo XVIII - so

ciedades industriais -, nao po de ser adotado nos

ordenamentos juridicos modemos, sobretudo os

que constitucionalizaram 0 direito ambienta!.

Vamos demonstrar ao lange do artigo que 0

modelo desenvolvimentista esta ultrapassado e nao

garante a preservacao da especie humana, tarnpou
co pode embasar a interpretacao constitucional do
Direito Ambienta!. Ha varios estudos cientificos

que comprovam a impossibilidade do crescimento

ilimitado, tendo em vista a escassez dos recursos

e a expansao dernografica da humanidade, entre

outros fatores.

A opcao it concepcao de desenvolvimento como

fim em si mesmo eo desenvolvimento sustenta
vel, que tem 0 condao de harmonizar 0 elemen

to humano com a preservacao do ambiente e da
biodiversidade. Defenderemos que seus elementos

principais, quais sejam: 0 aproveitamento racio

nal e ecologicamente sustentavel da natureza em

beneficio da populacao, bem como um desenvol

vimento distinto do crescimento economico, por

quanta suas metas vao alern da mera multiplicacao

da riqueza material, cofstituem a etica que deve

orientar a interpretacao da Constituicao de 1988.

Seus pilares principais: social, ambiental, ter

ritorial, econornico e politico, possibilitam a visao

interdisciplinar e 0 entendimento das cornplexi

dades na preservacao do meio ambiente. Preten

demos elucidar que a exclusividade do elemento

normativo-jurldico nao cumpre 0 papel de prote

cao do bem ambienta!, de modo que a superacao

do positivismo e necessaria para a interpretacao da

Constituicao, especificamente em seu conteudo de
Direito Ambienta!.

Adotaremos a posicao teorica dworkiana da

integridade do direito, tendo em vista a necessi
dade da interpretacao multidisciplinar e complexa

dos casos ambientais e a necessidade de fixar os
aspectos principiologicos e eticos para edicao da

decisao judicial correta, a fim de evitar decisoes

conflitantes alicercadas na discricionariedade ju

dicia!.

Nesse contexto, enfatizaremos que e essencial a

adocao do antropocentrismo alargado e 0 desen

volvimento sustentavel como paradigmas eticos a

fim de embasar as decisoes judiciais e promover

a concretizacao dos objetivos de preservacao do

meio ambiente estabelecidos pela comunidade na

Constituicao.

Nosso objetivo e despertar neste artigo a aten
cao para necessidade da mudanca de paradigmas

do direito para a adequada preservacao ambiental,
escolha expressamente feita pela comunidade na

Constituicao de 1988.

1 Conceito de desenvolvimento
sustentavel

1.1 Asupera~aodomodelodedesenvolvimento

das sociedades industriais
No ana de 1972 Dennis L.Meadows e um gru

po de pesquisadores publicaram 0 estudo Limites

do Crescimento'. No mesmo ano ocorreu a Confe-

1"Em abrilde 1968, urn grupode trlnta pessoas de dez paises 

ctentistas, educadores, economistas, humanistas, industrials
e funcionarlos publicos de nlvel nacional e internacional 

reuniram-se na Academia dei Lincei, em Roma. lnstados pelo

Dr. Aurelio Peccei, empresarlo industrial italiano, economlsra
e hornem de vlsao, encontraram-se para discutir urn assunto
de enorme amplitude: as dilemas atuais e futuros do hornem"
(MEADOWS, 1972, p. 09). Este encontro origlnou 0 Clube de
Romaresponsavel pelaelaboracso do estudo.



rencia de Estocolmo, que colocou 0 meio ambiente
na agenda mundial.

o estudo causou significativo impacto nos 1U

mos da discussao sobre os limites do crescimento,
porquanto trouxe conclusoes alarmantes. Estabe
!eceu, por exemplo, 0 prazo de 100 (cem) anos
para alcancar 0 maximo de crescimento, tendo em
vista a manutencao das tendencias de aumento da
populacao mundial, industrializacao, poluicao,
producao de alimentos e diminuicao de recursos
naturais (MEADOWS, 1972, p. 21).

Enfatizou 0 sistema populacao-capital com a
conclusao que existe urn crescimento exponencial
da populacao e do capital industrial que precisa
ser cessado, pois ha urn "ciclo de realimentacao"
(MEADOWS, 1972, p. 92) que desequilibra 0

meio ambiente e causa a destruicao, sobretudo
por meio da poluicao (MEADOWS, 1972, p. 96),
a influenciar ate mesmo na saude humana (ME
ADOWS, 1972, p. 118).

Depois da Conferencia de Estocolmo surgiram
duas posicoes assumidas e antagonicas quanta aos
limites do crescimento e Ii preservacao do meio am
biente. Os que previam abundancia. Consideravam
a preocupacao com 0 meio ambiente descabida. Sus
tentavam priorizacao do crescimento industrial, por
meio de concepcao de tecnicas para garantir a conti
nuidade do progresso.E aqueles que eram "pessimis
tas" ou"catastrofistas'", Anunciavam 0 "apocalipse"
caso 0 crescimento demografico e economico nao
fossem imediatamente estagnados, tendo em vista
o desaparecimento dos recursos pelos efeitos cao
ticos da poluicao, Atribuiam a perturbacao do meio
ambiente Ii explosao populacional (SACHS, 2002).
Nada obstante 0 surgimento das duas correntes,
o importante foi ter despertado a atencao da hu
manidade sobre a necessidad~ de rever 0 modelo
desenvolvimentista das sociedades industriais e
suscitar a elaboracao de caminhos alternativos de

2Podemos citar entre os pesstmistas James Lovelock, segundo 0

qual a Terra esta "doente" e "febrll" e nao resisttra aos abusos

provocados pelos homens. Para0 autar tanto 0 crescimento ili
mitado quanta 0 desenvolvimento sustentavel cometem 0 mes

rnaerro de defenderque hoi possfbilidade de desenvolvimento ou
cresctmento, com a manutencao dos niveis adequadosde vida on
Terra, por meio da adocao dos cuidados e precaucoes adequados
(LOVELOCK. 2006).

conciliacao entre 0 desenvolvimento e a preserva
,ao do meio ambiente.

A certeza da imprescindibilidade da alteracao
do modelo de desenvolvimento e reforcada por
estudos cientificos serios que ilustraram bem a
inviabilidade do crescimento ilimitado.

Antes do Relatorio Meadows, Rachel Carson
demonstra os efeitos nefastos do DDT ao meio am
biente e ao proprio ser humano, nada obstante ser
considerada uma substancia revolucionaria para 0

desenvolvimento da agricultura. Alerta para a rele
vancia de cada um dos seres vivos, a provar como
urn "simples" e "insignificante" inseto e importante
para 0 equilibrio ambiental. Os danos que a uti
lizacao dos pesticidas e venenos, sem as devidas
prcocupacoes, ou ainda, sem estudos e informacoes
suficientes, causa ao meio ambiente, representados
pela contaminacao do ar, da terra, dos rios e dos ma
res, certamente sera fatal para 0 destino das futuras
geracoes (CARSON, 2010, p. 16).

Preocupacao semelhante e compartilhada por
Jared Diamond, que em suas pesquisas identificou
doze categorias de problemas ambientais, a saber:
introducao de especies exoticas, desmatamento,
utilizacao total da capacidade fotossintetica do
planeta, degradacao do solo (erosao, salinizacao
e perda de fertilidade), impacto per capita no cres
cimento demografico, mudancas climaticas de
origem hurnana, destruicao dos habitats, controle
da agua, acumulo de produtos quimicos toxicos
no ambiente, sobrecaca, sobrepesca e carencia de
energia. Para pontuar essas especies de problemas,
o autor estudou diversas comunidades ao longo
da Terra e em diversas epocas, Algumas que ob
tiveram exito na sobrevivencia em harmonia com
o meio ambiente e outras que fracassaram, pois
entraram em colapso". A preocupacao central e
analisar se a nossa sociedade estaria, tambem, fa
dada ao colapso (DIAMOND, 2005).

3Cclapso e uma drastlca reducao da populacsc e/ou complexidade
politica, econ6mica e social, numaareaconsidcnivel, duranteum
longo tempo.
Podemoscitar parademonstrar0 contrasteentreascomunidades,
a ocupacao da minuscule ilha Tikopia (apenas 4,7 km') que ain

da esustentavel apes tres mil anos: uma ilha de tamanho medic

Mangaia(de 70 km') que passou por urncolapsoprecipitado pelo
desmatamento, semelhanteao da ilhade Pascoa: e uma ilha maier,

dentre as tres, Tonga (de 746 km'), que opera de modo mats ou
menos sustentavel ha 3.200 anos. (DIAMOND,2005, p. 337).
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o ponto comum das duas pesquisas citadas
e apontar que a preservacao do meio ambiente e
uma questao de escolha da humanidade. Ambos
os autores destacam a necessidade de mudancas
urgentes, sob pena de extincao da especie humana
ou, em outras palavras, de colapso das comunida
des da Terra.

Assim, chegam a conclusoes semelhantes. E
necessaria conciliar 0 desenvolvimento econo
mico com a preservacao do meio ambiente, sob
pena de a vida na Terra se tornar inviavel, e, ate

mesmo ocorrer a extincao da raca humane. 0
desenvolvimento individuahnente considerado
nao e a forma adequada para a preservacao do
meio ambiente para as futuras geracoes, Os dados
teoricos, empiricos e cientificos estao colocados,
de sorte a possibilitar a correta opcao pela pre
servacao do meio ambiente. "As geracoes futu
ras nao nos perdoarao, com toda probabilidade,
a nossa falta de prudente preocupacao a respeito

da integridade do mundo natural que sustenta a
vida toda" (CARSON, p. 23).

o modelo desenvolvimentista nao serve aos

objetivos do homem e nao resguarda a dignidade
da pessoa humana, pois nao M duvida que a natu
reza disponibiliza recursos e elementos limitados.

1.2 Oconceitodedesenvolvimentosustentavel
Enesse contexto de perplexidades que Ignacy

Sachs, ainda na decada de 70, propoe uma alter
nativa de politica de desenvolvimento. Surge 0

conceito de ecodesenvolvimento consistente em
um caminho de conservacao da biodiversidade,
por meio da harrnonizacao dos objetivos sociais
e ecologicos. 0 fundamental desse conceito e a
defesa do aproveitamento racional e ecologica-

fro

mente sustentavel da natureza em beneficio da

populacao. A nova proposta politica alinhavada
pelo ecodesenvolvimento enfatiza seis aspectos
principais: a satisfacao das necessidades basicas
da populacao, a solidariedade com as geracoes
futuras; a participacao da populacao envolvida,
por meio de gestae participativa; a preservacao
dos recursos naturais e do meio ambiente em ge
ral; a elaboracao de um sistema social a garantir
emprego, seguranca social e respeito a outras cul
turas; e a elaboracao de programas de educacao
(SACHS, 2002).

Aos poucos a definicao se aperfeiccou e in
corporou elementos mais complexes, de nlaneira
a original' 0 conceito de desenvolvimento sus
tentavel, que recentemente substituiu 0 ecode
senvolvimento. 0 desenvolvimento sustentav-]
possui 0 mesmo objetivo fundamental do ecode
senvolvimento, ou seja, 0 aproveitamento racio.
nal e ecologicamente sustentavel da natureza em
beneficio da populacao, E um desenvolvimento
distinto do crescimento economico, porquanto
suas metas vao alern da mera multiplicacao da
riqueza material (SACHS, 2008, p. 13). Vale dizer:
a sustentabilidade eessencial neste paradigma de
crescimento. SACHS (2008, p. 15-16) estabelece
seus cinco pilares:
a) Social, fundamental por motivos tanto in

trinsecos quanto instrumentais, pOl' causa da
perspectiva de disrupcao social que paira de
forma arneacadora sobre muitos lugares pro
blernaticos do nosso planeta;

b) Ambiental, com as suas duas dimensoes (os
sistemas de sustentacao da vida como prove
do res de recursos e como "recipientes" para
a disposicao de residuos),

c) Territorial, relacionado it distribuicao espacial
dos recursos, das populacoes e das atividades;

d) Econornico, sendo a viabilidade economica

a conditio sine qua non para que as coisas
acontecam,

e) Politico, a governan,a democratica e um valor
fundador e um instrumen to necessario para
fazer as coisas acontecerem; a lib erdade faz
toda a diferenca.
o novo modelo proposto concilia 0 desenvol

vim en to econ6mico COIn a preservacao da bio
diversidade e do meio ambiente, sem esquecer 0

elemento humano envolvido nos problemas am
bientais, tendo em vista a necessidade de inserir as
populacoes no processo de desenvolvimento pro
posto e garantir direitos sociais basicos, tais como
trabalho, educacao e saude, 0 desenvolvimento
deve ser includente. Ha direcionamento das acoes
para 0 controle das forcas do mercado, porquanto
"0 desenvolvimento sustentavel e, evidentemente,
incompativel com 0 jogo sem restricoes das forcas
do mercado. Os mercados sao por demais miopes
para transcender os curtos prazos (Deetaq Nayyar)
e cegos para quaisquer consideracoes que nao se-



jam lueros e a eficiencia schmitiana de alocacao
de recursos" (SACHS, 2002, p. 55).

Ecerto que 0 paradigma do desenvolvimento
nao eisento de critica. Ha os pos-modernos que
entendem 0 conceito como "uma armadilha ide
ologica", porquanto serve para manutencao das
desigualdades "entre as minorias dominadoras e
as maiorias dominadas, dentro de cada pais e entre
paises" (SACHS, 2002, p. 26), de maneira que 0

melhor caminho e avan~ar para 0 pos-desenvoivi
menta. E os fundamentalistas de mercado, segundo
os quais "0 desenvolvimento vira como resultado
natural do crescimento economico, gracas ao 'efei
to cascata' (trickle down effect)" (SACHS, 2002, p.
26). Em outras palavras: 0 desenvolvimento seria
um conceito redundante; nao haveria necessidade
de uma teoria do desenvolvimento. Bastaria aplicar

a economia moderna.
Nada obstante as criticas, 0 fato e que desde

os anos 70, ha uma ampla reconceitualizacao do
desenvolvimento, haja vista a atencao dada aos
problemas ambientais. A incorporacao do conceito

de desenvolvimento sustentavel tem 0 merito de
aproximar a etica da economia e da politica, pois
tern como imperativos essenciais a solidariedade
com as geracoes presentes e futuras, bem como a
exigencia de criterios de sustentabilidades social,
ambiental e de viabilidade economica.

Assim, em 1983, por designacao do Secretario
-Geral das Nacoes Unidas, Gro Harlem Bruntland
criou e presidiu a Comissao Mundial sobre 0 Meio
Ambiente e 0 Desenvolvimento que elaborou urn
relatorio "Nosso Futuro Comum", denominado
"Relatorio Bruntland" que adotou 0 conceito de
desenvolvimento sustentavel como politica de
crescimento. A consolidacao ataal do conceito veio
com a cupula sobre Desenvolfimento Sustentavel

de Joanesburgo em 2002.
Segundo 0 "Rel a t o r i o Bruntland"

(BRUNTLAND, 1987, p. 01):

Esta Comissao acredita queos homenspodem
construir urnfuturo mais prospero, mais jus

ta e mais segura. Este relatorio, Nossa Futuro

Cornum, nao euma previsao de decadencia,

pobreza e dificuldades ambientais cada vez
maiores num mundo cada vez mais poluido

e com recursos cada vez menores. Vemos, ao

contrario, a possibilidade de uma nova erade

crescimento econornico, que tem de se apoiar

em praticas que conservem e expandam a base

dos recursos ambientais. E acreditamos que

talcrescimento eabsolutamenteessencialpara

mitigar a grande pobreza que se vern intensi

ficando na rnaior parte do mundo em desen

volvimento.

A sustentabilidade social passa a ser um com
ponente essencial do conceito de desenvolvimen
to sustentavel. 0 desenvolvimento e redefinido
a partir do efetivo exercicio de todos os direitos
humanos: politicos, civis, econornicos, sociais e
culturais, com especial status para 0 direito ao tra
balho (SACHS, 2008, p. 36-37). Assim, a ideia de
desenvolvimento sustentavel foi consolidada por
meio da busca de alternativas ao conceito de cres
cimento econornico, "ou seja, a uma qualificacao
ou restricao do tipo de desenvolvimento que se
tem tido em mira" (CAVALCANTE, 2009, p. 32).

o compromisso passa a ser com a sustentabilidade.
A tomada de consciencia dos problemas ate

agora alinhavados - "0 esgotamento do modelo

de producao, sendo esta marcada pelo risco per
manente de desastres e catastrofes", assim como,
o uso irracional e ilimitado do bern ambiental; a
expansao demografica, a mercantllizacao: e 0 ca
pitalismo predatorlo (CANOTlLHO e MORATO
LEITE, 2007, p. 152) -, caracteriza a Teoria da
Sociedade de Risco. A negligencia sobre os riscos
leva aaniquilacao do Direito Ambiental, de sorte a
transformar sua funcao em meramente simbolica
(CANOTILHO e MORATO LElTE, 2007, p. 156).

Nesse contexto, 0 desenvolvimento susten
ravel e a opcao etica mais adequada asuperacao
da moldura tradicional do Direito Ambiental. A
Constituicao Brasileira de 1988 adota todos os
elementos fundamentais desse paradigma de de
senvolvimento.
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2 0 desenvolvimento sustentavel como
paradigma etico para interpretac;:iio da
constitulcao de 1988 e a integridade
do direito para edicao da decisiio
judicial correta

2.1 DilemaseticosambientaiseaConstituic;:aode
1988

Existem dois dilemas eticos principais no or

denamento juridico ambiental, a saber: 0 antro

pocentrismo e a ecologia profunda. 0 primeiro se

subdivide em duas correntes, 0 economicocentris

mo e 0 antropocentrismo alargado (CANOTILHO
e MORATO LEITE, 2007, p. 157).

A interpretacao da Constituicao afasta de plano

a ecologia profunda, segundo a qual se desloca 0

centro das questoes ambientais para a natureza. Ea

ideia que 0 ser humano deve se integrar plenamen
te ao ambiente. Objetiva afastar a proeminencia
humana sobre a natureza", "No campo do Direito,

a ecologia profunda traz novas categorias como a

do direito subjetivo dos animais e plantas" (CA

NOTILHO e MORATO LEITE, 2007, p. 159).

Tampouco se pode extrair do texto constitucio

nal de 1988 0 economicocentrismo, pois em suas

normas ha nitidamente a conciliacao dos valores

da ordem econornica com os sociais e ambientais

(artigos 1°,3°, 170 e 225, da CF/88). Assim, nao e
correto que 0 bern ambiental seja utilizado unica
mente para 0 proveito economico pelo ser huma

no, como quer significar essa posicao.

o antropocentrismo alargado, conquanto con

centre suas discussoes na figura do ser humano,

propoe novo tratamento do bern ambiental, com

a "preservacao ambiental na garantia da dignidade

do pr6prio ser humane, renegando uma estrita

visao economica do 1mbiente" (CANOTILHO

e MORATO LEITE, 2007, p. 157). Portanto, ao

contrario do antropocentrismo tradicional, ha au

tonomia do bern ambiental como requisito para a

4Este dilema etlco pode, tarnbern, ser denominado blocentrtsmo:

"0 modelo blocentrlco de relacoes entre humanos e natureza
contem uma nova teoriamoral,que tern dois aspectos principals.

Prirneiru, elemudaas posicoes das categorias naturezae culturae
desloca daeultura0 foeo irradiador de sentido para0 todo. Segun
do, ele valorizapositivamentea naturezana sua forma 'intocada',

'tnculta' ou 'selvagem', fato histortcamente revoluctonario na tra

dtcao ocidental" (BARBOSA e DRUMMOND,1994,p.274).

garantia de sobrevivencia da pr6pria especie hu
mana. Em outras palavras: "0 ambiente nao evista

como passaporte para a acumulacao de riquezas,
sendo compreendido como elementar it vida hu

mana digna" (CANOTILHO e MORATO LEITE,

2007, p. 157).

Podemos observar que este paradigma incor

pora todos os elementos do conceito de desenvol

vimento sustentavel. Os pilares deste modelo de
desenvolvimento - social, ambiental, territorial,

economico, e politico -, estao presentes no an

tropocentrismo alargado. A Constituicao de 1988

deixou clara a opcao etica pelo antropocentrismo

alargado em seu artigo 225, na medida em que

considera 0 bern ambiental como de usc comum

do povo, com notavel carater de macrobem, classi

ficado como bern de interesse comum da coletivi

dade. Segundo CANOTILHO e MORATO LEITE

(2007, p. 161):

o art. 225 estabelece uma visao ampla de am

biente, nao restringindo a realidade ambiental

a mere conjunto de bens materiais (tlorestas,

lagos,rios) sujeitos ao regimejuridicoprivado,
ou mesmo publico strictosensu; pelo contrario,

confere-Ihe carater de unicidade e de titulari

dade difusa.

A adocao do parametro antropocentrismo alar

gada atrai as bases do desenvolvimento sustentavel

para 0 texto constitucional, conforme podemos

observar em seus artigos 1° e 3° combinados com

os artigos 170 e 225. 0 respeito it dignidade da

pessoa humana passa pela reducao das desigual

dades sociais com desenvolvimento econornico e

preservacao do meio ambiente para as presentes

e futuras gera,oes. A Constituicao estabelece total

interdependencia entre 0 ser humano e a nature

za e, de modo sisternico, erige a sustentabilidade

como base do desenvolvimento.

2.2 Ainterpretac;:aoconstitucionaleasuperac;:ao
do paradigma positivista

Nao se desconhece a dificuldade que einterpre

tar a Constituicao. Nada obstante se configurarem

norma juridica, as Constituicoes trazem dispositi
vos cujo conteudo envolve nao s6 comandos nor

mativos,mas opcoes fundamentais de urn Estado e
de uma sociedade em determinada epoca hist6rica.



Ii dizer: sao preenchidas por valores fundamentais
e principios essenciais a uma determinada comu
nidade.

Diante da estrutura do texto constitucional,
com enunciados abertos e indeterminados, a efeti
vidade depende da mediacao dos seus aplicadores,
sobretudo para garantir sentido material aCons
tituicao fundamentado em valores substantivos,
tais como justitia, igualdade e liberdade. Imbuida
desses novos posicionamentos a Teoria do Direi
to Constitucional, dada a ja falada peculiaridade
que seu objeto de estudo possui, entre outras, duas
preocupacoes principais: a eficiencia das normas
constitucionais e como interpreta-las, Nesse dia
pasao e classica a classificacao de SILVA (1982, p.
89-91) acerca das normas constitucionais: normas
de eflcacia plena; de eficacia contida; de eficacia
limitada, esta dividida em normas de principios
institutivos e programaticos.

Diante de tao complexa estrutura, os constitu
cionalistas, a par dos metodos classicos,constroem
formas de pensar a Constituicao particulares a ela.
Servem para adequar melhor 0 sentido dos seus
dispositivos, sem que haja perda de norrnativida
de (integridade como quer Dworkin). Ii essencial
firmar 0 entendimento que Constituicao e alicerce
de uma comunidade de principios, cujo processo
decisorio e embasado em valores morais ali esta
belecidos. Ii urgente superar a tradicao formalista
do positivismo juridico, pois ela nao permite a in
terdisciplinariedade e a analise das complexidades
que envolvem os temas constitucionais, entre os
quais 0 Direito Ambiental.

Nesse contexto, Ronald Dworkin (DWORKIN,
2003)foge da tradicao positivista de hermeneutica,
que dominou 0 universo da cultura juridica no
seculo XIXe em boa parte do reculo XX,e compoe
uma nova linha de pensamento que pode ser deno
minada pos-positivista. DWORKIN (2003, p.273)
apresenta uma concepcao de Direito distinta do
convencionalismo e do pragmatismo juridico que
denomina Direito como integridade:

a direito como integridade e diferente: etan

to 0 produto da interpretacao abrangente da
pratica juridica quanta suafontede inspiracao,

a programa que se apresenta aos juizes que

decidem casos dificeis eessencialrnente, nao

apenas contingentemente, interpretativo; 0

direito como integridade pede-lhesque con
tinuem interpretando 0 mesmo material que

ele pr6prio afirma ter interpretado com Slices

so. Oferece-se como continuidade - e como

origem - das Interpretacoes maisdetalhadas
que recomenda.

Segundo 0 pensador americano, malgrado a
singularidade de sua formulacao, a interpretacao
juridica e antes de tudo urn processo criativo, no
qual a norma juridica, ou melhor, seu enunciado,
e apenas 0 ponto de partida para a construcao de
uma decisao para 0 caso concreto. Ele compara,
por meio de metafora, 0 trabalho do juiz ao de
urn, ao mesmo tempo, autor e critico literario de
um genero ficticio ("fantastico, mas nao irreco
nhecivel"). A interpretacao seria um romance em
cadeia que se pode desenhar na medida em que
os interpretes tern como pressuposto para suas
decisoes urn entendimento historico do Direito.
Assim, DWORKIN (2003, p. 291) defende 0 Di
reito como integridade, fundado nos principios da
justica, equidade e devido processo legal.

Essa teoria juridica de superacao do positi
vismo juridico e mais adequada ainterpretacao
da Constituicao, Mais particularmente os casos
ambientais sao melhor resolvidos pela nova con
cepcao, tendo em vista a possibilidade de recorrer
a outros aspectos alem do texto normativo para
solucao dos conflitos ambientais, naturalmente
muito complexos e interdisciplinares.

2.3 Ainterpretacaoda'Constltuicaode 1988
comfundamentoeticonodesenvolvimento
sustentavel

A eleicao do desenvolvimento sustentavel
como modelo na Constituicao de 1988 constitui
-se 0 fundamento etico que deve permear a inter
pretacao do Direito Ambiental no ordenamento
juridico brasileiro. 0 direito como integridade e
uma forma de adotar urn comportamento herme
neutico multidisciplinar, necessario aconcretiza
~ao da preservacao do meio ambiente e de politicas
publicas voltadas ao desenvolvimento sustenta
vel. Apenas com a definicao da teoria juridica que
melhor representa 0 pensamento da comunidade,
conforme definido na Constituicao e na historia
politica dessa mesma comunidade e possivel a
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edicao de decisoes judiciais com a interpretacao

correta.
Desse modo, 0 juiz-interprete deve buscar e

aceitar a concepcao de integridade do direito, no
ambito da preservacao do meio ambiente, motivo
pelo qual estara limitado pelos fundamentos eticos
da Constituicao - 0 desenvolvimento sustenta
vel, amparado pelo antropocentrismo alargado
-, e pela historia politica da comunidade a fim
de adequar a interpretacao aos ideais de justica e
eqiiidade geral, sob pena de agir de rna -fe e sem
legitimacao (DWORKIN, 2003, p. 305).

a desenvolvimento sustentavel, como vimos ao

longo deste texto, possui um conjunto coerente de
principios sobre os direitos e deveres das pesso
as quanto ao tratamento do meio ambiente e do
ser humano. A melhor interpretacao da estrutura
politica e da doutrina juridica da comunidade e
aceitar este ideal interpretativo da integridade, de
modo que os casos dificeis sejam resolvidos com
base nos elementos eticos essenciais do desenvol
vimento sustentavel,

A clareza e cientificidade desta estrutura, "eli
minara as interpretacoes que, de outro modo, al
guns juizes prefeririam, de tal modo que os fatos
brutos da historia juridica limitarao 0 papel que
podem desempenhar, em suas decisoes, as con
viccoes pessoais de um juiz em questao de justi
ca" (DWORKIN, 2003, p. 305). A visao cientifica
do direito como integridade na interpretacao da
Constituicao em materia ambiental garantira que
diferentes juizes estabelecerao decisoes coerentes
com a verdadeira historia politica de sua comuni

dade e restringira suas conviccoes politicas em seu
juizo interpretativo geral aos principios e valores
etico-constitucionais arnbientais.

",
Vale dizer: toda interpretacao deve ser pauta-

da pela etica do desenvolvimento sustentavel, de
maneira a diminuir e ate mesmo impedir 0 deci
sionismo, a discricionariedade judicial, e garantir
decisoes judiciais uniformes na preservacao do
meio ambiente em intersecao com 0 ser huma
no. Evitar-se-ia, nesse diapasao, que instrumen
tos como a suspensao de seguranca (conforme
Lei 8.437/1992 - art. 4°, caput e § 1°; e art. 15
da Lei 12.016/2009) fossem utilizados de modo
tao freqiiente para suspender decisces liminares
alicercadas nos principios da precaucao e da pre-

vencao, como e 0 exemplo recente da construyao
de grandes usinas hidreletricas no Brasil'.

As normas constitucionais pautadas pelo de
senvolvimento sustentavel so podem ser concreti
zadas com fundamento em elementos que cercam
o texto, ou seja, principios e valores morais nelas
delineados. Qualquer decisao judicial incompativel
com esta etica nao e correta, logo, padece de vicio
de inconstitucionalidade.

Conclusao

a modelo desenvolvimentista de crescimento
econornico ilimitado esta superado, pois incom
pativel com a preservacao do meio ambiente e,
consequentemente, da propria humanidade. as
estudos cientificos sao contundentes nesse sentido.

A alternativa mais racional e 0 desenvolvimen
to sustentavel, tendo em vista a conciliacao da pre
servacao do meio ambiente e da diversidade com a
sustentabilidade e as necessidades do homem. Seus
elementos sao mais adequados it garantia da digni
dade da pessoa humana, sobretudo pela preocupa
yao com a concretizacao dos direitos fundamentais
civis, politicos, sociais e culturais, especificamente,
a enfase que confere it participacao da populacao
nos processos decisorios de desenvolvimento eco
nornico e no direito ao trabalho. Eum modelo,
portanto, includente de desenvolvimento.

A Constituicao de 1988 adota 0 antropocen
trismo alargado como dilema etico, de sorte a fun
damentar 0 desenvolvimento sustentavel como
paradigma etico de interpretacao da Constituicao
de 1988 e atrair os elementos basicos desse modelo
para a norma constitucional. A adocao deste pa
radigma permite protecao it dignidade da pessoa
humana por meio da reducao das desigualdades
sociais com desenvolvimento economico e preser
vacao do rneio ambiente para as presentes e futuras
geracoes, bem como pelo delineamento da total
interdependencia entre 0 ser humano e a natureza;
e, de modo sisternico, a elevacao constitucional da
sustentabilidade como base do desenvolvimento.

5Conforrne precedente do TRF da 1" Regtao - AGRSLT 0021954
88.201O.4.01.0000/PA - ReI. Des. Prestdente - e-DjFl p. 14 de

19/07/2010.



A estrutura normativa das Constituicoes mo
dernas nao permite a utilizacao apenas dos me
todos tradicionais de interpretacao. A peculiar
estrutura fez os teoricos desenvolverem metodos
particulares de interpretacao constitucional. A
nova realidade trouxe a superacao da supremacia
do positivismo juridico, de sorte a trazer mais li
berdade ao interprete para concretizar as normas
constitucionais e realizar a Constiiuicao.

A liberdade de interpretacao, entretanto, e
limitada pelos principios constitucionais, bem
como pelos valores da comunidade e pela Teoria
do Direito. A interpretacao juridiea e antes de tudo
um processo criativo, no qual a norma juridiea,
ou melhor, seu enunciado, e apenas 0 ponto de
partida para a construcao de uma decisao correta

para 0 caso concreto.
A Constituicao e 0 alicerce de uma comunidade

de principios, cujo processo decisorio e embasado
em valores morais ali estabelecidos. A superacao
da tradicao formalista do positivismo juridieo e
imprescindivel para permitir 0 recurso a interdis

ciplinariedade e a analise das complexidades que
envolvem as temas constitucionais, entre os quais

o Direito Ambiental.
A teoria juridica mais adequada a esta mu

danca de paradigma e a de Ronald Dworkin, que
apresenta uma concepcao de Direito distinta do
convencionalismo e do pragmatismo juridico que
denomina Direito como integridade.

Essa teo ria juridica de superacao do positivis
mo juridieo e mais adequada a interpretacao da
Constituicao, Nos casos ambientais onde e essen
cial recorrer a outros aspectos alern do texto nor
mativo para solucao dos conflitos, naturalmente
muito complexos e interdtsctghnares, a nova con
cepcao e mais adequada aos escopos do direito
ambiental-constitucional,

o desenvolvimento sustentavel como modelo
na Constituicao de 1988 constitui 0 fundamen
to etico que deve permear a interpretacao do
Direito Ambiental no ordenamento juridieo

brasileiro.
o direito como integridade e uma forma de

adotar um comportamento hermeneutico multi
disciplinar, necessario a concretizacao da preser
vacao do meio ambiente e de politicas publicas
voltadas ao desenvolvimento sustentavel. Apenas

sob a egide deste paradigma sera possivel a edicao

da decisiio judicial correta.

A etica do desenvolvimento sustentavel e 0 pa

rametro etico-jurfdico para diminuir e ate mesmo

impedir 0 decisionismo, a discricionariedade ju

dicial, e garantir decisoes judiciais uniformes na

preservacao do meio ambiente para as presentes

e futuras geracoes.
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Consideracoes sobre as demandas judiciais envolvendo 0 SUS.

Os atores sociais e a participacao popular no Sistema Unlco de

Saude e no estabelecimento de poHticas publicas de saude

1 lntroducao

As variadas demandas versando sobre services
de saude que sao submetidas ao [udiciario muito
sensibilizam a todos, operadores do direito ou nao,
e resultaram em uma jurisprudencia sensivel e aco
lhedora que, na maioria das vezes, entende pela res
ponsabilidade solidaria dos tres entes da federacao
nos mais variados services na ampla seara da saude.
A relevancia do principio da inafastabilidade da ju
risdicao dispensa maio res consideracoes, mas, por
outro lado, tambem merece maior reflexao a estru
tura do sistema unico de saude, 0 conbecido SUS,es
trutura estabelecida em ampla legislacao,bern como
a reflexao sobre as politicas publicas de saude, tudo
amparado no direito posto conforme nosso Estado
Democratico de Direito. 0 conhecimento da estrutu
racao do SUSe dos diversos atores socialse expertos,
do aparelho publico, dos prestadores privados, das
especialidades medicas e dos usuarios (participacao
popular) permite outra reflexao sobre nosso sistema
de saude publica,que, senao e 0 melhor, tambem nao
e a maior expressao da ineficiencia. Nesse contexto,
este trabalho apenas apresenta sumarias considera
coes sobre a concepcao de nosso atual sistema publi
co de saude, bern como destaca varios atores sociais
e expertos que hi muito trabalham na estruturacao e
evolucao do sistema e nas politfcaspublicas de saude
estabelecidas com base especialmente em dados epi
demiol6gicose it luz dos principios da universalidade
e da integralidade.

2 As demandas individuais, 0 refugio
no Judlclarlo e a complexidade do
sistema SUS

Ap6s a Constituicao Federal de 1988, as de
mandas versando sobre 0 direito it saude se tor-

Juiz federal Reginaldo Marcio Pereira

naram muito comuns no [udiciario, estando os
problemas do setar saude frequentemente desta
cados na midia, porem de maneira quase sempre
negativa.

Ha uma grande cobranca do Estado no estabe
lecimento de eficientes politicas publicas e services
de saude, mas as falhas ou falta do service acabam
gerando consideravel numero de processos judi
ciais, sejam demandas individuais pelos services
prestados pelo poder publico sejam demandas ver
sando sobre services prestados pelos particulares.
De urn modo geral, tudo esta inserido no chamado
Direito Sanitario, que cuida das inter-relacoes do
direito it saude com outros ramos do Direito, como
o ambiental, do trabalho, da assistencia e previ
dencia social e ate mesmo do direito internacional
(lembre-se que ha questoes fito sanitarias e am
bientais nas relacoes de comercio internacional).

Na maioria desses conflitos, os entes da federa
~ao resistem sustentando a ilegitimidade passiva, 0

que resultou em grande divergencia jurispruden
cial na definicao das responsabilidades (individual
municipal, estadual ou federal ou responsabilidade
solidaria entre alguns ou todos os entes federativos).

o Judiciario tern decidido com sensibilidade
em favor dos individuos, estando as decisces ba
sicamente arrimadas em interpretacao sisternica
a partir da Constituicao Federal, que preve 0 se
guinte: 1) nosso Estado Democratico de Direito
tern como urn de seus fundamentos a dignidade
da pessoa humana; 2) sao nossos objetivos fun
damentais construir uma sociedade livre, justa e
solidaria, erradicar a pobreza e a marginalizacao e
reduzir as desigualdades sociais com a promocao
do bern de todos; 3) a saude e, ao lado de outros
direitos (educacao, trabalho, moradia, seguranca.
previdencia social e assistencia aos desamparados)
urn direito social; 4) as acoes e services de saude
sao de relevancia publica e; 5) a saude publica e
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direito de todos e dever do Estado, garantido me

diante politicas publicas sociais e economicas que

visem ao acesso universal e igualitario as acoes e

aos services.
Contudo, as solucoes para os complexos proble

mas de ordem orcamentario-financeira, tecnica ou
estrutural (base epidemiological tornam relevante

o enfrentamento das responsabilidades constitu

cionais, legais e contratuais daqueles que estabele

cem politicas publicas e prestam services de saude.

Tambem enecessaria a analise sisternica do direito
sanitario, atentando que a eficiencia constitucional
nos services de saude exige 0 debate atento e con
tinuo do sistema no Parlamento e no Executive,

inclusive no que tange aos convenios entre os entes
federativos e os contratos com a iniciativa privada

onde 0 poder publico compra services.
o desvio das questoes relativas ao sistema unico

de saude publica para a ambito do [udiciario nao

e a mais apropriado, pais deixa a cargo dos juizes

a responsabilidade de aprofundamentos tecnicos

cujo exame, nos estreitos limites dos processos,
muitas das vezes nao e possivel pela falta de ele

mentos suficientes. As varias questoes perpassam

pelos inumeros procedimentos medicos de baixa,

media e alta complexidade; pelos procedimentos

eletivos au de urgencia, pela possibilidade de tra

tamento fora do domicilio; e pelas estruturas locais

(municipais), regionais e federais para a prestacao

dos services, alem de varias outras questoes que a

complexo da saude comporta. Porern, a espac;o,

momenta e objetivo deste trabalho nao e a apro

fundamento nessa seara, que inclusive leva ainves

tigaciio das responsabilidades dos entes federativos.

A proposito, para ilustrar, atualmente sao bas

tante comuns as demandas judiciais versando so-
,'J>

bre medicamentos nao fornecidos no ambito do

SUS. Porem, lamentavelmente e possivel que as

interesses econornicos menores estejam, em alguns
casas, par tras de determinado pleito do individuo,

que de forma bastante compreensivel busca a tu

tela judicial arrimado na otica individual, sempre

afetada pelo emocional.
Para se ter uma pequena ideia, conforme ma

teria publicada no jornal "Folha de Sao Paulo'",
as medicos ligados aindustria farmaceutica ditam

I Folha de Sao Paulo, 03/02/2011, caderno Cotidiano, e8.

regras de conduta: "medicos que recebem recur

sos da industria farmaceutica au de equipamentos
podem exagerar na prevalencia au na importiln

cia de doencas, minimizar riscos e distorcer dados
sabre a eficiencia de drogas", segundo a medica

Adriane Fugh-Berman, professora da Georgeto

wn University Medical Center, de Washington.
A materia jornalistica destaca as diretrizes me
dicas - orientacoes que padronizam a conduta

para determinada doenca - feitas par entidades

medicas de forma isenta e revela a alerta da pro

fessora Adriane, autoridade medica e academica,

de que uma farrnaceutica multinacional chegou a

plantar sistematicamente artigos favoraveis a seus
medicamentos em periodicos cientificos, portanto

COIn claro interesse economico. Para a professo

ra, "as medicos pagos pela industria representam

o interesse da industria, estejam eles conscientes
disso Oll nao",

As solucoes individuais em demandas movidas

pelo interesse e ernocao particulares nao cumprem

o ideal da universalizacao. 0 aprofundamento tee

nico e politico deve ocorrer mediante a participa

<;:5.0 dos diversos outros atores sociais previstos na

legislacao do SUS, atores que inclusive acompa

nharam a evolucao do sistema.

3 A concepcao e estruturacao do
sistema. Particlpacao de varios atores
socials, expertos e usuaries

Apenas para fazer uma contextualizacao his

torica, observe-se que a sistema de saude publi

ca hoje instalado nao surgiu como um passe de

magica nem foi Ulna aventura irresponsavel sem

a reflexao e a observancia das experiencias pelos
atores envolvidos.

Olhando a partir de um passado nao muito dis

tante, pode-se sinteticamente dizer que, durante

os anos 60 e 70, houve a chamada privatizacao da

assistencia medica promovida pelo Estado por

que ocorria a compra estatal de services medicos

do setor privado. Como conseqiiencia, a direito

asaude nao era universalizado e era prestado
de forma nao integral. Desse contexto surgiu 0

movimento sanitarista brasileiro, constituido de

medicos sanitaristas reformistas de oposicao ao



regime militar e ligados it pesquisa cientifica, mo
vimento que discutiu e concretizou as reformas
da politica de saude na Constituinte de 1988. 0
referido movimento trabalhou especialmente para
a universalizacao cia assistencia medica, no que era
necessaria a descentralizacao do sistema. A partir
da decada de 80 houve acoes descentralizantes do
tipo das Acoes Integradas de Saude - AIS e 0 Siste
ma Unificado e Descentralizado de Sande - SUDS,
de transferencia de recursos para Estados e Muni
cipios que Instituissem conseIhos locais de saude,
a quem cabia a responsabilidade de elaboracao de
pianos municipais de saude,

Tambern as Conferencias Nacionais de Sau
de cuidaram, desde 1941, dos problemas da sau
de publica, estabelecendo as discussocs sobre as
"Reformas de Base" (programas maternc-infantil,
vigilancia epiderniologica, controle das endemias e
extensao das acoes de saude as populacoes rurais).
A proposito, a conferencia mais importante foi a
oitava, em 1986, considerada a pre-constituinte,
tendo 0 seu relatorio final proposto a implantacao
do Sistema Unico de Saude e servido de subsidio
para elaboracao do capitulo da Saude na Consti
tuicao brasileira de 1988.

Pois bern, 0 direito social it saude deve ser ga
rantido pelo Estado com politicas sociais e econo
micas de aleance universal. Para se concretizar 0

previsto na CF com integral e isonomico aleance
social enecessario cobrar dos diversos atores so
ciais as responsabilidades definidas na legislacao
infraconstitucional e por meio de politicas publicas
nacionais, nao apenas por meio de decisoes judi
ciais. Alias, nao se pode olvidar que a atividade
jurisdicional esecundaria, substitutiva e, via de
regra, nao deve haver a intromlssao do Iudiciario
no estabelecimento de politfc:as publicas a cargo
do Executivo que, por sua vez, atua com base no
direito posto pelo Parlamento (0 Brasil eum Es
tado Dernocratico de Direito).

E a legislacao infraconstitucional especifica as
varias obrigacoes dos entes estatais no ambito do
Sistema Unico de Sande (SUS). Dentre as disposi
coes da Lei 8.080/90 destacam-se as seguintes, que
estao conforme a agenda "sanitarista":

• a "direcao unica' do SUS, porern com arti
culacao da Uniao, Distrito Federal, Estados
e Municipios (art. 9°; art. 7°, IX);

• a "universalidade de acesso" (art. 7°, I);
• a "participacao da comunidade" (art. 7°,

VIII);

• a "descentralizacao dos servicos para os Mu
nicipios" (art 7°, IX, a; art. 17, I);

• a previsao de criacao dos "consorcios admi
nistrativos intermunicipais" (art. 10°;art. 18,
VII); e

• previsao da atuacao privada, haja vista a facul
dade de 0 SUS"recorrer aos services ofertados
pela iniciativa privada" quando as disponibi
lidades do sistema forem insuficientes para
garantir a cobertura assistencial, conforme
disposto no art. 24.

Nesse contexte ha a relevante previsao, pouco
explorada, da democratica participacao popular. A
Lei 8.142/90 e seus Decretos, especialmente 0 atual,
Decreto 5.839/06, cuidam do Conselho Nacional
de Sande, onde podem participar:

Art. 1° 0 Conselho Nacional deSaude - CNS,
orgao colegiado de carater permanente e deli

berativo, integrantecia estrutura regimentaldo

Ministerio cia Saude, ecomposto por represen

tantes do governo, des prestadores de service,

profissionais de saude e usuarios, cujasdecis6es,

consubstanciadas em resolucoes, sao hornolo

gadaspeloMinistrode Estado da Saude.
Art. 3° 0 CNS to composto por quarentae oito
mernbros titulares, sen do:

I - cinqlienta por cento de representantes de

entidades e dos movimentos sociais de usua

rios do SUS; e
II - cinqiienta por cento de representantes de

entidades de profissionais de saude, incluida a

comunidade cientifica da areade saude, de repre

sentantes do governo, de entidades de prestado

res de services de saude, do Conselho Nacional

deSecretaries deSaude - CONASS, doConselho
Nacional de Secretaries Municipais de Saude

CONASEMS e de entidades empresariais com
atividade na area de saude.

(...)
Art. 4" A escolhadas entidades e dos movi
mentos sociais de usuaries do SUS. das entida

des de profissionais de saude e da comunidade

cientifica da area de saude, das entidades de

prestadores de services de saude e das enti

dades empresariais com atividades na area de
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saude que indicarao seus representantes para

compor 0 eNS, sera feita par meio de processo

eleitoral, a ser realizado a cada tres anos, con

tados a partir da prlmeira eleicao.

(...)

A Lei 8.142/90, alem de cuidar da representati
vidade no Conselho Nacional de Saude (CNS), tra
tau do processo decis6rio politico-administrativo
da politica de saude. Segundo a lei:

• a "Conferencia de Saude" se reunira a cada
quatro an as para "propor as diretrizes" da
politica de saude (art. 1°, § 1°);

• a "Conselho de Sande", de carater permanen
te e composto par representantes de varies
tipos de grupos (governos, prestadores de
service, profissionais de saude e usuaries),
em cada esfera politica deliberara sabre a
"forrnulacao de estrategias" e a controle da
execucao da politica de saude (art. 1°, § 2°).

• a Conselho Nacional de Secretaries de Saude
(CONASS) e a Conselho Nacional de Secre
tarios Municipais de Saude (CONASEMS)
terao representacao no Conselho Nacional
de Saude (art. 1°, § 3°); e

• sera. "paritaria", em relacao ao conjunto dos
demais segmentos, a representacao dos usu
arias nos Conse!hos de Saude e Conferencias
de Saude (art. 1°, § 4°).

Entao, constata-se que a ordenamento juridi
co preve um processo decis6rio descentralizado e
participativo para a implementacac das politicas de
saude, havendo a debate entre as tres entes estatais
(Uniao, Estados/OF e Municipics), cidadaos, asso
ciacoes e entidades de classes, portanto um debate
nao apenas estatal, mas democratico para a imple
mentacao de politicas pul5licas nacionais de saude,

a desvio das decisoes sabre a direito a saude
para a Judiciario tem desprestigiado todo a pro
cesso decis6rio do SUS, que ebaseado no debate
democratico, E, repita-se, nos processos judiciais
epouco provavel que a [uiz consiga levar em con
sideracao todos as elementos considerados pelos
elaboradores das politicas publicas, pais a indi
gencia dos elementos de conviccao apresentados
pelas partes e a clamor pela rapidez das decisces
inviabilizam a formacao de um conjunto forte e
segura de elementos para decisao.

Enecessaria a analise sisternica. As politicas
publicas tern que partir dos fatores determinan_
tes e condicionantes previstos no artigo 3° da Lei
8.080/90 (alimentacao, moradia, saneamento ha
sico, meio ambiente, trabalho, rcnda, educa<;:ao,
transporte, lazer, acesso a bens e services essen
ciais, alern de acoes que garantam as pessoas e a
coletividade condicoes de bem-estar fislco, mental
e social), tudo, como nao poderia deixar de ser,
condicionado a reserva do possivel.

E importante manter em mente que a SUS
resulta de uma ruptura com a sistema anterior a
Constituicao de 1988, quando nao havia as ideais
da universalidade e da integralidade dos services
publicos de saude, services que eram basicamente
comprados do setor privado. Mas agora, em fun
C;ao dos principios da universalidade e da integra
lidade e de outros principios, a chamada rede SUS
abrange toda a estrutura administrativa federal,
estadual e municipal.

4 Consideracoes finais

Eimpassive! pensar em uma solucao definitiva,
pronta e acabada, para todos as inumeros proble
mas do sistema publico de saude, de forma a al
cancar, imediatamente, a perfeicao e a eficiencia
constitucional. A vida, as problemas e intercor
rencias na saude sao extremamente dinarnicos e
muitas das vezes imprevisiveis e incalculaveis. Seja
como for, a estrutura estatal existente apresenta
-se adequada e, a que emuito importante, nao e
arbitraria, nela constando especialmente a parti
cipacao popular e de varies outros atores especia
listas. a presente trabalho nao tern, nem poderia
ter, nenhuma pretensao de chegar a alguma con
clusao nem de propor solucoes, porem se resume
a reflexao de que devemos atentar sistemicamente
para aspectos relevantes nas questoes de saude,
dentre eles: a sistema posta e as politicas publicas
de saude sao frutos de um processo hist6rico de re
flexao de varios atores e expertos, a partir da 6tica
sanitarista e corn base ern dados epidemiol6gicos;
ha previsao da participacao, no estabelecimento
das politicas publicas, de profissionais da area do
poder publico e da iniciativa privada; ha previsao
da participacao popular; a mundo ideal esta con-



dicionado aexistencia de recursos, nem sempre
existentes, disponiveis e logicamente finitos; a uni
versalidade tende a anteceder a integralidade, isto
e, devem ser ofertados pelo poder publico a todos
os cidadaos do pais, nacionais ou estrangeiros, os
services que as condicionantes dos recursos per
mitam, dai partindo-se para outros servicos (mais
caros, mais cornplexos, para as novidades e as nao
essencialidades); e para que 0 sistema funcione e
atinja cada cidadao em cada rincao deste imenso
pais, houve a descentralizacao para 0 municipio,
estando as responsabilidades de cada ente estatal
bern estabelecidas no direito posto.
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A desconstrucao do mito da raca e a inconstitucionalidade

de cotas raciais no Brasil

Roberta Fragoso Menezes Kaufmann 1 (Palestrante)

"

"Ell tenho um sonho de que um dia esta nacao

vai se levantar e viver 0 verdadeiro significado

cia crenca de que todos os homens sao iguais.

Eu tenho urn sonho de que um dia, nas mon

tanhas cia Georgia, os filhosde antigosescravos

e os filhos de antigos donos de escravos serao

capazes de sentarem-se juntos amesa cia fra

ternidade. Eu tenho urn sonho de que urn dia

asmeusquatroJUhas viveriio numa napio onde

naaseraajulgados pelacorde suapele, massim
pelo conteudo de seu carater".

(Martin Luther King - contrtirio apolitico de

cotas raciais - em 28/08/1963)

Resumo

A partir de um estudo interdisciplinar, exa

mina-se se existe uma real necessidade de adotar

politicas afirmativas no Brasil baseadas na raca,
au se, do contrario, essa discussao nos eestranha

e decorre do deslumbramento quanta ao modelo
norte-americana, ignorando-se, muitas vezes, as

diferencas estruturais entre 0 pais que inspirou

a criacao das politicas para negros - EUA- e
aquele em que se busca aplica-las - Brasil, Nos

EUA, a discriminacao foi imposta pelo proprio

governo, de modo que a criacao dos programas
afirmativos foi uma resposta para a segregacao

,:p
institucionalizada. Analisa-se tarnbem a incons-

titucionalidade dos "Tribunais Raciais", imple

mentados atualmente em algumas universidades

brasileiras, que sao de composicao secreta e que
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com base em criterios sigilosos objetivam identi

ficar quem enegro. Estuda-se ainda a irnportancia

do mito da democracia racial brasileiro, que teve

o merito de fundar a identidade nacional, com va

lores que independem da cor da pele. 0 trabalho

conclui que em uma sociedade como a brasileira,

em que a pobreza se confunde com a negritude,

a instituicao de medidas nas quais a cor da pele

seja 0 unico fator levado em consideracao nao ira
alcancar 0 intuito desejado, Pretender tao-somen

te copiar 0 modelo utilizado alhures ese furtar it
analise efetiva da origem dos problemas raciais.
Diante deste panorama, a eficacia da assimilacao

de programas formulados por outros paises seria,

quando muito, relativa e poderia originar medidas

apenas simbolicas. Acatar pacificamente propostas

de acoes afirmativas poderia trazer consequencias
desastrosas, acirrando os conflitos raciais no Brasil,

ao inves de combate-Ios,

Palavras-chave

Acoes Afirmativas. Racas, Cotas Raciais, Negro,

Racismo. Tribunal Racial, Mito da Democracia

Racial. Principio da Proporcionalidade.

Abstract

From an interdisciplinary study, the necessity
of affirmative actions based on race is examined, or

if, in contrary, the discussion is alien to the Brazil

ian reality and based solely on the fascination of
the results achieved in the North American model,

thus ignoring structural differences between the

country responsible for creating such race poli

cies - USA - and the country seeking the imple
mentation of these actions - Brazil. In the USA,

racial prejudice was a government imposed policy

and the adoption of affirmative programs was a

response to institutional segregation, Also, the un-



constitutionality of"Racial Tribunals", composed
by secretly chosen members adopting confidential
criteria to determine who is black, adopted in some
of the Brazilian universities is construed. Further
more the importance of the "Brazilian Racial De
mocracy" myth, responsible for the foundation of
the national identity and unbiased by skin color
criteria, is analyzed. The article concludes that in
a society as the Brazilian, in which poor and black
are taken as synonyms, the institution of color
based measures will not achieve the desired ef
fects. Therefore, copying the model used abroad is
a simple getaway from a deeper and further analy
sis of the real origins of racial problems. Before this
panorama, the effectiveness of imported programs
would be, at maximum, relative and could lead to
shallow symbolic actions. The peaceful acceptance
of affirmative actions could bring up disastrous
consequences, deepening racial conflicts in Brazil
instead of jousting them.

Keywords

Affirmative Actions. Races. Racial Quotas. Ra
cism. Racial Tribunals. Racial Democracy Myth.

Reasonableness Principle.

1 Introducao

o tema das Acoes Afirmativas desperta muitos
debates e ealvo de discuss6es nem sempre pauta
das pela racionalidade e pela cientificidade. Dificil
se torna, entao, falar sobre urn tema quando este ja
vern impregnado de diversas pre-compreensoes,

acompanhadas, no mais das v1es, por uma postu
ra passional e extremista. Neste artigo, propoe-se
abandonar as posturas ja assumidas sobre 0 assun
to, para a partir dai realizar uma releitura, desta
feita interligando areas de conhecimento dlstintas,
como sao 0 Direito, a Hist6ria e a Sociologia.

o ensaio pretende analisar se existe de fato uma
real necessidade em se adotarem politicas afirma
tivas no Brasil em que a raca esteja entre urn dos
fatores a ser considerado, ou se, do contrario, essa
discussao nos eestranha e apenas decorre de urn
deslumbramento em relacao ao modelo adotado
alhures, muitas vezes esquecendo as diferencas

estruturais entre 0 pais que inspirou a criacao das
politicas positivas para negros - Estados Unidos
- e aquele em que se pretende adota-las - Brasil.
Para tanto, faz-se mister estudar 0 contexto his
t6rico e sociol6gico em que as acoes afirmativas
foram criadas e se desenvolveram. Dai a razao pela
qual faremos uma breve abordagem comparativa
entre os Estados Unidos, pais onde 0 programa
teve inicio, e 0 Brasil.

o estudo enfocara de maneira prioritaria as
acoes afirmativas destinadas aos negros. A am
pliacao dos programas positivos para as outras
minorias, como as mulheres, os indios, os idosos,
as gestantes, os deficientes fisicos e os imigrantes,
decorreu de justificativas diferentes das que em

basaram a criacao dos programas para os negros e
que fogem ao tema a que nos propomos.

o intuito de tecer algumas consideracoes sobre
o assunto decorre da observacao de que a quase
totalidade dos muitos artigos e poucos livros juri
dicos escritos no Brasil nao renova os argumentos
e analisa os programas positivos como se estes fos
sem resultados de uma evolucao 16gica da concre
tizacao do principio da igualdade, partindo-se do
Estado Liberal ao surgimento do Welfare State.
Referida linha de pensamento, no entanto, revela
divers as incongruencias: se a explicacao das acoes
afirmativas estivesse vinculada necessariamente it

concretizacao do principio da igualdade material,
a partir do Estado Social, como explicar 0 fato de
que 0 pais no qual as acoes afirmativas para negros
foram criadas - Estados Unidos - talvez seja 0

exemplo que mais se assemelhe, no mundo, ao mo
delo de Estado Liberal? Por outro lado, se 0 debate
se resumisse it aplicacao do principio da igualdade
material, diversas outras minorias - que tambern
sao alvo de preconceito e de discriminacao no Bra
sil- tambem deveriam ser contempladas por uma
politica de cotas. Dito de outra forma: se consi
derarmos que todo modelo de Estado Social tern
por pressuposto a integracao de todas as minorias
por meio de acoes afirrnativas, deveriamos entao
conviver com a necessidade de implernentacao, em
nosso sistema juridico, de medidas necessarias de
inclusao paraciganos, homossexuais, nordestinos,

nortistas, travestis, transexuais, imigrantes, Teste
munhas de [eova, praticantes de candomble, Hare
Krishnas, dentre outras inumeras minorias reco-
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nhecidas no Brasil. Apesar de todas as minorias
precisarem da protecao estatal contra 0 precon
ceito e contra a discriminacao, nem todo projeto
de inclusao forcada via acao afirmativa podera ser
considerado valido e constitucional, por ofens a a
razoabilidade.

Antes mesmo de se iniciar 0 estudo do terna,
faz-se necessario proceder a uma serie de negati
vas. Isto porque a analise da materia encontra-se
de tal forma capturada pela ideia que mediocre
mente se faz do "politicamente correto" que bas
ta uma simples alusao ao fato de ser contrario as
cotas para imediatamente ser tachado de racista,
reacionario, conservador, quando, obviarnente,
nao e disso que se trata.

Deste modo, nao se discute sobre a constitu
cionalidade de acoes afirmativas, como genero e
como politica necessaria para inclusao de minorias
e para 0 aprimoramento do Estado Social-Demo
cratico, Do contrario: acredita-se que no Brasil
o desenvolvimento de politlcas afirmativas e urn
dos principais caminhos para a construcao de uma
sociedade justa, solidaria, tolerante, plural, diver
sificada. Concretiza-se, assim, a ideia da igualdade
material, de "tratar desigualmente os desiguais na
medida das suas desigualdades", na ja tantas vezes
repetida licao de Rui Barbosa.

Por outro lado, tambem naose discute sobre 0

reconhecimento de que 0 Brasil adota 0 modelo de
Estado Social, que em oposicao ao modelo de Es
tado Liberal, prioriza a integracao das minorias, a
erradicacao da pobreza, a reducao das desigualda
des sociais e regionais, a solidariedade, a harmonia,
a prevalencia do todo em relacao ao individual.

Por fim, niiose ignora a existencia de racismo,
de preconceito e de discrjrninacao contra os negros
na sociedade brasileira~que,como chagas, devem
ser banidas, combatidas e punidas com 0 maximo
de rigor, na orbita individual e na esfera coletiva.

Tais consideracoes se mostram necessarias para
que a primeira vista logo se perceba que nao e a
constitucionalidade de acoes afirmativas, como
genero, ou 0 reconhecimento de que existe pre
conceito, racismo e discriminacao no Brasil 0

que esta em jogo neste debate. Discute-se, aqui,
sobremaneira, se a implernentacao de urn Estado
Racializado, ou, em outras palavras, se 0 Racismo
Institucionalizado, nos moldes em que praticado

nos Estados Unidos, em Ruanda e na Africa do Sui,
em relacao aos negros, bern como na Alemanha,
quanto aos judeus, sera a medida mais adequada,
conveniente, exigivel e ponderada, no Brasil, para
a finalidade a que se prop6e: a construcao de umn

sociedade mais justa, igual e solidaria, a partir da
integracao de todos.

2 Acoes afirmativas. Conceito

Inicialmente, podemos conceituar as a<;6es
afirmativas como urn instrumento ternporario de
politica social, praticado por entidades privadas
ou pelo governo, nos diferentes poderes enos di
versos niveis, por meio do qual se almeja integrar
certo grupo de pessoas a sociedade, objetivando
aumentar a participacao desses individuos sub
-representados em determinadas esferas, nas quais
tradicionalmente permaneceriam alijados.

Procura-se, com tais programas positivos,
promover 0 desenvolvimento de uma sociedade
plural, diversificada, consciente, tolerante as di
ferencas e democratica, uma vez que concederia
espacos relevantes para que as minorias partici
passem da comunidade.

Ao se analisar 0 tema sob a perspectiva de Di
reito Comparado, observa-se que 0 conceito de mi
noria apta a ensejar uma acao positiva estatal difere
em cada Pais. Depende, obviamente, da analise dos
valores historicos, culturais, sociais, econornicos,

politicos e juridicos de cada povo. Podem-se citar
como exemplos de acoes afirmativas implemen
tadas ao redor do mundo medidas relacionadas
a castas, etnias, raca, sexo, opcao sexual, religiao,
origem nacional, deficiencias flsica e mental ou

classe social.
Desta feita, por 0 tema versado neste artigo nao

ser a constitucionalidade, ou nao, de acoes afir
mativas como genero, vamos nos furtar aanalise
kantiana, plat6nica ou idealista acerca da consti
tucionalidade de tais medidas de integracao, pois
acreditamos ser impossivel analisa-las com base
em urn modelo racionalista ideal do principio da
igualdade e independentemente de contexto e de
pre-cornpreensoes.

Em outras palavras, a constitucionalidade,
ou nao, de cada medida afirmativa vai depender,



sobremaneira, da analise do contexte historico
-economlco-social-cultural em que foram imple
mentadas. Nesse sentido, 0 reconhecimento de que
sao validas acoes afirmativas para os aleutes (des
cendentes de esquimos) no Canada, ou a afirrnacao
de que sao constitucionais as medidas de integra
cao para os dalits ("os lntocaveis") na India, nao

podem conduzir a interpretacao de que qualquer
medida afirmativa, para qualquer minoria, evalida

ao redor do mundo! Epreciso observar a questao a
partir da historia de cada comunidade, dentro da
ideia do relativismo cultural e do contextualismo.

Discute-se, aqui, tiio-somente, acerca da cons
titucionalidade de acoes afirmativas baseadas na
rac;a. Em outras palavras: a raca, isoladamente,
pode ser considerada no Brasil um criterio vali
do, legitime, razoavel, constitucional, de diferen

ciacao entre 0 exercicio de direitos dos cidadaos?
Pode-se afirmar que, no Brasil, exclusivamente por
conta da raca, 0 acesso aos direitos fundamentais

enegado aos negros? Tambern aos negros ricos
evedado 0 exercicio de direitos fundamentais?
Ou tais direitos nao conseguem ser exercidos em
sua amplitude porque atrelado a questao racial
encontra-se, sobretudo, um problema econ6mico?

Os defensores dos programas afirmativos racia
listas procuram justificar a opcao por tais medidas
a partir, basicamente, da teoria da Iustica Compen
satoria, que se lastreia na retificacao de injusticas
ou de falhas cometidas contra individuos no passa
do. 0 fundamento deste principio erelativamente
simples: quando uma parte lesiona a outra, tem
o dever de reparar 0 dano, retornando a vitima a
situacao que se encontrava antes de sofrer a lesao.

Por meio desta teoria, assevera-se que 0 obje

tivo dos programas afirmati~spara os afro-des
cendentes seria 0 de promover 0 resgate da divida
historica que os brancos possuem em relacao aos
negros por have-los submetidos a escravidao"

2 Como urn exemploda tentatlva de utilizaciio da teorta de justice

compensat6ria no Brasil, temos 0 Projeto de Lei 3.198/2000,
de autoria do entao Deputado Paulo Palm, 110 qual se preve
uma compensacao a ser paga a cada 11m dos desccndentes de
escravos no Brasil 110 valor de R$102.000,ao (cento c dais mil
reais). 0 interessante edestacar que nao ha no projeto qualquer

mencao de como essa receita seria obtida. E, sobretudo, nao

hi disciplina no projeto sobre como se fara a prova de quem

poderia ser considerado descendente de escravos no Pais. Em
um Pais altamente miscigenado, como 0 Brasil, a aposta em

o problema da adocao dessa teoria para justifi
car a imposicao de politicas afirmativas racialistas
eque se afigura deveras complicado responsabili
zar, no presente, os brancos descendentes de pes
soas que, em um passado remoto, praticaram a
escravidao. Ademais, epraticamente impossivel,
em um pais miscigenado como 0 Brasil, identificar
quem seriam os beneficiarios legitimos do progra
ma compensatorio, ja que os negros de hoje nao
foram as vitimas e eventualmente podem descen
der de negros que tiveram escravos ou que jamais
foram escravizados. Culpar pessoas inocentes pela
pratica de atos dos quais discordam radicalmente
parece promover a injustica, em vez de procurar
alcancar a eqiiidade.

Assim, a teoria cornpensatoria nao pode ter es
pac;oquando os individuos que sao tratados como
um grupo - 0 dos descendentes dos antigos se
nhores escravocratas - nao endossaram as atitu
des em relacao as quais serao responsabilizados ou,
entao, nao exerceram qualquer tipo de controle em
relacao a elas. Por outro lado, por meio da ideia
de justica cornpensatoria, a reparacao seria efeti-

medidas como estas representaria gastar 0 equivalente a sete
vezes 0 valor do Produto Interne Bruto (PIB) do Brasil. Segundo

os dados do Censo de 2000, os afro-descendentes se constituem

em 44% da populacao, 0 que em termos absolutos significa,

aproximadamente, 75 milh6es de pessoas. A indenizacao

proposta por Paulo Paim simplesmente atingiria urn montante
de 7.650.000.000.000, ou seja, 7 trilh6es e 650 mtlhoes de rea is.

Ora, considerando que 0 PIB do Brasil esta na ordem de 1

tnlhdo, seria preciso unir a riqueza de sete paises do porte do

Brasil para poder saldar a dlvida, acaso a proposta vire lei. Assim
preve 0 projeto: "cAPITULO III. Do Direito a Indenizacdo aos

Descendentes Afro-Brastletros. Artigo 14:0 resgate da cidadania

dos descendentes de africanos escravizados no Brasil se fani com

provtdenclas educacionais, culturais e materiais refertdas na

presente lei. § 1°_ A Uniao pagara, a titulo de reparacao, a cada

urn dos descendentes de africanos escravizados no Brasil 0 valor

equivalente a RS102.000,00 (cento e dots mil reais). § 2°_ Terao

direito a este valor material todos os descendentes de africanos

escravlzados no Brasil nascidos ate a data de publlcacao da
presente lei. § 3° - 0 Governo, na esfera federal, estadual e

municipal, assegurara a presenca do descendente de africano

nas escolas publtcas, em todos os niveis. § 4° - 0 Govemo

providenciara politicas compensatorlas para os descendentes

de africanos escravizados, executando a declaracao de das
terras remanescentes de quilombos, reforma nos curriculos,

assegurando politicas de emprego, direito a imagem e acesso

a midia, assim realizando politicas habitacionais em centros
urbanos. § 5° - Compete a Uniao, 0 onus da prova contestat6ria

as retvtndtcacees de reparacoes propostas individual ou

coletivamente pelos descendentes de africanos escravizados no
Brasil".
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vada para aqueles que nao sofreram diretamente
o dano. Ofendem-se, deste modo, ideias minimas

e elementares da responsabilidade civil. No mes

mo sentido, 0 constitucionalista norte-americano
Fiscus adverte':

Mals especificamente, hi duas objecoes rela

cionadas ao argumento da justlca compensa

toria para as acoesafirmativas. Elas sao funda

mentadas nos principios complementares de

que a compensacao deveria ser paga apessoa

prejudicadae de que deveriaser pago par aque

le que ocasionou 0 dana. Programas de acoes

afirmativas baseados na justica compensat6ria

fracassarn, pelo primeiro princfpio, de varias

maneiras. Sustentar que os descendentes de

milhbes de negros lesionados ao longo de nossa

historia tem direito acompensacao, peloprejuizo

ocasionado aosseus ancestrais em um passado

longinquo, eviolara ptimeiro principia da justi

fa compensatoria, que assujeitosda compellsa

~c10 sejam aqueles verdadeiramente prejudicados.
(...)[ustificar a,6esafirmativas em termosdejus

ticacompensatoria euma opctio extremamente

infeliz.Essa justificativa eproblernatica, nestes

casos, e suas vulnerabilidades foram agarradas

pelos criticos - inclusive, e talvezde modo mais

importante, peIasJustices da Suprema Corte 
para desacreditar as acoes afirmativas. Argu

mentos de justica compensat6ria, no contexte

das acoes afirmativas, VaG de encontro anossa

forte e arraigada oposicao geral as responsabi

lidades de grupa e aas direitas de urn grupa 

castigando ou recompensando urn individuo

sirnplesrnente porque ele ou ela pertence a urn

determinado grupo.
5

~.

Assim, politicas indenizat6rias para reparar a

dfvida hist6rica da sociedade em relacao a deter

minadas categarias nao seriam legitimas porque,

em termas de cornpensacao pela dano sofrido, so

mente aqueles que forarn diretamente lesionados

poderiam pleitear a reparacao correspondente e
contra quem efetivamente ocasionou 0 prejuizo.

3 FISCUS, Ronald J. Tile ConstitutionalLogicofAffirmativeAction.
Edited by Stephen L Wasby; Foreword by Stanley Fish. Durham

and London: Duke University Press, 1992, p- 9 e 10. Traducao
livre.

Por outro lado, se acaso adotassemos a teoria de
que a cornpensacao poderia evoluir no tempo e no

espayO e se constituir em uma verdadeira heran,
ya maldita para a sociedade em geral, 0 exerddo

da ret6rica nos levaria a argumentos teratol6gi
cos, como tentar abracar essa tese em relacao a

qualquer forma hist6rica de opressao, e, assim,
acreditarmos que ate mesmo paises inteiros, que

foram colonizados elou oprimidos, poderiam exi

gir politicas compensat6rias por parte dos paises

colonizadores e/ou opressores.

Desse modo, almejar dividir com as pessoas

de hoje a obrigacao de reparar os erros e as falhas

cometidas pelos ancestrais poderia ensejar urn

perigoso jogo de responsabilizacao ad infinitum,
baseado em pedidos igualmente absurdos. Em

sendo assim, por que nao pleitearmos indeniza

yao a Portugal, devido it espoliacao das riquezas

brasileiras - acucar, cafe, tabaco, minerios, ouro

e diamantes? Por que nao direcionarmos a Por

tugal e it Inglaterra a indenizacao a ser devida aos

afro-descendentes, ja que foram os portugueses e

ingleses quem organizaram 0 trafico de escravos

e a escravidao no Brasil? Poderiamos ainda plei

tear indenizacao dos holandeses, que esbulharam

o Nordeste, especialmente Pernambuco. E dos

franceses, que invadiram 0 Pais diversas vezes,

chegando a formar a Franca Antartica, no Rio de

Janeiro e a Franca Equinocial, no Maranhao.

Com efeito, de nada adiantaria pleitear ressar

cimento, nesses termos, porque a resposta, se eque

chegariamos a ter qualquer tipo de reacao diversa

da solene ignorancia a tresloucados pedidos, se

ria unissona: "nao podemos ser responsabilizados

hoje por urn fato cometido ha quinhentos anos".

Epreciso entender que 0 que esta em jogo com
a implernentacao das cotas raciais nao sao os hor

rores praticados quando da escravidao negra. 0

sofrimento que 0 povo africano e os afro-descen

dentes viveram com 0 trabalho escravo, uma das

forrnas mais cruets de exploracao, as humilhacoes

de terem sido dominados, a quantidade de vidas

desperdicadas em nome do trafico de pessoas e 0

consequente desenvolvimento de urn comercio

humane rentavel sao fatos inegaveis e que jamais

pcderao ser esquecidos pela humanidade.

Todavia, mesmo sem olvidar 0 drama vivido

pelos negros no passado, 0 que precisamos anali-



sar, agora, e se 0 modo pelo qual se desenvolveram
as relacocs raciais no Brasil desde a escravidao,
passando pelo processo abolicionista, ate chegar
mos asituacao atual, originaram uma sociedade
na qual a cor da pele se constitui na razao exclu
siva para a baixa representatividade dos negros
nas esferas sociais mais elevadas, ou, entao, se 0

preconceito e a discriminacao em face da cor fun
cionam como apenas uma das variaveis, dentro
de urn complexo de razoes, nas quais se destaca,
infelizmente, a precaria situacao econ6mica viven
ciada pelos negros brasileiros.

3 Sobre a inexistencla de racas. 0
racismo e a opcao pela escravldao
negra. A criacao de tribunais raciais
para lrnplernentacao de cotas para
negros

Geneticamente, racas nao existem. Nos ultimos
30 anos estabeleceu-se urn consenso entre os cien
tistas: os homens sao todos iguais ou, como diria 0

geneticista Sergio Pena, os homens sao igualmente
diferentes.

Desde 1972, a partir dos estudos de Richard
Lewontin", geneticista de Harvard, 0 que a cien
cia diz e que as diferencas entre individuos de

urn mesmo grupo serao sempre maiores do que
as diferencas entre os dois grupos, considerados
em seu conjunto. Tomando negros e brancos, por
exemplo: no grupo dos negros, havera individuos
altos, baixos, inteligentes, menos inteligentes, des
tros, canhotos, com propensao a doencas cardia
cas) com protecao genetica contra 0 cancer, com

propensao genetica ao cancy etc. No grupo de
brancos, igualmente, haven! individuos altos, bai
xos, inteligentes, menos inteligentes, destros, ca
nhotos, com propensao a doencas cardiacas, com
protecao genetica contra 0 cancer, com propensao
genetica ao cancer etc. Ou seja, no interior de cada
grupo, a diversidade de individuos e grande, mas
ela se repete nos dois conjuntos. A unica coisa que
vai variar entre os do is grupos e a cor da pele, 0

4Nessa linha ver em KAMEL, Ali. Nao somas racistas. Uma rea
rao (lOS que querem nos tmnsformar numn naftlo bicotor. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p. 44 e 55.

formato do nariz e a textura do cabelo, e, mesmo
assim, apenas porque os dois grupos jil foram se
lecionados a partir dessas diferencas, Em tudo 0

mais, os dois grupos sao iguais.
o genoma humano e composto de 20 mil ge

nes. As diferencas mais aparentes (cor da pele, tex
tura dos cabelos, formato do nariz) sao determina
das por urn conjunto de genes insignificantemente
pequeno se comparado a todos os genes humanos.
Para sermos exatos, as diferencas entre urn branco
nordico e urn negro africano compreendem ape
nas a uma fracao de 0,005 do genoma humano.
Em outras palavras, toda a discussiio racial gravita

em torno de apenas 0,035% do genoma. Por essa
razao, a imensa maioria dos geneticistas e peremp
toria: no que diz respeito aos homens, a genetica
nao autoriza falar em racas. Segundo 0 geneticista
Craig Venter, 0 primeiro a descrever a sequencia
do genoma humano, "raca e urn conceito social,
nao urn conceito cientifico".

Desde a total decodificacao do genoma huma
no, ocorrida em 2003, fruto do Projeto Genoma

Humano, a ideia de Raca, portanto, subsiste apenas
por construcao cultural e ideologica. No entanto,
no Brasil dos ultimos anos, alguns parecem ter se
esquecido disto e tern revivido esse conceito com
o proposito de melhorar as condicoes de vida de
grupos populacionais, como se a unica explica
cao possivel para as desigualdades relacionadas
a brancos e negros estivesse relacionada acor.
Acontece que onde quer que 0 conceito de raca
tenha prevalecido como politica de Estado, anta
gonismos insuperavcis surgiram entre as grupos,
que passaram a se identificar a partir de culturas
paralelas, com a criacao de valores, pensamentos e
identidades distintas e segregadas, como veremos

a seguir.
Sobre a inexistencia de rac;as foi uma das mais

primorosas decis6es que 0 Supremo Tribunal Fe
deral proferiu. Na ementa do julgamento do HC
82.424, os ministros assim se expressaram:

3. Raca humana. Subdivisao. Inexistencia. Com

a definicao e 0 mapeamento do genoma hu

mano, cientificamente nao existem distincoes

entre as hornens, seja pela segrnentacao da
pele, formato dos olhos, altura, pelos au par
quaisquer outras caracteristicas fisicas, visto

que todos se qualificam como especie humana.
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Nao ha diferencas biologicas entre os seres hu

manos. Na essencia sao todos iguais. 4. Raca e

racismo, A divisao dossereshumanos em racas

resulta de um processo de conteudomeramente

politico-social. Dessepressuposto origina-se 0

racismcque, por sua vez, gera a discriminacao

e 0 preconceito segregacionista.

Acontece que, diferentemente do que apontado

pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, na
ocasiao, DaO foi a divisao dos seres humanos em

racas 0 que justificou 0 racismo, mas justarnente

o seu opostol 0 racismo, au seja, a crenr;a injun
dada na superioridade de uns sabre outros [o! a

que motivou, ao longo da historia, a tentativa de

classificacao.
A necessidade de justificar a superioridade ra

cial de uns sobre outros foi, sobretudo, importante

para, no seculo XVI, legitimar 0 cornercio mais

rentavel que ja se teve noticia na humanidade: 0

trafico de escravos. Entretanto, verdadeiramente

foram as lueras do trafico que justificaram a opcao
pe/a escravidiio negra' e nao a cor da pe/e au qual

quer outra teoria pseudocientifica que procurasse
demonstrar a inferioridade da rara.

A opcao por este tipo de mao-de-obra nao se

explica historicamente a partir de nenhuma das

formas de servidao encontradas no rnundo antigo,

quando a submissao era vista como um corolario

natural das guerras, de modo que a vitoria de urn
povo sobre outro significava a escravizacao deste.

Diferenternente da escravidao operante no seculo

XVI, na Idade Classica a escravidao se justificava

como uma servidao imposta aos derrotados das

batalhas e nao encontrava justificativa seja por

criterios de raca ou de classes.
~ ~

E importante repetir: fatores econornicos jus-

tificaram a opcao pelo escravo negro. 0 lucro

auferido pela Metropole, detentora do monopo

lio do cornercio de escravos para a Colonia, nao

5Nesse tom, conclut Fernando Novnis: "Paradoxalmcnte, ea par

tir do trafico negrclro que se pode en tender a escraviddo afri

cana colonial, e nao 0 contrario", NOVAIS, Fernando. iistrutura

e Dinamica do Antigo Sistema Colonial. Seculos XVI-XVIII. 4a

ed. Sao Paulo: Brastliense 1986: p. 89; na mesma linha, GOREN

DER, Jacob. 0 Escravismo Colonial. 2" reimpressao da 6aed. Sao

Paulo: Atka, 2001, p. 129; CALMON, Pedro. Htstorla Social do

Brasil. Espfrito da Sociedade Imperial. Vol. 2. Sao Paulo: Martins

Fontes. (Tcmas Brasileiros), 2002: P: 109 e ss.

aconteceria se no Brasil, por exemplo, tivesse sido

admitida a escravizacao do indio. Durante mui
to tempo, a historiografia nacional encampava a

ideia de que os indios seriam preguicosos demais

e que os negros seriam mais aptos ao trabalho.

A historiografia moderna, no en tanto, discorda

radicalmente des sa visao simplista do passado e
destaca que se por acaso a escravidao dos indios

possibilitasse maiores lueros para Portugal, nao

haveria razao humanitaria que impedisse a metro
pole de proceder com os indios da mesma maneira

como que escravizou as negros",
Por outro lado, podemos destacar inumeros fa

teres que, em nossa historia, resultaramem intensa
mtscigenacao: 0 fato de havermos sido colonizados

durante largo periodo de tempo por portugueses

brancos que chegaram aColonia sem a familia,

o que resultou ern intensa miscigenacao com as
indias e com as negras; a circunstancia de termos
adotado a escravidao negra precocemente (1534)

e 0 fato de sermos uma nacao de maioria catolica,

que nao admite 0 divorcio (0 que fez com que as

mulheres brancas portuguesas, quando tardia

mente chegaram ao Brasil, tivessem de "aceitar"

a infidelidade dos maridos).

Nessa linha, revela-se praticamente impossi

vel, diante do alto grau de miscigenacao do povo

brasileiro, desenvolver um criterio objetivo para

fins de determinar quem e negro no Pais. Sobre a
possibilidade de se determinar cientificamente um

grau minimo de africanidade para cada brasileiro,

a ponto de legitimar os descendentes de africanos

a serem beneficiados por politicas afirmativas, a

explicacao do Professor Sergio Pena e deveras pre

cisa, e, por isso, merece a transcricao:

A ancestralidade, apes as avances do Proje

to Genoma Humano, pode ser quantlflcada

60 Precc de venda de um indio era muito inferior ao valor de um

escravo negro. Simonsen elucida que enquanto os indios valiam

entre4.000 a 70.000 reis, os negros vuliam entre 50.000 a 300.000

reis. (SIMONSEN, Roberto. Histeria Bconomica do Brasil. 1500

1820.2 Tomos. Sao Paulo: Companhia Edttora Nacional, 1937, p.

199). Se a metropole deixasse ao Ilvre-arbltrlo dos senhores de

engenho a opcao de uttltzarem, ou nao, a mao-de-obra Indigene,
multo provavelmcnte seria esta a primeira opcao considerada,

porquanto os custos com a aqutsicao sertam multo Inferlores it
compra dos escravos afrtcanos - e, certamente, nem as fugas para

as florestas ou as doencas transmitidas para os indios sertam lm

peditivos desse proieto.



objetivamente. Implementamos em nosso

laboratorio exames de marcadores de DNA

que permitem calcular urn fndice de Ances

tralidade Africana, ou seja, estimar, para cada

genoma humano, qual proporcao se originou

na Africa. Recentemente publicamos C...) urn

estudo dernonstrando que no Brasil, em nivel

individual, a cor de urn individuo (...) tem mui

to baixa correlap:iocom 0 lndice de Ancestrali

dade Africana. Isso quer dizer que, em nosso
pais, a classificacao morfologica como bran

co, preto ou pardo significa pouco em terrnos

gen6rnicos e geograficos, ernbora a aparencia

fisica seja muito valorizada socialmente. A

interpretacao dos achados de nossa pesquisa

eque a populacao brasileira atingiu um nivel

muito elevado de mistura genica. A esmagado

ra maioria dos brasileiros tern algum grau de

ancestralidade genomica africana. Poderia a

nossa nova capacidade de quantificar objeti

vamente, atraves de estudos genomicos, 0 grau

de ancestralidade africana para cada individuo

fornecer urn criterio cientifico para avaliar a

afro-descendencia] A minha resposta e urn

enfatico nao, Tentar usar testes gen6micos de

DNA para tal, seria impor criterios qualitativos

a uma variavel que eessencialmente quanti

tativa e continua. A definicao sobre quem e
negro ou afro-descendente no Brasil tera for

cosamente de ser resolvida na arena politica,

Do ponto de vista biol6gico, a pergunta nem
fazsentido'. (g.n).

o trabalho desenvolvido pelo geneticista pa
rece confirmar a tese de Gilberto Freyre de que a
populacao brasileira e uma Il,listura de tres gru
pos: 0 europeu, 0 indio e 0 africano. Dessa forma,
a intensa miscigenacao brasileira terminaria por
colocar em duvida a eficacia de programas afir
mativos nos quais a raca funeione como criterio
exclusivo, porque nao haveria como determinar
quem, objetivamente, e negro no Brasil.

Ainda nesse sentido, importa meneionar rele
vante pesquisa coordenada pelo professor gene-

7 PENA, Sergio. Os Multiples Significados da Palavra Raca. Failla
de SiloPaulo, Sao Paulo. Opiniao. 'Iendencias e Debates, 1998, p.

1 a 3.

tieista Sergio Pena e realizada em lideres negros
brasileiros, a pedido da BBC Brasil. Na ocasiao,
observou-se que, no Brasil, a aparencia de uma
pessoa diz muito pouco em relacao it sua ances
tralidade.O sambista Neguinho da Beija-Flor, por
exemplo, possui 67,1%8 de ascendencia europeia,
A mesma coisa pode ser afirmada em relacao it
ginasta Daiane dos Santos' e it atriz da Rede Glo
bo Ildi Silva'", nas quais a ascendencia europeia e
maior do que a africana. Assim, no Brasil, ha bran
cos na aparencia que silo africanas na ancestrali
dade. E hd negros, na aparencia, que siloeurapeus
na ascendencia!

o professor Sergio Pena, no estudo denomina
do Retrata Molecular do Brasil, chegou it conclu
sao de que, alern dos 44% dos individuos autode
clarados pretos e pardos, existem no Brasil mais
30% de afro-descendentes, dentre aqueles que se
declararam brancos, por conterem no DNA a an
cestralidade africana, prineipalmente a materna
(a medicina comprova a hist6ria de miscigenacao
precoce).

o trabalho realizado por Pena questionou as
estatisticas sobre a composicao etnica do Pais. Isto
porque, de acordo com os dados apresentados pelo
IBGE no ano de 2000, os brancos seriam 54% da
populacao, mas, it luz das conclusoes de Pena, esse
numero seria uma imprecisao, porque muitos dos
que se declararam brancos, migrariam para a ca
tegoria de mesticos, se 0 DNA fosse decodificado.
Do universo de supostos bran cos brasileiros, apro
ximadamente 28 milhoes portam heranca genetica
indigena e 24 milhoes carregam DNA de negros.
Portanto, apenas 34 milhoes de brasileiros seriam,
de fato, brancos puros, segundo padroes geneticos,
o que corresponderia a apenas 20% da populacao
brasileira, pelo Censo de 2000.

Assim, retroceder a criterios objetivos de analise
de ancestralidade genomica, a partir do exame de

SDispontvel em http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/
story/200710S/070424_dna_neguinho_cg.shtml. Acesso em 13
de julho de 2009.

9Disponivel em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/
story/200710S/070409_dna_daiane_cg.shtml. Acesso em 13 de
julho de 2009.

10 Dlsponivel em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/
story/200710S/070S14_dna_ildisilva_cg.shtml. Acesso em 13 de
julho de 2009.
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DNA, a fun de identificar quem de fato e100%bran

co no Brasil- e, portanto, nao-sujeito aos beneficios

da medida - seria a {micaforma de implementar co

tas raciais de maneira indene de duvidas, No entanto,

ha de se questionar: a bonus da implementacao da

medida justifica os onus de realizarmos exames de
marcadores geneticos de ancestralidade nos interes

sados? Precisamos pagar este pre<;O para alcancarrnos

uma sociedade tolerante e solidarla? A opcao pela

execucao desta medida ofen deria, sobremaneira, 0

subprincipio da ponderacao de valores, contido no

principia da proporcionalidade, conforme veremos

melhor adiante,

Deste modo, diante da inexlstencia de racas,

do ponto de vista biol6gico e a partir do alto grau

de miscigenacao do povo brasileiro, configura-se

um verdadeiro exercicio de loteria a definicao de

quem venha a ser efetivamente afro-descendente

no Brasil.

Por oportuno, relernbre-se que a classificacao

"racial" do IBGE nunca reconheceu a categoria

"negro". As possibilidades sao: branco, preto, par

do, indigena e amarelo. Se do ponto de vista da

aparencia po de ser relativamente facil identificar

o fen6tipo preto, 0 mesmo nao pode ser dito em

relacao ao pardo. E entao vem a duvida: como

impor a lrmitacao a direito fundamental tao im

portante, como a educacao, sem qualquer lastro

de objetividade?

Para tentar dar solucao a tal impasse, algu

mas universidades e orgaos publicos resolveram

entao implementar "Tribunais" ou "Cornissoes"

para atestar a "raca" de cada indivtduo ". Em

outras palavras, em pleno seculo XXI, a fim de

proceder it insustentavel politica de cotas raciais,

ressuscitaram-se ideais nazistas de que epossivel

que alguns "predestinados'' consigam definir a que

"raca" alguem pertence.

Infinitos sao os questionamentos possiveis em

relacao aos crlterios segregat6rios de definicao

racial utilizados por tais cornissoes raciais. Por

exemplo:

II Dentre outros, foram instituidos "Tribunais Raciais" na Uni

versidade de Brasilia - UnB; na Universidade Estadual do Mato

Grosso do Sul- UEMS; na Universidade Federal de Santa Maria

- UFSM; na Untversidade Federal do Parana - UFPR; no Ins

tituto Rio Branco - IrBR e pelo Tribunal de Iustlca do Parana

- TJPR, para as cotas em concurso ao cargo de juiz (2009).

• Quantos par cento de ancestralidade africana
faz alguem ser considerado negro?

• E se a pessoa for negra na ancestralidade, mas
branca na aparencia, isso faz com ela tamben,

possa ser beneficiaria da medida?

• Ese 0 individuo negro estrangeiro tiver aca
bado de chegar ao Brasil para aqui ser resi

dente, ele tambern pode ser beneficiario da

politica?

E se 0 negro nao descender de escravos, terti

direito?

• Eo negro que nunca tiver sofrido precon

ceito nem discriminacao podera ter acesso

privilegiado?

• Eo negro que descender de negros que pos
suiram escravos, tambern pcdera ser benefi

ciario da politica?

E 0 negro que descender de negros que ja
mais foram escravizados?

Por outro lado, admitir que uma "Banca Ra

cial", como vem sendo utilizado por exemplo,

na UnB12, decida quem enegro no Brasil, utili

zando-se de criterios arbitrarios e ilegitimos, las

treado em perguntas do tipo "Yoce ja namorou

um negro?"; "v oce ja participou de passeatas
em favor da causa negra?", conforme veremos
melhor a seguir, parece-nos totalmente ofensi

vo ao artigo 37, caput, da Constituicao Federal,

no que concerne aos principios da igualdade,

da moralidade, da publicidade e da legalidade.

Podemos ainda enumerar violacao a diversos

preceitos constitucionais com a instituicao da

referida Comissao Racial: 0 artigo 1", incise III
(dignidade da pessaa humana), 0 artigo 5', inciso
XXXllI (direito it informacao dos orgaos publi

cos, ja que ninguern sabe os criterios por meio

dos quais a Banca escolhera os "eleitos" que con

seguirao ter acesso it Universidade Publica, nem

mesmo se sabe a cornposicao de tal Banca Racial

secreta), 0 inciso XLll (vedacao do racismo) e

£IV (devido processo legal - principio da pro

porcionalidade, nos subprincipios da adequacao,

exigibilidade e ponderacao), alern dos artigos
205 (direito universal it educacao), 206, caput e
inciso I (igualdade nas condicoes de acesso ao

ensino), 207 (autonomia universitaria, ja que

12Item 7.3, do Edital Vestibular 2/2009, CESPE/UnB.



tal principio encontra limites na necessidade de
combater 0 racismo e no respeito ao principio
do merito academico, previsto no artigo 208,
inciso V, que determina ser 0 acesso aos niveis
mais elevados do ensino e da pesquisa de acordo
com a capacidade de cada urn). Atinge-se, em
suma, 0 pr6prio principio Republicano!

Com efeito, sabe-se que a autonomia uni
versitaria prevista no artigo 208, inciso V, da
Constituicao Federal, garante aos dirigentes da
Universidade poderes amplos de administracao,
planejamento e utilizacao dos recursos investidos.
Entretanto, a autonomia universitarla nao pode
ser compreendida como urn direito absoluto, de
maneira que nao pode significar que os dirigentes
e professores possam fazer 0 que bern entenderem
na instituicao, Nesses termos, tambem os dirigen
tes deverao observar os principios constitucionais
da proporcionalidade, da razoabilidade, da legali
dade, da publicidade, da impessoalidade, da mora
lidade, do merito e do acesso universal.

A questao que se levanta nao e superficial: se
nao se pode definir objetivamente, sem margem de
duvidas, os verdadeiros beneficiaries de determi
nada politica publica, entao sua eficacia sera nula
e meramente simb6lica.

4 0 perigo da importacao de modelos.
o exemplo dos Estados Unidos da
America

4.1 Os Estados Unidos da America -
a segrega~ao como politica de Estado
as Leis Jim Crow.Acrlacao das A~6es
Afirmativascomomedidasdeinclusaopara

negros '"
As diferentes formas de colonizacao realizadas

no Brasil enos Estados Unidos geraram conse
quencias importantes quanta ao modo segundo 0

qual se desenvolveram as relacoes raciais em cada
urn dos paises. A despeito de essa analise ser de
suma importancia para 0 estudo das acoes afirma
tivas, para sabermos se 0 problema da integracao
do negro no Brasil tern conteudo exclusivamente
racial tal como ocorrera nos EUA, espantosamente
o estudo da hist6ria de cada pais vern sendo re
legado a segundo plano pelos juristas nacionais,

que tradicionalmente escrevem a favor da simples
necessidade de importacao do modelo.

Profundas foram as diferencas quanta a colo
nizacao efetuada por Portugal e pela Inglaterra,
o que influenciou decisivamente a formacao do
povo brasileiro e do estadunidense. No Brasil, por
exemplo, a miscigenacao entre as racas decorreu
de urn processo natural, devido a forma como se
processou a colonizacao. Nos Estados Unidos, di
ferentemente, a miscigenacao foi combatida e a
separacao entre brancos e negros, estimulada, pela
sociedade e pelos Poderes Judiciario, Legislativo e
Executivo, em seus diferentes niveis.

A colonizacao feita por ingleses nos EUA foi
realizada no intuito de povoar a terra, originando
nucleos familiares. Mudancas estruturais na Ingla
terra haviam ocorrido, devido ao estabelecimento
das manufaturas e conseqilente cercamento dos
campos, 0 que, aliado aos conflitos religiosos, fi
zeram com que houvesse uma multiplicidade de
pessoas avidas a sair do pais e a obter ocupacoes.
o sucesso dessa empreitada colonizadora pode ser
explicado ainda por outros fatores, como clima
semelhante a ensejar 0 minifiindio e a policultura,
e religiiio protestante, a glorificar a etica do tra
balho e a recompensa ao esforco individual. As
condicoes em que se desenvolveu a colonizacao
nos Estados Unidos geram uma serie de ilacoes
no que tange a questao racial.

Primeiro, porque a colonizacao efetuada por
familias fez com que nao houvesse nos Estados
Unidos uma forte miscigenacao, da maneira como
foi conhecida no Brasil - nao havia carencia de
mulheres. Segundo, porque 0 estabelecimento da
mao-de-obra escrava somente teve inicio efetivo a
partir do seculo XVIII, ate entao, contava-se com
o trabalho dos brancos. Terceiro, porque a religiiio
protestante admitia 0 div6rcio, logo, as mulheres
era garantido 0 direito de se divorciarem dos mari
dos que, eventualmente, praticassem a infidelidade
com as negras, 0 que dificultou a miscigenacao,

No Brasil,a colonizacao realizada por Portugal
nos fez herdar caracteristicas ja presentes naquele
reino, em todos os aspectos da vida social. Como
ja mencionado, nao havia em Portugal exceden
te populacional apto a promover a colonizacao.
Quando esta foi finalmente efetuada, realizou
-se apenas por homens brancos, 0 que propiciou
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intenso caldeamento com as mulheres negras e
as indigenas. Nao e a toa que 0 geneticista Sergio
Pena conseguiu identificar que a matrilinhagem
genomica, na analise do DNA dos brasileiros, e
predominantemente africana e amerindia. A par
desse aspecto, a Religiao Cat6lica nao admitia
o divorcio, 0 que facilitou a miscigenacao, pois
em um Estado Cat6lico as mulheres so era dado
resignarem-se.

Outra distincao importante entre 0 Brasil e
os Estados Unidos pode ser observada quanto ao
modo em que se desenvolveu 0 processo abolicio
nista. No Brasil, a abolicao decorreu de necessida
de ecoriomica premente relativaaescassez da mao
-de-obra. A par desse aspecto, a existencia de uma
quantidade corisideravel de negros livres - 90%"
anteriormente a abolicao fez com que a insercao
desses na sociedade ocorresse de maneira paula
tina e gradual, de modo que a abolicao, quando
aconteceu, nao gerou grande transforrnacao na
sociedade.

Apos a aquisicao da liberdade, nao houve re
patriacao para a Africa, tal qual ocorreu nos EUA,

nem restricoes para que os negros ocupassem de
tenninados cargos ou empregos, ou que freqiien
tass em certos lugares. Do contrario, aqueles que
conseguiram qualificacao puderam ocupar cargos
de prestigio. A proposito, no Brasil, a assuncao
de postos socia is relevantes por negros era pratica
usual mesmo antes da abolicao, como demonstra
a Ordem de 1731, emanada por D. [oao V. Por
meio desta, 0 Rei conferiu poderes ao Governa
dor da Capitania de Pernambuco, Duarte Perei
ra, para que empossasse um negro no cargo de
Procurador-Geral da Coroa, de grande prestigio
a epoca, afinnando que a cor nao the servia como
um impedimento para exercer tal funcao,

Em suma: no Brasil, felizmente conseguimos
superar a vergonha da escravidao sem termos
desenvolvido 0 6dio entre as racas. 0 ingresso
lento, porem constante, do negro livre na so

ciedade, preparou a populacao brasileira para

13 AQUINO, Rubim. Sociedade Brasileira: IIIlla Historic. Atra
vcs dos Movirnentos Sociais: da Crise do Escravismo no Apo
gcu do Neoliberalismo. 3' ed. Rio de Janeiro: Record. 2002,

p. 48; PRADO JUNIOR, Cato. Evotucao Potittca do Brasil:
Colonia e Imperio. 2° reimpressao da 2Ia edicao de 1994. Sao
Paulo: Braslltcnse, 2001: p. 99.

a chegada destes no mercado de trabalho. Nao
foi a toa que no Ceara foram os brancos po
bres jangadeiros quenl iniciaram 0 nloviInento
abolicionista, a partir do slogan: "No Cem'" l1aO

entrariio mais carregamentos de escravos!". Da
mesma maneira, ern Sao Paulo, foram os tra
balhadores ferroviarios brancos especialmente
ativos na campanha abolicionista.

De outra maneira, a abolicao da escravatura
estadunidense foi marcada pela maior e mais

violenta guerra pela qual passaram os norte
-americanos, deixando um saldo de 600 mil
mortos. 0 resultado do conflito foi 0 acirra
mento do 6dio. Naquela sociedade, nao havia
uma expressiva quantidade de negros livres
anteriormente a abolicao: 87,5% permaneciam
escravos'" e a coricessao da alforria aos escravos
era praticamente imposslvel: inumeras leis ora
proibiam a libertacao, ora decretavam 0 exilio
forcado para a Africa dos escravos que porven
tura conseguissem a liberdade, ora impunham
pesadas multas para os senhores que concedes
sem a manurnissao.

Ademais, e importante destacar que a socieda
de norte-americana era marcada por uma profun
da cornpeticao individual. Era a chamada terra das
oportunidades, como se referia Tocqueville. Os
negros livres eram considerados arneacas, rivais
a serem afastados ou removidos. Dessa maneira,
a maioria dos operarios brancos nao somente se
absteve de ajudar os negros na campanha aboli
cionista, como, sobretudo, realizou motins para
ataca-Ios, por ve-los como concorrentes nos postos
de emprego.

Quando nos Estados Unidos decretou-se a
abolicao da escravatura, houve a insercao forcada
no mercado de trabalho de um grande numero

de negros livres que passaram a disputar espacos
na sociedade, pela primeira vez, com os brancos.
Aliado a esse fator, a principal razao da Guerra
Civil norte-americana, cujo saldo de mortos em
termos proporcionais a quantidade da popula
cao ate hoje nao foi superado por nenhum outro
conflito, foi 0 impasse provocado pela decisao de

14 FRANKLIN, John Hope. Rafa C Historic. EnsaiosSeiecionadoe
(1938-1988). Traducno de Mauro Gama. Rio de Janeiro: Rocco,

1999, p. 173.



permitir ou nao a permanencia da escravidiio nos
estados do suI do pais.

A incipiente cornpeticao entre negros e brancos
no mercado de trabalho, conjugado com 0 fato de
os negros terem sido considerados os verdadeiros
culpados pela guerra sangrenta que dividiu 0 pais,
gerou um odio racial violento e segregacionista e
fez surgir organizacoes como a Ku Klux Klan e os
Conselhos dos Cidadaos Brancos, que proclama
yam a inferioridade da ra~a negra e a necessidade
de expulsa-los dos Estados Unidos, a fim de dar
inicio a um governo exclusivamente de brancos e
para brancos.

Deste modo, nos Estados Unidos, a segrega
~iio nao foi promovida apenas por organizacoes
particulares, mas, espantosamente, pelo proprio
Estado, por isso que esta e tambem chamada de
segregacao institucionalizada, ou Estado racialista.
Efetuada por meio de leis - que visavam impedir
que brancos e negros freqiientassem os mesmos
ambientes - por meio de decisoes judiciais" 
que reafirmavam a posicao discriminatoria levada
a cabo pelo Governo - e por meio da formacao de

15Nee podemos deixar de menclonar a celebre decisao profe

rida pela Suprema Corte /10 caso Plessy vs. Ferguson (1896),
quando se instituiu a doutrina do "iguals, mas separados".
Neste caso, a Suprema Corte declarou a constitucionalidade
do Bstatuto da Louisiana de 1890, por meio do qual se de

terminou que 0 transporte por estradas de ferro deverla ser

feito por meio de acomodacoes Iguais, mas separadas para as

brancos e para as pessoas de cor. Asstm, seria perfeitamente

constitucional que as negros fossem barrados, se porventura
quisessem vlajar nas areas destinadas aos branCOS, porque 0

principia da igualdade nao significava que as racas deveriam

compartilhar do mesmo espaco flsico. E, ainda, a decisao de

1953, proferida pela Suprema Corte de Oklahoma, no caso
McLaurin v. Oklahoma State Regent for Higher Educations,
que considerou validas as recornepdacoes proferidas pela

Unlversidade para admissao de u-IfY negro no curso de Dou

torado, considerando que nao havta outra universidade que

fosse destinada apenas aos negros. Dentre as providencias
determinadas, destaque-se a ordem de que 0 negro deveria

assistir as aulas sentado em cadeira propria, cercada por uma

grade, em que fosse afixada a frase "reservada para negros".

o assento deverta se situar na ante-sala contigua a sala de
aula. Ainda segundo 0 regulamento, 0 aluno somente pode

ria estudar no mezanino da biblioteca e nao nas mesas da

sala regular de leitura, e, ainda asstm, deveria sentar-se em

uma cadeira especialmente designada. No restaurante, 0 es

tudante deveria fazer as refeicoes em horarlos diferentes dos

brancos, em uma mesa destinada para negros. Tais limita

coes, apesar de parecerem desarrazoadas, convergiam para a

linha de pensamento consolidada anteriormente pela Supre

ma Corte, ao julgar 0 caso Plessy.

um consciente coletivo discriminatorio, caracteri
zado pelo fato de a maior parte da populacao nao
enxergar os dois grupos como iguais e, diuturna
mente, promover a separacao.

Desse modo, a adocao do sistema Jim Crow l 6

no suI dos Estados Unidos trouxe conseqiiencias
muito graves para a realidade negra. Na medida
em que 0 proprio governo institucionalizou a se
gregacao, fez surgir no imaginario nacional a ideia
de que a separacao entre brancos e negros era legal
e legitima, de que nao era correto haver relacoes
entre as racas, nem mesmo de cordialidade. Des
pertou a consciencia das pessoas para a diferenca,
em vez de procurar promover a igualdade.

Durante praticamente um seculo, a segregacao
institucionalizada prevaleceu no sui dos Estados
Unidos. Por meio dela, os negros foram proibidos
de freqiientar as mesmas escolas que os bran cos, de
ter propriedades, de viver em certas vizinhancas,
de obter licencas para trabalhar em determinadas
profissoes, de casar com brancos, de se tornarem
cidadaos, no sentido de votar e ser votado, de tes
temunharem, de ingressarem em lanchonetes, de
beberem agua nos mesmos bebedouros, dentre ou
tras restricoes. Como afirmou 0 historiador Chin:
"Para muitos americanos, desde 0 hospital onde
nasceram ate 0 cemiterio onde foram enterrados,
todas as principais instituicoes sociais eram rigi
damente segregadas pela raca?".

o sistema Jim Crow estabeleceu uma mensa
gem de inferioridade, fixando espa~os diferencia
dos para negros e brancos. Originou-se da neces
sidade de controle pelos brancos daquela massa de
negros livres competindo com eles no mercado de
trabalho, uma vez extinta a escravidiio. Legitimou
-se a partir da ascensao de movimentos sociais or
ganizados que pregavam a inferioridade da ra~a

negra, como a Ku Klux Klan, organizacao racista
que em 1920 chegou a reunir 5 milhoes de mem
bros no pais, dentre os quais 0 Presidente Harry
Truman, governadores, prefeitos, senadores e ou-

16 Denonunacdo conferida as leis racistas, em referenda a urn nu

mero de canto e danca em que cantores brancos se pintavam de

negros e dancavam irnitando macacos.

17 CHIN, Gabriel J. Affirmative action and the Constitution. Affir
mative action beforeconstitutional law, 1964-1977. Vol. I. New

York & London: Garland publishing, Inc., 1998, p. XV. Tradu

~ao livre.
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tras autoridades. Fortaleceu-se com a publicacao
da obra de Thomas Dixon, The Klansman - an
Historical Romance ofKu Klux Klan e no filme
baseado neste romance, The Birth ofa Nation 
de David W. Griffiths, de 1915. Tais obras foram
estrondosos sucessos a epoca - 0 filme chegou a
ser transmitido na Casa Branca - e funcionaram
como poderosos instrumentos para propaganda e
exaltacao da Ku Klux Klan.

As consequencias desse perverso sistema esta
tal em que os direitos dos individuos foram sepa
rados com base em teorias de classificacao racial
nao poderiam ter sido diferentes: a criacao de duas
sociedades paralelas, ados brancos e ados negros,
com identidades, culturas e valores distintos.

Tamanho e 0 grau de incredulidade sobre a
adocao desse sistema nos Estados Unidos de ape
nas 60 anos arras que se faz necessario hoje trans
crever algumas das ementas das leis que existiram
naquela epoca, Eimportante escancarar, sempre
que oportuno, as hip6teses que revelam a que nivel
de estupidez a especie humana ecapaz de chegar.
Eis alguns exemplos de ementas das leis segrega
cionistas nos EUA's:

• Enfermeiras - Nao se pode demandar a
trabalho de enfermeiras para trabalhar em
hospitals, publicos au privados, se houver
pacientes negros;

• Onibus - Todas as estacoes de passageiros
devem ter pontos de espera separados e as
assentos no onibus devem ser separados para
as brancos e para as negros;

• Estradas de Ferro - 0 condutor de cada trem
de passageiros e solicitado a designar cada
passageiro ao carro ou a divisao do carro e
designar a qual ra<;ap passageiro pertence;

• Restaurantes - Sera ilegal conduzir urn res
taurante au outro lugar que sirva comida
na cidade no qual brancos e negros sejam
servidos no mesmo comedo, a nao ser que
as brancos e as pessoas de cor estejam efeti
vamente separados por uma solida divisoria
estendida desde a chao ate a distancia de 2
metros au mais e a nao ser que seja provi-

18 Traducao livre. Dtspontvel em http://www.nps.gov/malu/forte

achers/jim_crow_laws.htm. Acesso em: 12 julho 2009.

denciada uma entrada separada na rua para
cada compartimento;

• Piscinas e Casas de Bilhar - Sera ilegal para
um negro e um branco jogarem juntos, ou
na companhia um do outro, qualquer jogo
na piscina au de bilhar;

• Banheiros Masculinos - Todos as emprega
dares de homens brancos e negros devem
providenciar banheiros separados entre eles;

• Casamentos entre Ra,as - Todos os casamen
tos entre uma pessoa branca e urn negro sao
por meio desta lei para sempre proibidos;

• Educacao - As escolas para criancas brancas
e as escolas para criancas negras devem ser
administradas separadamente.

Observa-se, desse modo, que nos Estados Uni
dos, mesmo apos a abolicao da escravatura, a todos
os negros, ricos ou pobres, era negado 0 exercicio
de inumeros direitos, independentemente da dasse
social ocupada. A aquisicao de direitos, naquela
sociedade, embasava-se na cor do individuo e isso
perdurou ate meados da decada de 196019• Institu
cionalmente, 0 negro era urn cidadao de segunda
dasse. Bern resumiu esse problema 0 professor
de historia norte-americana da Universidade de
Chicago, John Hope Franklin: "0 apoio publico
as escolas segregadas era a verdadeira sintese da
discriminacao, Preponderava 0 ponto de vista de
que virtualmente tudo 0 que se gastasse com as
escolas para negros era um desperdicio, nao so
por serem as negros incapazes de aprender alguma
coisa importante, mas porque a proprio esforco
para educa-los Ihes daria falsas nocoes das suas
capacidades e as estragaria para a seu lugar na
sociedadc'?".

Eimportante ressaltar, entao, que a surgimen
to das acoes afirmativas para negros nos Estados
Unidos decorreu de uma situacao historica e es
pecffica, originada pela discriminacao oficial ate
entao praticada naquele pais e que transforma-

19 Apesar de a decisfio da Suprema Corte no caso Brown vs. Board
of Education ser de 1954, so conseguiu ser coloeada em pratica

em 1969, quando a Corte Constltucional julgou 0 caso Alexan

der v. Holmes County Board of Education, 396 US. 19.

20FRANKLIN, John Hope. 0 Negro depois da Liberdade. In:

WOODWARD, C. Vann. (Org.). Ensaios Comparatives sabrea

Hist6ria Americana. Traducao de Octavlo Mendes Cajado. Sao
Paulo: Cultrlx, 1972, p. 178.



ra a sociedade em urn barril de p6lvora prestes a
explodir a qualquer momento. Criar programas
positivos de integracao forcada com base na ra~a

foi a solucao encontrada pelos governantes para
tentar administrar a crise. Se nenhuma medida
fosse adotada, ou se nada fosse feito para conter 0

animo da populacao segregada quando da eclosao
dos movimentos de Direitos Civis na decada de 60,
ocorreria urn conflito civil de proporcoes incalcu
laveis no territ6rio norte-americano.

Inicialmente propostas como providencias
neutras de combate it discriminacao institucio
nalizada, nos governos de John Kennedy (1961
- 1963) e de Lyndon Johnson (1963 - 1969), a
adocao das acoes afirmativas, com tal significa
do, revelou-se de relativa eficacia. Uma politica
destinada tao-somente a combater a segregacao e
a proibir a discriminacao nao foi suficiente para
acabar com os efeitos perversos da secular sepa
racao institucional. Como afirmou 0 constitucio
nalista Rosenfeld, "uma vez que 0 Estado havia
praticado a segregacao racial, um mero retorno
it politica cega it cor, todavia, nao seria suficiente
para conduzir it integracao'?'.

Urgia a criacao de programas para integrar 0

afro-descendente, a fim de aplainar os movimentos
negros organizados, que protestavam com mais
forca, no final da decada de 60. Criar programas
positivos foi a solucao encontrada pelos governan
tes para tentar administrar a crise, que se inflama
va a partir dos continuos assassinatos provocados
pela Ku Klux Klan, inclusive de criancas negras.

Era preciso dar uma resposta it populacao exal
tada, para que seus representantes tivessem a per
cepcao de que alguma coisa estava sendo realizada
e de que os assassinatos de KJnnedy e de Martin
Luther King", grandes lideres da causa negra, nao
os haviam deixado sozinhos.

21 ROSENFELD, MicheL AffirmativeActionandJustice. A Philoso
phicaland ConstitutionalInquiry. New Havenand London:Yale
University Press, 1991: p. 163. Traducao livre.

22A onda de violencia que se segutu ao assassinate de King
(04/04/1968) fol praticamente incontrolrivel. Em Chicago, Wa

shington, Detroit, Nova York, Boston e em Memphis tropas fe

dera is preclsaram ser chamadasparaconter os animas da popu
lacao revoltada. Inumeras cidadesdecretaramEstadode Defesa.
Mais de 150cidades ficaram em chamase cobertas de sangue. 0
funeral, realizado em Atlanta, reuniu 100 mil pessoas. A perda

fol irreparavel e as demandas se aclrraram, a partirde entao.

Assim, de medidas destinadas inicialmente
apenas a efetivar uma politica cega it cor, as acoes
afirmativas para negros nos Estados Unidos evolu
Iram para urn significado mais ativo, de integracao,
a partir da consciencia da raca, A politica que antes
se propunha cega, passou a enxergar a cor como
urn fator a ser considerado. Desta feita, nao mais
para subjugar os negros, mas para inclui-los.

Uma das ironias sobre a criacao das acoes afir
mativas nos EUA eque estas foram imaginadas e
colocadas em pratica por alguns brancos que es
tavam no poder e nao por negros que idealizaram
as medidas como mecanismo de integracao. Os
principais lideres do movimento negro organizado
nao se manifestaram favoravelmente a tal politica
integracionista e lutaram apenas para combater a
discrirninacao institucionalizada. Martin Luther
King chegou a se manifestar sobre 0 tema, adver
tindo que a adocao de politicas afirmativas seria
contraproducente para 0 movimento negro, por
que nao conseguiria encontrar justificativas dian
te de tantos norte-americanos brancos pobres".
Como afirma Skrentny: "Embora grupos de di
reitos civis e afro-americanos possam ter apoiado
acoes afirmativas como medidas preferenciais de
direitos civis desde, pelo menos, a decada de se
tenta, a politica foi largamente uma construcao da
elite branca masculina, que tradicionalmente tern
dominado 0 governo e os negocios"?',

Nao deixa de ser outra ironia 0 fato de as pri
meiras acoes afirmativas no sentido inclusivo"
terem sido implementadas por aquele que era
conhecido como 0 "inimigo dos Direitos Civis":
Richard Nixon, republicano, conservador e que em
campanha havia se declarado contrario it adocao
de acoes afirmativas. Nixon era tao intolerante em
relacao aos negros que chegou mesmo a afirmar
que as unicas hip6teses admissiveis de aborto se
riam no caso de estupro e no caso de filhos inter
-raciais".

23Apud SKRENTNY, John David. The Ironies of Affirmative Ac

tion. Politics, Culture, and Justice ill America. Chicago & Lon
don:TheUniversityof Chicago Press, 1996: p. 231 e 232. Tradu

cao livre.

24SKRENTNY, JohnDavid.Op. cit. p. 5.

25Plano Philadelphia(197l).

26RevistaEpoca, Edicao 580, 29/06/2009, p. 38.
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o que se procura ressaltar, nesse ponto, nao sao
os rumos dos partidos politicos norte-americanos,
nem a coerencia dos seus ideais. Apenas se quer
sugerir que a adocao de uma politica afirmativa
integrativa terminaria por acontecer de qualquer
maneira, independentemente de quem estivesse no
poder - e 0 fato de ter sido efetivada por urn pre
sidente republicano e racista talvez conceda mais
veracidade a esta afirmacao. 0 desenrolar dos fatos
sociais nao deixava margem ampla de escolha aos
governantes: ou ceder, integrando os negros, ou
acatar a responsabilidade de ter permitido a ocor
rencia, em seu governo, de uma segunda guerra
civil. 0 onus politico seria urn fardo grande demais
e as conseqiicncias de assumir tal responsabilida
de nao seriam de agrado de nenhum governante,
ainda mais Nixon, cuja eleicao havia sido ganha
por uma margem inferior a urn por cento.

Apesar de as consequencias das medidas afir
mativas se aproximarem do objetivo de concreti
zacao da igualdade, na medida em que procuravam
garantir espacos para os negros em areas dantes
proibidas, 0 que de fato ensejou a adocao des sa
politica foi a profunda ruptura na tranqiiilidade
social, a partir de uma sucessao de eventos que,
praticamente, nao deram escolhas para os gover
nantes.

Assim, cotas raciais foram criadas nos EVA e
implementadas nas decadas de 70 e 80 como espe
cies do genera acces afirmativas, principalmente
nos contratos de trabalho celebrados com 0 Poder
Publico. No entanto, eimportante destacar que
mesmo nos EVA as cotas raciais jamais foram con
sideradas constitucionais na esfera da educacao.
Essa foi a linha de entendimento firmada quan
do do julgamento do famoso caso Regents of the

l'
University of California vs. Bakke - 438 U.S 265
(1978)27, e reafirmada em 2003, quando dos julga-

27Em 2003, nos casos a envolver a Universidade de Michigan, a

Corte consolidou a Iinha de pensamento iniciada em Bakke,
segundo a qual a raca, eventual mente, ate poderla ser urn dos

crlterlos levados em consideracao na politica de admissao em
Unlversidades, mas devena vir conjugada a outros fatores e,

ainda, ser desvinculada de qualquer tentative de associar-se a
cotas. A tentattva de garannrern-se antecipadamente vagas para
os negros ou, entao, de estabelecer-se uma pontuacao inicial

multo vantajosa para aqueles que representassem determinada

mtnorla nao serta considerada constitucional, segundo 0 Tri
bunal Mater. Esta poslcao fol revista quando do julgarnento do

mentos envolvendo a Vniversidade de Michigan,
(Grutter vs. Bollinger et al e Gratz vs. Bollinger et

al) e em 2007, no caso Parents vs. Seattle School

District. Mesmo nos EUA, cotas raciais slio incons:

titucionais, no ambito da educaiiioi

Mais recentemente, outra importante decisao
da Suprema Corte norte-americana evidencia e re
forca a inconstitucionalidade das acoes afirmativas
baseadas na raca. No dia 29 de [unho de 2009, ao
julgar 0 caso Ricci vs. Destefano, concluiu-se que
a cidade de New Haven havia praticado discrimi
nacao reversa com os bombeiros brancos, ao nao
prornove-los aos cargos de tenente e de capitao.
Confira-se.

Em 2003, a cidade havia organizado pro
vas orais e escritas como forma de selecionar os
melhores bombeiros para a promocao, Aqueles
que acertassem mais de 70% das provas seriam
eIassificados, dentro de urn mimero especifico de

vagas. Acontece que dentre tais vagas somente fo
ram eIassificados candidatos brancos. A cidade,
entao, resolveu nao promover ninguern, para que
posteriormente nao fosse acusada de discrimina
cao racial. A Suprema Corte reviu esta decisao,
argumentando, em suma, que ao proceder desta
maneira, 0 municipio havia praticado discrimina
cao reversa contra os homens brancos,

Como visto, a despeito das profundas diferen
cas que marcam as relacoes raciais estabelecidas
no Brasil e nos EVA, aqui, os grupos favoraveis as
cotas praticamente se limitam a observar 0 mode
10 norte-americano e a coneIuir pela necessidade
de importacao do modele. Assim, para chegar a
ilacao de que viveriamos problema semelhante, os
defensores das cotas raciais se utilizam especial
mente dos indicadores sociais, que demonstram a
prccaria situacao economica em que se encontram
os negros no Brasil.

A equacao formada pela leitura precipitada e
superficial do modelo norte-americano, conjugada
com os indices sociais desfavoraveis para os ne
gros no Brasil, parece ter sido suficiente para que

a implementacao de acoes afirmativas para negros
se tornasse, momentaneamente, 0 debate do dia.

caso Seattle, ocasiiio em que a Corte se pronunciou pela jllCOIIS

titucionalidade de preferincias raciais em materia de educacao.



5 A rnanlpulacao dos indicadores socia is
envolvendo a raca

"Asestatisticassilocomo 0 biquini: 0 que reve
lam einteressante, mas 0 que ocultameessen
cial."(Roberto Campos)

Assertivas categortcas de que 0 Brasil se cons
titui em urn Pais racista, tomando por base apenas
os dados estatisticos, que revelam a precaria situ
acao vivenciada pelos negros (aqui considerados
a juncao das categorias preta e parda), em com
paracao com os brancos, precisam ser analisadas
com muita cautela. Isto porque os mimeros mui
tas vezes sao interpretados como se fossem pro
vas irrefutaveis de racismo. Ora, se os numeros
necessariamente significassem provas de racismo,
dever-se-ia entao chegar ao absurdo de admitir
que, no Brasil, os amarelos oprimem os brancos,
pois aqueles ganham em media 0 dobro destes: 7,4
salarios minimos contra 3,8!

Eimportante esclarecer, ainda, a existencia de
grotesca manipulacao dos indices relacionados aos
negros, especialmente quanto a participacao uni
versitaria. Por exernplo, quando muitos ativistas
afirmam que "Apenas 3% dos negros estao no cur
so superior", olvida-se, curiosamente, a categoria

dos pardos, que sao 38% da populacao e que repre
sentam 26% dos estudantes". Em suma: citam-se
apenas os numeros relativos aos pretos, que sao
5% dos brasileiros. Entretanto, a categoria parda e
de pronto lembrada quando se quer discursar que
os "negros representam a metade da populacao".

Por outro lado, e preciso esclarecer que a sub
-representatividade dos negros brasileiros esta
diretamente relacionada as profissoes nas quais
se faz necessario urn maior investimento financei
ro, seja pelo alto valor das mfnsalidades cobradas
em tais cursos pelas universidades particulares,
seja pelos gastos com 0 material utilizado na pro
fissao. Como mencionado, a representacao dos
negros no ensino superior e de aproximadamen
te 21% dos estudantes (18% de pardos e 3% de
pretos). No entanto, a representacao no curso de
Odontologia e inferior a 10% e em Medicina e in
ferior a 15%, cursos estes que, pelos altos custos

28Dados do Programa Nacional de Amostragem Domiciliar 

PNAD, de 2007.

dos materiais, terminam afastando OS estudantes
mais pobres. Por outro lado, no curso de Historia,
a representacao dos negros e, na media, 38%, no
de Letras, 29% e no de Matematica, 33%, areas em
que 0 investimento do aluno com material nao e
tao relevante. Observe-se que ate mesmo 0 turno
do curso escolhido gera fator determinante para
a particlpacao dos negros. No curso de Historia,
por exemplo, a participacao dos negros chega a
46%, no turno noturno.

o que se pretende demonstrar e que nos cursos
que requerem maior disponibilidade de recursos,
por envolverem custos mais altos, com a utilizacao
de material a ser adquirido pelo aluno (e que nao
existe em bibliotecas para emprestimo), a repre
sentacao do negro e menor. Ia nos cursos mais
teoricos, em que os alunos nao precisam de equi
pamentos sofisticados, alem dos livros (que podem
ser obtidos de emprestimo nas bibliotecas), ha uma
maior representatividade dos negros. A excecao
parece ficar por conta do curso de Direito, que e
eminentemente teorico, mas a concorrencia muito
alta, nas universidades publicas, termina por afas
tar a populacao menos preparada. A representacao
negra no curso de Direito fica em torno de 14%29.

Sabemos que os numeros e as estatisticas nao
falam por si, mas podem ser eloqiientes quando
revelam que a pobreza no Brasil tern todas as cores.
De acordo com dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicilios (PNAD) de 2006, entre
43 milhoes de pessoas de 18 a 30 anos de idade,
12,9 milhoes tinham renda familiar per capita

de meio salario minimo ou menos. Neste grupo
mais pobre, 30% classificavam-se a si mesmos
como "brancos", 9% como "pretos", e 60% como
"pardos", Desses 12,9 milhoes, apenas 21% dos
"brancos' e 16% dos "pretos" e "pardos" haviarn

completado 0 ensino media, mas multo poucos.
de qualquer cor, continuaram estudando depois
disso. Basicamente, sao diferencas de renda, com
tudo que vern associado a elas, e nao de cor, que
limitam 0 acesso ao ensino superior.

As estatisticas normalmente veiculadas levam
em consideracao 0 total de brancos, independente

mente de renda, e 0 total de negros, tambem inde

pendentemente de renda. Acontece que, desta lor-

29 Idem. Ibidem.
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ma, a grupa comparada passa a ser muito diversa

entre si. Epreciso entao verificar se esse discurso
de verdade que apela para 0 racismo no Brasil e

para 0 fosso existente entre brancos e negros esta
correto, ou se, do contrario, verdadeiramente re
vela um abismo entre ricos e pobres.

Tomando os dados brutos da PNAD 200430

e fazendo tabulacoes relativas a brancos, pretos

e pardos, residentes em areas urbanas, com urn
filho e rendimento familiar total de ate dois sa

larios (pobres, portanto), 0 resultado eesclarece

dor. as grupos aqui reunidos sao grupos compa

ravels, porque, ao menos em tese, tern as mesmas
condicoes de vida, as mesmas possibilidades, as

mesmas dificuldades. Comparam-se assim pobres

com pobres e nao qualidades de pobres diferen-

tes. Poder-se-ia ter escolhido brancos, pretos e

pardos da area rural, com dois filhos e renda de

dois salaries minimos, ou brancos, pretos e pardos

com quaisquer outras caracteristicas, nao importa,

desde que pobres: 0 importante eque os grupos

fossem comparaveis, Se um grupo tiver melhores

indicadores sociais do que 0 outro, a razao pode
ser de fato 0 racismo.

Feita a comparacao entre as tres grupas esco

lhidos, a resultado foi a esperada: brancas, negros e
pardos pobres tem as mesmas dificuidades, 0 mesma

perfil. Onde esta, entao, a Pais racista?

A pesquisa mastra que a semelhanca entre as

ires grupos ecanstante e que as diferencas nurne

ricas sao estatisticamente despreziveis. A paridade

entre os tres grupos pode ser vista na tabela abaixo:

Indicadores sobre educacao de pessoas residentes em area urba- Cor das pessoas

na, com 1 filho e renda total de ate 2 salaries minimos. Brancos Pretos Pardos

Proporcao de pessoas que sabem ler e escrever 73% 72% 69%

Numero medic de anos de estudo s% 5% 5%

Prcporcao de pessoas com4 a 7 anos de estudo 36% 35% 36%

Proporcao de pessoas com 11 a 14 anos de estudo 12% 11% 10%

Proporcao de pessoas que tern 0 ensino fundamental comocurso maiselevado 54% 57% 61 %

Proporcao de pessoas que tern 0 ensino medic comocurso maiselevado 24% 22% 21%

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

Em suma: para os pobres, a vida everdadeiramente diflcil, independentemente de serem brancos,
pretos ou pardos. Confira-se:

Indicadores sobre ocupacao de pessoas residentes em area Cor das pessos

urbana, com um filho e renda total de ate 2 salarlosminimos Brancos Pretos Pardos

Proporcao de pessoas que
,

a trabalhar entre 10 e 14 anos de idade 45% 45% 47%

Proporcao de pessoas que cornecarn a trabalharentre 15 e 17 anos de idade 25% 25% 23%

Prcporcao de pessoas ocupadas semcarteira de trabalhoassinada 36% 39% 40%

Proporceo de pessoas ocupadas por contapropria 24% 22% 26%

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios. Microdados, CD-ROM.
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Ha muitos autros dadas, mas estes sao as essen

dais.

30Vermais em KAMEL. Ali. tiao somosractstas. Uma reavaocos
quequere1ll1los transformer 1IIIma navaobicotor. Rio deJaneiro:
Nova Pronteira, 2006.

Finalmente: nao ea cor da pele 0 que impede as

pessoas de chegar as universidades, mas a pessima

qualidade das escolas que os pobres brasileiros,

sejam brancos, pretos ou pardos, conseguem fre

qiientar. Se 0 impedimenta naa ea cor da pele, cotas

raciais niio[azem sentido.



Onde quer que tenham sido adotadas, as cotas
nao beneficiaram as mais necessitados, mas apenas

os mais afortunados entre os necessitados. Elas
agravaram os conflitos onde eles existiam, em vez
de atenua-los, e fizeram surgir disputas as vezes
mortais entre os potencialmente favorecidos e os
nao-favorecidos, grupos que antes poderiam con
viver harmoniosamente. Deste modo, 0 problema
da implementacao de cotas raciais no Brasil e que
elas podem enfatizar algo que nem sequer existe:
a divisao dos seres humanos em racas diferentes,
fazendo com que a sociedade passe cada vez mais
a acreditar nesta mentira. Em vez de alertar para
a leviandade do discurso, 0 surgimento de um Es

tado racializado pode recrudescer 0 sentimento de
rejeicao entre os grupos, fortalecer preconceitos
e induzir a formacao de identidades, a partir de
valores e culturas diferentes. Em suma: corre-se

o risco de em vez de pensarmos 0 Brasil como
uma nacao composta, sobretudo, por brasileiros,
independentemente de cor de pele ou de origem,
incidirmos no erro que ja foi atestado e experi
mentado por outros paises, como EUA, Alemanha,
Ruanda e Africa do Sui, que formularam politicas
racialistas que conduziram ao odio e a barbarie.

6 Os sistemas de classlflcacao racial

6.1 Sistema birracial norte-americano
Nos Estados Unidos, para que 0 sistema segre

gacionista do Jim Crow se efetivasse e os norte
-americanos pudessem dividir entre brancos e ne
gros 0 exercicio de direitos foi necessario aplicar
um sistema de classificacao entre as racas bastante
excludente. Nao bastava ten~r classificar as pes
soas segundo a cor que aparentavam, era preciso

,arrumar um criterio por meio do qual se alijasse
a maior quantidade de pessoas possive!.

Para poder delimitar ao maximo aqueles que
pudessem ser considerados brancos, a sociedade
segregacionista norte-americana criou urn criteria

de classiflcacao racial segundo a ancestralidade
do individuo. Assim, no sistema birracial norte
-americano apenas duas racas existem: a branca e
a preta. Nao ha a categoria de mulatos, dos pardos,
ou dos morenos. Dessa forma, sao consideradas
pretas as pessoas que possuam quaisquer ascen-

dentes africanos, mesmo que estes sejam antepas
sados longinquos. Tal criterio tornou-se conhecido
como a regra da uma gota de sangue, ou onedrop
rule".

A classificacao ate hoje empreendida nos Esta
dos Unidos tem importancia porque mostra como
a sociedade norte-americana faz uma profunda
distincao entre os pretos e os brancos. Enquanto
o criterio da aparencia realiza-se subjetivamen
te, 0 criterio da ancestralidade procura aspectos
mais objetivos para determinar quem e quem.
Relembre-se que alguns dos presidentes da maior
organizacao militante negra daquele pais, a Asso
ciacao Nacional para 0 Progresso das Pessoas de
Cor - National Association for the Advancement
of Colored People - NAACP, eram loiros dos olhos
azuis, a despeito de serem considerados pretos na

origem.
Implernentou-se nos Estados Unidos uma so

ciedade birracial, racialista, ou seja, uma cornu
nidade na qual somente havia a possibilidade de
a pessoa ser enquadrada como branca ou como
preta. Decerto, por meio desse sistema, tornou
-se mais simples identificar os sujeitos da politica
segregacionista, bem como, posteriormente, foi
menos complicado instituir programas afirmativos
baseados na raya. Apenas uma gota de sangue pre
to, enegrecia a pessoa, ainda que, aparentemente,
o individuo fosse branco.

t preciso destacar que a criacao deste sistema
birracial trouxe conseqiiencias ate hoje sentidas
na sociedade norte-americana: pretos e brancos
nao compartilham dos mesmos valores, nem da
mesma identidade como povo. Existem bairros
destinados para pretos, alern de ritmos especifi
cos, como 0 blues e Igrejas reservadas, como as

31 Destaque-se, por oportuno, que 0 indice da populacao negra
total nos Estados Unidos nunca consegulu atingir os 20%, nem

mesmo on epoca durea da escravidfio. 0 percentual de negros
na populacso esteve em torno dos 10%,nos tiltimos cern anos e,

mesmo com a adocao da regrado one drop rule,as negros atual

mente nos Estados Unidos comp6em apenas 13% da populacao.
Ver em DEGLER, Carl. Neither Black /lor White. Slavery and
Race Relations in Brazil and the United States. Reprint. Madi

son, Wisconsin: TIleUniversity of Wisconsin Press, 1986. p. 4;
ANDREWS, George Reid.A~ao Afirmativa: um Modelo para0
Brasil? In: SOUZA, Jesse. (Org.). Multiculturalismo e Racismo.

Uma comparacao Brasil-Estados Unidos. Brasilia: Paralelo IS,
1997, p. 142.
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Batistas. Nao se desenvolveram valores comuns

para a sociedade em geral. As essencias de ambas

as culturas sao distintas.

Curioso destacar que diante da regra da uma

gota de sangue, a implementacao de cotas raciais

nos EVA jamais levantou 0 dilema, tipicamente

brasileiro, de conseguir identificar os eventuais

beneficiaries do sistema.

6.2 Sistema multirracial brasileiro
No Brasil republicano, ate a instituicao dos re

centes Tribunais Raciais, nunca houvera qualquer

tentativa de Iimitar 0 acesso das pessoas a determi

nadas atividades por causa da raca, ou de classifi

car a raca das pessoas a partir de criterios objetivos

preestabelecidos. Aqui, a divisao racial somente foi

usada para fins de pesquisas estatisticas e, ainda

assim, nem sempre foi indagada nos Censos. Com

efeito, nas coletas censitarias realizadas entre 1890

a 1940, 0 criterio racial nao esteve nas pesquisas. E,

quando a ra<;avoltou aos levantamentos, 0 resul

tado foi de uma extraordinaria miscelanea racial,

baseada na autodeclaracao. Na Pesquisa Naciona!

por Amostra de Domicilios - PNAD, realizada em

1976, deixou-se livre ao pesquisado realizar uma

autoclassificacao. A pergunta: Qual e a cor dotal

senhor(a)?, caberia ao entrevistador apenas anotar

a resposta, ainda que esta Ihe parecesse estranha.

Par conseqiiencia, identificaram-se espantasas 135
cores no Pais", a que demanstra naa apenas que a

32 Acastanhada,agalegada, alva, alva-escura, alvarenta, alvarinta,
alva-rosada,alvinhn, amarela, amareiada, amarela-queimada,
amaretosa, amorenada, avermelhada, azul, azul-marinho,
baiano, bem-branca, bern-clara, bern-morena, branca, branca
-avermelhnda, branca-metada, branca-morena. branca-patida,
branca-queimada, branca-sardenta, bmnca-suja. branouica,
branouinha, bronze, bron,eada, bugrezinha-escura, burro
-quando-foge, cabiocla, cabo-verde, cafe. cafe-com-teite, caneia,
canetada, cardao, castanha, castanha-clam, caetanha-escura,
chocolate, clara, c1arinha, cobre, corada. cor-de-cafe, cor-de
-caneta, cor-de-cuia, cor-de-leite, car-de-oura, cor-de-rosa, cor-
-firma,crtoula, encerada, enxofrada, esbronquecimento, escura.
escurinhn, fogoio, galega, galegada, jambo, laranja, Was, loira,
loire-clara, toura,lourinha, mataia, marinheira,marrom, meio
-amarela, meio-branca, meio-morena, meio-preta, melada,
mesti{:a, miscigenacao, mista, morena, morena-bem-chegada,
morena-bronzeada, morena-caneiada, morena-castanha,
morena-clara, morena-cor-de-canela, morena-jambo, morena
da, morena-escllra, morena-fecnada. morenao, morena-parda,
morena-roxa, morena-ruiva,morena-trigueira, moreninha, mu
lata, muiatinha, negra, negrota, paiida, pcraiba, parda, parda
-ctara, petaca, pouco-clara, pOllco-morena, preta, pretinha, plI-

brasileiramia possui a conscienciaexata a que cor
pertence, como a pauca importancia que este dado
tem na consciencia identitaria de cada um.

Ao explicar 0 surgimento no Brasil da Fabula
das Tres Ra,as, 0 antropologo Roberto DaMatta

tece importantes consideracoes sobre as diferencas

culturais existentes na sociedade norte-americana

e na brasileira. Afirma":

Nos Estados Unidos, a identidade social nao

se constituiu a partir de uma 'fabula das tres

racas', que as apresenta como simbolicamente

complementares. Muito pelo contrario, a expe

riencia americanase traduznuma ideologia na

qual a identidade e englobada exclusivamen

te pelo 'branco'. Assim, para ser 'arnericano',

eprecise se deixar englobar pelos valores e

instituicoes do mundo 'anglo', que detern a

hegemonia e opera segundo uma logica bipo

lar, fundada na exclusao. Ja no Brasil, a ex

periencia com a hierarquia, a aristocracia, a

escravidao e com as diversas tribos indigenas

que ocupavam 0 territ6rio colonizado pelo

portugues engendrou urn modo de percepcao

radicalmente diverso. Tal percepcao sefaz por
meio de um credo no qual se postula um 'en
contro'de tres rafas que ocupartam posicoes
diferenciadas, mas seriam equivalentes dentro
deum verdadeiro triangulo ideologico. Afabula
divide a totalidade brasileira em Ires unidades
complementares e indispensaveis queadmitem

um jogo complexo entre si. No Brasil, 'indio',
'branco' e 'negro' se relacionam por uma 16gica
de inclusividade, arlieulando-se emplanasde
oposicao hierarquica ou complementar. Com
isso, 0 Brasilpode ser lido_como 'branco', 'ne
gro'ou 'indio', segundo se queira acentuar(ou
negar) diferenles aspectos da cultura e do 50

eiedade brasileira. Qualquer 'brasileiro' pode
entiiodizer que, nospIanos da alegria, do ritmo

e da opressao politica e social, 0 Brasilenegro;
mas que e'indio'quando se trata de acentuar

a tenacidade e uma sintonia profunda com a

xn-para-branca, quase-negra, queimada, quelmada-de-prata,
queimada-de-sol, regular, retinta, rosa, rosada, rosa-oueimada,
roxa, ruiva, russo, sapecada, samra, sara/Ibn, tostada, trigo, tri
gueira, turva, verde,vermelha.

33DAMATTA,Roberto.Contade Mentiroso: seteensaiosdeantro
pologiabrasileira. Rio de Janeiro: Rocco, 1993. p. 130 e 131.



natureza. Par outro tado, esses elementos se

articulam atraves de uma lingua nacional e

de instituicoes sociais que sao a contribuicao

do 'branco-portugues', que, nessa concepciio

ideologica, atua como elemento catalisador

desses elementos, numa 'mistura' coerente e

ideologicamente harmoniosa. Afinal, nao se

pode esquecer que 0 'mestico' (como entida
de cultural e politicamente valorizada) e um
elemento fundamental da ideologianacional
brasileira, em contraste com 0 que acontece

nosEstados Unidos, sociedade na qualatehoje
a mistura e a ambiguidade sao representadas

como negativas.

Devemos observar 0 Brasil como exemplo para
o mundo do seculo XXI. 0 convfvio harmonico
entre brasileiros natos e imigrantes das mais dife
rentes culturas, religioes e racas eurn ativo absolu
tamente estrategico nesse seculo de tantos conflitos
de culturas e religioes. As tentativas de racializacao
colocam em risco justamente 0 que temos de me
lhor em relacao aos outros paises: 0 sentimento de
uniao e de brasilidade.

Com efeito, a importancia do mito da demo
cracia racial no Brasil exsurge a medida que serve
para fixar a expectativa de conduta a ser seguida.
Gera nas pessoas a expectativa - ainda que nao
corresponda totalmente a realidade - de que nao
hit preconceito racial, de modo que qualquer COn
duta desviante desse padrao passa a ser observada
com desprezo e antipatia. a mito, entao,[unciona
como urn desejo da soeiedade de que alga venha
a serconcretizado e nao simplesmente como uma
mentira.

No Brasil, diferentemenJ! do que aconteceu
nOS Estados Unidos, a forca do mito da democra
cia racial fez com que jamais se tolerasse qualquer
tipo de limitacao de direitos baseado na raca, Neste
Pais, nao hit qualquer proibicao de que os negros
dividam com os brancos a vizinhanca em predios
luxuosos ou, entao, que compartilhem da pobreza
nas favelas. Essa, talvez, seja uma das funcoes do
mito: incentivar, no imaginario social, a intole
rancia a discriminacao, Manifestacoes isoladas de
preconceito e de discrlminacao, por outro lado,
sempre existirao, em qualquer sociedade, porque
nao se pode dominar a esfera do pensamento indi-

vidual. Deste modo, a enfase das politicas publicas
relacionadas ao tema deve ser efetivada mediante
rigoroso combate ao preconceito e a discrimina
cao, em vez de pretender fortalecer sentimentos
segregat6rios.

Assim tambern entende Roberto DaMatta, que
em debate realizado sobre as diferencas do sistema
adotado no Brasil e nos Estados Unidos, expressou
a necessidade de aprofundar a discussao no Brasil
sobre a democrada racial, a fim de

ressaltar 0 fato de que a ideia de que temos

uma 'dernocracia racial' e algo respeitavel,

Quanto mais nao seja, porque, apesar do nos

so tenebroso passado escravocrata, safrnos do

escravismo com um sistema de preconceito,

ecerto, mas sem as famosas 'Leis Jim Crow'

americanas, que implementavam e, pior que

isso, legitimavam ° racismo, par meio da se

gregacao no campo legal. Nao se trata - con
vern enfatizar para evitar mal-entendidos - de

utilizara expressao no seu sentido mistificador,

mas de resgata-la como urn patrim6nio (...)34.

Ainda nesse mesmo senlido pode-se desta
car a pesquisa realizada no Distrito Federal pelo
professor Jesse Souza para aferir quais eram os
valores politicos e as preconceitos dos seus ha
bitantes". 0 resultado destacou nitida diferenca
entre 0 pensamento da classe mais abastada e 0 da
classe mais pobre, no senlido de ser maior entre
os mais pobres 0 preconceito relativo as mulheres,
aos nordestinos, aos pobres e aos homossexuais,
diminuindo 0 preconceito a proporcao que a renda
aumentava. Por sua vez, no que concerne ao pre
conceito de cor, tal foi a unico cujo repudio, de
forma explicita e majoritaria, distribuiu-se entre
todas as classes, sem diferenca, A partir dessa ex
periencia, concluiu 0 renomado professor:

A democracia racial e, em alguma medida, urn

projeto acalentado por todos os extratos so
dais. A sua distribuicao entre as varies classes

sociais, em urn contexto de extrema divisao

34 DAMATTA, Roberto. Relativizando. Uma Introducao itAntro

pologia Social. Rio de Janeiro: Rocco, 1987, p. 74.

35SOUZA, Jesse. Multiculturalismo, Racismo e Democracla.

Por que comparar Brasil e Estados Unidos? In: SOUZA, Jesse.

(Org.). Multiculturalismo e Racismo. Uma comparacao Brasil

Estados Unidos. Brasilia: Paralelo 15, 1997: p. 32.
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socialmente determinada com relacao a outros

preconceitos e valores sociais basicos, mostra,

sobretudo, sua funcao de cimento ideologico

da unidade comunitarfa. POllCOS sao os valores

que Iogram essa posidio, e suaforr;:a eenorme,

vista que se referem aauto-estima e anecessi

dade de identidade de todo um povo. Nao apro

veitar 0 potencialdesses mitos responsaveis pela

coestio socialepoucosabio. Nega-los comopura

mentira emenosdo que sabio, eperigoso. Ees

colher 0 isolamento do discurso do ressentido

que se apoia na instavel eficiencia do aprovei

tamento politico do complexo de culpa",

Relevante apontar tambem alguns dados ob
tidos em pesquisa realizada em 1995 pela Folha
de Sao Paulo e pelo Datafolha. Nesta, constatou
-se que apesar de 89% dos brasileiros admitirem
a existencia de preconceito no Brasil, apenas 10%
revelavam ser, eles proprios, preconceituosos. E,
dentre esses 10%,apenas 3%afirmaram sentir forte
preconceito. Curiosamente, os negros dernonstra
ram tambem sentir preconceito contra os brancos:
57% dos pardos, 57% dos pretos e 65% dos bran
cos afirmaram existir preconceito dos negros em
relacao aos brancos. Dos pretos, 12% revelaram
ser, eles rnesmos, racistas contra as brancos". Sur
precndentemente;o numero de individuos que se
considera racista emaior entre os negros do que
entre as brancos".

Mais recentemente, a Fundacao Perseu Abra
mo, em parceria com a fundacao Rosa Luxernbur
go Stiftung, patrocinou nova pesquisa, intitulada
"Discriminacao Racial e Preconceito de Cor no
Brasil". Os dados da pesquisa foram divulgados em

--,------------, '
~ ~SOUZA, Jesse. Op. cit. p. 34.

37Entretanto, na vtsao da Ex-Ministra da Secretarta Especial de

Polltica da Promocao da Igualdade Racial (Sepplr), Mattlde Ri

beiro, a Insurgencta de urn negro contra urn branco n50 pode

ser constdcrada racismo. Assim afirmou, em entrevista aBBC

Brasil (27/03/2007): "Nflo e racisrno quando urn negro se in

surge contra urn branco. A reacao de urn negro de ndo querer

conviver com urn branco, eu acho uma reacdo natural. Quem

Foiacoltado a vida inteira nao ternobrtgacao de gostar de guem

o acoitou", Disponlvel em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/

reporterbbc/story/2007/03/070326_ministramatildedb.shtrnI.

Acesso em: 17 de julho de 2009.

38VENTURI, Gustavo; TURRA, Cleusa. (Org.). Racismo Cordial.
Polha deSiio Paulo/Datafolha. A maiscompleta analise sobreopre
conceito de cornoBrasil. Silo Paulo:Atiea, 1995:p. 13,71,90 e 99.

22 de novernbro de 2003 e a conclusao foi a de que
as brasileiros estariam ainda menos preconceitu,
osos do que em 1995. Em 2003, 96% dos brasilei
ros declararam niio ter preconceito, de modo que
apenas 4% revelaram ser preconceituosos. Ainda
que nao corresponda integralmente averdade, esta
pesquisa traz um dado inegavel:ha, no Brasil, uma
vergonha em se assumir preconceituoso. E isso e
um patrimonio cultural que nao podemos desper
dicar porque socialmente ha manifesto repudio a
qualquer ataque adignidade dos negros. 0 cornba
te adiscriminacao, no Brasil, einstitucionalizado,
seja por meio da educacao, seja com programas de
governo e propagandas, tudo objetivando a cria
cao de um pensamento plural, tolerante, livre de
preconceitos, consolidando desde as geracoes mais
jovens a ideia de que ha herois de todas as cores e
que se deve promover sempre a integracao.

E enesse sentido que deve ser compreendida a
importancia da fixacao do mito da democracia ra
cial no consciente coletivo brasileiro. Desse modo,
o mito servira como freio na conduta humana,
fixando 0 paradigma do comportamento que se
espera do homem medic e 0 modelo da atitude
e das reacoes que devem ser tomadas e seguidas.

Desse modo, atribuir toda a culpa das deslgual
dades sociais sofridas pelo negro ao preconceito
e adiscriminacao e uma reducao simplista do
problema. Apesar de existentes, 0 preconceito e a
discriminacao no Pais nao serviram para impedir
a formacao de uma sociedade plural, diversa e mis
cigenada, na qual os valores nacionais em grande
parte se identificam com os valores da comunidade
negra. E, sobretudo, nao serviram de impedimcn
to para que muitos pardos e pretos conseguissem
alcancar postos de destaque nos mais amplos es
pectros socials, como na politica, na magistratura,
na universidade, nos esportes e nas artes.

No Brasil, a existencia de valores nacioriais,
comuns a todas as cores, quebra 0 estigma da
classificacao maniqueista. Encontram-se elemen
tos da cultura africana em praticamente todos
os icones do orgulho nacional, seja na identida
de que 0 brasileiro tenta construir, seja na ima
gem do Pais difundida no exterior, como samba,
carnaval, futebol, capoeira, pagode, chorinho,
mulata e molejo. Desse modo, existem valores
nacionais brasileiros que sao comuns a todos os



tipos que formam 0 povo. Por nao ter havido a se
paracao das pessoas por causa da cor, foi possivel
criar urn sentimento de nacao que nao distingue
a cultura propria dos brancos da cultura dos ne
gros. A unidade do Brasil nao depende da pureza
das racas, mas antes da lealdade de todas elas a
certos valores essencialmente pambrasileiros, de
importancia comum a todos.

Assim, 0 problema da falta de integracao do
negro as camadas sociais mais elevadas pode ser
resolvido no Brasil sem despertar manifestacoes de
odio racial extremado ou violento. Medida eficaz
de inclusao, por exemplo, seria a implementacao
de cotas sociais para alunos pobres oriundos das
escolas publicas. Tal solucao necessariamente aju
daria os negros, que representam 70%39 dos pobres
no Brasil, sem resvalar, entretanto, para 0 perigo
do acirramento de identidades.

7 A analise do programa afirmativo
da UnB sob a 6ptica do prindpio da
proporcionalidade

Por fim, cumpre-nos analisar de maneira
exemplificativa a inconstitucionalidade das cotas
raciais instituidas pela UnB, sob a otica da ofensa
ao principio da proporcionalidade (artigo 5°, in
ciso LIV, da Constituicao Federal).

Sabe-se que a proporcionalidade funciona
como principio constitucional interpretativo, por
oferecer subsidies para a melhor herrneneutica da
Constituicao, principalmente quando se estiver
diante de delimitacoes ou de restricoes aos direitos
constitucionalmente previstos. Assim, a analise
da constitucionalidade dos <ftos administrativos
e normativos secundarios !a UnB, por meio dos
quais se implementaram as cotas raciais e se ins
tituiu a Comissao Racial, precisa ser realizada em
confronto com 0 principio da proporcionalidade,
a partir da analise dos seus subprincipios.

o primeiro deles seria 0 da conformidade ou
da adequacao dos meios (Geeingnetheit), por meio
do qual se examina se 0 criterio racial adotado pela
Universidade para execucao de acao afirmativa
seria 0 mais apropriado para concretizar 0 objeti-

39lEGE. 2002.

vo visado - a construcao de uma sociedade mais
justa, tolerante e igualitaria.

Ademais, por meio do subprindpio da adequa
cao, verificar-se-ia se a instituicao de urn Tribunal
Racial, nos moldes da UnB, seria a forma mais
apropriada para identificar, com clareza, quem
seriam os beneficiaries da medida.

Antes de concluirmos definitivamente, faz-se
necessario apresentar alguns dados sobre a expe
riencia da UnB. Impressionante relato do que vern
acontecendo na Universidade de Brasilia, quando
da selecaodos alunos por meio do vestibular, revela
a discricionariedade a que os candidatos sao sub
metidos. Impressiona 0 fato de que a Universidade
situa-se a poucos passos da Praca dos Tres Pode
res, bern proxima a Corte Constitucional do Pais.
Pois em pleno seculo XXI,no coracao do Brasil, na
capital da Republica, condutas como as que serao
descritas abaixo e que fazem parte de urn processo
"secrete" definem quem no Pais podera fazer usa
do direito de freqiientar uma Universidade.

Quando as cotas foram instituidas pela primei
ra vez na Universidade de Brasilia (vestibular de
2004), esse era 0 procedimento adotado":

a) no momento cia inscricao, 0 candidato se

ria fotografado e deveria assinar declaracao
especifica relativa aosrequisitos exigidos para
concorrer pelo sistema de cotaspara negros;
b) anexada a foto, 0 pedido de inscricao era
analisado pela Comissao Racial, que decidia
pela homologacao, ou nao, da Inscricao do
candidato pelo sistema de cotas para negros;

c) apos a homologacao do resultado, se hou
vesse recurso, a Comissao partia paraentrevis

tapessoal, quando entao decidia se alterava, ou
nao, ascategorias raciais dos candidatos insa

tisfeitos. Ern inumeras hipoteses, candidatos

que haviamsido considerados brancos, ap6s
a entrevista do recurso, "enegreciarn".

Professores de Antropologia e de Sociologia
passaram a questionar os criterios (ou a ausencia
de) utilizados pela referida Comissao Racial. Na
ocasiao, os professores doutores Ricardo Ventura
Santos e Marcos Chor Maio realizaram primoroso
estudo dos acontecimentos, baseado especialmente

40Ver itens 3.1, 3.2 e 3.3, do Edital 02/2004, do CESPE/UnB.
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nos depoimentos dos alunos envolvidos (ja que a

Comissao Racial, de composicdo secreta, se utiliza

de processo secreta para revelar magicamente quem

no Brasil ebranco e quem enegro). Eis trechos do

artigo desenvolvido, a narrar epis6dios envolvendo

a Comissao Racial da Unlr":
Por ocasiao das inscricoes, varies aspectos,

de notavel simbologia, por enfatizarem uma

bern marcada separacao entre "negros" e os

demais, vieram atona, A vestibulanda Van

derlucia Fonseca comentou: "As cotas ja sao

urn born comeco, S6 acho constrangedor ter

que ser fotografada para provar a minha cor.

Ja tenho isso registrado em meus documentos"

(Nunes, 2004). [a Ana Maria Negredo frisou

diretamente as diferencas de procedimentos:

"Acho que os brancos tambem deveriam tirar

foto. Tinha que ser igual para todo mundo. Par

que so a gente tern de meter a cara na camera?"

(Anonimo, 2004a). Conbe ao fotografo incen

tivar: "Ternos que ter jogo de cintura para nao

deixar a pessoa sem graera, e explicar que e urn

beneficia para ela", 0 estabelecimento de filas

separadas para as inscricoes dos "negros" cha

mou a atencao. De modo defensive, declarou

o coordenador das inscricoes, Neivion Lopes,

quanta aos gulches apartados segundo race: "E
separado porque precisamos de espaero reser

vado para fazer as fotos". Uma senhora teria

resmungado baixinho: "Isso econstrangedor"

(Meira, 2004a).

Os responsaveis pelo vestibular da Unb par

diversas ocasi6es reiteraram que a meta da

comissao era 0 de analisar as caracteristicas

fisicas,visando idenptIcar traces da raca negra.

Este objetivo gerou constrangimentos diversos

e dilemas identitarios de nao pouca monta en

tre os candidatos ao vestibular, devido as duvi

das de se os criterios seriam mesmo 0 de apa

rencia flsica (negra) au de (afro) descendencia.

A candidata Ana Paula Leao Paim, a principia

na duvida sobre se se declararia "negra". foi

41 MAIO, Marcos Chor & SANTOS, Ricardo Ventura. Pollticas de

cotas raclals, os olhos da sociedade e os uses da antropologta: 0

caso do vestibular da Universidade de Brasilia (UuB). In; Hori
zontes Antropotogicos, Porto Alegre. v. 23, p. 181-214,2005.

convencida pelo argumento da mae, que lhe

disse que sua "tataravo era escrava". Contu

do, ainda assirn, Ana Paula estava preocupada

pais, segundo ela, "pela fotografia nao da para

analisar a descendencia". Outra candidata,

Elizabete Braga, que "nao se intimidou com a

fotografia", comentou: "Minha irma nao seria

considerada negra, por exemplo. Ela efilha

de outro pai, tern a pele mais clara e 0 cabelo

mais lisa" (Borges,2004). Ricardo Zanchet, urn

candidato que se declarou "negro", ainda que

"com a pele clara, cabelo liso e castanho... nem

de lange lembra[ndo] urn negro", e cuja classi

ficacao nao foi aceita pela comissao, afirmou:

"Vou levar a certidao de nascimento de meu

avo e mostrar a eles... Semeu avo e minha bisa

vo eram negros, eu sou fruto de miscigenacao

e tenho direito" (Paraguassu, 2004).

A comissao teve 20 dias para dar 0 veredicto

final sobre os candidatos aptos a concorrerem

ao vestibular das cotas. Foi composta, segundo

Rabelo, por seis pessoas: "uma estudante, urn

sociologo e urn antropologo da Un B, alem de

tres representantes de entidades sociais liga

das ao movimento negro", cujos nomes foram

mantidos em sigilo (Meira, 2004b).

Se a primeira etapa do trabalho de identifica

,ao racial da Unb foi conduzido pela equipe

da "anatomia racial", a segunda foi conduzida

por urn cornite de "psicologia racial". Trinta

e quatro dos 212 candidatos com inscricoes

negadas na primeira etapa entraram com re

curso junto aUnB. Uma nova comissao foi

formada "par professores da Unls e membros

de ONGs", que exigiu dos candidatos urn

documento oficial para comprovar a cor. Fo

ram ainda submetidos a entrevista (gravada,

transcrita e registrada em ata) na qual. entre

outros topicos, foram questionados acerca de

seus valores e percepcoesc'Voce tem au jtt teve

alguma liga~iia com a movimento negra?fa se

sentiu discriminado par causa da sua car?An

tes de se inscrever na vestibular. ja tinha pen

sado em voce como um negro?"(Cruz, 2004).

o candidato Alex Fabiany Jose Muniz, de 23

cncs, urn dos beneficiarios da nova rodada



da selerao das cotas, conseguiu um certifi
cado comprovando que era pardo ao levar a

certidao de nascimento e uma foto dos pais.

Conforme seu depoimento, "a entrevista tern

urn cunho altamente politico... perguntaram

se eu havia participado de algum movimento

negro au se tinha namorado alguma vez com

alguma mulata"(Darse JUnior, 2004). Dos34
candidatos quesesubmeteram asegunda eta
pa doexereicio de "pedagogic racial", 21 deles,
antes rejeitados, passaram a ser considerados

"negros" pela UnB (Anonimo, 2004b).

Em julho de 2004, a Comissao de Relacoes Et

nicas e Raciais da AssociacaoBrasileira de Antro

pologia (Crer - ABA) emitiu urn posicionamento

acerca dos procedimentos adotados pela UnB,
repudiando-os. Confira-se:

A pretensa objetividade dos mecanismos ado
tados pelaDnBconstitui, de fate, urn constran

gimento ao direitoindividual, notadamenteao

da livre auto-identificacao, Alem disso, des

considera 0 arcabouco conceitual das ciencias

sociais,e, em particular, cia antropologiasocial

e antropologia biologica. A Crer - ABAenten

de que a adocao do sistema de cotas raciais nas

Universidades publicas euma medida de cara

terpolitico que nao deve se submeter, tampou
co submeter aqueles aos quais visa beneficiar,

a criterios autoritarios, sob pena de se abrir

caminho para novas modalidades de excecao

atentatorias alivre manifestacao das pessoas.

(...). A Crer-AhA externa a sua preocupacao

nao somente com os fundamentos que nor

teiam 0 sistema classificatorio dos candidatos,

como tambem com as repercliss6es negativas

que 0 sistema implemfntado na UnB pcdera

produzir".

as protestos nao surtiram qualquer efeito. De

2004 ate 2007.2,0 procedimento para dizer quem

era negro e quem era branco na UnB continuou a
ser 0 da identiflcacao fotografica. No entanto, em

2007.2 houve 0 escandalo dos gemeos univitelinos

Alex e Alan Teixeira da Cunha, quando a Comissao
Racial assegurou que as gemeos, identicos,perten-

42Idem. Ibidem, p- 19.

dam a raras diferentes! Assim, a partir de 2008, 0

criterio utilizado pelo CESPE/UnB modificou-se e

passou a ser apenas a entrevista pessoal", realizada

pela Comissao Racial. A composicao da Comissao,

no entanto, permanece secreta. as criterios para

dcsignacao racial, idem.
E importante relembrarmos 0 caso dos gemeos

univitelinos (identicos), Alex e Alan Teixeira da

Cunha. No vestibular de 2007, eles nao tiveram a

mesma sorte ao se inscreverem no sistema de cotas
da UnB. A referida Comissao Racial entendeu que

urn deles era negro e 0 outro, nao. Este caso nao

foi 0 primeiro de erro grosseiro. Em 2004, 0 irrnao
da candidata Fernanda Souza Lopes de Oliveira foi

reconhecido como negro, mas ela nao, apesar de

ambos serem filhos dos mesmos pais. A sentenca
contraria a Comissao Racial foi proferida pela 21'

Vara Federal, na Secao Iudiciaria de Brasilia, no

processo 2004.34.00.022174-8. ja em 2008, foi a

vez de injusticarem joel Carvalho de Aguiar, de 35
anos, considerado branco pela Comissao. A filha,
Lua Resende Aguiar, de 16 anos, foi considerada

negra, apesar de joel ter ser casado com uma bran

ca. Urn dia apos 0 caso ser revelado pelo jornal 0
Correio Braziliense, a comissao organizadora do

vestibular voltou atras, joel recebeu urn telefone

rna e teve, entao, 0 direito de concorrer como se
negro fosse.

Percebe-se, ao longo da argumentacao des en

volvida, clara ofensa ao subprincipio da adequa

cao, no que concerne a utilizacao da ra~a como
criterio diferenciador de direitos entre os indivi
duos, posto ser a pobreza a grande mazela a difi

cuItar 0 acesso dos negros as universidades. Por
outro lado, em relacao a instituicao do Tribunal

Racial, as multiplas categorias de cor, aliadas a

falta de objetividade na definicao de uma pessoa

como preta ou parda, remete-nos a inadequacao
da medida estabelecida.

Antes de adentrarmos na analise dos demais
preceitos fundamentais violados com a insti

tuicao do Tribunal Racial, faz-se necessario
esclarecer sobre a importancia de os direitos

fundamentais serem vistos tambern sob a optica

da dimensao objetiva. Nessa linha, os direitos

fundamentais deixam de ser observados sob a

43Veritem 7 e subitens, do Edital0212009, do CESPE/UnB.
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perspectiva exclusivamente individualista, na
qual prevalece a autonomia da vontade e pas
sam a ser considerados valores em si mesmos,
materializados no Ordenamento [urfdico, a
serem preservados e fomentados por todos e
pelo Poder Publico, independentemente da
vontade do titular do direito. Configura-se,
assim, 0 chamado "dever de protecao estatal"
(SchutzpJlicht), a ser exercitado particularmente
pelo Estado, na medida em que este devera agir
na defesa do direito fundamental do particular,
mesmo que este nao queira exercer 0 direito
posto em jogo.

Dessarte, seguramente, pode-se afirmar que
alern da violacao a proporcionalidade, sub
principio da adequacao, tais praticas tambern
revelam a institucionalizacao do racismo contra
os negros (mesmo que os partidarios do mo
vimento negro sejam favoraveis as medidas) e
tambem contra os brancos, alern de ensejarem a

discrlminacao e a ofensa a dignidade da pessoa
humana (artigos 1°, inciso III, 3°, inciso VIII, e
5°, inciso XLII, todos da Constituicao Federal).
Ofende-se, ademais, 0 artigo 1°, item 2, da Con
vencao 169 OIT, que versa sobre a necessidade
e a importancia da "consciencia da identidade"

pelo proprio individuo.
Por outro lado, para atender ao segundo sub

principio da proporcionalidade, e necessario que
o criterio afirmativo adotado seja exigivel ou 0

estritamente necessario (Erforderlichkeit). As
sim, a medida implementada nao deve extrava
sar os limites da consecucao dos objetivos de
terminados, procurando sempre 0 meio menos

gravoso para poder atingir a rnissao proposta. A
partir dessa analise, 0 inplrprete constitucional
deve observar se, no caso, nao existiriam outros
meios menos lesivos que pudessem, da mesma
forma, atingir os objetivos propostos, a um cus
to menor aos interesses dos demais individuos.
Paulo Bonavides registra que esse canon e tam
bern chamado de principio da escolha do meio

mais suave".
Por consequencia, cotas raciais seriam tam

bern inconstitucionais, porque excessivas. A

44BONAVIDES, Paulo. Curso de Diretto Constitucional. 11" ed.
Sao Paulo: Malheiros, 2001, p.361.

imposicao de um modelo assistencialista, que
objetivasse integrar os pobres de todas as cores,
seria menos lesivo aos direitos fundamentais e
terminaria por atingir tambern a finalidade pre
tendida, sem gerar a racializacao do Pais, ja que,
como dito, 70% dentre os mais pobres no Brasil

sao negros.
a ultimo subprincipio e 0 da proporcionali

dade em sentido estrito (Verhiiltnismiissigkeit),
tarnbern chamado de regra da ponderacao, Pro
cura-se, a partir dele, perquidr se os resultados ob
tidos com a referida politica afirmativa racialista,
a partir da Comissao Racial, seriarn proporcionais
a carga de intervencao praticada nos direitos fun
damentais envolvidos. Parte-se para um juizo de
ponderacao de valores: de um lado, a necessidade
de programas afirmativos para integrar 0 negro, e,
de outro lado, a racializacao do Brasil, a partir da
violacao a igualdade, a moralidade, a publicidade,
ao merito, aautonomia universitaria, avedacao
ao racismo, alern da discriminacao reversa (pra
ticada em relacao aos brancos) e da possibilidade
de inserir 0 odic entre os grupos. Nesse senti do,
as cotas raciais sucumbiriam, diante dos valores
colocados em jogo,

Em suma: em uma sociedade como a brasileira,
em que a pobreza se confunde com a negritude, a
criacao de cotas raciais nao tera a eflcacia deseja
da para combater a raiz dos problemas. Pretender
tao-somente copiar 0 modelo de acoes afirmativas
adotado em outros paises e se furtar a analise efe
tiva da origem dos problemas. No Brasil, a eficacia

da assimilacao de programas formulados por ou
tros paises seria, quando multo, relativa, e poderia
originar medidas apenas simbolicas - no sentido
de passar uma imagem de Estado preocupado com
o "politicamente correto". Acatar pacificamente
propostas de acoes afirmativas criadas a partir de
experiencias totalmente distintas para a resolucao
dos nossos problemas, poderia trazer consequen
cias desastrosas, acirrando os conflitos raciais, ao
inves de combate-los,
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Direito, herrneneutica, misterio e 0 risco de arbltrlo

Juizfederal substituto VaIter Leonel Coelho Seixas

1 Direito humanizado e leqitirnacao
fraternal

o direito, produto da interacao milenar entre

os hornens, nao pode, apesar dos esforcos inteli
gentes das geracoes, afastar-se do misterio inerente

ao humano. Exigir certeza rigorosa de uma mani

festacao proveniente daque1e que desconhece sua
origem e seu destino, e que tern 0 misterio dentro

de si mesmo, eurn ate de insensatez.
Etentador acreditar na existencia de uma ener

gia de perfeicao, divina ou racional, a fundamentar

a obrigatoriedade das normas juridicas, bern como

nos operadores do direito como portadores de

qualidades sobre-humanas, ja que se foge do fato
de que 0 direito e a sua operacionalizacao estao

embebidos de imperfeicao, incerteza e dualidade.

Entretanto, para se falar em direito com franque

za, nao se pode olvidar que a ra~a humana eurn
bando de criancas abandonadas em urn orfanato

azul distante, it propria sorte.

o direto nao eproduto do alem mundo, como

seria logico almejar, e os operadores do direito

nao se diferem dos outros hornens, iguais que

sao em tudo. Desse modo, epreciso entender 0

fenomeno juridico com maturidade, atentando

-se para a beleza das suas facetas antagonicas,

de caos e ordem, luz e sombra. Nas palavras de

FERRAZJR.:
Por tudo isso, 0 dirpto eurn misterio, 0 mis

terio do principio e do fim da sociabilidade

humana. Suas raizes estao enterradas nesta

forca oculta que nos move a sentir rernorso

quando agimos indignamente e que se apo

derade nos quando vemos alguem sofrer uma

injustica. Introduzir-se no estudo do direito

e, pais, entronizar-se num mundo fantastico

de piedade e Impiedade, de sublimacao e de

perversao, pais 0 direito pode ser sentido como

pratica virtuosa que serve ao born julgador,

mas tambem usado como instrumento para

propositos oeultos inconfessaveis. (FERRAZ

JR., Tercio Sampaio, Introducao ao Estudo do

Direito, 6' Edicao, Editora Atlas, pg. I)

Assim, eimpossivel apartar 0 humano do co

nhecimento juridico. As tentativas nesse sentido

esbarraram no paradoxa da aplicacao das normas

juridicas. Para se retirar 0 humano do direito foi

necessario conspurcar 0 ato de aplicacao, manten

do-se as normas em inocencia desarmada. E no

momenta que se afirma que so se exige urn ato de

vontade competente na ocasiao da interpretacao,

tiraniza-se a aplicacao do direito, logo 0 contato

mais proximo da teia social.

Ecerto que toda polarizacao gera inevitavel

aumento de tensao, ja que a natureza exige 0 tri

buto da forca de restabelecimento da harmonia.

Dentro desse panorama, nao eabsurdo supar que

a crise experimentada pelo direito esteja ligada it

excessiva polarizacao vivenciada no ultimo seculo,

Assumir-se humano, acolhendo inclusive 0 ato de

aplicacao, evital para que 0 conhecimento juridico

passe a existir de forma mais transparente, com

ganhos no campo da legitimacao.
Discorrendo sobre direito e herrneneutica, le-

ciona FERRAZ JR.:
Seu exito, como forca unificadora, depende,

pais, de se dar urn significado efetivo aideia

de urn governodo direito,unificado e racional.

Paraisso trabalha a hermeneutica. Funcional

mente (cf. Thurman, 1971:51), a finalidade da

teoria dogmatica (da interpretacao) consiste

em ser uma caixa de ressonancia das esperan

eras prevalecentes e das preocupacoes domi

nantes dos que creern no governo do direito

acima do arbitrio dos homens.

Ao se enunciar 0 fim nobre a que se propos, nao

hi incoerencia em se demonstrar a propria essencia

humana do direito. Porem, afirma FERRAZ JR.:

A rudeza dessas observacoes nos mostra, po

rem, urn aspecto funcional irnportante. Para

a hornem comum, a direita por vezes aparece



como um conjunto de simbolos incoerentes,

que 0 torna inseguro, por exernplo, quando

se ve envolvido numa pendencia processual.

Confrontado com os direitos do outre. estes,

embora pare'Yam ilegitimos, tarnbem sao afir

mados. E claro que seria impensavel que 0 di

reito admitisse oficialmente que se move em

multiplase incoerentesdirecoes,

Porern, nao ha como construir teorias legiti
madoras, casas de justica austeras, procedimen
tos solenes, se 0 resultado da aplicacao do direito
e embebido necessariamente de humanidade. 0
homem comum, apesar de todo 0 esforco puri
ficador, recebe com perplexidade 0 resultado da
aplicacao do direito e duvida da credibilidade de
todo 0 arcabouco criado. Com 0 acolhimento da
ambigiiidade humana no corpo do conhecimento
juridico, a legitimacao do direito ganha ares fra
ternais, como aparato imprescindivel possivel no
momenta historico.

2 lnterpretacao: incertezas nos simbolos
e no arnaqo do receptor

Em uma comunicacao entre seres humanos, ha
o envio de complexo simbolico, competindo ao re
ceptor selecionar as possibilidades de sentido que
podem ser retiradas do conjunto expressado. Des
tarte, os simbolos nao tern sentido unico, ja que a
maioria deles e semanticamente vaga e ambigua.

De seu turno, 0 receptor, diante do material
incerto, efetua a selecao necessaria, neste ato in
fluindo circunstancias pessoais das mais diversas,
conscientes e inconscientes.J

Por exemplo, urn cavalheiro galante que corteja
uma dama solicita e escuta que ela esta indo ao
encontro da cunhada, imediatamente imaginara
que a mesma mantem uma amizade forte com a
esposa do irmao. Nunca 0 Don Juan em questao
cogitara que a jovem pudesse ser casada.

o cavalheiro referido interpreta os simbolos it
luz de suas circunstancias. 0 fato, presume-se, de
experimentar uma relacao com 0 feminino fixada
na figura da mae, que 0 fez acreditar ser especial, 0

impoe a sucessivos empreendimentos de conquista
amorosa e ° leva a selecionar, no caso ficticio es-

pecifico, urn sentido ao inves de outros possiveis,
sem maiores cogitacoes,

Assim, it fluidez de sentido da mensagem ex
pressada pelo emissor soma-se a possivel influen
cia de materiais desconhecidos presentes na psique
do receptor no momento da selecao do sentido.

Embora 0 inconsciente tenha nascido com a
humanidade e tenha sido reconhecido por diversos
povos e filosofos, somente a partir do seculo XIX
passou a ser metodicamente estudado. FREUD, no
inicio da psicanalise, comparou 0 inconsciente it

porcao submersa do iceberg, imensa em relacao ao
pico visivel, que representaria a consciencia, Para
ele, 0 inconsciente seria formado, essencialmente,
por conteudo que teria sido reprimido em razao
de nao se compatibilizar com os padroes sociais
vigentes, bern como por material simplesmente
esquecido ou apreendido pelos sentidos e nao per
cebido pela consciencia.

Inerente ao humano, 0 inconsciente nao po de
ser desprezado como forca atuante, em comunhao
com 0 pensamento e sentimento, nas escolhas in
terpretativas dos seres humanos. Como a inter
pretacao juridica esta imersa nas circunstancias
humanas, nao se pode olvidar que 0 inconscien
te exerce influencia no momenta da decisao que
pode, inclusive, determinar 0 sentido eleito pelo
operador do direito.

Sobre 0 tema, vale analisar 0 caso de uma se
nhora idosa que foi presa em flagrante por trafico
de substancias entorpecentes. Apos a audiencia
de interrogatorio, 0 magistrado, conta-se, deci
diu pela concessao da liberdade provisoria, vi
sivelmente sensibilizado com aquela idosa, que
possuia nos olhos a docura propria das senhoras
distintas. Are, por sua vez, apos cumprido 0 al
vara de soltura, empreendeu fuga. Ebern possivel
que, no momenta em que 0 magistrado interpre
tava 0 conteudo do art. 312 do Codigo de Pro
cesso Penal, para firmar sua conviccao acerca da
existencla das causas que autorizam a decretacao
da prisao preventiva, bern como ao analisar as
vedacoes incidentes no caso, a figura de sua pro
pria avo dominou 0 seu cenario psiquico. Logo,
aquela senhora ali presente obteve as qualidades
proprias da avo querida: a docura, 0 amor e a
assistencia incondicional. Entretanto, e logico
que aquela senhora que estava sentada no banco
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dos reus, que detinha ligacoes com organizacoes
criminosas poderosas e tinha sido flagrada com
quantidade significativa de toxico, nao detinha
as qualidades da avo do magistrado. Entretanto,
e bem possive! que a figura inconsciente do neto
subtraiu a caneta do operador no momenta da
aplicacao do direito.

o exemplo de interferencia inconsciente tra
tado e hipotese extrema. Entretanto, sutilezas
inconscientes, a todo 0 memento, estao prontas
a exercer influencias e ditar 0 norte das esco
Ihas interpretativas, dentro da rotina tid a como
normal.

3 A aflrrnacao total do ordenamento
juridico e 0 riscode arbitrio

A autoridade competente, ao analisar a lide,
tem 0 dever de interpretar 0 ordenamento juridi
co, nele incluidos os principios. Embora, durante
o ato, circunstancias objetivas exerc;am poder no
sentido de impedir 0 arbitrio, diversos pontos de
fluidez, como ja visto, permitem flexibilidade e a
interferencia de certo subjetivismo, consciente e
inconsciente. Embora os principios permitam am
plo espaco para selecao de seu sentido, inclusive
com desconsideracao de sentidos expressamente
previstos por normas de rnenor envergadura, nao
se pode, a pretexto de impedir 0 subjetivismo, ne
gar ao operador 0 direito de manusear 0 ordena
mento em sua completude. Se assim fosse, todo 0

sistema perderia a logica, pois se negaria forca as
normas mais poderosas, sublevando a hierarquia.

Ecerto que aplicar 0 direito com inicio na ana
lise das normas do apice do~ordenamento juridico,
afastando normas inferiores sem fundamentacao,
nao e nada mais do que a obrigacao diaria do ma
gistrado, nao representando excepcionalidade ou
postura revolucionaria,

Embora a interpretacao dos principios aumente
o campo de atuacao no momento de selecionar 0

sentido do complexo simbolico produzido pe!o
legislador,nao e a aludida pratica a vila do risco do
arbitrio. 0 campo de fluidez existira, como visto,
de qualquer forma, porque se esta tratando de um
fenomeno humano. Ademais, 0 aplicador arbi-

trario exercera arbitrio mesmo diante de espac;o
rninimo de manobra.

De qualquer sorte, ainda que inevitavel 0 ris
co, e imprescindivel que os aplicadores do direito,
cientes que entram em campo de fluidez, redo
brem a atencao, diante das forcas que atuam no
momento.

Destarte, e necessario verificar que a influen
cia do inconsciente eurn fen6rneno inerente ao
funcionamento psiquico. As circunstancias pes
soais com certeza influem nas decisoes e nao ha
como libertar-se da condicao humana. Porern,
um inconsciente negligenciado pode conduzir
o operador a zona do arbitrio, culminando por
gerar a assuncao do controle por personagens
sombrios no momento decisorio. Logo, alern da
busca constante dos elementos que objetivam 0

ato de intcrpretacao, vital conhecer as proprias
circunstancias pessoais e as circunstancias so
ciais vigentes, bem como travar contato com os
elementos presentes no lado escuro da psique.

Do ponto de vista institucional, os orgaos de
revisao tern deveres para com a coerencia do sis
tema, estabelecendo posicoes pacificas sobre os
temas discutidos, de forma rapida, criando, desse
modo, um clima de respeito aos precedentes.

o legislador, por sua vez, com posicao madura
acerca da natureza da atividade que normatiza,
deve continuar criando rnecanisrnos institucionais
que, sem imobilizar 0 campo que permite fazer
justica em cada caso peculiar, minorem os efeitos
da fluidez interpretativa, em nome da coerencia
do sistema.

A sociedade, de seu turno, entendendo que a
aplicacao do direito e a pratica possivel, mas sin
cera, ao franquear legitimacao fraternal, iniciara
um novo capitulo no campo do conhecimento
juridico.

Diante deste panorama, vital constatar 0 grau
de complexidade verificado desde a producao das
normas juridicas ate a efetiva incidencia no caso
concreto, com resolucao dos conflitos em nome
da forca unificadora em detrimento do arbitrio.
o emaranhado, como se vt; e incompativel com
o purismo angelical, mesmo que logico, mas e
juridico do inicio ao fim, com acolhimento do
misterio.
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Coisa julgada inconstitucional: uma ofensa ao Estado

Dernocratico de Direito

Juiza federal Vanila Cardoso Andre de Moraes

1 lntroducao

Em recente decisao, 0 Supremo Tribunal Fe
deral, em sede do Recurso Extraordinario RE
594350/RS 1

, reconheceu 0 alcance do art. 741,
paragrafo unico do CPe', 0 qual declara a inexi-

12, EMENTA, COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL

INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBI

LIDADE, ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS

EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL

PROTE<;AO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESER

VA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA. EXIGENCIA DE

CERTEZA E DE SEGURAN<;A jURfDICAS, VALORES FUN

DAMENTAlS INERENTES AO ESTADO DEMOCRATICO

DE DIREITO. EFICACIA PRECLUSIVA DA RES JUDICATA.

TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL

DISPUTARI DEBEBAT. CONSEQDENTE IMPOSSIBILIDA

DE DE REDISCUssAo DE CONTROVERSIA jA APRECIADA

EM DECISAo TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE

PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDENCIA

PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A

QUESTAo DO ALCANCE DO PARAGRAFO ONICO DO ART.

741 DO CPC. MAGISTERIO DA DOUTRINA. RE CONHECI

DO, POREM IMPROVIDO. - A sentence de merito transitada
em julgado 56 pode ser desconstituida mediante ajuizamento de

especifica acdo autonoma de lmpugnacao (acao rescisoria) que
haja sido proposta na fluencla do praza decadencial previsto em

lei, pols, com 0 exaurimento de refertdo lapse temporal, estar-se

-a dlante da coisa soberanamente julgada, insuscetivel de ulterior

modlficacao, ainda que 0 ato sentencial encontre fundamento em

legtslacao que, em momento posterior, tenha sido declarada in
constitutional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de

controle abstrato, quer no amblte de fiscalizacao incidental de
constitucionalidade. - A decisatf"do Supremo Tribunal Federal

que haja declarado inconstitucional determinado diploma legis

lativo em que se ap6ie 0 titulo judicial, ainda que impregnada

de eficacia ex tunc, como sucede com os julgamentos proferidos

em sede de fiscalizacao concentrada (RTJ 87/758 - RTf 164/506
509 - RTJ2011765), detem-se ante a autoridade da colsa julgada,

que traduz, nesse contexto, limite Insuperavel aforce retroati

va resultante dos pronunciamentos que emanam, in abstracto,
da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. Ministro CELSO DE

MELLO Relator; decisiic publicada no DJE de 11.06.2010,

2 Art. 741. Na execucao contra a Pazenda Publica, as embargos s6

podcrao versar sobre: (Redacao dada pela Lei 11.232, de 2005)

I - falta ou nultdade da citacdo, se 0 processo correu arevelia,

(Redacdo dada pela Lei 11.232, de 2005) II - inexigibilidade do

gibilidade de titulo judicial fundado em lei ou ate
normativo dec1aradoinconstitucional pelo Supre
mo Tribunal Federal, ou fundado em aplicacao ou
interpretacao da lei ou ato normative tidas pelo
Supremo Tribunal Federal como incompativeis
com a Constituicao Federal. (Redacao pela Lei
11.232, de 2005).

Referido dispositivo encontra-se inserido no
titulo dos "Embargos it Execucao contra a Fazen
da Publica", portanto, e materia de caracteristica
propria do nosso direito processual publico, uma
vez presente interesse da Administracao Publica
emjuizo.

A decisao prolatada pela Corte Constitucional
aprofunda alguns aspectos da coisa julgada como
garantia da seguran~a juridica e da tutela judicial
efetiva, argumentos estes que exp6em a fragilidade
da chamada relativizacao da coisa julgada.3

titulo; III - ilegitimidade das partes; IV - cumulacao indevida

de execucoes, V - excesso de execucao: (Redacao dada pela Lei
11.232, de 2005); VI - qualquer causa impeditiva, modificattva

ou extintiva da obngacao, como pagamento, novacao, com

pensacao, transacao au prescncao, desde que supervenlente 11.

sentence, (Redacao dada pela Lei 11.232, de 2005); Vll- incom

petencla do juizo da execucao, bern como suspeicao ou impedi

menta do juiz. Pardgrafo unico. Para efeito do disposto no inciso

II do caput deste artigo, constdera-se tarnbem inexigivel 0 titulo

judicial fundado em lei ou ate normativo declarados Inconstttu

cionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em apllcacao

ou Interpretacao da lei ou ato normative tidas pelo Supremo Tri

bunal Federal como incompativeis com a Constltuicao FederaL

(Redacao pela Lei 11.232, de 2005) (grifo nosso).

3A relativizacao da coisa julgada encontrou defensores na dou

trina brasllelra, como Humberto Theodora Junior (2009, p. 57)

ao mencionar que "C..) a coisa julgada nao tern 0 condao de eli

minar a profunda ineficncia da sentence, que, por isso rnesmo,

sera insanavel e argutvel a qualquer tempo. Assim, como a lei

inconstitucional e irrernedtavelmente nula, tambem a sentence

formalmente transitada em julgado nao ternforcepara se manter,

quando prolatada contra a vontade soberana da Constituicao".

No mesmo sentido Rogerio Licastro Torres de Mello (2006, p.

302), "(...) aretirada da exigibilidade do titulo executivo diantc

de ter a lei que 0 suporta a posteriori dedarada Inconstttucional,



Constata-se que 0 casuismo legislativo favora
vel aAdministracao Publica encontra no art. 741,
paragrafo unico, do CPC, urn dos seus pontos altos
no nosso sistema juridico, pois permite a relati
vizacao da coisa julgada quando 0 Poder Publico
foi condenado em sentenca transitada em julga
do, que podera ser argiiido em sede de embargos
aexecucao. Agregou-se ao sistema do processo
urn mecanismo de eficacia rescisoria de senten
cas denominadas inconstitucionais. Ha previsao
de relativizacao da coisa julgada, tambern no art.
475-L, § 1° do CPC, na hipotese de impugnacao
ao cumprimento de sentenca quando presentes
tao-somente interesses privados.

Ocorre que a relativizacao da coisa julgada e
materia tipica da chamada jurisdicao administra
tiva, pois praticamente nao existem dcclaracoes
de inconstitucionalidade do Codigo Civil ou do
Codigo Comercial. Essas sentencas de inconstitu
cionalidade acabam beneficiando 0 Poder Publico,
ja que as rnaterias que envolvem a declaracao de
inconstitucionalidade estao atreladas ao Direito
Administrativo, Previdenciario, Tributario, den
tre outros, envolvendo a Administracao Publica
e acarretando conseqiiencias para 0 direito pro
cessual publico.

2 Breves considerac;6es acerca do Direito
Processual Publico no Brasil (Jurlsdicao
Administratival

Para melhor cornpreensao das abordagens rea
lizadas, e importante contextualizar em nosso sis
tema juridico 0 tratamento direcionado ao direito
processual publico, ate comcvorma de compreen
der os equivocos recorrentes no trato da questao
pelos operadores do Direito.

E possivel constatar que 0 nosso sistema
processual tern origem na Teoria Geral do Pro
cesso europeia, relacionado aos litigios indi
viduais, pois os grandes processualistas como

revela de forma granitica, 0 fortalectmento, no seio do direito

processual,da tendencia asuperacao de obices tradicionalmente

arraigadosno processo (como a coisa julgada)em casa de confli
to da decisao exeqiienda com 0 texto constltucional (...)".

Chiovenda e Calamandrei escreveram a respei
to do Direito Processual das causas privadas.

o que se observa no Brasil e que os processu
alistas estao fazendo construcoes teoricas basea
das na efetividade, porem as bases estao fincadas
no Direito Processual Privado; por outro lado,
o Poder Publico edita leis defendendo sempre a
supremacia do interesse publico. Disto decorre
uma producao legislativa desconexa e carente
de sistcmatizacao, com a consequente falta de
efetividade das causas em que ha interesse pu
blico, pois a base teorica do nosso processo civil
nao consegue convencer que 0 Poder Publico
tern de respeitar as regras do processo de litigio
privado.

Pertinentes as licoes de Leonardo Greco
(2003) a respeito do tema ao mencionar que 0 Di
reito Processual Publico e justamente a tentativa
de analisar as questoes processuais nos litigios en
tre Estado e urn particular, aluz de principios que
o Estado tern de respeitar a partir de urn Teoria
Geral do Direito Publico e a partir de principios
que regem as relacoes do Estado com 0 cidadao,
que estao na Constituicao, De acordo com 0 au
tor, os principios seriam os seguintes: a) que nao
existe mais supremacia do interesse publico sobre
o individual. Ao contrario, 0 proprio Estado tern
que se curvar aprevalencia dos direitos funda
mentais; b) 0 Estado, nas suas relacoes com os
cidadaos, tern que observar os principios do art.
37 - impessoalidade, legalidade, moralidade,
eficiencia.

A questao que surge e como conciliar 0 respeito
adignidade da pessoa humana, a prevalencia de
direitos fundamentais, 0 respeito a uma relacao
dernocratica Estado-cidadao no processo e, ao
mesmo tempo, considerar as peculiaridades do
Estado.

A decisao do Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinario 594350/RS, relatada pelo
Min. Celso de Mello, bern valorou alguns aspec
tos desta questao, reconhecendo a coisa julgada
material como elemento do Estado Dernocrati
co de Direito garantidora da seguranca de que 0

Poder Publico tambem esta compelido a cumprir
as decis6es judiciais que alcancararn 0 carater de
imutabilidade.
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3 Aspectos relevantes da decisao do
Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinario 594350/RS

Inicialmente a Corte Constitucional definiu 0

instituto da coisa julgada como urn atributo espe
cifico da jurisdicao e revelado pela dupla qualidade
que tipifica os efeitos emergentes do ate sentencial:
a imutabilidade, de urn lado, e a coercibilidade, de
outro. Estesat:ributos caracterizama coisajulgadaem
sentido material, criando, desse modo, a situacao de
certeza, de estabilidade e de seguran,a para as rela
coesjuridicas, a qual nem mesmo a lei pode destruir
ou vulnerar. Ii 0 que se infere do art. 5°,XXXVI', da
Lei Maior e, sob esse aspecto, pode-se qualifica-la
como garantia constitucional de tutela dos direitos.

Quanto aeficacia predusiva da res judicata, em
sede de execucao, nao mais se justifica a renovacao
do litigio que foi objeto de resolucao no processo
de conhecimento, especialmente quando a decisao
que apreciou a controversia apresenta-se revestida
da autoridade da coisa julgada, hipotese em que,
nos termos do art. 474 do CPC, "reputar-se-ao
deduzidas e repelidas todas as alcgacoes e defesas
que a parte poderia opor (...) arejeicao do pedido",
Destaca-se a essencialidade do postulado da segu
ranca juridica e a conseqiiente imprescindibilidade
de amparo e tutela das relacoes juridicas definidas
por decisao transitada em julgado.

CANOTILHO (1988) define com precisao 0

principio da protecao de confianca como urn sub
principio ou como uma dimensao especifica da
seguran,a juridica. Em geral, considera-se que a
seguran,a juridica esta conectada com elementos
objetivos da ordem juridica - garantia de estabili
dade juridica, seguran,a d~rienta,aoe realizacao
do direito -, enquanto a protecao da confianca
liga-se mais com as componentes subjetivas da
seguranca, designadamente a calculabilidade e
a previsibilidade dos individuos em relacao aos
efeitos [uridicos dos atos dos poderes publicos. E
neste ponto especifico verifica-se a necessidade
de 0 Estado cumprir as decisoes que transitaram
em julgado, mesmo apes a declaracao da incons
titucionalidade da fundarnentacao que originou 0

4Art. 50, incise XXXVI _ ''Alei nao prejudicara 0 direito adquiri
do, 0 ato juridico perfeito e a coisa julgada".

titulo, sob pena de ofensa aos principios da segu
ranca juridica e, conseqiienternente, da confianca,

Urn ponto crucial atrelado a efetividade da
prestacao jurisdicional diz respeito ao dever de
cumprir as decisoes emanadas do Poder judicia
rio, notadamente nos casos em que a condenacao
judicial tern por destlnatario 0 proprio Poder
Publico, eis que muito mais do que simples in
cumbencia de ordem processual, representa uma
incontornavel obrigacao institucional a que nao
se pode subtrair 0 aparelho de Estado, sob pena
de grave comprometimento dos principios con
sagrados no texto da Constituicao da Republica.
Nesse contexto eque a exigencia de seguranca
juridica, enquanto expressao do Estado Demo
cratico de Direito, mostra-se impregnada de
elevado conteudo etico, social e juridico, pro
jetando-se sobre as relacoes juridicas, mesmo
as de direito publico.

o ultimo aspecto de fundamental importancia
do julgado e que remete apropria legitimacao do
Estado refere-se acoisa julgada material e Esta
do Dernocratico de Direito (Nelson Ney junior
e Rosa Maria Nery, 2010). A doutrina mundial
reconhece 0 instituto da coisa julgada material
como 'elernento de existencia' do Estado Demo
cratico de Direito (...). A 'suprernacia da Cons
tituicao' esta na propria coisa julgada enquanto
manifestacao do Estado Dernocratico de Direito,
fundamento da Republica (CF 1° caput), nao sen
do principio que possa se opor acoisa julgada
como se esta estivesse abaixo de qualquer outro
instituto constitucional. (...) 0 risco politico de
haver sentenca injusta ou inconstitucional no
caso concreto parece ser menos grave do que 0

risco politico de instaurar-se a inseguranca geral
com a relativizacao ('reetius': desconsideracao)
da coisa julgada.

Ao final, a decisao condui pela inconstitucio
nalidade do art. 741, paragrafo iinico do CPC, sob
os seguintes argumentos:

A norma, instituida pelaLei 11.232/05, e,por
tanto, materialmente inconstitucional. Nao se

trata de privilegiar 0 instituto da coisajulgada
sobrepondo-o ao principio da supremacia da

Constituicao (...). A coisa julgadaea propria
Constituicao Federal,vale dizer, manifestacao,

dentro do Poder Iudiciarlo,do EstadoDemo-



cratico de Direito (Cf 1" caput), fundamento
da Republica.

4 Coisajulgada e a ofensa ao Estado de
Direito

No Brasil, 0 Estado demonstra grande interesse
na vulnerabilidade da coisa julgada para eternizar
sua moratoria. Entretanto, a coisa julgada euma
garantia do direito it tutela jurisdicional efetiva,
pois esta relacionada it garantia constitucional do
direito de acao, a qual fiearia absolutamente esva
ziada com a admissao de uma solucao provisoria
dos litigios.

Ao proibir-se, na fase de execucao, 0 acesso
efetivo it jurisdicao, materializa-se a subordinacao
existente entre 0 Estado e 0 cidadao nos Tribunais.
Uma subordinacao revestida na protecao do inte
resse publico que, por muitas vezes, nao encontra
amparo nas tarefas precipuas do Estado, mas sim
em prerrogativas pecuniarias.

Sem duvida nao podemos desconsiderar que
a situacao euma opcao politica, entretanto, nos
parece que 0 sistema convive melhor com uma
sentenca injusta do que com a inseguranca gerada
pela possibilidade de desconsideracao das decisiies
emanadas pelo Poder Judiciario acobertadas pela
coisa julgada. Eo a ponderacao entre 0 prestigio
das decisiies judiciais e a supremacia da certeza
do Direito com valor politico sobre uma hipotetica
busca da decisao mais justa.

Observando as inovacoes legislativas que estao
por vir nao se vislumbram ventos de mudanca,
pois ja tramita no Senado 0 Anteprojeto do novo

Codigo de Processo Civil, n'
o
»+66/2010 e, a titulo de

conhecimento, a Exposicao de Motivos do Codigo
esclarece a hipotese de modulacao de efeitos, alem
de reduzir 0 prazo da rescisoria para 01 ano. En
tretanto, manteve 0 disposto no art. 741, paragrafo
unico e 475, L, § 1",do CPC ao determinar, no § 4"
do art. 496, que "para efeito do disposto do inciso
III, caput, considera-se inexigivel 0 titulo judicial
fundado em lei ou ato normativo declarados in
constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal,
ou fundado em aplicacao ou interpretacao da lei

ou ato normativo tidos pelo Supremo Tribunal
Federal como incompativeis com a Constituicao."

Partanto, nao incidira multa na hipotese de des
cumprimento da obngacao de pagar quantia certa
quando demonstrada a inexigibilidade da senten
ca, mantendo-se, assim, a ofensa it coisa julgada,

de forma contraria ao entendimento recente do
Supremo Tribunal Federal.

Eo sabido que urn controle judicial indepen
dente do Poder Publico atrelado ao principio da
legalidade e a tutela judicial efetiva se estabelece
ram como elementos chaves do conceito de Es
tado de Direito (SOMMERMANN, 2009). "Em
sua obra Der Rechtstaat ( El Estado de Derecho),

publicada em 1864, Otto Bahr destacou sucinta
mente que '0 Direito e a lei somente podem ad

quirir significado e poder real quando encontram
urn pronunciamento judicial disposto para sua
realizacao" (BAHR, 1864 apud SOMMERMANN,
2009, p. 4). E tal nao ocorre quando 0 proprio

sistema admite a provisoriedade das decisiies com
ofens a ao modelo de Estado previsto na Consti
tuicao Federal.

5 Conclusao

Constata-se que 0 casuisrno legislativo favora
vel a Administracao Publica encontra no art. 741,
paragrafo unico, do CPC, urn dos seus pontos altos
no nosso sistema jurfdico, pois permite a relati
vizacao da coisa julgada quando 0 Poder Publico
foi condenado em sentenca transitada em julgado,
que podera ser argiiido em sede de ernbargos it
execucao,

A relativizacao da coisa julgada etipica da cha
mada jurisdicao administrativa, pois essas senten
~as de inconstitucionalidade acabam beneficiando
o Poder Publico, ja que as materias que envolvem
a declaracao de inconstitucionalidade estao atre
ladas ao Direito Administrativo, Previdenciario,
Tributario, envolvendo a Administracao Publica
e acarretando consequencias para 0 direito pro
cessual publico.

Em recente decisao, 0 Supremo Tribunal Fe
deral, no julgamento do Recurso Extraordinario
RE 594350/RS, reconheceu 0 aleance do art. 741,
paragrafo unico, CPC, ao decidir que a norma
instituida pela Lei 11.232/05 ematerialmente in
constitucional.
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No Brasil,0 Estado demonstra grande interesse
na vulnerabilidade da coisa julgada para eternizar
sua moratoria. Entretanto, a coisa julgada euma
garantia do direito il tutela jurisdicional efetiva, e
ea propria Constituicao Federal, significa dizer,
manifestacao dentro do Poder Iudiciario, do Es
tado Dernocratico de Direito.

ConcIui-se, assim, que 0 risco politico de ha
ver sentenca injusta ou inconstitucional no caso
concreto parece ser menos grave do que 0 risco
politico de instaurar-se a inseguranca geral com a
relativizacao da coisa julgada.
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Cotas para ingresso nas universidades - criterlos economlco
versus racial: a impropriedade do rnetodo de aferlcao da cor/race

para 0 alcance dos objetivos constitucionais de igualdade

Questao das mais tormentosas saber se a previ

sao de cotas raciais como criteria de ingresso nas
universidades fere a principia constitucional da
isonomia ou se, ao contrario, 0 atende ao preyer
reservas de vagas nas universidades a urn grupo
especifico, cuja situacao justifica a desigualdade
proposta.

A solucao aqui, como s6i acontecer em tema de
igualdade, esta na escolha do discrirnen, au seja,

saber se a opcao discriminante escolhida e legi
tima au nao, de acordo com as objetivos funda
mentais da Republica (art. 3°, I e IV, CF/88). Ese
tern aptidao para atingir a finalidade de dar efetiva
igualdade de condicoes e oportunidades a todos.

Assim, enecessario, para se estabelecerem cotas

de ingresso, que se determine, precisamente, qual
a fator de discrimen, causador da desigualdade
de acesso it educacao e como sua utilizacao ira
reverte-la,

Em geral, as universidades brasileiras vern esta
belecendo em seus editais 03 fatores de discrimen
para a ingresso: 1) aluno oriundo de escola publica
(economico), 2) negro oriundo de escola publica
(racial e economico), 3) negro au indigena (racial).

Ha, pais, a previsao de criteria puramente eco
nomico au racial e tambern criteria que mescla as
duas opcoes (racial e economico).

Tenho ser altamente queftionavel a escolha de
urn discrimen puramente racial como opcao de
escolha para ingresso, ja que se embasa em criteria
pouco confiavel e quica inexistente.

Nesse sentido, vale lembrar trecho da ementa
do famoso HC 82.824/RS em que a Min. Moreira
Alves analisou a questao do antissemitismo:

3. Raca humana. Subdivisao, Inexistencia,

Com a definicao e 0 mapeamento do genoma

humane, cientificamente nao existem distin

coes entreas homens, sejapela segmcntacao

da pele, formato dos olhos, altura, pelos au par

Juiz federal Warney Paulo Nery Araujo

quaisquer outras caracteristicas fisicas, vista

que todos se qualificam como especie huma

na. Nao ha diferencas bio16gicas entre as seres

hurnanos. Na essencia sao todos iguais.

Bern par causa disso e que, em geral, a metoda
escolhido pelas universidades para a definicao da
cor/raca do candidato da-se par meio da auto
-identificacao somada a uma entrevista recheada
de perguntas preconceituosas, numa tentativa es
tatal risivel de se classificarem as pessoas segundo
criterios visuais pr6prios.

Nao e de se surpreender que tais metodos
acabem resultando em retumbantes fiascos
como e exemplo a antol6gica, e ja folcl6rica,
classificacao divergente dada pela UNB a ir
maos gemeos identicos: urn aceilo como ne
gro no sistema de cotas, 0 Dutro nao, confor
me noticia do site G1 de 29/0512007 (acessado
em 13/01/2011: http://gl.globo.com/Noticias/
Vestibular/0"MUL43786-5604,00.html).

Nao se esta aqui olvidando a hist6ria de pre
conceitos e dificuldades dos negros no Brasil, ca
paz de, par si so, legitimar a implantacao de poll
ticas tendentes a combater a continuidade e evitar
a repeticao dessas injusticas,

o que, no entanto, nao se dara com a utilizacao
de metodos arbitrarios, que, pela questionavel efi
cacia, senao impossibilidade, se mostra impr6prio
para afirmar a cor/raca da maioria do povo brasi
leiro, que de uma forma au de outra e altamente

miscigenada.
Por seu turno, 0 criterio econ6mico e, sem

sombra de duvidas, razoavel, objetivo e tendente a
atingir os desideratos das cotas de ingresso: permi
tir a acesso it educacao daqueles que nao tiveram
condicoes e oportunidades iguais.

Note-se que ao reservar vagas aqueles candida
tos oriundos de escolas publicas, elege discrimen
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facilmente slndicavel e plenamente relacionado
com as circunstancias sociais e economicas de cada
um dos candidatos, uma vez que essas nao sao as
mesmas quando se comparam os alunos das redes
de ensino particular e dos cursinhos pre-vestibula
res, com melhores condicoes de ensino, com os da
rede publica, de notoria deficiencia, provocando
assim a desigualdade entre os estudantes para 0

acesso it cducacao de qualidade, que as cotas pre
tendem corrigir.

Assim, e tendo em mente que a questao das
cotas raciais ainda se encontra eln aberto, aguar

dando manifestacao definitiva do STF, acredito
que 0 discrimen economico, ao contrario do racial,
nao encontra dificuldades em ser afirmado como
conforme aos prindpios constitucionais.
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