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APRESENTAÇÃO

Nesta edição especial de aniversário do Curso de Direito da Faculdade Farias Brito (FFB), que 

completa 10 anos, apresentamos à comunidade acadêmica uma coletânea de artigos produzidos por 

cientistas que figuram ou figuraram no rol de professores desta instituição. É um volume inteiramente 

dedicado a esses profissionais que fizeram e fazem a história do Curso de Direito da FFB. São cientistas 

do Direito, da Sociologia, da Filosofia, da Educação. São mestres e doutores que assistiram a construção 

do Curso, que participaram e participam efetivamente dele. São pesquisadores que apuraram seus olhares 

para transformar o universo acadêmico em algo mais humano, mais inteligível. Esses pesquisadores 

lideram grupos de pesquisas dos mais representativos nas respectivas áreas de atuação, tanto na 

Faculdade Farias Brito, como em outras instituições espalhadas pelo Brasil. Neste volume, contamos 

ainda com a participação de alunos desta Instituição que, juntamente com seus mestres, produziram 

pesquisas que versam sobre o Direito. 

A décima segunda edição da revista Diálogo Jurídico traz artigos cujo foco é o ensino, é a 

experiência docente, é a prática vivida no dia a dia do fazer acadêmico. Neste volume, encontram-se 

discussões de cunho filosófico sobre a interdisciplinaridade entre Direito e religião, Direito e sociedade. 

Tem-se também, como contribuição, discussões sobre especificidades do Direito e um olhar sobre a nova 

realidade das instituições de ensino no que diz respeito ao ingresso de alunos beneficiados pelo Prouni.  

São nove artigos de pesquisadores que levam a sério o fazer científico, que produzem reflexões em prol 

da renovação da ciência, que pensam o Direito na sua interface com outros campos do conhecimento, 

como a Sociologia, a Filosofia, a Educação etc. Cada uma dessas pesquisas, catalogadas nesta edição 

de aniversário do Curso de Direito, demonstra que a Faculdade Farias Brito busca insistentemente 

cumprir seu papel social  que é promover o ensino, a pesquisa e extensão com qualidade.

Esta é uma obra feita por várias mãos, resultado do saber e do fazer de nomes que abrilhantaram 

o quadro docente da instituição (Hugo Machado de Brito Segundo, Willis Santiago Guerra, Wladimir 

D’Alva e Leonardo Mota), bem como de professores que abrilhantam (Helena Sampaio, Lidia Valesca 

Pimentel, Glauco Cidrack, Alexandre Carneiro e Juliana Mamede). Temos ainda a participação do 

nosso Diretor de Ensino, com toda a leveza de sua poesia, professor Genuino Sales.

Elisabeth Linhares Catunda
              (Organizadora) 



BREVE HISTÓRIA DO CURSO DE DIREITO DA FACULDADE FARIAS BRITO

As transformações sociais trazidas com o fim do século XX e o limiar de um novo milênio, 
rebocadas especialmente por revoluções tecnológicas, causaram profundos impactos nas mais diversas 
áreas do conhecimento humano, o que alterou profundamente as formas de todas as relações sociais: 
entre organismos internacionais, entre Estados, entre o Estado e o cidadão, nas relações privadas. 

Nesse cenário, surge a necessidade de uma nova forma de produzir, estudar e aplicar o direito 
como mecanismo de estabelecimento de modelos de conduta e de controle das relações sociais, gerando 
uma demanda pela formação jurídica, como principal formação ou formação complementar, pela 
ampliação das áreas específicas do Direito, como Direito do Consumidor, Direito Ambiental, Direito 
do Comércio Exterior etc.

O Brasil também vive um período histórico em que, ao mesmo tempo, fortifica suas instituições 
democráticas, relaciona-se com outros Estados soberanos, Comunidades, Mercados e Organizações 
Internacionais, recaindo sobre a educação de seus cidadãos um papel de fundamental importância: a 
formação integral e a qualificação profissional de um povo, requisito indispensável ao progresso de 
uma nação. 

O Nordeste do Brasil não ficou indiferente a todo esse processo de inclusão na ordem mundial 
e na reorganização interna de nosso País. O Estado do Ceará desenvolveu-se sobremaneira nas três 
últimas décadas, incrementando a atividade empresarial, desenvolvendo a exportação, e as atividades 
do Terceiro Setor, ao lado das atividades tecnológicas e científicas. 

Em meio a esse processo, no ano de 2001, nasceu a Faculdade Farias Brito como um projeto 
de educadores e profissionais liberais dispostos a trabalhar pelo ideal de implementar em Fortaleza 
uma instituição de ensino superior do mais alto nível. Esse ideal está consubstanciado no propósito 
de se ter uma escola de 3º grau que funcione adaptada às necessidades e peculiaridades do meio, com 
conteúdo curricular e método pedagógico sob permanente avaliação e cujo desempenho redunde em 
progresso das estruturas socioeconômicas da região de atuação. 

Com a criação da Faculdade Farias Brito surge o Curso de Direito, primeiro curso de Direito 
autorizado pelo Ministério da Educação após a criação dos cursos da Universidade Federal do Ceará e 
Universidade de Fortaleza, modelado para a formação constitucional, especificamente para a efetivação 
dos direitos fundamentais insertos na ordem constitucional democrática. 

O Curso de Direito da Faculdade Farias Brito surgiu quando no Estado do Ceará existiam apenas 
dois cursos de bacharelado, nas universidades já referidas, vindo atender a uma grande demanda ansiosa 
por acesso ao Ensino Superior, o que inclui a população da Capital e municípios circunvizinhos.

A ênfase na formação constitucional, além de ser um reflexo do compromisso com a democracia 
e o desenvolvimento da cidadania, resulta da vocação dos estudiosos do Direito do Estado do Ceará 
desenvolvida por meio dos programas de mestrado e doutorado aqui existentes, e da influência de grandes 
mestres como Paulo Bonavides e Willis Santiago Guerra Filho. Aliada à formação constitucional, o 
Curso oportuniza a qualificação para a atuação nas mais diversas áreas e carreiras jurídicas, investindo 
em campos emergentes do mercado de trabalho jurídico, entre eles o Direito Internacional, especialmente 
o Comércio Exterior, em franco desenvolvimento no Estado.



A ênfase em formação constitucional do jurista funda-se em metodologia participativa/dialogada 

do ensino, superando a prática meramente expositiva, como tendência das teorias e metodologias 

das ciências sociais aplicadas, visando ao envolvimento com a comunidade e ao desenvolvimento 

de atividades de pesquisa, extensão e atuação jurídica voltada para demandas locais, gerando uma 

visão crítica dos fenômenos sociais. Para tanto, conta com recursos audiovisuais, salas específicas de 

prática jurídica e atendimento ao público, convênios com instituições públicas e privadas, consoante 

descrição ao longo deste projeto.

Ressalte-se a relação necessária entre as discussões em sala de aula e os eventos promovidos 
pela IES, bem como a temática aproximada dos Projetos nas atividades complementares desenvolvidas. 
Referido relacionamento possibilita a interface disciplinar, compreendendo as abordagens de interseção 
de um conteúdo por aspectos disciplinares específicos, assim como, por via inversa, o entendimento 
mais completo dos objetos de estudo, alcançando os objetivos da interdisciplinaridade.   Ainda que 
nos eixos fundamental e profissional haja a utilização da metodologia tradicional de aulas expositivas, 
há discussões de artigos doutrinários e decisões jurisprudenciais incentivando a participação dos 
acadêmicos de forma mais proativa, enaltecendo suas experiências e reflexões, através de estratégias, 
como realização de oficinas, jornadas, seminários, com destaque aos seminários literários, incentivo à 
pesquisa com produção de artigos para publicação em revista própria, a Diálogo Jurídico, e em outros 
meios; participação em eventos científicos, simulação de audiências e peças processuais, técnicas 

de dramatização e visitas de campo. Valorizando a dramatização, há na disciplina de Conceitos 

Jurídicos Fundamentais a realização, pelos acadêmicos, de Júri Popular Simulado, com destaque 

ao desenvolvimento da argumentação, geralmente sobre casos de destaque da participação popular 

na concretização da Justiça. Na disciplina de Conceitos de Sociologia e Antropologia, por exemplo, 

há estudo e debate de livros clássicos e contemporâneos como Vigiar e Punir, de Michel Foucault, 

incentivando a análise crítica sobre a dominação orientada pelo saber científico e as consequentes 

relações de poder, como matriz das ciências sociais da atualidade. Outro bom exemplo pode ser visto 

na disciplina de Direito Ambiental, em que sempre é feita uma visita de campo a espaços naturais 

protegidos de Fortaleza ou a estruturas de gestão urbana, ou ainda a iniciativas de produção limpa, 

o que possibilita uma análise concreta dos conceitos e legislação, objeto da disciplina, bem como 

propostas acadêmicas de gestão ambiental, Agenda 21 local, dentre outras iniciativas.

Nas disciplinas do eixo de Formação Prática, a metodologia é baseada no estudo de casos 

reais e hipotéticos, análise de autos findos, análise e solução de problemas. Nos itens específicos da 

prática jurídica e Trabalho de Conclusão de Curso, são detalhadas as linhas pedagógicas que reforçam 

a formação prática profissional e cidadã do acadêmico de Direito da Faculdade Farias Brito, mas não 

é redundância observar que há uma inserção acadêmica expressiva na comunidade cearense, e que 

a escolha de temas inovadores para os Trabalhos de Conclusão de Curso e investigação científica 

tem exigido elaboração original de concepções jurídicas, por vezes ainda não abordadas em decisões 

judiciais.



VIVER

A vida é este milagre da existência
que nos faz presentes no mundo
para a realização das grandes conquistas,
no calor das grandes esperanças.
Vale pela significação que lhe damos
na dimensão do amor,
da bondade,
da inteligência 
e da virtude.
Vale pela coragem e sacrifício
na busca da compreensão do mundo,
com a alegria de ser um dos seus construtores,
no sonho eterno de sua perfeição.
A vida é a alegria triunfal
de sentir na maturidade
a sensação da realidade plena
de todos os sonhos vividos na mocidade.
É o conforto da sensação transcendente
da geração da família,
o esplêndido sonho de eternização,
que se transforma em realidade viva
que se transforma em realidade viva
para a construção da sociedade.
A vida é o compromisso induvidoso com a verdade,
na vontade suprema da construção do bem e da justiça.
É a busca incessante da excelência
para realização do ser como pessoa,
a elevação do homem aos seus destinos supremos,
inspirados nos sentimentos e virtudes morais.
A vida é a capacidade
de compreender na alegria e na dor,
é o esplendor da vontade de realizar,
da vontade de construir,
da vontade de aprender e de ensinar,
com a sensação inexcedível de missão cumprida.

                                                                   Genuino Sales
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A CONSOLIDAÇÃO DO ENSINO JURÍDICO: 
O NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA FFB

VANICE MARIA CARVALHO FONTENELE1 E
HELENA STELA SAMPAIO2

RESUMO:

O presente artigo versa sobre a importância da prática jurídica na vida acadêmica do estudante de direito. 
Em primeiro lugar, faz-se um breve histórico sobre o nascimento e desenvolvimento da disciplina de 
prática forense até a evolução como prática jurídica com a respectiva citação dos dispositivos legais 
aplicáveis. Em seguida se destaca a importância do estágio supervisionado para a formação profissional 
do jurista. O cume do artigo fica a cargo da descrição sobre o que é e como funciona o Núcleo de 
Prática Jurídica – NPJ estruturado pela Faculdade Farias Brito e o relato das experiências de estagiários, 
monitores e professores desse núcleo de aprendizagem prática. O artigo encerra-se com a mostra de 
que pouco seria feito sem o ensaio acadêmico sob a orientação de bons professores/orientadores.

PALAVRAS-CHAVE: 

Prática Jurídica; Estágio Supervisionado; Núcleo de Prática Jurídica; Formação Profissional.

ABSTRACT:

This paper discusses the importance of legal practice in the academic life of a law student. Firstly, it 
is a brief history about the birth and development of the discipline of forensic practice to evolution as 
legal practice with its citation of the applicable legal provisions. Then it highlights the importance of 
supervised training for the lawyer. The top of the article is left to the description of what it is and how 
works the Center of  Legal Practice – College NPJ structured by Farias Brito and telling the experiences 
of trainees, tutors and teachers of core learning practice. The article concludes with a little show would 
be done without the academic essay under the guidance of good teachers/mentors.

KEYWORDS:

Legal Practice; Supervised Training; Center of Legal Practice; Training.

1. INTRODUÇÃO

O estudo do Direito tem variado bastante ao longo dos anos desde a sua criação, e hoje mostra 
composição curricular bastante extensa em razão do fato de que a cada dia surgem diferentes situações 
do processo interacional da sociedade, novos instrumentos normativos e de gestão pública, que geram 
direitos e expectativas por sua execução e garantia. 

 Dado esse contexto dinâmico, a possibilidade/necessidade de que o estágio supervisionado 
do currículo jurídico se cumpra de forma mais e mais diversificada proporciona ao acadêmico o 
conhecimento de muitas das frentes da advocacia e de outras carreiras jurídicas, muitas delas em que 

provavelmente irá atuar, dada a variedade ocupacional que a ciência jurídica possui.

1 Graduada em Direito pela FFB. Advogada.

2 Professora da FFB. Advogada. Mestra em Desenvolvimento e Meio Ambiente – UFC.
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 As mudanças constantes no seio da sociedade vêm exigindo maior qualificação dos acadêmicos 
de direito ao mesmo tempo em que exige permanente atualização por parte dos profissionais para que 
estes atendam às necessidades do mercado de trabalho.

 Nos cursos jurídicos, país afora, os discentes se deparam com uma situação diferenciada em 
relação a outros cursos do ensino superior, pois a maioria dos docentes não vive exclusivamente do 
magistério, pois ora extravasam dom natural, ora utilizam-no para complementar renda.

 A disciplina de prática jurídica, que propicie qualidade na formação dos discentes, deve ser 
ministrada por meio de profissional em permanente aperfeiçoamento, principalmente no que diz respeito 
ao humanismo no atendimento de clientes, às técnicas de pesquisa e elaboração de peças jurídicas 
e métodos pedagógicos para a formação robusta do acadêmico, além do traquejo de mecanismos 
alternativos de solução de conflitos, tais como a mediação.

2. HISTÓRICO

 Os primórdios do ensino jurídico prático no Brasil se deram por volta do ano de 1972 por meio 
de previsão legal, normatizada pela Resolução nº 3 do Conselho Federal de Educação. Citado diploma 
elegeu a prática forense como disciplina obrigatória dos currículos jurídicos. No entanto, silenciou 
acerca da carga horária mínima.

 É interessante destacar que os cursos jurídicos acabaram por cumprir com a previsão da prática 
forense em disciplina de formato tradicional, com aulas teóricas, desvirtuando o propósito central da 
disciplina, consistente em fazer com que através da aplicação prática dos conhecimentos se fizesse a 
concretização do direito na academia.

 Também na década de 70 fora criado o estágio supervisionado mantido e acompanhado pela 

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil. O estágio supervisionado normatizou-se pela Lei Federal 

nº 5.842/72 e Resolução nº 15/73 do Conselho Federal de Educação. Além do mais, não há que se 

confundir esse estágio com o exame de ordem, pois esse estágio era obrigatório e não isentava o 

estudante de realizar o exame para obtenção de licença para advogar. Ressalte-se que o estágio que 

isentava o acadêmico do exame de ordem era o estágio extracurricular com carga horária mínima de 

300 horas.

 Esse estágio, de natureza extracurricular, acontecia como disciplina facultativa. Se o acadêmico 
optasse por realizá-lo e cumprisse uma carga horária mínima de 300 horas, seria assegurada a ele a 
inscrição definitiva sem que este prestasse o exame de ordem.

 O atual Estatuto da Advocacia, criado pela Lei Federal nº 8.906/94, extinguiu essa espécie 

de estágio, colocando o exame de ordem como obrigatório para todos os bacharéis em direito e 

estabelecendo regra de transição. Ainda, regulamenta que o estágio profissional pode ser oferecido 

pela instituição de ensino em convênio com a OAB, o que vem sendo realizado pelos atuais 

escritórios/núcleos de prática jurídica. Desde 2004 o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da Faculdade 

Farias Brito – FFB é credenciado junto à OAB-CE para admissão de estagiários.
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 No entanto, o disciplinamento mais detalhado sobre como se realizaria o estágio supervisionado 

ocorrera com a Portaria nº 1.886/94 do Ministério da Educação, ressignificando o estágio como 

valorização na formação profissional.  Citado instrumento, além de fixar o conteúdo mínimo dos cursos 

jurídicos, disciplinou com clareza as atividades que permeiam a prática jurídica. 

3. A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO

 O estágio em prática jurídica não deve objetivar unicamente a prestação de serviços à 
comunidade como expressão da responsabilidade social da instituição de ensino superior, mas sim 
possuir dúplice papel ao proporcionar a complementação da relação ensino e aprendizagem. 

 A prática jurídica tem grande importância na formação do acadêmico, do futuro profissional 
do direito e do docente, pois a absorção de novas metodologias de ensino e técnicas que visam 
à humanização e o desenvolvimento do raciocínio sobre as diferentes situações com que lidam 
proporcionam maior estímulo e aprimoramento no exercício da profissão.

 Boyadijian (2004) salienta que as atividades práticas possibilitam maior conhecimento da 
realidade social e seus problemas, bem como dá solução mais aplicável ao caso. Para ele, os Núcleos 
de Prática Jurídica possibilitam essa proximidade social, o que causa ao discente maior segurança 
sobre seu futuro profissional, facilitando a realização por parte deste do compromisso social, como 
operador do direito e apaziguador de conflitos.

 O mesmo autor (BOYADIJIAN, 2004) conceitua o estágio como conjunto de atividades com 
caráter marcadamente prático, sejam elas reais ou simuladas, que se destinam precipuamente à formação 
profissional, o que possibilita futura inserção do estudante  no mercado de trabalho, devidamente apto 
ao exercício da profissão.

 Uma triste realidade que vem preocupando os docentes comprometidos com uma aprendizagem 
real de seus acadêmicos é quando se trata de sistema verticalizado de informação, o que impossibilita 
aos alunos desenvolver um raciocínio lógico-jurídico acerca das situações-problema que lhes são 
apresentadas. 

 Na perpetuidade desse sistema, o acadêmico de direito segue sua formação utilizando-se de 
“petições-modelo” em que não há qualquer preocupação com a narração dos fatos, que deve ser elaborada 
com eloquência tal a convencer o magistrado. Tampouco há preocupação com a fundamentação jurídica 
e com o pedido, o qual deve ser elaborado com toda cautela e precisão possíveis.

 O que contribui, embora de forma não significativa, para a perpetuidade dessa situação é 
a escassez de publicações, no mundo acadêmico, de experiências profissionais e especificação de 
conhecimentos práticos, pois boa parte dos escritos se resumem à retórica e a elocubrações filosóficas 
com muito pouca aplicabilidade prática.

 Seria muito mais interessante e útil a presença de artigos científicos que publicassem 
conhecimentos sobre técnicas de ensino e aprendizagem no que diz respeito à elaboração de peças 
processuais e pesquisa acadêmica com enfoque na didática pedagógica para a formação de docentes 
voltadas à formação profissional do jurista.
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Os conhecimentos sobre essas técnicas, sendo bem fomentados, proporcionarão ao docente 

que atua junto ao Núcleo de Prática Jurídica meios para que possam eliminar o desvirtuamento da 

aprendizagem, que acontece por repetições de “modelos”, sem qualquer traço de produção intelectual 

e criatividade. Também facilitaria aos acadêmicos/estagiários o trato humanizado com seus “clientes”, 

despertando naqueles a criatividade e o interesse real em elucidar e resolver a situação, utilizando-se 

de todos os meios possíveis.

 O estágio junto ao Núcleo de Prática Jurídica é um momento de importância crescente ao longo 

dos anos, no processo de formação profissional, pois se configura num treinamento que integra o eixo 

prático com as disciplinas teóricas vislumbradas em sala de aula, funcionando como validação do 

aprendizado em confronto com o caso concreto. Além do mais, possibilita ao acadêmico oportunidade 

de conhecimento de vertentes diferenciadas do saber jurídico, aproximando-o das necessidades do 

mundo do trabalho.

 A familiarização do estagiário do Núcleo de Prática Jurídica com a realidade é de importância 

basilar para sua formação, o que deve ser complementado com o exercício de estágio além das horas 

obrigatórias, a título de aprofundamento da análise casuística e sua abrangência na vida comunitária 

por meio da atividade complementar de extensão. Tal atitude por parte do bacharelando oportuniza  

maior conhecimento da práxis jurídica, possibilitando apropriação de uma visão crítica de seu universo 

profissional.

 Ao conviver mais tempo com o estágio, o acadêmico poderá verificar melhor a aplicabilidade 

de conceitos e métodos para agir com mais segurança e competência, até porque, nessa fase de 

aprendizagem, o estagiário pode “errar” sem causar danos ao seu “cliente”, vez que terá o docente 

para orientá-lo, circunstância esta que uma vez profissional já não possuirá mais.  

 As atividades dos estágios podem envolver, além das práticas clássicas, a realização de trabalhos 
voluntários, oficinas sobre os mecanismos alternativos de solução de conflitos e programas de pesquisas 
que envolvem casos práticos como a análise de processos em tramitação ou findos.

 O propósito principal de criação do Núcleo de Prática Jurídica é contextualizar a teoria com 
a prática, para complementar a formação do profissional. Tal instituição, principalmente se for bem 
estruturada e organizada, remete o aprendizado a uma análise crítica dos conhecimentos adquiridos 
em sala de aula ao confrontá-los com o caso concreto.

 O estágio em prática jurídica é compreendido por inúmeras atividades, reais e/ou simuladas, 
com o fito de permear as variadas dimensões das profissões jurídicas. O conteúdo dessas atividades 
deve ser predominantemente prático, sem apresentação de aulas expositivas. 

 Essas atividades compreendem, via de regra, a redação de atos jurídicos como petições, ofícios, 
pareceres, assistência e atuação em audiências e sessões, visitas orientadas a órgãos judiciários, análise 
de autos findos, realização de mecanismos alternativos de solução de conflitos como mediação e 
conciliação, elaboração de projetos de lei, dentre outros.
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 Os objetivos centrais do Núcleo de Prática Jurídica, juntamente com o desenvolvimento da 
prática jurídica, referem-se à necessidade de habilitação do acadêmico para identificar um problema 
social e as possibilidades de solução pacífica.

 Os cursos jurídicos seguem basicamente os tipos de formação profissionalizante/técnico 
ou cultural/humanístico. Ao longo dos anos, os cursos jurídicos passaram por inúmeras mudanças, 
principalmente no que tange à prática jurídica.

 A reforma mais significativa nos currículos dos cursos de direito, como mencionado, ocorrera 
com a Portaria nº 1.886/94 do Ministério da Educação. Tal instrumento teve como objetivo central trazer 
mudanças significativas à formação da sociedade brasileira por meio do entendimento e participação 
dos acadêmicos nos processos sociais. 

 Dentre as novas exigências incluiu-se a obrigatoriedade de defesa de trabalho de conclusão 
de curso, a interdisciplinaridade na análise jurídica e a normatização de um currículo mínimo a ser 
aplicável a todos os cursos de forma a padronizar a formação básica do jurista.

 Por outro lado, citada portaria estabeleceu uma parte flexível, a ser composta pelo acadêmico 
com atividades extracurriculares, diferentes das disciplinas formais, compreendendo seminários, 
projetos de pesquisa, publicação de trabalhos, monitoria acadêmica, dentre outras.

 Muitos criticam o atual sistema de ensino jurídico adotado. Uns falam em normatizar a residência 
jurídica, outros argumentam pela eliminação do exame de ordem, mas deve-se despertar a consciência 
de que o problema central não se localiza na falta de normatização das atividades de prática jurídica.

 Os problemas ocorrem principalmente na realização ou nas distorções que ocorrem na busca da 
realização do que está escrito, seja nos projetos institucionais, seja na legislação genérica. À guisa de 
exemplo, podemos citar o continuísmo de práticas tradicionais preciosistas que prezam exclusivamente 
pela forma sem conteúdo, o que macula o crescimento de inovações benéficas.

 Aguiar (2004) sintetiza muito bem o que representa esses problemas na execução do estágio 
de prática jurídica e cita o isolamento a um falso tecnicismo com o trato da letra fria da lei, como se 
essa fosse resolver a todas as questões. Citado autor esclarece que essas atitudes não trazem nenhuma 
contribuição a não ser a continuidade de assimetrias e dominações.

 Esses problemas trazem como consequências desastrosas os incontáveis casos em que juízes 
se imiscuem da tarefa de julgar pelo simples fato de não haver lei específica para o caso, não sabendo 
sequer utilizar os meios de integração do direito como a analogia e os princípios gerais do direito. 

4. O NPJ DA FFB

 O Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Farias Brito foi criado em 2003 com o intuito de 

fornecer aos acadêmicos do Curso de Direito formação técnico-jurídica de qualidade, compreendendo 

as atividades de prática real relacionadas aos serviços de assistência e assessoria jurídica prestados 

aos necessitados sob a supervisão de professores-orientadores amplamente capacitados, e a prática 

simulada para consolidar os procedimentos e atos processuais relacionados a diversos ramos do direito, 

como o cível, o criminal, o trabalhista, o constitucional e o administrativo.
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As principais atividades realizadas pelo NPJ da Faculdade Farias Brito são: estudo de caso, 
elaboração de petição, orientação sobre locais de pesquisa idôneos e como essa pesquisa é feita, 
participação em audiências, práticas simuladas, como o Júri Popular, dentre outras necessárias à 
formação profissional do discente. 

O acadêmico recebe orientação da Supervisão para bem atender os clientes com vistas a buscar, 
sempre que possível, a realização de composição amigável por meio da conciliação/mediação. Nesta 
instituição o docente tem papel de destaque na atuação do processo de aprendizagem, pois em todas 
as atividades de prática jurídica realizadas dentro e fora do NPJ os acadêmicos são pessoalmente 
orientados pelos professores.

Entre as principais demandas abarcadas pelo NPJ da Faculdade Farias Brito, há predominância no 
Direito de Família as demandas de divórcio judicial e extrajudicial, alimentos, execução de alimentos, 
guarda, regulamentação de visitas e ações de investigação e negatória de paternidade. Na área 
cível há predominância de retificações de registros públicos, mandados de segurança, cobranças e 
indenizações. Na área criminal o NPJ desenvolve suas atividades não somente como Núcleo Especial da 
Defensoria Pública-Geral do Estado do Ceará, mas também como parceiro no Programa Reconstruindo 
a Liberdade, que visa dar acompanhamento a presos condenados e, durante a execução penal, verificar 
possibilidade de progressão de regime, dentre outros benefícios que possam ser alcançados por bom 
comportamento e trabalho.

Além das habituais causas citadas, algumas vezes ocorrem situações e causas inusitadas que 
surpreendem os acadêmicos e constituem verdadeiros desafios à sua capacidade intelectual. Essas 
situações fazem com que os acadêmicos busquem superar suas próprias dificuldades, ou ponham 
em prática suas habilidades na busca da solução mais pertinente ao caso. Com isso, o NPJ da FFB 
presta serviços sociais de relevância salutar, pois cumpre com um papel de produtor do conhecimento, 
interlocutor de problemas e executor de soluções.

O NPJ busca excelência e prestimosidade nos serviços oferecidos à sociedade, pois cada caso 
prático que lhe é responsabilizado é muito importante para todos os seus componentes, que se empenham 
na solução mais prática e rápida.

O NPJ também se preocupa em acompanhar estágios em prática jurídica quando são realizados 
em outras instituições, por isso mantém uma unidade administrativa de acompanhamento de estágio 
externo, com coordenador e professores-supervisores treinados para a realização da supervisão. Mantém 
quadro de mais de sessenta instituições conveniadas para estágio externo, estrutura e procedimentos 
para atender às previsões da Lei Federal nº 11.788/08.

5. EXPERIÊNCIAS VIVIDAS NO NPJ – POR VANICE

 Ingressei no curso de direito no segundo semestre de 2002 e passei a fazer parte do quadro de 
estagiários do NPJ da Faculdade Farias Brito no início do ano de 2005, em que participei de estágio 
na Defensoria Pública Cível e Criminal. Em 2006.2 voltei a fazer parte do NPJ, mas desta vez como 
monitora.
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O que posso dizer é que convivi com situações bastante instigantes e interessantes. No início 
do estágio as dificuldades foram grandes, porém não me arrependo de ter aprendido da forma correta. 

A primeira petição, por exemplo, foi refeita mais de cinco vezes até que a descrição dos fatos 
e do pedido, bem como a fundamentação do direito, ficassem boas a ponto de convencer a qualquer 
um que lesse. Confesso que isso me deu uma certa  impaciência, mas hoje colho muitos frutos por ter 
superado.

Dentre os inúmeros casos que me acorreram, alguns em particular chamaram a minha atenção. 
O primeiro deles foi um caso de uma ação ordinária dirigida ao juízo comum com vistas a obter a 
devolução dos documentos do falecido esposo da requerente que estavam em poder de um senhor 
casado com a irmã do falecido (cunhado) que tinha sido redistribuída a mim. 

Inicialmente, vasculhei em todo o Código Civil e de Processo Civil algum dispositivo que se 
encaixasse no caso concreto e nada encontrei. Depois, fui à jurisprudência e também não encontrei 
nada a respeito, era como “tirar leite de pedra”. O mais interessante do caso era que não havia uma ação 
específica para as pretensões da cliente, tampouco dispositivo cautelar que regulasse o caso concreto 

de forma específica. Então surgiu a ideia de recorrência a meios alternativos e, primeiramente, fui ao 

encaixe de uma situação análoga: obrigação de dar coisa certa (Art. 239 do CPC) e antecipação de 

tutela (Art. 273 do CPC), mas ainda faltava muito e resolvi utilizar princípios, muitos deles jargões 

jurídicos com o original em latim: da mihi factum, dabo tibi jus (dá-me os fatos, dar-te-ei o direito) 

e suum cuique tribuere (dê a cada um o que é seu) e os princípios constitucionais da inafastabilidade 

do controle jurisdicional e acesso à justiça.

Tal ação foi devidamente ajuizada e o relato da experiência da petição inicial rendeu no ano 

seguinte premiação no III Encontro de Prática Jurídica do Curso de Direito da Faculdade Farias Brito.

A segunda experiência marcante foi a lavratura de um registro de casamento realizado na 

Alemanha entre uma brasileira e um alemão que necessitavam dessa ação para dar efeitos à união deles 

no Brasil. À época, não tinha visto ainda a disciplina de direito internacional privado. O caso me levou 

um bom tempo de pesquisa, e embora existisse procedimento específico, foi uma situação diferenciada, 

a qual, em quatro anos como profissional, ainda não tive a chance de vislumbrar novamente.

Já na parte criminal, o destaque foi dado às práticas simuladas. Houve a simulação de um júri e 

o professor levava casos já em andamento para que fosse acompanhada cada fase do processo criminal. 

O mais interessante da prática criminal era a abertura da jurisprudência, para que fossem utilizadas 

situações mais favoráveis aos clientes, no caso, os réus. 

A predominância dos crimes defendidos consistia nas tipificações do Art. 157 (roubo) e 155 

(furto), com poucos 121 (homicídios) e 177 (estelionato), todos do Código Penal. Da narração dos 

fatos é importante destacar que boa parte desses “réus” eram capturados ou rendidos por populares 

quando a polícia chegava ao local.
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A atuação como monitora do NPJ deu-me uma dimensão bastante ampla em relação à docência 
em prática jurídica e foi suficiente para constatar ser esta bastante diferente da docência de sala de aula 
devido ao seu caráter dinâmico, de perfil extremamente exigente. 

Dentre as funções de monitora, auxiliava os estagiários na orientação a clientes, nas mediações e 
na procura de fontes de jurisprudência idôneas para que pudessem abordar em seu petitório, mas claro 
que sempre com a supervisão da professora-orientadora. Durante o recesso escolar dava andamento a 
alguns processos que precisavam de uma maior urgência, bem como efetuava atendimentos.

6. CONCLUSÃO

As experiências vividas na carreira estudantil demonstram e comprovam o papel dos instrumentos 
mais importantes na formação acadêmica e profissional de um futuro jurista, qual seja um Núcleo de 
Prática Jurídica bem estruturado, o que em momento nenhum prescinde a presença do indispensável, 
de um excelente professor-orientador de prática jurídica.

O papel do docente no processo de ensino prático é de suma importância, pois se bem realizado, 
o estudante será capaz de refletir a respeito da ciência jurídica em interação com a realidade que o cerca 
e não apenas conhecerá a literalidade da lei sem qualquer espécie de reflexão. O trabalho do docente 
deve visar uma formação significativa e interdisciplinar de conhecimentos.

O Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Farias Brito teve papel fundamental em minha 
formação, pois tudo o que consegui construir em minha vida como profissional da advocacia se deve aos 
conhecimentos e a segurança adquiridos na participação junto a esse grande instrumento de realização 
de experiências teórico-práticas.
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A PRÁTICA JURÍDICA E OS NÚCLEOS DE PRÁTICA DOS CURSOS DE DIREITO: 
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RESUMO: 

Este pequeno ensaio visa, despretensiosamente, demonstrar à comunidade acadêmica dos cursos de 
direito a importância das atividades de prática como complemento de sua formação teórica, com enfoque 
no papel exercido pelos Núcleos de Prática Jurídica das Universidades e Instituições de Ensino Superior, 
bem como pelas novas diretrizes impostas na Emenda Constitucional nº 45 de 2004 e a Nova Lei de 
Estágio, nº 11.788/08. A abordagem inicial, de cunho propedêutico, serve para conferir seriedade ao 
estudo e justificar o fundamento ontológico dessa cognose. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Práxis; Prática; Pragmatismo; Cursos de Direito; Núcleos de Prática; Emenda Constitucional nº 45/2004; 
Nova Lei de Estágio, nº 11.788/08. 

ABSTRACT: 

This small assay aims at, unpretentiously, to demonstrate to the academic community of the law school, 
the importance of the activities of practical as complement of its theoretical formation, with approach 
in the paper exerted for the Center of Legal Practice at the Universities and Superior Education 
Institutions, as well, for the new lines of direction imposed in the Constitutional Amendment nº 45 of 2004 
and Training Act nº 11.788/08. The initial boarding, of propedeutic matrix, on praxis and pragmatism, 
serves to confer seriousness to the study and to justify the ontological bedding of this cognose. 

KEYWORDS: 

Praxis; Practical; Pragmatism; Courses of Law; Centers of Practice; Constitutional Amendment 

nº 45/2004; Training Act nº 11.788/08. 

1.   NOÇÕES DE PRÁXIS: FUNDAMENTO PROPEDÊUTICO

Se Isaac Newton tivesse tentado provar a existência da gravidade somente por teoria 
argumentativa, provavelmente teria sido ignorado pela comunidade científica. Mas quando demonstrou, 
na prática, que os corpos e as massas eram atraídos pelo campo gravitacional da Terra, revolucionou 
a física. Isso significa que o exercício prático de uma teoria é, muitas vezes, o objeto de sua própria 
compreensão. 

* Mestre em Ciências Jurídico-Processuais pela Universidade de Coimbra; Especialista em Direito Processual Civil pela 
Universidade de Fortaleza; Professor de Direito Civil e Processual Civil da Faculdade Farias Brito; Advogado.
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Mas para entender a importância da prática como ferramenta concreta do saber é preciso 
dimensioná-la no sentido maior da práxis. Em contraponto à visão dos teóricos, que sempre justificaram 
o conhecimento através, unicamente, do raciocínio puro e metodológico do saber, e dos empiristas, 
que só aceitam a teoria como verdadeira após ser submetida ao experimento, os praxistas vislumbram 
o conhecimento como algo muito mais extensivo e complexo, menos dicotômico.

Na realidade, a práxis contempla o conhecimento pleno como o resultado almejado do estudo 
investigativo; é mais do que teoria e prática; é, sim, o conjunto de alguns elementos que vai desde a 
observação do expectador, passando pelo raciocínio crítico e seus métodos, até chegar à experimentação.1 
Nenhum desses elementos, isoladamente, pode fornecer o resultado esperado do saber com a mesma 
precisão que produz quando se origina da soma de todos eles. 

O fato gera para o observador um campo dedutivo, que se aprimora à medida em que formula 
hipóteses sobre as quais desenvolve sua análise. Quando resolve experimentá-lo, consegue, com a 
prática, chegar ao resultado verdadeiro (positivo) ou falso2 (negativo) de sua teorização. Assim, a práxis 
vai permitir obter a concretude da teoria, tornando-a realidade fática no universo investigativo.3 É, em 
suma, realizar o que fora idealizado.  

Para muitos, no entanto, a efetividade de uma teoria, constatada pelo conhecimento prático, 
se dá pelo caminho inverso. Entende-se que não se conhece a existência da coisa pela sua prática, 
mas sim se pratica a coisa pela sua existência. O doutrinador que teoriza sobre a matéria antes terá 
conhecido a matéria, ou pelo menos terá noção prévia de sua existência. É como a metáfora da maçã: 
para saber se é doce e saborosa terá que ser provada; mas não será possível convencer as pessoas de 
experimentá-la sem antes saber o que ela é.4

De um modo ou de outro, cumpre ressaltar que a vivência prática não é subordinada à vivência 
teórica e vice-versa, nem tampouco são independentes entre si. Na realidade são atividades simbióticas 
que resultam numa completude de conhecimentos. Sem a prática não se prova a teoria; sem esta, não 
se concretiza aquela.5

1 Santiago Ramon y Cajal, em sua obra Regras e Conselhos sobre a Investigação Científica, da T. A. Queiroz Editora 
Ltda., São Paulo, 1979, p. 1, define com propriedade: “As principais fontes de conhecimento seriam a observação, a 
experimentação e o raciocínio indutivo e dedutivo.”

2 A prática possui pelo menos dois objetos de aprendizado: a) a constatação experimental de um projeto e b) a 
comprovação da verdade ou da falsidade de uma teoria. No item 1.1 deste capítulo, confrontaremos esta relação com 
a visão de “falseabilidade” desenvolvida na década de 30 por Karl Popper.

3 Quando o advogado recebe o cliente em seu escritório, vai observar o caso por ele narrado, que retrata sua versão 
dos fatos. Após a observação, se debruçará sobre hipóteses, deduções e induções para, ao final, formular uma teoria, 
que servirá de argumento para a acusação. Por fim, ajuizando a demanda, levará ao universo prático (processo) 
todo o conhecimento jurídico que dispõe na tentativa de obter êxito. Esta mesma percepção terá o juiz, ao analisar 
o direito e aplicar a lei, e o advogado da outra parte ao preparar a defesa.

4 No período tenebroso de nossa ditadura, o processo educacional brasileiro vivenciou bem a manipulação dessa 
característica do conhecimento. As cartilhas de português, história e geografia do ensino primário, hoje chamado 
de fundamental, aplicadas na região norte e nordeste, continham elementos que não permitiam a compreensão do 
experimento por parte das crianças, que eram obrigadas a resolver tarefas que utilizavam como modelos: framboesas, 
amoras, faisão, caviar etc. Ou ainda, neve, geadas e montanhas. O propósito era afastar o alunado da compreensão 
real do problema, já que não sabiam do que se tratava. Conferir as obras  de Maria Lúcia Spedo Hilsdorf, em História 
da Educação Brasileira, Ed. Thomson, e Paulo Ghiraldelli Jr., em Filosofia e História da Educação Brasileira, Ed. 
Manole.

5 “Há, portanto, aspectos da realidade que só podem ser conhecidos pela práxis, outros que só o podem pela theoria.” 
Olavo de Carvalho em O Jardim das Aflições, São Paulo, 2000, Livro III, Capítulo VI, Ed. É Realizações.
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1.1 BASE FILOSÓFICA

A filosofia, como se sabe, sempre foi uma área do estudo contemplativo, pouco prático, mas a 
origem grega da expressão “práxis” denuncia quão antiga é a preocupação do homem na busca pelo 
conhecimento pleno. Foi Aristóteles (séc. IV a. C.) um dos primeiros pensadores a teorizar sobre a 
experiência como agregação do saber, sobretudo do ponto de vista da virtude e da ética. 

Em sua clássica obra Ética a Nicômaco6, o filósofo interpreta a virtude como a prática da ética 
e da moral, definindo que as crianças não possuem virtude, pois esta seria alcançada pelo exercício 
diário do caráter humano. Leciona Aristóteles que a natureza nos dá os sentidos e as percepções de 
mundo e só depois a capacidade de pô-los em atividade. Assim, o homem tem dentro de si o sentimento 
de justiça, mas praticando atos justos é que alcançará o seu resultado efetivo.

Diz mais o pensador que é comum errar várias vezes, embora só se acerte uma vez, mas as 
tentativas servirão como experiência na busca pelo acerto. A falta e o excesso são prejudiciais, mas 
a ação, na medida certa (meio termo), é o suficiente para a compreensão. Noutras palavras, só com a 
tentativa, que se dá pela prática das ações, é que se atinge o resultado almejado.

Epicuro de Samos (séc. IV a. C.), por sua vez, teve visão mais radical da prática. O epicurismo 
a interpreta como sendo a negação do objeto enquanto matéria, uma vez que sua essência reside na 
transformação daquilo que o homem não se interessa em contemplar. Assim, por exemplo, se não 
se conforma com a árvore, o homem a transforma em objetos de utilidade, como cadeiras ou mesas. 
Portanto, não há contemplação da matéria e sim culto à sua transformação. É a prática, portanto, que 
transforma o meio que circunda o homem, alterando sua compreensão das coisas.7

Aliás, séculos mais tarde, a ideia epicurista de prática transformadora acabou por influenciar 
Karl Marx e seus pensamentos sobre a luta de classes e o materialismo dialético, também retratados 
em sua obra Teses sobre Feuerbach.8

Entretanto, somente com Francis Bacon (séc. XVI d. C.) é que o fenômeno prático passou a 
ganhar relevância filosófica. Bacon criou novo método de estudo, o indutivo, no qual o saber deveria ter 
finalidade operativa, voltada para a experiência9. O intuito de seu método era o de verificação da teoria 
como instrumento de comprovação. Para ele, a dedução parte de um universo teórico precedente para 
se reconhecer uma verdade, o que seria equivocado, segundo o filósofo. O saber deveria ser ferramenta 
de transformação útil e socialmente positiva. Ninguém transforma a realidade com argumentos e 
retóricas, mas com a prática.10

6 “(...) em relação a todas as faculdades que nos vêm por natureza recebemos primeiro a potencialidade e, somente mais 
tarde, exibimos a atividade (isto é claro no caso dos sentidos, pois não foi por ver repetidamente ou repetidamente 
ouvir que adquirimos estes sentidos; ao contrário, já os tínhamos antes de começar a usufruí-los, e não passamos a 
tê-los por usufruí-los); quanto às várias formas de excelência moral, todavia, adquirimo-las por havê-las efetivamente 
praticado, tal como fazemos com as artes. As coisas que temos de aprender antes de fazer, aprendemo-las fazendo-as 
– por exemplo, os homens se tornam construtores construindo, e se tornam citaristas tocando cítara; da mesma forma, 
tornamo-nos justos praticando atos justos, moderados agindo moderadamente, e corajosos agindo corajosamente. 
Essa asserção é confirmada pelo que acontece nas cidades, pois os legisladores formam os cidadãos habituando-os 
a fazerem o bem; esta é a intenção de todos os legisladores; os que não a põem corretamente em prática falham em 
seu objetivo.” p. 35-6, São Paulo, 2005, Ed. Martin Claret.

7 “No epicurismo, a prática é que produz artificialmente a condição psicológica que tornará crível a teoria, e o discurso 
teórico não será nada mais do que o elemento discursivo da prática, a tradução verbal da crença produzida pelo 
hábito. A teoria epicúrea não descreve o mundo percebido, mas sua prática altera, mediante exercícios, a percepção 
do mundo, para que se torne semelhante à teoria. Não se trata de compreender o mundo, mas de transformá-lo.” 
Olavo de Carvalho, op. cit., Livro III, Capítulo VI.

8 Diz a 8ª tese: “The social life is essentially practical. All the mysteries that seduce the theory for the mysticism find 
its rational solution in the praxis human being and understanding of these praxis.”

9 Ubaldo Nicola, em: Antologia ilustrada de Filosofia – Das origens à Idade Média, São Paulo, 2002, Ed. Globo, 
p. 217.

10 “Diferentemente da lógica dedutiva, o novo método deve fornecer instrumentos úteis à pesquisa experimental. 
O saber deve ter um fim operativo voltado para experiência. O silogismo dedutivo trabalha com as palavras, a indução 
com a realidade.” Idem. Ibidem.
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Com base nos estudos de Bacon, John Locke (séc. XVII d. C.) propôs uma crítica científica ao 

discurso do método cartesiano, que primava pela razão cogito, ergo sum. Locke defendia abertamente 

que o conhecimento não resultava de um inatismo humano e sim da experiência de vida pelo binômio 

“tentativa-erro”. 

Segundo o filósofo, as ideias inatas de René Descartes não se aplicariam, por exemplo, às 

crianças, aos loucos e aos selvagens, a quem atribuía um conceito universal que se tornou célebre: 

a mente humana é como uma “tábula rasa.”11 Dizia o proeminente pensador, que é da experiência que o 

homem retira tudo o que sabe. Só existem memórias e recordações daquilo que se vivencia. O empirismo 

desenvolvido por Locke, portanto, foi o primeiro processo filosófico a reconhecer o cientificismo da 

prática como elemento de agregação ao conhecimento. 

Mas, sem dúvida, foi com Charles Peirce e William James (séc. XIX d. C.) que a prática 
chegou à fase aguda de relevância filosófica, tendo dela derivado um método próprio: o pragmatismo. 
Tal método procura afastar, da busca pelo conhecimento, os elementos metafísicos como “sujeito” 
e “objeto”, “corpo” e “alma”, “razão” e “emoção” etc., que não agregam valores práticos ao saber. 

Para o pragmatismo, que não é doutrina, mas sim um método, o significado de um conceito é 
a consequência que ele produz12. Se, por exemplo, o resultado de uma controvérsia for a afirmação de 
uma coisa e, ao mesmo tempo, a negação de outra, e se isso nada importar na prática, deve ser ignorado. 
No pragmatismo, a efetividade do raciocínio deriva de sua utilidade prática e não do resultado teórico.13

Em seus conceitos pragmáticos, Peirce chegou a afirmar que, para alcançar a perfeita clareza 

acerca do objeto, é preciso considerar somente o seu caráter prático, as impressões que dele se obtém 

e a reação que dele se espera. Assim, por exemplo, quando o advogado se depara com um casal que 

deseja se separar, não deve tentar entender o conceito de separação, ou percorrer o íntimo das razões 

que levaram as partes a essa vontade, mas sim o resultado evidente e prático da separação, ou seja, 

quem fica com o que e, se houver filhos, quem fica com quem.    

Entretanto, os conceitos de prática como elemento do saber continuam evoluindo com o passar 

do tempo. Novas teorias filosóficas a seu respeito estão sendo construídas conforme o movimento 

cinético da sociedade. Em estudos datados do início do século passado, o filósofo Karl Popper14, criador 

do movimento denominado de popperismo, desenvolveu a sua ideia de prática que surpreendeu pelo 

ineditismo.

11 “Locke recorre a uma metáfora que se tornou célebre: a mente humana é, ao nascer, uma tábula rasa, um papel em 
branco sobre o qual a prática do mundo externo e a reflexão do indivíduo sobre si mesmo imprimirão aqueles sinais 
que denominaremos conhecimento.” Ubaldo Nicola, op. cit. p. 269.

12 Idem. p. 444.

13 Imagine que o advogado se depare com a vontade de seu cliente em não pagar seus honorários antes de iniciada 
a ação e, por sua vez, tal cliente se depare com a vontade de seu advogado de não iniciar a ação enquanto não for 
pago. Nesse ponto, qualquer discussão teórica sobre o conteúdo da ação, como, por exemplo, o que será dito em seu 
depoimento, como serão arroladas as testemunhas etc., será inútil, uma vez que o serviço não será realizado, ante o 
impasse.

14 Em: Logica della scoperta scientifica, Einaudi, Torino, 1934.
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Popper defendeu o que autodenominou de “racionalismo crítico”, que consiste em rejeitar o 
empirismo e indutivismo. O filósofo tinha em mente a ideia de que a prática só serviria como elemento 
de refutação de uma teoria. Não bastaria a verificação baconiana de uma teoria para se afirmar sua 
coerência, enquanto resultado efetivo. Seria preciso que os fatos a refutassem, pois quando a teoria é 
comprovada em laboratório, não está sujeita à pressão de diversos elementos externos.

É possível examinar esse raciocínio crítico quando, por exemplo, analisamos a elaboração 
de leis. O legislador cria a norma (teorização) com base em fatos sociais anteriores, valorados e 
somatizados. Debate amplamente nas casas legislativas até aprová-la (verificação). Mas só saberá do 
seu resultado prático quando exposta às intempéries sociais que podem ignorá-la (rejeição). Assim, 
se fosse idealizada, debatida e aprovada uma lei que proibisse os indivíduos de fumarem, mas não 
os fabricantes de fabricarem os cigarros, ninguém deixaria de fumar, posto que o produto não teria 
sido proibido (teoria + verificação + refutação). Portanto, a verdade que a norma pretendia produzir 
no meio social foi negada pela sua inobservância, muito comum de ocorrer com as leis que caem em 
desuso. A teoria de sua existência, aí, terá sido refutada pela própria prática.

1.2 BASE SOCIOLÓGICA

Mas é na sociologia que a compreensão do universo prático assume papel reluzente, sendo 
a própria razão de ser da ciência sociológica, uma vez que o objeto de seu estudo é a interação do 
homem com o meio.

A sociologia de Auguste Comte (séc. XIX d. C.) sempre exerceu um papel central e inegável 
na percepção da evolução humana. Sendo uma ciência positiva15, está destinada a coletar seus dados 
diretamente dos fatos sociais. O dia a dia das relações humanas e do homem, com as coisas e os 
fenômenos que o circundam, projetam as ações práticas a um patamar superior ao da consciência e 
da reflexão.

Como o aprendizado da ciência social se dá pela observação da fenomenologia, é de se supor 
que o conhecimento pleno, antes filosoficamente contemplativo, é ultimado pela percepção do mundo 
prático. Por exemplo: o advogado que nos bancos de faculdade absorveu noções gerais do que é uma 
dívida representada por cártula, só completará tal aprendizado quando for postular uma cobrança de 
cheque para um de seus clientes. Aí vivenciará o fato social concreto, representativo das figuras do 
devedor-credor-título-lei.

Agerson Tabosa16, a propósito, destaca que a interação social é um processo natural de evolução 
humana. Quanto maior for o convívio do indivíduo com as espécies de seu grupo, mais rápida será 
sua adaptação ao meio. E quanto maior a interação com o meio, maior será sua experiência e sua 
capacidade de mudança. Diante desse raciocínio, pode-se concluir que um acadêmico de direito, por 
exemplo, não vai compreender o universo jurídico concreto enquanto estiver distanciado do contato 
com seus pares (advogados, juízes, promotores, clientes etc.). Essa visão, veremos mais tarde, reflete 
a necessidade do estágio antes da formatura.

15 Agerson Tabosa, explicando a definição da sociologia como “ciência positiva do fato social global”, atribuída a 
Fernando Bastos de Ávila, resume: “A sociologia é ciência porque, em busca do conhecimento da realidade social, 
chega a formular leis; é ciência positiva porque utiliza preferentemente a indução como método de pesquisa.” Em: 
Sociologia Geral e Jurídica, Fortaleza, 2005, p. 22. Ed. Qualygraf.

16 Idem. p. 115.
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Max Weber (séc. XIX d. C.) já enunciava esse entendimento e propagava que seria preciso 
explicar os fenômenos por meio de proposições confirmadas pela experiência para poder ter o sentimento 
e compreendê-las. Para Weber, o homem é contaminado por seus hábitos, costumes e crenças e age 
sem precisar conceber uma teoria ou uma ideia de valor, apenas executa as ações mediante os reflexos 
adquiridos pela prática17.

Nota-se que alguns fatos sociais são transformados pela interferência humana – os exemplos 
destacados acima demonstram isso –, no entanto, o fenômeno social é muito mais rico e há situações 
para as quais o homem, por mais que interaja, não o modifica e será forçado a conviver e se adaptar18.

Émile Durkheim (séc. XIX d. C.), por exemplo, ao abordar essa relação, definiu que os fenômenos 
sociais não são produtos de nossa vontade. Eles simplesmente acontecem em um universo externo 
da consciência humana e moldam nossas ações19. Nesse contexto, teorizar é o mínimo que o homem 
pode fazer sobre a fenomenologia social, e vivenciá-la é sua fronteira final. Exemplo disso é observar 
a criança e o seu crescimento natural. Não há como impedi-lo. A adaptação é a resposta, e tem relação 
direta com a prática, alcançada com o tempo de vida; é a caracterização da parêmia: “Homo fructus 
medii.20”

Todavia, é com o estruturalismo de Ferdinand de Saussure (séc. XIX d. C.) e Claude 
Lévi-Strauss e, posteriormente, nas literaturas de Pierre Bourdieu (séc. XX d. C.) que se observa o 
estudo da prática a serviço da sociologia. 

O estruturalismo, como método de observação, propunha o estudo das variáveis culturais a 
partir da estrutura de suas práticas, ou seja, para descobrir por que os índios se agrupavam em tribos, o 
estruturalista buscava na forma arquitetônica da tribo o seu verdadeiro sentido, e acabava descobrindo 
que era em razão de proteção e segurança que elas lhes forneciam21.

Já Bourdieu22, de visão menos estrutural, interpretava a grandeza do conhecimento pelo 
afastamento de certos aspectos específicos, como o autoconhecimento, que chamava de habitus, da 
crença, que intitulava de doxa e da percepção do ambiente em que atua o agente, que denominava de 
campus.

17 Em: Sociologia, capítulo 3, “A ‘objetividade’ do conhecimento nas ciências sociais”, São Paulo, 1979, Ed. Atlas. 

18 Mais adiante veremos que, desse raciocínio, Miguel Reale extraiu a consciência tridimensional do Direito 
(Fato-Valor-Norma).

19 “Com efeito, a coisa é reconhecida principalmente pelo sintoma de não poder ser modificada por intermédio de um 
simples decreto de vontade. Longe de ser um produto de nossa vontade, os fatos sociais a determinam a partir do 
exterior; constituem como moldes dentro dos quais somos obrigados a plasmar nossas ações (...) O direito existe nos 
códigos, os movimentos da vida cotidiana se inscrevem nos algarismos da estatística e nos monumentos históricos, 
as modas nas roupagens, os gostos nas obras de arte. Tais fatos tendem, em virtude de sua própria natureza, a 
constituir-se fora das consciências individuais, uma vez que as dominam.” Em: As Regras do Método Sociológico, 
São Paulo, 1971, 6. ed. p. 24, Ed. Nacional.

20 Essa ideia de relação do homem com o meio foi propagada também por Friedrich Ratzel (séc. XIX d. C.) e sua teoria 
sobre a Antropogeografia. Conferir Harriet Wanklyn em: Friedrich Ratzel, a Biographical Memoir and Bibliography. 
Cambridge, Cambridge University Press: 1961.

21 O sociólogo e antropólogo Lévi-Strauss, que chegou a lecionar no Brasil, na Universidade de São Paulo, notabilizou-se como 
expoente do estruturalismo, evidenciando-se na obra Mythologiques, iniciada na década de sessenta e concluída em 
1971. Nela, Strauss teoriza sobre a propagação de um mito pela América Central e conclui que somente investigando 
a sua prática estrutural em cada um dos países do continente é que chegará a compreendê-lo. Sem o conhecimento 
da estrutura do problema não se consegue resolvê-lo.

22 Em sua obra Le sens pratique, Paris, 1980, Les Éditions de Minuit.
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Para o sociólogo, o conhecimento pleno só seria possível de se obter quando o agente se libertasse 
de seus autoconhecimentos e crenças e passasse a analisar as teorias que formulasse no mundo prático 
de sua aplicação, ou seja, no campo de observação com o qual interage23.

Um bom exemplo desse conceito é observar a postura do advogado diante de uma audiência. 
Ao ser desafiado em mais uma controvérsia jurídica de ação de despejo, entra na sala de audiências 
contaminado pelo seu autoconhecimento, adquirido com situações semelhantes anteriores. Agirá na 
crença de que, procedendo da mesma forma que em outras vezes, logrará êxito. Mas esta percepção é 
equivocada, segundo a técnica de Bourdieu. As realidades fáticas são mutantes e a prática em questão 
deve ser exercida sob a perspectiva de que cada caso tem suas particularidades. A autoconfiança e a 
sua crença poderão resultar no fracasso24.

1.3 BASE PSICOLÓGICA

Com a psicologia, a prática ganha contornos epistemológicos mais fundamentados na psique do 
ser humano. A análise conjuntural do conhecimento só é possível pela condição de elaboração mental 
do indivíduo; quanto mais percepção de mundo tiver, maior compreensão dos fatos terá.

Embora Michel de Montaigne (séc. XVI d. C.) tenha sido considerado o primeiro estudioso do 
comportamento humano, sobretudo pela percepção empírica que tinha da humanidade, somente com 
Sigmund Freud25 (séc. XIX d. C.) o estudo comportamental e as propostas de solução dos problemas 
gerados pela mente dos indivíduos ganharam repercussão científica, e os métodos de pesquisa de Freud 
têm base essencialmente prática.

Foi trabalhando com a fisiologia dos animais, sobretudo dessecando cérebros e órgãos sexuais, 
que Freud erigiu grande parte de suas teorias, principalmente as que revelavam a estrutura da mente 
(id, ego, superego, eros, tenatos etc.). Com o desenvolvimento do método hipnótico, em parceria 
com Josef Breuer (séc. XIX d. C.), transformou o entendimento puramente teórico do inconsciente 
e subconsciente, relatando a cura obtida em diversas experiências práticas com pacientes que não 
conseguiam se curar pelos métodos tradicionais da época. Desde então, a prática psicanalítica tem sido 
desenvolvida, testada e questionada com base no método prático de Freud, embora haja muita crítica 
a ele por parte da ciência moderna.

Jacques Lacan (séc. XX d. C), um de seus maiores seguidores, chegou a afirmar que Freud 
era criticado pelos mesmos profissionais que copiavam sua prática psicanalítica, dia a dia, em seus 
consultórios. Para Lacan, a psicanálise sempre se justificou pela prática, que por meio do método da 
livre associação encontrava sua essência.

23 A propósito, o filósofo Edmund Husserl (séc. XX d. C.) defendia esse mesmo raciocínio, o que chamou de epoché, 
ou suspensão do juízo crítico contaminado pela experiência. O filósofo alemão Hesserl reconhece que o 
mundo-da-vida é o que predomina no conhecimento humano. As experiências anteriores e a prática reiterada do 
cotidiano preenchem a mente das pessoas. Para ele seria preciso uma noção mais pura das coisas, desprovida das 
percepções da vida.

24 A esse despeito, Miguel Reale, em sua obra Filosofia do Direito, São Paulo, 1990, Ed. Saraiva, p. 263, utilizando-se de 
exemplo semelhante, leciona: “Muitas vezes o advogado equivoca-se, aplicando numa determinada hipótese jurídica 
resultados ou modos de apreciações que foram válidos para outro caso. O jurista, no fundo, é como o médico, que 
deve fazer o diagnóstico de cada doente e não o diagnóstico das doenças.”

25 Dentre suas obras, destacam-se: A Interpretação dos Sonhos e A Psicopatologia da Vida Cotidiana, esta última com 
descrições minuciosas sobre os métodos práticos da hipnose.
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Mas foi outro entusiasta da prática psicanalítica, Michel Foucault (séc. XX d. C.), embora de 
formação filosófica, quem contribuiu para o estudo moderno da psicologia e, por que não dizer, da 
sociologia também. 

Em seus ricos estudos sobre diversas temáticas sociais e do desenvolvimento humano, Foucault 
se socorreu muitas vezes no universo prático. Quando, por exemplo, desenvolveu sua tese de doutorado, 
A História da Loucura, mais tarde convertida em publicação de sucesso, resolveu passar anos fazendo 
laboratório em clínicas psiquiátricas, convencido de que somente assim chegaria à compreensão dos 
tratamentos. Em Vigiar e Punir fez profundas pesquisas práticas sobre as relações de poder com o uso 
das punições e condenações aos presos.

Porém, foi com a obra Arqueologia das Ciências e História dos Sistemas de Pensamento – Ditos 
e Escritos II26 que Foucault evidenciou o sentido prático no método de pensar as coisas do mundo. Em 
discurso, certa vez proferido no Collège de France, onde era cátedra, fez um paralelo entre o saber 
como opinião e o saber como conhecimento científico e concluiu que o saber humano era algo que 
transcendia o discurso; algo que precisava ser testado nas ruas, por meio das experiências de campo27. 

Em relação ao campo jurídico, essas sistemáticas, perceberá o leitor, repercutiram na psiquiatria 
forense, modernamente interfaciada pela psicologia jurídica. Não nos referimos somente aos aspectos 
criminais, também muito importantes, mas, sobretudo, aos aspectos comportamentais em geral. 
O estudante de direito de hoje, que será o profissional de amanhã, será confrontado inúmeras vezes 
pelas vertentes da psicologia e da psicanálise. Não se quer dizer com isso que o causídico deverá 
exercitar as técnicas freudianas mencionadas, mas não dificilmente se deparará com clientes que, em 
diversas circunstâncias, o considerará seu psicólogo ou mesmo psiquiatra. 

Basta que o acadêmico de direito opte por atuar em dois ramos jurídicos: o direito de família 
e o direito penal. Há neles uma sobrecarga emocional que transcende o conhecimento técnico das 
leis e envolve os participantes da causa, como emulsão do espírito humano, aflorando sentimentos 
desafiadores28.

As variáveis permitidas pela psicologia jurídica forçam o observador teórico a interagir com 
os fatos práticos. Por mais contemplativo que seja, ao se deparar com problemas do cotidiano, o 
operador do direito será projetado a um “circo de horrores” que terá que enfrentar se quiser ultrapassar 
os limites da profissão. Situações não faltam: violência doméstica, fraudes, homicídios, investigação 
de paternidade, divórcio, pensão alimentícia, despejo, reintegração de posse, cobrança de dívida etc. 
São sociopatologias que se desdobram em psicopatologias, para as quais os cursos de direito não estão 
preparados para ensinar29.

26 Rio de Janeiro, 2000, Ed. Forense Universitária.

27 “Le savoir gagne le corps pas seulement dans les textes théoriques ou dans les outils de l’expérience, mais aussi 
avec des séries pratiques et institutions; cependant ce n’est pas son résultat pur, sa demi d’expression consciente; en 
fait, il tient les règles que  lui appartiennent exclusivement, en caractérisant  ainsi son existence, son fonctionnement 
et son histoire.”

28 “Le savoir gagne le corps pas seulement dans les textes théoriques ou dans les outils de l’expérience, mais aussi avec 
des séries pratiques et institutions; cependant ce n’est pas son résultat pur, sa demi d’expression consciente; en fait, 
il tient les règles que  lui appartiennent exclusivement, en caractérisant  ainsi son existence, son fonctionnement et 
son histoire.”

29 Conferir obras de Jorge Trindade, Manual de Psicologia Jurídica para Operadores de Direito, Porto Alegre, 2006, 
Editora Livraria do Advogado e Sérgio Paulo Rigonatti (org.) em Temas em Psiquiatria Forense e Psicologia Jurídica, 
São Paulo, 2003, Editora Vetor. 
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1.4 BASE PEDAGÓGICA

Em relação ao sistema educacional, principalmente, não há como negar a influência que a 
prática exerce sobre o aprendizado, pois a maioria das metodologias aplicadas nos últimos tempos se 
utiliza de tal elemento como instrutivo e vital para o conhecimento pleno, sobretudo se o método em 
questão for o do construtivismo ou o da pedagogia autônoma.

A própria epistemologia, para chegar ao conhecimento (crenças verdadeiras e justificadas), 
além da construção teórica (o saber que), propõe a análise das evidências como elemento de prova para 
justificar a teoria (o saber como), embora seja verdade que a epistemologia platônica contentava-se com 
o conhecimento puramente teórico. Nesse sentido, o sujeito que busca o conhecimento pode adotar 
posturas distintas, sopesadas por compreensões dogmáticas, céticas ou relativistas, mas todas elas 
erigidas sobre evidências que afirmam ou comprovam a verdade ou a falsidade teórica. 

Vale ressaltar que, em se tratando de aprendizado, os métodos educacionais nunca foram 
incontestáveis, pois sempre sofreram influxos de diversas correntes filosóficas, como as apresentadas 
nesse artigo (empirismo, racionalismo crítico, dedutivismo, indutivismo etc.). No entanto, em todos 
eles, o sentido prático, a experiência de vida e o contato social eram considerados elementos importantes 
para o aprimoramento educacional humano.

Muitos estudiosos se destacaram pelas pesquisas e métodos que desenvolveram, dentre os quais, 
os contemporâneos do século XX, Gaston Bachelard, Jean Piaget, Lev Vygotsky e, claro, o brasileiro 
Paulo Freire, todos mentores da pedagogia moderna.

Bachelard pregava um “novo espírito científico” e fazia questão de distinguir experiência de 
experimento e, da mesma forma que Bourdieu e Husserl, não admitia a interferência empírica do 
conhecimento prévio do ser humano, ou seja, a experiência comum de vida, como instrumento cabal 
de aprendizado. Para ele, o sujeito só aprendia quando se libertava das amarras do preconceito, da 
contaminação provocada pela experiência de vida. Era preciso se concentrar, cientificamente, em sua 
teoria e experimentá-la30.

Por sua vez, Piaget entendia que o aprendizado seria concretizado não só pela experiência, ou 
pela experimentação de uma teoria, mas, sobretudo, pela interação das duas coisas. O ser humano, 
ao receber do meio ambiente as informações audiovisuais e sensoriais, as acomodaria em suas 
concepções preexistentes e, utilizando-se de seu raciocínio lógico, as processaria e reagiria conforme 
suas convicções, construindo e transformando os elementos ao seu redor. Esse método ficou conhecido 
por “construtivismo” e foi muito difundido no ensino brasileiro. Por esta visão, tem-se que o indivíduo 
lança mão da experiência e do experimento para transformar ou edificar suas teorias de aprendizagem.31

30 “Entre la connaissance commune et la connaissance scientifique la rupture dans elles semble si claire que ces deux 
types de connaissance ne pourraient pas avoir la même philosophie. L’empirismo est la philosophie ce convém à la 
connaissance commune. L’empirismo trouve sa racine, ses essais, son développement là. En revanche, la connaissance 
scientifique est solidary avec le rationalism et, elle veut si elle veut ou pas, le rationalism est allumée à la science, 
le rationalism se plaint les extrémités scientifiques. Pour l’activité scientifique, le rationalism sait une dialectique 
d’activité qui prescrit une prolongation constante des méthodes.” Em sua obra: La formation de L’esprit scientifique, 
Paris, Dalloz, 1938, p. 57.

31 Principais obras sobre o tema: A Vida e o Pensamento do Ponto de Vista da Psicologia Experimental e da Epistemologia 
Genética. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1972 e Aprendizagem e Conhecimento. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1979. 
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Talvez a maior interferência desse método de Piaget para o contexto da prática tenha sido a 

percepção do elemento externo como instrumento de análise e transformação, pois, partindo-se desse 

pressuposto, não há como aprender introspectivamente. Será preciso o contato com o universo real e 

com ele interagir para compreendê-lo e aceitá-lo, ou compreendê-lo e transformá-lo.

Com Lev Vygotsky, um pouco antes de Piaget, já havia sido desenvolvida essa perspectiva de 

aprendizado no que os pedagogos convencionaram chamar de socioconstrutivismo. Para o psicólogo 

russo, o indivíduo, desde criança, interage com o meio, com ele aprendendo e a ele transformando; por 

vezes através de seu imaginário, por vezes através de respostas ao contato social. Chegou a desenvolver 

o conceito de “desenvolvimento por etapas”, designando as fases em que o indivíduo se submete ao 

aprendizado, com ou sem a ajuda de elementos externos. Questionou como seria o desenvolvimento 

das crianças sem a interferência dos adultos e como seria a percepção de mundo sem a interferência 

das coisas existentes no mundo32.

Com Paulo Freire, a pedagogia vivenciou uma ruptura pragmática na educação tradicional. Em 

sua “educação libertadora” propôs um método que privilegiasse a aprendizagem a partir do universo 

cultural que cada indivíduo possuía. Criticou a escola por impor um ensino absoluto e desconsiderar 

que o aluno, antes de nela chegar, já possuía conhecimentos adquiridos com a experiência vivenciada 

junto à sua família e aos seus pares em geral. O conhecimento, para Freire, não poderia ser verticalizado.  

A construção de um raciocínio crítico só seria possível com a interação cultural cotidiano-aluno-professor, 

em que o diálogo do educando e educador seria estabelecido dentro de contextos experimentados pelo 

aluno.

Sobre a prática, Paulo Freire chegou a afirmar que é um requisito indispensável para formação 

do senso crítico33. O Brasil, segundo afirmou, tende a exercer uma educação “palavresca”, de pouca 

praticidade. Ficou célebre sua metáfora ao sistema bancário quando afirmou que o educador é um 

depositante de conhecimento e o educando um depositário e que, para o sistema educacional tradicional 

funcionar, bastaria que o educador depositasse o máximo de conhecimento que possuía em favor do 

depositário34.

Inobstante os vários métodos e entendimentos descritos, vê-se que o aprendizado não pode ser 

concretizado por mecanismos estanques. Se o homem é um ser cultural e pensante, capaz de transformar 

e ser transformado pelo meio, é contraproducente justificar o conhecimento apenas pela teoria. 

O processo educativo é muito mais do que sala de aula; é mais do que o que o professor ensina; é mais 

do que o que está escrito em livros e códigos.

32 Essa teoria ficou conhecida como “zone of proximal development”, publicada em seu artigo científico Problema 
kul’turnogo razvitija rebenka. Pedologija, 1, 58/ 1928, em: The journal of Genetic Psychology.

33 Em: Educação como prática da liberdade, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989, p. 150.

34 Idem, em: Pedagogia do oprimido, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970, p. 27.
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É preciso um esforço hercúleo para convencer os teóricos de que a teoria não subsiste sem a 
prática, pois, quando pura, pode ser manipuladora, dogmática e até autoritária.

2. A PRÁTICA NO ENSINO JURÍDICO COMO COMPLEMENTO DA FORMAÇÃO      
DO ACADÊMICO DE DIREITO

De tudo que se discorreu até o momento, fica evidenciado que o elemento prático é tão importante 
quanto o elemento teórico na formação do aprendizado. No contexto jurídico, no entanto, falta ser 
analisado como se comporta e quais os reflexos que exerce no universo profissional e no universo 
acadêmico dos Cursos de Direito.

2.1 O PAPEL DA PRÁTICA JURÍDICA NOS CURSOS DE DIREITO

Francesco Carnelutti, jurista que revolucionou o Direito Processual – e veremos mais tarde 
que o processo é a ferramenta prática do direito –, certa vez desabafou o fato de não ter recebido, ele 
próprio, uma educação de prática jurídica, apesar de ter se formado em uma das mais tradicionais e 
respeitadas Faculdade de Direito da Europa, a de Pádua, na Itália. Seu discurso inflamado, na abertura 
de sua obra monumental35, fazemos questão de transcrever na íntegra:

Direito é um Parlamento, um Tribunal, a junta geral de uma sociedade anônima, um 
estabelecimento penitenciário, dois homens que contratam, ou que litigam, ou que se 
matam. É indispensável por isso apagar da mente dos jovens a ideia de que o Direito 
seja algo encerrado nas fórmulas misteriosas dos Códigos e que nem se vê e nem se toca. 
Lembro-me da dificuldade e da desilusão que para mim supus, enquanto ocupei os bancos 
da Universidade, essa maneira de entender o Direito, que me produzia a impressão de 
estar andando sobre as nuvens. Não, repito. Nós temos que ver com a realidade, tanto 
quanto os médicos ou os engenheiros (...) Enquanto fui estudante, jamais se me mostrou, 
nem sequer como evocação para minha fantasia, o espetáculo de um debate forense. 
Pelo contrário, cada dia lamento mais a inferioridade que neste sentido me encontro com 
respeito ao professor de cirurgia.

A compreensão do professor de que foi lesado ao não receber formação prática reflete, já 
naquela época (1936), a ideia de que o aprendizado do direito não pode ser pura reflexão, mas também 
realização. De fato, como ensinar ao advogado a sustentar oralmente o direito de seu constituinte, 
perante o Tribunal, utilizando-se da aula teórica para avivar tal ideia? Como ensinar ao acadêmico do 
direito a se portar diante do Júri, sem que lho possibilite praticar simuladamente?

Alguns conteúdos podem e devem ser ensinados pela teoria, outros jamais, pois só com a vivência 
prática e experimentação é que se alcançará a sua compreensão. Parece repetitivo, em relação a tudo 
o que já se falou, mas a reflexão é significativa. Por exemplo: é fácil para o professor de Direito Penal 
ensinar ao aluno que o homicídio é crime previsto em lei, e que se tal fato ocorrer e ele for contratado 
como advogado do criminoso deverá verificar as atenuantes e as agravantes; se o inquérito preencheu 
todos os requisitos legais; se o oferecimento da denúncia se deu dentro do prazo etc. Mas, por mais 
conhecimento que possua tal professor, ele não conseguirá transmitir para o estudante, por meio da 

35 Sistema di diritto processuale civile, traduzida para o português por Hiltomar Martins Oliveira, São Paulo: 
ClassicBook, 2000, p. 31.



DIÁLOGO JURÍDICO

30 GLAUCO CIDRACK DO VALE MENEZES E MIRLA MARA BASTOS MANGUEIRA DE MENEZES

teoria, como ter confiança em si, segurança na fala, a tranquilidade e dom da oratória na ora de fazer o 
Júri de seu cliente, pois só o tempo prático, só com a repetição contínua e incessante destas ações, que 
se dão pela metodologia técnica, é que o aluno, então como advogado, reproduzirá tais características 
de aprendizagem.

Por isso que a prática integrada na grade curricular de um Curso de Direito é indispensável, pois 
propicia ao acadêmico do Direito exercitar as reações pessoais para cada situação real. Em muitos casos, 
tal atividade prática, quando oferecida no próprio curso, chega a direcionar a vocação do acadêmico, 
que brevemente será egresso, ajudando-o a escolher a especialidade. O aluno que não possuir o dom 
da oratória seguirá outro caminho nas atividades forenses que não seja fazer Júri, e vice-versa.

Acerca disso, Piero Calamandrei, outro grande expoente do direito processual, em sua obra Eles, 
os juízes, visto por um advogado36 opina, com precisão, que não se ensina a oratória e a eloquência, 
pois para ele, são elementos que afloram naturalmente com o tempo e a prática das ações. Pela lucidez 
do texto e o seu emblematismo para o que ora se expõe, transcrevemos:

Não creio que nas nossas faculdades de direito seja necessário treinar os jovens para 
eloquência forense, como nas antigas escolas de retórica. Os estudos jurídicos devem 
servir para libertar o pensamento; quando este for ágil e pronto, o discurso se libertará 
por si. Mas, se uma escola de oratória forense devesse ser instituída, eu a faria funcionar 
assim: daria ao aluno para estudar, numa manhã, os autos de uma complicada e difícil 
controvérsia cível, que ele deveria depois referir oralmente, de maneira clara e cabal, no 
inexorável lapso de uma hora. No dia seguinte, sobre o mesmo argumento, deveria falar 
meia hora; enfim, no terceiro dia, o tempo concedido para repetir a exposição deveria 
ser reduzido ainda mais, a quinze minutos. Nessa terceira prova, que seria a decisiva, 
deveria estar presente um auditório de estudantes, absolutamente ignaros do caso. Se o 
relator conseguisse tocar nesse arrazoado concentrado em todos os pontos essenciais da 
causa, de maneira bastante clara e ordenada para ser seguido e compreendido de imediato 
por aquele auditório, mostraria ter aprendido o gênero de eloquência necessário para se 
tornar um bom sustentador oral.

A prática não é uma mera reprodução de conteúdo, é, sim, a associação dele com a técnica de 
repetição. Por isso que também não será produtivo o aprendizado somente pela prática, pois aí seria 
transformar o aluno em autômato. O acadêmico, diante de um caso real, deverá ter a oportunidade de 
absorver o problema jurídico, refletir sobre que tipo de direito foi violado e definir os mecanismos 
legais aplicáveis ao caso para solucioná-lo. Portanto, é muito mais do que o automatismo de uma ação 
repetitiva.

Mas a prática nos cursos jurídicos nem sempre esteve presente na matriz curricular, ou nem 
sempre foi conduzida adequadamente. Ao longo dos tempos, após muitas críticas e pressões externas 
de movimentos revolucionários da educação é que se pôde perceber uma abertura do ensino jurídico 
tradicional para as relações menos teóricas com o Direito. Tais avanços percorreram, paulatinamente, 
as várias escolas espalhadas pelo mundo que, ainda hoje, buscam novas formas de adaptação curricular.

36 São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 78-79.
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2.2 A PRÁTICA JURÍDICA EM ROMA 

Em Roma, a prática era um elemento essencial na formação do caráter e na postura de seus 
cidadãos. Por essa razão, o ensino romano era eminentemente prático. As crianças eram inseridas desde 
cedo nas artes, na agricultura e nos treinamentos militares. Também recebiam do pai, que acumulava 
a função de senhor e sacerdote, toda a formação política e religiosa.

A política, aliás, era uma espécie de meta a ser alcançada por todos os romanos; um “ideal 
supremo,” segundo Sêneca37. Por essa razão, grande parte da educação superior dos romanos era 
voltada para a prática da oratória e da retórica, de onde também despontaram os grandes advogados.

O ensino jurídico romano era eminentemente sistemático e, embora tenha sofrido influências 
helenísticas em seu período pós-clássico, desenvolveu-se por técnicas de interpretação e análise de 
situações práticas, do cotidiano, com base em costumes e crenças. A jurisprudentia prevalecia sobre 
o jus e a lex, esta, pouco influente38.

Ao longo dos séculos, Roma possuiu três tipos de prática do direito: a arcaica legis actiones, 
o formalístico processo formulário agere performulas e o, até certo ponto evoluído, cognitio extra 
ordinem39. Figuras como as do cônsul, do pretor e do edil eram caricaturas de um direito romano 
dinâmico, sem uma estrutura jurídica específica. Todos desenvolviam papel de magistrados leigos 
e resolviam, à sua maneira, as esparrelas entre os cidadãos romanos, ou entre esses e os peregrinos.

No período cristão, (séc. II d. C.), duas grandes escolas superiores de ensino jurídico surgiram, a 
proculiana e a sabiniana, influenciadas por juristas destacados da época, como Labeo, Cássius e Capito. 

Marcus Antistius Labeo40 foi um dos mais importantes juristas daquela Roma e o que mais 
pregou foi a modernidade do Direito, incluindo o método prático de pensá-lo e executá-lo. Suas ideias 
inspiraram seu discípulo Proculus a fundar a escola superior de direito, denominada de proculiana, 
eminentemente liberal, dinâmica e prática.

Seu antagonista, Ateius Capito41,  defendia posicionamentos identicamente liberais e práticos, mas 
divergia quanto a vários conceitos jurídicos. Seus seguidores, Masurius Sabinus42 e Cassius Longinus, 
fundaram mais tarde a escola de direito que se chamou sabiniana, de conceitos muito influentes até 
hoje em cursos de direito de grandes universidades europeias, como Bolonha, La Sapienza e Coimbra.

37 Lucius Annaeus Sêneca (séc. I d. C.), filósofo influente de Roma.

38 “O período de 230 a 395, ano em que o imperador Teodósio dividiu definitivamente o Império Romano em duas partes 
(Ocidente e Oriente) (...) é uma época marcada pela confusão (de terminologia, de conceitos, de instituições) e pelo 
advento da Escola que substituiu a iurisprudentia e se dedica à elaboração de glosas, de glosemas e de resumos de 
texto que revelam uma ciência simplista e elementar. De 395 a 530, é caracterizada: no Ocidente, pela vulgarização do 
Direito Romano, simplificação de conceitos, (...) predomínio do aspecto prático sem atenção pelas categorias lógicas; 
no Oriente (...) além do classicismo, assinala-se-lhe também a helenização: tendência para sublimar a terminologia e 
certas construções jurídicas, informando-as de princípios e de ideias filosóficas gregas.” Antônio Santos Justo em: 
Direito Privado Romano I (parte geral) Coimbra, Portugal, 2000, Coimbra Editora.

39 “O arcaico sistema das legis actiones foi substituído pelo processo das fórmulas (agere per formulas) de modo suave e 
lento, chegando mesmo a coexistir depois de a lex Aebutia ter reconhecido o segundo que, de fato, já regia as relações 
processuais entre os cidadãos romanos. Tampouco o processo extraordinário (cognitio extra ordinem) substituiu o 
anterior por força duma disposição legal: a sua introdução foi igualmente progressiva e coexistiram durante algum 
tempo. Idem, p. 21.

40 Posteriorum libri ; De iure pontificio libti XV pluresve; Pithanon a Paulo epitomatorum libri VIII.

41 Coniectaneorum libri IX pluresve; De pontificio iure VII pluresve.

42 luris civilis libri III; Ad edictum praetoris urbani libri;  Responsarum libri.
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As duas escolas desenvolveram técnicas de pensamento livre; incentivaram as discussões 
teóricas, mas que pudessem refletir uma prática; a oratória e os embates temáticos sobre casos reais 
eram muito comuns entre seus alunos e seguidores; defenderam o afastamento do direito conservador 
e preceptuaram o direito codificado e sistemático, até vivenciarem o advento do período justinianeu 
e o seu Corpus Iuris Civilis.

2.3 A PRÁTICA JURÍDICA NA IDADE MÉDIA

Após a queda do Império Romano do Ocidente (476 d. C.), o ensino jurídico ficou disperso, 
apesar do Império Bizantino, também denominado de Império Romano do Oriente, ter mantido as 
raízes do direito romanístico ao longo da Idade Média. A escola de Constantinopla era uma referência 
na região, mas o aprendizado do direito voltara a ser eminentemente teórico.

A situação se agravou na chamada alta Idade Média (séc. VI ao XIII d. C.); os cânones 
imperavam na formação de um Codex Canonnes, surgindo o Direito Canônico, também chamado de 
Direito Eclesiástico. Foi um período obscurantista, pois a Igreja Católica era um dos poucos organismos 
estruturados da época, detentora de poder econômico e financeiro sobre os súditos e o Estado e, com 
seu influxo religioso, facilmente impôs regras de direito com base em dogmas de fé, regulamentando 
as relações matrimoniais, patrimoniais e penais. Nesse período, o Direito era visto como algo divino, 
sagrado e os estudos jurídicos se embasavam na Escolástica, tendo como maior referência literária o 
frade Tomás de Aquino (séc. XIII d. C.).

Foram épocas difíceis para quem pretendia pensar e praticar o direito. Os Tribunais de Inquisição 
e os de Santo Ofício realizavam o direito de forma expurgatória, não propiciando qualquer meio de 
defesa aos inquiridos, violando as linhas mestras de qualquer pensamento de justiça.

Na altura, muitas universidades surgiram, dentre as quais se destacaram as de Bolonha (Itália 
– 1088), Oxford (Inglaterra – 1096), Universidade de Paris (Paris – 1170), Cambridge (Inglaterra – 
1209), Salamanca (Espanha – 1218) e Coimbra (Portugal – 1290). Em todas elas o ensino prático foi 
preterido pelo ensino dogmático43, subsistindo apenas as aulas de retórica e oratória e, mesmo assim, 
no sistema latino44.

2.4 A PRÁTICA JURÍDICA NA IDADE MODERNA

O ensino jurídico somente renasce e se liberta das amarras dogmáticas e prudenciais com o 
advento da Idade Moderna. Nesse período surge a ideia de trabalhar o Direito como ciência. Foi uma 
época marcada pela revolução cultural, de conceitos, ideais e de desenvolvimento humano, sobretudo 

43 Tércio Sampaio Ferraz, em Introdução ao Estudo do Direito, 4. ed. São Paulo, 2003, p. 62, acentua: “A ciência do 
direito predominantemente dita nasce em Bolonha, no século XI (...) O pensamento dogmático, em sentido estrito, 
pode ser localizado, em suas origens, nesse período. Seu desenvolvimento foi possível graças a uma resenha crítica 
dos digestos justinianeus, a Littera Boloniensis, os quais foram transformados em textos escolares do ensino na 
universidade. A teoria jurídica tornou-se, então, uma disciplina universitária, na qual o ensino era dominado por 
livros que gozavam de autoridade.”

44 Segundo Iran Moreira Necho, jurista e professor de oratória do Instituto Iran Moreira Necho – IMN, a diferença 
entre a oratória grega e a latina está no conteúdo e na forma. Os gregos possuíam uma oratória de conteúdo, com 
estratégia de argumentação e persuasão. A latina, praticada em Roma, estado absolutista que não admitia o debate, 
se limitou à oratória formalística, vazia de conteúdo, mas repleta de técnica e de estilo. Conferir http://www.mnecho.
com.
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com o renascimento (séc. XIV ao XVI d. C.) e o iluminismo (séc. XVIII d. C.). Grandes filósofos e 
juristas se destacaram no ensino do direito, como Montesquieu45, Kant46, Savigny47 e Ihering48, para 
ficar só nos que ajudaram a revolucionar o pensamento jurídico.

Foi uma era fértil para a teoria, propícia ao desenvolvimento doutrinário. Predominaram duas 
escolas de pensamento filosófico que acabaram por influenciar o entendimento sobre muitos conceitos 
e institutos antigos do Direito Romano, como posse e propriedade, liberdade e igualdade, subjetivismo 
e objetivismo. São elas: a Escola do Direito Natural (séc. XVII e XVIII d. C.) e a Escola Histórica 
(séc. XIX d. C.).

Mesmo assim, entre 1650 e 1800, a prática jurídica passou a gozar de certa finalidade científica. 
Surge uma nova forma de pensar o direito, mais racional, mais sistemática. Se na Idade Média imperava 
a sua sacralização, na Moderna, discussões sobre ética, moral e teologia ficam ao largo de discussões 
mais objetivas e técnicas, como as que regeriam o controle social. O direito se aproxima da realidade 
do cotidiano e fica cada vez mais experimental49.

Surgem, então, os primeiros cursos jurídicos que contemplavam o ensino da práxis. Destacam-se, 
nesta época, as universidades: de Milão, na Itália, que cedia seus espaços para realização de alguns 
júris, contando com a participação do importante jurista Cesare Beccaria, autor da famosa obra Dei 
delitti e delle pene (1764); de Leipzig, na Alemanha, onde estudou Savigny (1797); da Basileia, na 
Suíça, onde lecionou Nietzsche (1869-1879) e Heidelberg, na Alemanha, que teve como aluno Ihering 
(1840) e como professor Gustav Radbruch (1898).

No início do século XIX, porém, um novo retrocesso para o ensino jurídico prático viria a 
ocorrer. O direito, então já compreendido como ciência, (Rechtswissenschaft) se aproximava cada 
vez mais de uma positivação (direito escrito). Savigny (Volksgeist) passa a ser o grande nome jurídico 
desta época e mentor da Escola Histórica. Os cursos jurídicos passam a ser contaminados pelos ensinos 
doutrinários, também chamados de “doutrina dos professores”, que segundo Tércio Sampaio50 ajudou 
a fazer prevalecer o ensino teórico sobre o prático51.

45 Autor de L’Esprit des lois (1748), deixou ensinamentos profundos sobre povo, Estado e poder. É atribuída a ele a 
frase: “Só se conhece o que se prática.”

46 Autor de Kritik der reinen Vernunft (1781), foi um dos filósofos mais influentes de todos os tempos. Defendia que o 
saber era dividido em dois seguimentos: o puro, que é um conhecimento fundamental, que não depende dos sentidos 
(o saber teórico) e o empírico, que depende dos sentidos e percepções da realidade que nos cerca, como a experiência 
(o saber prático).

47 Autor de Das Recht des Besitzes (1803), foi incansável defensor de que a prática e a teoria do Direito não podem 
estar divorciadas sem que se cause prejuízo para ambas.

48 Autor de Der Zweck im Recht (1877), chegou a defender o dogmatismo, tendo influenciado e se filiado à Escola 
Conceitualista e à Escola da Jurisprudência dos Conceitos. Mas, por fim, evoluiu em sua teoria e passou a defender 
que o Direito tinha uma finalidade mais complexa e afirmou que “a verdade jurídica conceitual é relativa e o direito 
é a manifestação do desejo do poder e do interesse do particular.” Op. cit. p. 73.

49 “Estava configurado, pois, um dos caminhos para uma ciência no estilo moderno, isto é, como um procedimento 
empírico-analítico (...) num sentido que podemos chamar de pragmático, em que os modelos de direito natural são 
entendidos não como hipóteses científicas a verificar, mas como um exemplo, paradigma que se torna como viável 
na experiência. Desse modo, a teoria jurídica consegue  transformar o conjunto de regras que compõem o direito em 
regras técnicas controláveis na compreensão de situações vigentes com situações idealmente desejadas. Modifica-se, 
assim, seu estatuto teórico. Não é mais nem contemplação, nem manifestação de autoridade, nem exegese à moda 
medieval, mas capacidade de reprodução artificial (laboratorial) de processos naturais.” Tercio Sampaio Ferraz Jr. 
Op. Cit. p. 69.

50 Idem, p. 76.

51 “Os mestres, Savigny, por exemplo, nunca tiveram relação positiva com a prática do dia a dia, que este ignorava. Em 
seus livros, não surgem citações de decisões, nem tinha ele contato com os práticos (...) Assim, a Escola Histórica 
aumentou o abismo entre a teoria e a práxis, que vinha do jusnaturalismo, com influências até hoje no ensino 
universitário e na prática dos juristas.” Idem, p. 77.
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2.5 A PRÁTICA JURÍDICA NA IDADE CONTEMPORÂNEA

Juridicamente falando, constitui a fase contemporânea do direito e do ensino jurídico a que 

sucede o surgimento de Hans Kelsen e a publicação de sua obra monumental Reine Theorie des Recht52,  

que deu início ao positivismo jurídico, escola da qual foi o maior representante.

Como pressagiado no final do século XIX, o direito viria a ser, no início do século XX, 

predominantemente escrito, mais do que codificado, literalmente, doutrinado. O enfoque do estudo 

jurídico passou a ser o seu formalismo. Não interessava mais os elementos externos, mas sim a 

natureza jurídica dos institutos e a coerência normativa dos ordenamentos jurídicos. Kelsen defendeu 

a existência da norma hipotética fundamental, que deveria ser a base da pirâmide normativa, mais 

tarde, ideia central de quase todas as constituições modernas, inclusive da brasileira.

Com o positivismo, os juristas passaram a se preocupar com as formalidades e com o aspecto 

estético do direito, desprezando as preocupações com a moral, o justo e a ética, elementos que julgavam 

variáveis, conforme a época vivenciada pela humanidade. Nesse particular, quem melhor conduzia 

o aprendizado nas faculdades de direito era quem vislumbrava a complexidade das normas apenas 

como a representação da vontade humana; um direito posto; um imperativo do Estado, que o jurista 

deveria interpretar e aplicar.

A partir dessa perspectiva, o ensino jurídico daquela época deixou de ser meramente contemplativo 

da natureza e da divindade, característica do Direito Natural, e passou a ser mais conceitual, fazendo 

distinções do tipo: direito público e direito privado, direito econômico e direito político, direito interno 

e direito externo. Assim, os estudantes de então não mais analisavam os aspectos metafísicos, nem 

dialéticos, mas apenas os objetivos. Daí nasceram as especialidades dentro dos cursos de direito e 

as atividades práticas passaram a ser conduzidas conforme a identificação de cada estudante com as 

respectivas áreas de atuação.

Nessa linha, destacaram-se mais os cursos de direito das universidades: de Berlim, 

Humboldt-Universität zu Berlin, na Alemanha, uma das maiores matrizes culturais e intelectuais de 

todos os tempos, tendo abrigado como alunos, dentre outros inúmeros famosos, os filósofos Hegel, 

Fichte, Schopenhauer, Karl Marx e Friedrich Engels; e a de Münster, Westfälische Wilhelms-Universität, 

também na Alemanha. Nelas, o direito era e é ensinado, até hoje, com muita atividade prática simulada, 

como forma de preparar os estudantes para o seu “exame de ordem” que acontece semestralmente, em 

cada etapa do curso, o chamado staatsexamen53.

52 Teoria Pura do Direito, 1934.

53 Em 1952, Charles Eisenmann, sob o patrocínio da UNESCO, publicou um estudo sobre o ensino jurídico e seus 
métodos em nove países, tendo sido encetado em várias revistas especializadas, dentre elas, a Revista de Derecho da 
Faculdad de Ciências Jurídicas y Sociales da Universidad de Concepción de nº 106. No estudo, vários colaboradores 
tiveram participação, dentre eles, Bernardo Gerche Müller, que informou sobre o ensino jurídico nas universidades 
alemãs. Apud José Olympio de Castro Filho, em Prática Forense, vol. I, Rio de Janeiro, 1977, p. 8.
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Uma nota destoante, mas também contemplativa da prática, foi o ensino jurídico da universidade 
de Paris I – Panthéon-Sorbonne, academia de Strauss e Sartre e de muitos outros sociólogos, filósofos e 
juristas. No início do século XX o pensamento jurídico alí produzido vivenciou sentimentos marxistas, 
comunistas e outros de caráter revolucionário. A prática jurídica, portanto, quando não realizada nas 
salas de aula, ganhou as ruas em forma de passeatas, discursos e protestos dos estudantes, em nome 
da social-democracia. Tinha-se aí quebrado o elo de hierarquia do ensino jurídico, mas inegavelmente 
constituiu-se em momento decisivo na formação de advogados socialmente politizados, dentre os quais 
o mais famoso foi Jacques Vergès54.

Mas o ensino prático do direito, de fato, só eclodiu com toda sua força nos cursos oriundos das 
escolas que descenderam do tronco anglo-saxônico, como as de Oxford e Cambridge, na Inglaterra, 
e de Harvard, Brown, Princeton e Stanford, nos Estados Unidos. A metodologia de ensino jurídico 
destas instituições carrega, até hoje, um sentido puramente prático, dividindo as temáticas jurídicas 
em júri, oratória, retórica e estudo de casos concretos.

Os americanos, mais que os britânicos, são pragmáticos por essência e não são diferentes 
quando o assunto é educação. O direito ensinado ao longo dos séculos naquele país, principalmente na 
Universidade de Harvard, no final da Idade Moderna, início da Contemporânea, remonta a técnicas de 
práxis desde o primeiro ano de curso. Os estudantes debatem em sala de aula casos reais trazidos pelos 
professores, no que ficou conhecido como “método casual” ou, ainda, encenam situações simuladas 
perante um tribunal real, formado por juízes de verdade, método que foi denominado de “realismo 
legal”, que recebe apoio incondicional da American Bar Association, a OAB estadunidense55.

Mais recentemente (final do século XX, início do século XXI), outra dinâmica desenvolvida 
pelos cursos de direito americanos e ingleses assumiu dimensão mundial, já sendo praticada, inclusive, 
por algumas universidades brasileiras56, denominada de moot courts57 ou “jogos de direito”, que faz 

54 Brilhante aluno da Université Paris I, Vergès foi militante de extrema esquerda e mais tarde, na África setentrional, 
se torna o responsável pela defesa de terroristas e comunistas perseguidos. Na Europa central defendeu o ditador 
Slobodan Milosevic e o vice-primeiro ministro de Saddan Hussein, Tariq Aziz. Vergès notabilizava-se, enquanto 
estudante de direito, pela facilidade nos discursos que produzia durante as aulas práticas de retórica e argumentação. 
Fonte: Documentário Internacional Terro’s Advocate, de autoria de Barbet Schroeder, premiado na 30ª Amostra 
Internacional de Cinema em Cannes.

55 Dados extraídos do estudo desenvolvido pelo professor Robert W. Gordon, da Universidade de Yale, e publicado em sua 
revista jurídica, sob o título: A Educação em Direito nos Estados Unidos: origens e desenvolvimento, nº 19, p. 25-37. 
Agosto de 2002; também publicado na web na página <http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0802/ijdp/id080202.
htm>.

56 Conferir em <http://www.fadom.br/jessup/>.

57 “Moot court is an extracurricular activity at many law schools in which participants take part in simulated court 
proceedings, usually to include drafting briefs and participating in oral argument. The term “moot court” is sometimes 
confused with “mock trial,” but the two are not the same. “Moot court” usually refers to a mock appellate court case, 
and “mock trial” usually refers to a simulated jury trial or bench trial.(…) Law schools structure their moot court 
programs differently. Some moot court organizations accept a small group of people for membership, and those 
members each participate in a number of national or regional moot court competitions. Other schools accept a larger 
number of members, and each member is matched with one competition.(…) The basic structure of a moot court 
competition roughly parallels what would happen in actual appellate practice. Participants will typically receive a 
problem ahead of time, which includes the facts of the underlying case, and often an opinion from a lower court that 
is being challenged in the problem. Students must then research and prepare for that case as if they were lawyers 
or advocates for one or sometimes both of the parties. Depending on the competition, participants will be required 
to submit written briefs, participate in oral argument, or both. The case or problem is often one of current interest, 
sometimes mimicking an actual case, and sometimes fabricated to address difficult legal issues.” Conferir íntegra 
em <http://en.wikipedia.org/wiki/Moot_court>.
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parte de um programa que conta com o apoio do Tribunal Internacional Europeu, da Ivy League58, do 
Grupo Russel59 e do Grupo Coimbra60 e é organizada e coordenada pela ILSA – International Law 
Students Association, com sede em Chicago, nos Estados Unidos.

A atividade consiste em preparar os melhores alunos dos cursos de direito para um debate 
simulado, envolvendo casos reais de violação de direitos internacionais, privados ou públicos, a ser 
feito perante uma comissão julgadora, formada pelos mais graduados especialistas em educação e 
também por profissionais do meio, como juízes, advogados renomados e promotores61. Apesar de a ideia 
ter surgido nos anos 60, em Harvard, através da Philip C. Jessup Int’l Law Moot Court Competition62, 

somente agora foi reconhecida pelas câmaras nacionais de educação do ensino superior e que, no 
Brasil, ganhou apoio da SEDH – Secretaria Nacional de Desenvolvimento Humano, que instituiu até 
uma premiação anual63.

A preparação dos alunos é feita por cada universidade e, nalgumas, faz parte do plano de estudo 
das disciplinas práticas, gerenciado pelos núcleos de prática das instituições. As disputas são feitas por 
etapas, inicialmente, na sede de cada faculdade participante, seguida de uma rodada nacional e por fim, 
o grande encontro internacional, em Washington, nos Estados Unidos. Em março de 2011 o encontro 
foi no Rio de Janeiro, contando com a organização da Fundação Getulio Vargas – FGV DIREITO RIO  
– e participaram estudantes de 19 universidades dos EUA, Brasil, Colômbia, Guatemala e Porto Rico64.

2.6 A PRÁTICA JURÍDICA NO BRASIL: DO IMPÉRIO À REPÚBLICA 

Em relação à prática jurídica desenvolvida nos cursos de direito brasileiros, ao longo dos 
séculos, cumpre-nos anotar um capítulo à parte. O Brasil, como toda colônia portuguesa, adotava o 
regime jurídico da coroa, por meio das cartas das ordenações Afonsinas (1500-1514), Manuelinas 
(1514-1603) e Filipinas (1603-1916). Portanto, naqueles idos, o ensino jurídico acompanhava as 
formatações europeias em todas as sistemáticas que aqui já abordamos, tendo, portanto, vivenciado, 
nas fases das idades Média, Moderna e Contemporânea, as influências das escolas Jusnaturalista, 
Histórica e Positivista.

Durante quase toda a fase régia, não havia no Brasil nenhum curso de direito oficialmente 
reconhecido. Os que pretendessem estudar as regras jurídicas eram forçados a buscar os ensinamentos 
da famosa Universidade de Coimbra, em Portugal, como Antônio Luis de Seabra e Sousa (Visconde de 
Seabra), Antônio de Cerqueira Lima, Cornélio Ferreira França, Joaquim Vieira da Silva, dentre outros.

58 Associação composta pelas oito universidades mais antigas e prestigiadas dos Estados Unidos. Foi fundada em 1954 
com propósito meramente seletivo.

59 Grupo composto pelas dezenove mais importantes universidades do Reino Unido, criado em 1994 com objetivo de 
fomentar intensas investigações científicas.

60 Rede de universidades europeias, destinada à realização de pesquisas e iniciações científicas, fundada em 1985 e 
ratificada por alvará governamental em 1987. Congrega as trinta e nove mais importantes universidades da Europa.

61 Conferir páginas oficiais dos eventos: <http://www.cedin.com.br/030oport_pgs/oport006.htm>; <www.pace.edu/
LawSchool/icc/index.html>; <www.law.stetson.edu/environmental>; <www.ilsa.org/jessup/index.shtml> e <www.
wcl.american.edu/hracademy/mcourt/2007/>.

62 Esse nome é em homenagem ao juiz da Corte Internacional do Parlamento Europeu Philip C. Jessup.

63 Conferir em <www.planalto.gov.br/sedh>.

64 Conferir em <http://direitorio.fgv.br/node/1480>.
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Registra a história que a Universidade de Coimbra teria influenciado, sobremaneira, na instalação 
dos primeiros cursos de direito do Brasil: a Escola do Largo do São Francisco (São Paulo-1827) e a 
Escola de Olinda (Pernambuco-1828), fundadas pós-independência. Teriam os estatutos da universidade 
lusitana sido amplamente debatidos entre os parlamentares do Império, sobretudo, os da Assembleia 
Nacional Constituinte de 182365.

Mas o modelo de ensino adotado naquela alma mater do direito sofrera grandes mudanças no 
final do século XVIII e início do XIX, principalmente após as reformas pombalinas, promovidas por 
Marquês de Pombal, entre os anos de 1772 e 1804. Até aquela época, o ensino jurídico transmitido, 
não só em Coimbra, mas em Lisboa, era impregnado pelo Direito Romano e o Direito Canônico. A onda 
reformista fez repensar a aplicação desses dois arcaicos, embora relevantes ramos do direito, propondo 
sua substituição por ensinos mais evidenciados na técnica e na realidade vivenciada pela sociedade da 
época, tanto lá, como cá. A par disso, a forma de professar o direito começa, então, a ser mais prática 
e se revela tanto nos estatutos de Coimbra, quanto nos estatutos dos cursos de Olinda e do Largo do 
São Francisco66.

Segundo estudos de Gizlene Neder67, as escolas de Olinda e São Paulo foram instaladas em duas 
partes distintas do Brasil para ampliar a difusão de direitos de norte a sul do País. Mas isso, de certo 
modo, terá refletido na forma diferenciada como os cursos foram conduzidos, tendo o de Pernambuco 
sido mais idealista (ressalte-se o movimento intelectual conhecido por Escola de Recife, entre 1860 e 
1880) e o de São Paulo mais pragmático. A pesquisadora aponta para as anotações de Ulisses Brandão, 
em sua obra A Confederação do Equador, Pernambuco, 1824, quando afirmava que “No Norte havia 
mais ideias, no Sul, mais interesses; ali mais princípios, aqui mais vantagens.” 

Tal diferença seria justificada pelas disparidades regionais, econômicas e culturais. São Paulo, 
como grande polo de desenvolvimento industrial e financeiro, produziria uma fornada de advogados 
mais técnicos, cultores do pragmatismo norte-americano de Pierce. Pernambuco, por sua vez, ansiava 
por movimentos de liberalidade (do escravismo, da opressão, do imperialismo etc.), cooptando as 
mentes intelectuais da época, dentre elas, as de Clóvis Beviláqua, Capistrano de Abreu e Graça Aranha, 
idealistas por natureza.

Excetuando-se a criação da Ordem dos Advogados do Brasil, no ano de 1930, órgão federal 
que passaria a regular as atividades profissionais decorrentes da formação jurídica nos anos seguintes, 
pós-república, até meados dos anos 60, nada de novo se promoveu no ensino jurídico do Brasil. 
Os cursos ainda respiravam os influxos das escolas paulista e pernambucana. Foi quando, então, houve 
a ruptura do Estado Democrático, em 1964, com o golpe militar, período de rigidez na condução da 
política do País. A censura estava presente nas salas de aula. Os mais exaltados professores ou alunos 

65 Conferir estudo de Gizlene Neder, professora de História Moderna e Contemporânea da Universidade Federal 
Fluminense, em projeto financiado pelo CNPq, intitulado Poder, Família e Controle Social. Rio de Janeiro, 1992, 
p. 7.

66 Como revela João Mendes de Almeida Junior, em sua obra Programa de Ensino de Prática Forense, São Paulo, 1958, 
p. 43: “O ensino da prática, que já era cadeira no Projeto dos Estatutos das Faculdades de Direito do Brasil, organizado 
pelo Visconde da Cachoeira, anexo à Lei de 11 de agosto de 1827, estava nos velhos Estatutos da Universidade de 
Coimbra.”

67 Idem. p. 10.
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sofreram graves consequências68. Os presos políticos se ressentiam da mínima proteção aos direitos 
humanos. A prática da advocacia tornou-se inviável, exceto para Heráclito Fontoura Sobral Pinto 
(1893-1991), talvez o mais combativo advogado de todos os tempos, que para defender Luis Carlos 
Prestes das constantes torturas na prisão, evocou a Lei de Proteção aos Animais, fato registrado nos 
anais da advocacia brasileira.

Naquele período, ensinar o direito, ou advogar, tornou-se tarefa espinhosa, até que em 1963 
foi promulgada a Lei nº 4.215, que instituiu o primeiro Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, 
posteriormente revogado pela Lei nº 8.906/94, e que foi pioneira ao estabelecer atividades de estágio 
como regra para o ingresso nos quadros da OAB, in verbis:

“Art. 48. Para inscrição no quadro dos advogados é necessário:
(...)
III – certificado de comprovação do exercício e resultado do estágio, ou de habilitação 
no Exame de Ordem.” 

Em 1972 uma nova lei, de nº 5.842, disciplinou as atividades práticas, permitindo, pela primeira 
vez, que se realizassem sob a responsabilidade das instituições de ensino superior, in verbis:

Art. 1°. Para fins de inscrição no quadro de advogados da Ordem dos Advogados do 
Brasil, ficam dispensados do exame de Ordem e de comprovação do exercício e resultado 
do estágio de que trata a Lei no 4.215 de 27 de abril de 1963, os Bacharéis em Direito 
que houverem realizado junto às respectivas faculdades estágio de prática forense e 
organização judiciária.

§ 1°. O estágio a que se refere este artigo obedecerá a programas organizados pelas 
Faculdades de Direito.

Começa, então, uma nova fase para o ensino jurídico, pois o legislador nacional confere às 
faculdades o poder-dever de educar seus formandos em Direito, fornecendo-lhes, a seu modo, métodos 
de aprendizagem prática. Nascem aí os Escritórios de Prática Jurídica, instalados, principalmente, nas 
instituições públicas, como nas universidades federais, além das católicas PUCs e na estadual USP.

O modelo adotado residia em integrar os alunos com a antiga disciplina de prática forense, 
ensinando-os as técnicas procedimentais do processo, tais como elaborar petições, recursos e simular 
audiências ou júris. De quando em quando atendiam à comunidade, gratuitamente, prestando-lhe serviço 
de assistência jurídica. No entanto, muitos desses escritórios não resistiram às novas tendências do 
aprendizado jurídico, cada vez mais dinâmico e interativo.

Em 30 de dezembro de 1994, o Ministério da Educação editou a revolucionária Portaria 
nº 1.886, que determinou que as instituições de ensino superior incluíssem as atividades práticas nos 
cursos de Direito como integrantes de sua matriz curricular. Portanto, não seria mais mera faculdade 
e sim obrigatoriedade, in verbis:

68 Lembramos aqui de dois episódios marcantes ocorridos no ano de 1968: a morte do estudante Edson Luís, dentro 
do restaurante universitário Calabouço, no Rio de Janeiro, após invasão da polícia militar que tentava debelar uma 
manifestação estudantil, e as prisões feitas aos professores da Universidade de Brasília – UnB, dentre os quais se 
encontrava Sepúlveda Pertence, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, que passou 25 (vinte e cinco) dias 
encarcerado.
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Art. 10 – O estágio de prática jurídica, supervisionado pela instituição de ensino superior, 
será obrigatório e integrante do currículo pleno, em um total mínimo de 300 horas de 
atividades práticas simuladas e reais desenvolvidas pelo aluno sob controle e orientação 
do núcleo correspondente.

§ 1º – O núcleo de prática jurídica, coordenado por professores do curso, disporá de 
instalações adequadas para treinamento das atividades profissionais de advocacia, 
magistratura, Ministério Público, demais profissões jurídicas e para atendimento ao 
público.
§ 2º – As atividades de prática jurídica poderão ser complementadas mediante convênios 
com a Defensoria Pública e outras entidades públicas, judiciárias, empresariais, 
comunitárias e sindicais que possibilitem a participação dos alunos na prestação de 
serviços jurídicos e em assistência jurídica, ou em juizados especiais que venham a ser 
instalados em dependência da própria instituição de ensino superior.
Art. 11 – As atividades do estágio supervisionado serão exclusivamente práticas, incluindo 
redação de peças processuais e profissionais, rotinas processuais, assistência e atuação 
em audiências e sessões, visitas a órgãos judiciários, prestação de serviços jurídicos e 
técnicas de negociações coletivas, arbitragens e conciliação, sob o controle, orientação 
e avaliação do núcleo de prática jurídica.

A portaria mostrou-se revolucionária, porque encerrou um ciclo de incertezas sobre a 
formação do profissional do Direito. Afinal, os modelos de prática exercida nos velhos escritórios 
eram facultativos, não sendo vinculados à grade curricular, o que levou a uma legião de acadêmicos 
de Direito a se formar sem tal aprendizado prático. Este autor mesmo é exemplo disso, pois obteve o 
Bacharelado sem nunca ter exercido qualquer atividade de estágio nas dependências da universidade. 

Outro ponto relevante da portaria diz respeito à utilização da prática em sentido mais amplo: 
prática jurídica, no lugar de prática forense. A esse respeito comenta o professor Horácio Wanderlei 
Rodrigues69:

O estágio deixou de denominar-se de prática forense para passar a chamar-se de prática 
jurídica. Essa troca do adjetivo qualificador traz no seu bojo uma enorme ampliação 
de horizontes. Os estágios sempre estiveram voltados apenas para a prática do foro, 
como se aí residisse todo o direito. O mundo contemporâneo tem caminhado muito em 
outros sentidos. Hoje as assessorias e consultorias, os substitutivos processuais, como a 
arbitragem, entre outras realidades, todas jurídicas, demonstram a necessidade de uma 
formação prática bem mais ampla.

Por fim, em 29 de setembro de 2004, o Ministério da Educação, por meio do Conselho Nacional 
de Educação e da Câmara de Educação Superior, publicou a Resolução nº 09, que revogou a Portaria 
nº 1.886/94 e estabeleceu um programa educacional para os cursos jurídicos, estruturado no que foi 
chamado de Eixo de Formação, dividido em Eixo de Formação Fundamental e Eixo de Formação Prática.

A Resolução foi mais técnica e objetiva do que a revogada portaria e se destacou por dois 
direcionamentos: a) instituiu a figura dos Núcleos de Prática Jurídica, em substituição aos Escritórios 
Modelo; b) dividiu as atividades de prática jurídica em práticas reais e práticas simuladas, in verbis: 

69 Em: Novo Currículo Mínimo dos cursos jurídicos. São Paulo, 1995, Ed. Revista dos Tribunais, p. 12. O professor 
Horácio é consultor ad hoc da Secretaria de Educação Superior – SESUP, do MEC, bem como do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
– CNPQ.
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Art. 2º. A organização do Curso de Graduação em Direito, observadas as Diretrizes 
Curriculares Nacionais se expressa através do seu projeto pedagógico, abrangendo o 
perfil do formando, as competências e habilidades, os conteúdos curriculares, o estágio 
curricular supervisionado, as atividades complementares, o sistema de avaliação, o 
trabalho de curso como componente curricular obrigatório do curso, o regime acadêmico 
de oferta, a duração do curso, sem prejuízo de outros aspectos que tornem consistente 
o referido projeto pedagógico. 

§ 1°. O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de Direito, com 
suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, abrangerá, sem prejuízo 
de outros, os seguintes elementos estruturais: 

IX – concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, suas 
diferentes formas e condições de realização, bem como a forma de implantação e a 
estrutura do Núcleo de Prática Jurídica;

Art. 5º. O curso de graduação em Direito deverá contemplar, em seu Projeto Pedagógico 
e em sua Organização Curricular, conteúdos e atividades que atendam aos seguintes 
eixos interligados de formação: 

III – Eixo de Formação Prática, objetiva a integração entre a prática e os conteúdos 
teóricos desenvolvidos nos demais Eixos, especialmente nas atividades relacionadas com 
o Estágio Curricular Supervisionado, Trabalho de Curso e Atividades Complementares.

Comentando a nova resolução, mais uma vez se manifesta o professor Horácio Wanderlei 
Rodrigues70:

O estágio se compõe de atividades práticas, simuladas e reais. No sistema anterior, embora 
isso estivesse subjacente à expressão estágio supervisonado, na prática, as instituições 
transformaram a então prática forense em um espaço limitado à sala de aula, onde se 
repetiam as aulas de direito processual, apenas em um viés mais preocupado com seus 
aspectos práticos. Essa possibilidade, frente ao novo texto, fica agora inviabilizada. 
O estágio deve necessariamente ser composto de atividades práticas; nesse sentido, o eixo 
de formação prática deverá articular a relação entre o conhecimento teórico e dogmático 
do Direito e o mundo real, centrando suas atividades no desenvolvimento de competências 
e habilidades e não de conteúdos, que serão seu pressuposto e não seu objeto.

Assim, as atividades de estágio em Direito assumiram, no Brasil do século XXI, uma formatação 
muito mais acadêmica do que profissional, não que uma exclua a outra, vez que, esta última, subsiste 
pela própria redação do artigo 9º, § 1º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), podendo ser exercido 
mesmo depois de formado, como aduz o § 4º do mesmo artigo. Entretanto, ainda nas palavras do 
professor Horácio, as faculdades de direito não formam advogados, mas bacharéis, portanto, seria 
inútil perpetuar a formação do acadêmico de direito voltada apenas para a prática forense, eventual e 
facultativa, abandonando à sorte aqueles que pretendessem enveredar por outras vertentes permitidas 
pela formação jurídica.

70 Em sua obra: Pensando o Ensino do Direito no Século XXI, diretrizes curriculares, projeto pedagógico e outras 
questões pertinentes. Florianópolis, 2005, Ed. Boiteux, p. 219.
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3.  O PAPEL DA PRÁTICA JURÍDICA PROFISSIONAL

Como visto, a legislação nacional admite dois tipos de prática jurídica: a acadêmica e a 
profissional71. A primeira, conforme demonstrado no tópico anterior, é pertinente àquela praticada 
obrigatoriamente nos cursos de direito, sob a supervisão acadêmica da instituição educacional, como 
atividade curricular e sob a denominação de Estágio Supervisionado. A segunda é a exercitada pelo 
interessado, mesmo depois de já formado, como elemento de capacitação técnica, ou para iniciar sua 
inserção no mercado de trabalho, conforme definido no artigo 9º §§ 1º e 4º da Lei 8.906/94, Estatuto 
da Ordem dos Advogados do Brasil, in verbis:

Art. 9º. Para inscrição como estagiário é necessário:
§ 1º O estágio profissional de advocacia, com duração de dois anos, realizado nos últimos 
anos do curso jurídico, pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superior, 
pelos Conselhos da OAB, ou por setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacia 
credenciados pela OAB, sendo obrigatório o estudo deste Estatuto e do Código de Ética 
e Disciplina.
§ 4º O estágio profissional poderá ser cumprido por bacharel em Direito que queira se 
inscrever na Ordem.

 
Caminhou bem o legislador ao diferenciá-las por duas lógicas razões: uma porque os objetivos 

das atividades se distinguem, entre aprendizado educacional e capacitação profissional, outra porque 
não deposita nos ombros de quem não pretende enveredar pela vida forense o dever de exercitar 
atividades técnicas. Há sempre quem queira se dedicar só ao magistério, ser um teórico ou doutrinador, 
por exemplo, o que não exige vivência com a prática forense, embora também constitua necessário 
elemento de experiência.

É que a forma como o aprendizado é ministrado ao interessado é diferente nas duas práticas. 
Apesar de o estágio acadêmico primar pela preparação dos discentes com a utilização de métodos 
práticos, na essência, são atividades cadenciadas realizadas dentro da universidade, ao longo de 
semestres, sob a supervisão de um professor-orientador que guiará o estagiário pelas veredas da 
disciplina, avaliando-o com provas que constarão de seu currículo e condicionarão sua diplomação. 
Além do que, errar nesta etapa de aprendizado é bem mais fácil de corrigir. A responsabilidade recai 
sobre a instituição que, através do professor, examinará a desenvoltura do acadêmico e cuidará das falhas 
apresentadas ao longo da atividade. É um exercício de erros e acertos, e mesmo quando evidenciado pela 
relação de prática real, como nos convênios com a Defensoria Pública, os orientadores não permitirão 
que a lacuna do aluno prejudique o assistido.

Por sua vez, a prática profissional reside na experiência direta do estagiário com o dia a dia da 
atividade forense, quase sempre, extramuros da universidade. Não há prova, é verdade, mas também 
não haverá professor-orientador para reparar suas falhas, nem alentá-lo em suas expectativas. Outro 
professor não haverá, senão a própria vida. No escritório de advocacia, ou nas varas judiciárias, 
certamente locais mais propícios para o exercício desta prática, o estagiário profissional não encontrará 
apoio, ao contrário, as cobranças serão constantes. Os clientes do escritório não poderão ser vítimas 
de falhas, nem os usuários do poder judiciário admitirão que aconteçam. 

71 “O estágio supervisionado é componente curricular obrigatório e não se confunde com o estágio profissional. Em 
outras palavras, ainda que nem todos os alunos possam realizar estágio profissional, todos eles serão obrigados a 
cumprir o estágio curricular.” Trecho da Instrução Normativa CEJ/OAB, nº 3/1997, apud Horácio Wanderlei Rodrigues, 
em Revista @prender, 30. ed. Ano 5, nº 3, Maio/Junho de 2006, p. 60-61.
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Vê-se, pois, que é uma categoria diferenciada de experimentação prática. Os moldes ultrapassam 
os limites do apoio acadêmico e encerram-se na vigilância atenta do advogado sênior, ou do diretor 
de secretaria, tratando-se, claro, de vara judiciária. As pressões no ambiente de estágio profissional 
assemelham-se ao de um emprego como outro qualquer, até porque são estágios remunerados, em sua 
maioria, e as exigências são as de produtividade e competência, além do conhecimento que se exige 
do Estatuto da OAB e do Código de Ética, nesse ponto, louvável.

Talvez, por isso mesmo, sejamos da opinião de que o interessado que pretenda estagiar 
profissionalmente deixe para fazê-lo depois de formado, já que pode aproveitar a etapa de erros e acertos 
sob supervisão de um professor, durante o seu curso. É evidente que o estágio profissional exigirá 
muito mais preparo de vida, muito mais disciplina, organização e método de trabalho. A consciência 
do grau de responsabilidade nessa etapa depende de uma experiência que só se adquire com o tempo, 
e com o tempo certo.

A legislação brasileira traz inúmeras passagens da experiência trazida pela vivência como fio 
condutor para se adquirir e exercitar direitos, como nos casos dos artigos 3º, I, 4º, I e 5º caput, do 
Novo Código Civil, que tratam da capacidade adquirida pela idade, para o exercício de certos 
direitos. O Estatuto da Criança e do Adolescente também a prevê em seu artigo 2º, ao definir as idades 
da criança e do adolescente. Da mesma forma o Código Eleitoral em seu artigo 4º, que disciplina a 
idade mínima para votar. Bem assim, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 140, I, que vincula 
a possibilidade do indivíduo adquirir habilitação ao fato de ser imputável penalmente, portanto, aos 
18 anos.

Em todos esses dispositivos legais vê-se claramente a mens legis de associar a experiência de 
vida à aquisição e ao exercício de direitos. O grau de maturidade do indivíduo, e isto é ponto pacífico, 
está intimamente ligado a conquistas de habilidades técnicas para a prática de ações que envolvam 
responsabilidades cada vez maiores. Assim, a prática profissional também exige do sujeito um grau 
de experiência de vida suficiente para enfrentar a gama de problemas advindos das relações jurídicas 
cotidianas.

Mas a experiência profissional vem sendo o centro das atenções nos últimos anos, devido à edição 
da Emenda Constitucional nº 45/2004, que alterou os artigos 93 e 129 da Constituição Federal de 88, 
determinando que o exercício da Magistratura e dos cargos do Ministério Público deve preceder a três 
(3) anos de prática de atividade jurídica e da edição da Nova Lei de Estágio, nº 11.788, de 25/09/2008. 
O problema é definir o que é atividade jurídica.

3.1 A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004 E A ATIVIDADE JURÍDICA

Em 30 de dezembro de 2004, o Congresso Nacional aprovou o texto da Emenda Constitucional 

de nº 45, que aditou as seguintes alterações aos textos do inciso I, do artigo 93 e ao parágrafo 3º, do 

artigo 129 da Carta Magna, in verbis:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o 
Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
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I – ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso 
público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em 
todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade 
jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação;

Art. 129. (omissis)

§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público 
de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em 
sua realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade 
jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação.” 

                                                                                                               – grifo nosso –

A nova exigência, como era de se esperar, causou surpresa em muitos setores da sociedade 
civil, mas principalmente na classe jurídica, pois pela primeira vez há reconhecimento do Estado de 
que a observância à experiência de vida e à prática profissional anterior deveria ser, desde sempre, um 
critério indispensável para se almejar o ingresso na carreira.

São atividades de alta relevância que sugam do concursado não só o conhecimento teórico ou 
científico, mas também muita maturidade. Juízes e promotores são peças-chave no tabuleiro de xadrez 
judiciário. Estão intimamente ligados com a aplicação e fiscalização da lei. Têm a missão de “paladinos 
da justiça”. Precisam usar de conhecimento adquirido com laboratório experimental, que só a prática 
pode fornecer. A própria legislação processual pátria faz ressalva de que o juiz, quando se deparar com 
a obscuridade da lei, deve se utilizar de sua experiência para decidir questões controversas, in verbis:

“Art. 335. Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de 
experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece 
e ainda as regras da experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial.”

Além do mais, tais profissionais são sujeitos vulneráveis às intempéries do processo, por vezes 
pressionados pelas partes e seus advogados, por vezes aviltados pela imprensa, ou ainda, ameaçados 
e coagidos. 

Por tais razões, achamos até tímido o prazo de três anos. Poderia ter acompanhado a exigência 
da magistratura americana, que estipula o prazo de dez anos. É inegável o papel da prática profissional, 
da experiência de vida, da maturidade adquirida com o exercício diário e repetitivo das atuações do 
operador do direito. Não se espera imposição de respeito, por exemplo, a um recém-formado cheirando 
às vestes acadêmicas, que assume uma comarca de interior, em meio a período eleitoral, onde disputam 
famílias influentes da região. Definitivamente, o “novato-noviço” seria ignorado pela tradição daquela 
comunidade. E se ousasse afrontá-la, estaria fadado a um desafio pessoal diário de sobreviver na região72.

Mas a celeuma reside em mais um dos conceitos jurídicos indeterminados existentes em nosso 
ordenamento. Afinal, o que deve ser entendido como atividade jurídica?

72 Entenda o leitor, não é que se desafie a lei – embora seja uma constante em nosso país – é apenas um desafio à pessoa 
do magistrado, que como todo ser humano, é falível, sujeito a pressões psicológicas, frágil de temperamento, como 
certa vez classificado por Nietzsche: Humano, Demasiado Humano.
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3.2 A INTERPRETAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADIN Nº 3.460/0-DF: 

Em 8 de agosto de 2005, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – 

CONAMP ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade, que foi tombada sob o nº 3.460/0, visando 

atacar a redação do artigo 7º da Resolução nº 35/2002, com redação dada pelo artigo 1º da Resolução 

nº 55/2004, ambas do Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, cujo 

teor encerrava, in literis:

Art. 7º – Poderão inscrever-se, no concurso público, bacharéis em Direito com, no 
mínimo, três anos de atividade jurídica (art. 129 § 3º da CF) e comprovada idoneidade 
moral.

Parágrafo único. A atividade jurídica verificada no momento da inscrição definitiva 
deverá ser demonstrada, juntamente com os demais documentos, indicados no art. 11 (...)

O objetivo era obter a declaração de inconstitucionalidade de dois dispositivos: “três anos de 
atividade jurídica” e “verificada no momento da inscrição”, que segundo a autora da ação feria de 
morte o artigo 37 da Constituição Federal, que prevê o “livre acesso aos cargos públicos”, além de 
considerar que o texto restringia de forma diversa o que disciplina o parágrafo terceiro, do artigo 123, 
da Carta Magna.

A celeuma ganhou volume no meio jurídico, nos bancos acadêmicos e na mídia. Os termos 
eram de fato obtusos. Aparentemente não havia dúvida quanto à redação, mas sim quanto ao conceito 
dos termos que empregava. Hugo Nigro Mazilli73, por exemplo, chegou a publicar artigo propondo a 
seguinte discussão: três anos de prática são contados da data da formatura, ou podem incluir as atividades 
de estágio já realizadas anteriormente? E num brilhante jogo de palavras o doutrinador suscitou:

Quando a emenda passa a exigir do “bacharel em Direito” os três anos de atividade 
jurídica, não está dizendo que ele há de ter três anos de atividade jurídica enquanto 
bacharel em Direito, e, sim, que ele precisa ser um bacharel em Direito com três anos 
de experiência jurídica.

A ideia do professor, dessume-se, é a de que o bacharel que pretender concorrer, logo que se 
formar, ao cargo de juiz ou promotor, deve comprovar ter três anos de prática jurídica, e não, ter que 
se diplomar e exercer três anos de atividade jurídica para, aí sim, poder concorrer ao cargo público.

A dúvida reside, exatamente, no fato de a terminologia “atividade jurídica” não ter sido 
esclarecida pelo legislador constituinte derivado. Se observarmos o que dissemos alhures, sobre prática 
profissional, veremos que tanto o Estatuto da OAB quanto a Resolução nº 9/2004 do MEC definem a 
existência de uma prática profissional antes do acadêmico de Direito se formar, permitindo que pratique 
atos próprios da atividade jurídica, tais como firmar petições, realizar audiências e participar de júris.

73 Revista Eletrônica da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, 2002/2004, p. 2, publicada pela 
ESMP/RS. Acesso em <http://www.amprs.org.br/images/hmazzilli.pdf>.
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Mazilli, ainda no mesmo texto74, diz que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, em diversas 
ocasiões, enfrentou a questão dando uma interpretação mais ampla ao que denominava de “atividade 
forense” e citou os julgados RMS nº 450.936/RS, REsp nº 399.345/RS e MS nº 6.867/DF como 
exemplos desse entendimento. Na oportunidade, destacamos mais um, in verbis:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRÁTICA FORENSE. CONCEITO. 
INTERPRETAÇÃO ABRANGENTE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL 
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para 
provimento de cargos públicos mediante concurso, o conceito de “prática forense” deve 
ser compreendido em um sentido mais amplo, não comportando apenas as atividades 
privativas de bacharel em direito, mas todas aquelas de natureza eminentemente jurídica, 
a compreender as atividades desenvolvidas perante os Tribunais, os Juízos de primeira 
instância e até estágios nas faculdades de Direito, doadoras de experiência jurídica. 
2. Recurso especial conhecido e improvido.
(RESP 545286/AL, DJ 21.06.2004, Rel. Min. Felix Fischer)                    – grifo nosso –

Entretanto, a visão externada pelos eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal – STF, 
ao apreciarem o teor da ADin em tela, caminhou em sentido totalmente oposto. O julgamento se deu 
em 31 de agosto de 2006 e foi publicado no D. J. U. em 1º de setembro daquele ano, com o seguinte 
teor, in verbis:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
ARTIGO 7º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 35/2002, COM 
A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 55/2004, DO CONSELHO 
SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.

A norma impugnada veio atender ao objetivo da Emenda Constitucional 45/2004 de 
recrutar, com mais rígidos critérios de seletividade técnico-profissional, os pretendentes 
à carreira ministerial pública. Os três anos de atividade jurídica contam-se da data da 
conclusão do curso de Direito e o fraseado “atividade jurídica” é significante de atividade 
para cujo desempenho se faz imprescindível a conclusão de curso de bacharelado em 
Direito. O momento da comprovação desses requisitos deve ocorrer na data da inscrição 
no concurso, de molde a promover maior segurança jurídica tanto da sociedade quanto 
dos candidatos.                                                                                         – grifo nosso –

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação, vencidos os Senhores 
Ministros Eros Grau, Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence, que a julgavam procedente, 
e o Senhor Ministro Carlos Britto (Relator), que a julgava procedente em parte. Votou 
a Presidente, Ministra Ellen Gracie. Plenário, 31.08.2006.

 
A emérita decisão esfriou os ânimos dos que defendiam a prática acadêmica ou profissional 

como suficientes para validar o ingresso na carreira pública. Mas, pode-se facilmente perceber que não 
foi decisão unânime, ao contrário, quase dividiu o pleno daquela egrégia Corte, tendo sido vencidos 
alguns nomes de peso, como os de Sepúlveda Pertence e Marco Aurélio de Mello. Mas, importa-nos 
destacar, por demais destacado pela mídia, o voto do relator do processo, Ministro Carlos Ayres de 
Brito, pela curiosa forma de interpretar o tempo de prática, ipsis literis:

74 Idem. p. 3.
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Atividade jurídica (...) é fraseado significante de atividade para cujo desempenho 
se faz imprescindível a conclusão de bacharelado em Direito. A formal obtenção de 
conhecimentos que são o próprio núcleo ou a própria grade curricular do curso superior de 
ciência jurídica. (...) mas averbo que a exigência dos três anos de atividade essencialmente 
jurídica, após a obtenção do título de bacharel, não quer dizer, necessariamente, o 
matemático perfazimento de 365 dias “vezes” 3, segundo o calendário que é próprio do 
ano civil. Bem pode ser interpretado à luz de um peculiar “calendário forense” (...) Quero 
dizer: o profissional do Direito que fizer a prova de regular atuação em três autonomizados 
“exercícios forenses”, no mínimo, ficará habilitado a prestar concurso para o cargo (...) 

Vê-se, pois, que para o ministro, o interessado pode ter um processo por ano, num total de três, 
para que satisfaça a prática exigida na norma constitucional e na resolução atacada. O entendimento 
do ministro gerou polêmica, porque o calendário forense é semestral, intercalado que é pelos recessos 
forenses. Assim, por essa perspectiva, se o advogado ajuizasse uma ação no mês de janeiro, outra no 
mês de setembro e uma última no mês de janeiro do ano seguinte, como corolário, já teria atingido o 
objetivo da EC nº 45/2004. Data vênia, um disparate.

Mas, polêmica à parte, a pergunta que precisa ser respondida e que tem sido a mais reiterada 
nos bancos universitários dos cursos de Direito é: os estágios acadêmico e profissional perderam o 
sentido? Afirmamos que não!

O estágio acadêmico, conforme já dissemos, introduz o mundo prático na vida dos discentes, de 
modo a que vivenciem experiências sensoriais da profissão antes de concluído o curso. Além de uma 
necessidade é uma imposição da Lei. O estágio profissional, por sua vez, pode ser exercido antes do 
término do curso, mas também, depois da diplomação de bacharel, independentemente do exame de 
ordem, o que significa dizer que o estágio profissional exercido após a formatura satisfaz a exigência do 
artigo 129 da CF/88. Ademais, é sempre válido lembrar que a exigência é para os que se interessarem 
por enveredar na carreira pública e, tão somente, por enquanto, para os cargos da Magistratura e do 
Ministério Público.

4.   ENFOQUE NA NOVA LEI DE ESTÁGIO

Por fim, cabe uma última referência às instâncias práticas de validação do conhecimento, com 
um breve enfoque na Nova Lei de Estágios, editada no ano de 2008, tendo recebido o número 11.788. 
Basta a menção ao propósito normativo contido no artigo 1º da lei, para chancela de tudo que se 
abordou neste artigo. Leciona o predito artigo, in verbis:

Art. 1º. Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 
frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 

§ 1º.  O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário 
formativo do educando. 

§ 2º.  O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional 
e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a 
vida cidadã e para o trabalho.                                                                      – grifamos –
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No cotejo das partes grifadas, tem-se que o legislador educacional enxerga na prática do estágio 
um processo precipuamente educativo. Quer dizer, não é apenas uma forma racional pragmática, como 
defendia Peirce, nem uma forma modulada de experimentação científica, como pensava Bacon; é, na 
realidade, um processo cognitivo que se dá pela compreensão das teorias no ambiente real da percepção. 
Daí a nova lei preceituar: “... desenvolvido no ambiente de trabalho.”

Por tal razão, a lei atribui à instituição educacional, onde o aluno se encontra regularmente 
matriculado, a responsabilidade pelo referido “ambiente de trabalho”, atribuindo-lhe como missões o 
previsto nos artigos 3º e 7º, in verbis:

Art. 3º 
(...)
§ 1º  O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento 
efetivo pelo professor-orientador da instituição de ensino.

 Art. 7º. São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus 
educandos: 

I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou 
assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte 
concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do 
curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário 
escolar; 

II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação 
cultural e profissional do educando; 

III – indicar professor-orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável 
pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) 
meses, de relatório das atividades; 

V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para 
outro local em caso de descumprimento de suas normas; 

VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus 
educandos; 

VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de 
realização de avaliações escolares ou acadêmicas.

Assim, como o § 1º do artigo 1º prevê claramente que o estágio faz parte do projeto pedagógico, 
natural que a lei tenha transferido para as instituições de ensino a responsabilidade pela indicação 
e seleção do ambiente onde será desenvolvido, bem como a indicação de um profissional para a 
fiscalização e avaliação do aprendizado, inclusive para contabilização de carga horária e atribuição 
de nota.

Porque, ressalvada opinião em contrário, somente assim a instituição de ensino poderá julgar se 
os conteúdos teóricos por ela ministrados foram convertidos em prática efetiva. É, pois, o propósito da 
nova lei firmar cada vez mais o comprometimento da sociedade civil organizada com as entidades de 
ensino, na busca pela mais completa formação humanística. Assim, ganha o aluno, ganha a sociedade.  
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5.   CONCLUSÕES

Depois de tudo que se discorreu, não temos dúvida da importância que a atividade prática exerce 

na formação do indivíduo, em especial, daquele que abraçou, abraça ou abraçará a carreira jurídica. Mas, 

repetimos, não é somente a atividade prática, pois o mero praticismo vira automatismo, que redunda 

em aprendizado superficial e degradante, vez que a rotina da repetição empobrece a alma. Lembramos 

aqui do maravilhoso Charles Chaplin em seu filme conceitual e marcante: Tempos Modernos75, em 

que sua personagem era a caricatura do sistema capitalista da época, que trabalhando numa linha de 

produção, repetia sem parar sua medíocre função de ajustar parafusos.

Não vislumbramos os estagiários de Direito numa rotina incessante de “apertar parafusos da 
máquina judiciária”. A prática deve ser, ou melhor, tem que ser associada à teoria, numa compreensão 
maior do que já falamos: a práxis. O profissional do Direito deve estar preparado para a (r)evolução 
dos tempos, para uma modernidade que não se calará com o fim de uma geração; deve estar preparado 
para transformar os fatos ao seu redor e melhorar a dinâmica das relações jurídicas, não se limitando 
às lides forenses, mas abraçando a mediação e a arbitragem como práticas de solução de conflitos. 
Vem aí o processo eletrônico (ou virtual, como queiram) e deve-se praticá-lo simuladamente, antes 
de se partir para a realidade.

Se o advogado deve estar preparado para tal missão, então as instituições de ensino superior, 
que são responsáveis por ministrar os cursos jurídicos, devem estar preparadas para formar melhores 
advogados. A propósito, Edmundo Kanan Marques76, em artigo publicado na Revista @prender77, 
discorre que a avaliação que se pode esperar dos ensinos superiores de 3º e 4º graus deve corresponder 
àquela formação que resulta na interação do acadêmico com o mercado de trabalho a ser enfrentado. 
Assim, quanto melhor o egresso conseguir responder às adversidades da profissão, melhor terá sido 
preparado e melhor será o respaldo da IES na sociedade.

Ainda segundo Kanan, a formatação do ensino deixou para trás o mero conceito informativo, 

exigindo-se, cada vez mais, o conteúdo formativo. Um acadêmico, segundo afirma, não pode procurar 

uma instituição de ensino para obter informações, mas, sim, saber como proceder diante delas e o uso 

que deverá destinar a elas.

Mas outra pergunta precisa ser respondida: que perfil terá o estagiário do futuro? É certo que o 

espírito humano é engendrado para se moldar a circunstâncias ambientais, mas há sempre aquele que 

está mais preparado para a prática do que para a teoria e vice-versa. Miguel Reale, a despeito disso, 

cunhou passagem de sua grande obra78, com o seguinte pensamento que fazemos questão de transcrever:

75 Escrito e dirigido por Chaplin e produzido pela United Artists. Estados Unidos, 1936.

76 Pró-Reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão da Universidade Luterana do Brasil – Ulbra.

77 Edição nº 27, Ano 4, nº 12, Novembro/Dezembro de 2005, p. 18-19.

78 Op. Cit. p. 269.
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Não existem, em verdade, homens exclusivamente práticos, assim como não existem 
homens exclusivamente teóricos. Mas é verdade que certos homens vivem mais 
preocupados com os trabalhos de inteligência pura, enquanto outros se afirmam, de 
preferência, no campo das realizações práticas. Como diz Croce em sua Filosofia della 
Pratica, basta o exame superficial dos caracteres somáticos humanos para se ter a intuição 
da diferença relativa que ocorre entre “indivíduos teóricos” e “indivíduos práticos”, 
aqueles de temperamento mais nervoso e inquieto, estes de temperamento mais muscular e 
de gestos positivos. O certo é que se não pode negar, como ainda observa Croce, o caráter 
deveras peculiar que a volição e a atividade prática conservam perante o conhecimento, 
pois “a luz intelectual é fria, a vontade é cálida”, e quando “da contemplação teorética 
se passa à ação e prática, tem-se quase o sentimento de gerar; e os filhos não se fazem 
com pensamento e com palavras.” 

É óbvio que algumas ciências, como as sociais, por exemplo, pedagogia, sociologia etc., atraem 

um perfil de acadêmico mais teórico ou doutrinário, e outras, como as exatas, necessitam de modelos 

mais técnicos ou científicos, como no caso dos matemáticos e dos físicos. Desconfiamos, porém, que 

a ciência do Direito seja das poucas que necessitam dos dois perfis. O teórico, para cunhar a doutrina 

e iluminar a construção pretoriana e legislativa, e o prático, para executar o direito, já que é assim que 

ingressa no universo cultural79.

Neste momento vivenciamos uma grande transformação no mercado jurídico. Novos cursos 

de Direito surgiram numa escala além da previsão oficial, muitos deles, sem a menor condição de 

preparar o acadêmico jurídico com decência. É provável que nas próximas décadas, se nada for 

feito, estejamos muito mais vulneráveis aos erros judiciários, de sermos vítimas das corrupções de 

seus mecanismos. A sociedade se deparará com uma gama de advogados mal-formados, cujo valor 

das atitudes não será conhecido pelo domínio do conhecimento, sob a égide dos códigos ou das leis, 

mas pela teia de relacionamentos que possuir. Hoje, realidade desnuda, haja vista o noticiado vinte e 

quatro horas na imprensa, amanhã será normalidade, o que nos faz lembrar Rui Barbosa: “De tanto 

ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça. De tanto ver 

agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da 

honra e a ter vergonha de ser honesto”.     

O triunfo, no entanto, virá dos cursos de Direito que melhor prepararem seus acadêmicos, numa 

perspectiva ética, teórica, científica e prática, com privilégio para a interdisciplinaridade, natural das 

escolas modernas. E quem será o estagiário de Direito do futuro? Aquele que souber compreender que, 

antes de ser estagiário, antes de exercitar a prática, deverá dominar o conhecimento teórico, vivenciar a 

ética e pesquisar, incessantemente, as melhores formas de construir e praticar uma sociedade mais justa.

79 Ainda na verve de Miguel Reale: “Há ciências que visam mais ao conhecimento pelo conhecimento, ao passo que 
outras visam mais conhecer para agir, ou seja, ordenam o conhecimento segundo uma essencial preocupação prática, 
e mais ainda se elevam a uma normatividade necessária.” Idem. p. 268.



DIÁLOGO JURÍDICO

50 GLAUCO CIDRACK DO VALE MENEZES E MIRLA MARA BASTOS MANGUEIRA DE MENEZES

Reservamos para o final de nosso ensaio um pensamento que inspirou sua escrita e que esteve 
sempre presente ao longo de suas páginas, proveniente do poeta lusitano Fernando Pessoa80 e que 
demonstra a preocupação do literato em esclarecer a importância da teoria e da prática:

Toda a teoria deve ser feita para poder ser posta em prática, e toda a prática deve obedecer 
a uma teoria. Só os espíritos superficiais desligam a teoria da prática, não olhando a 
que a teoria não é senão uma teoria da prática, e a prática não é senão a prática de uma 
teoria. Quem não sabe nada dum assunto, e consegue alguma coisa nele por sorte ou 
acaso, chama «teórico» a quem sabe mais, e, por igual acaso, consegue menos. Quem 
sabe, mas não sabe aplicar – isto é, quem afinal não sabe, porque não saber aplicar é 
uma maneira de não saber –, tem rancor a quem aplica por instinto, isto é, sem saber que 
realmente sabe. Mas, em ambos os casos, para o homem são de espírito e equilibrado de 
inteligência, há uma separação abusiva. Na vida superior a teoria e a prática completam-se. 
Foram feitas uma para a outra.

80 Em: “Palavras iniciais,” Revista de Comércio e Contabilidade do Porto. Nº 1, 25/01/1926. Portugal.



DIÁLOGO JURÍDICO

51

DA REVISÃO CRIMINAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

WLADIMIR ALBUQUERQUE D’ALVA*

RESUMO: 

Este artigo tem como objetivo demonstrar o papel da revisão criminal como a única forma existente 
em nosso ordenamento de ressuscitar um processo criminal que já havia sido alcançado pela coisa 
julgada. Ela é a única maneira de provocar do Estado-administração o reexame de uma condenação 
injusta, com a finalidade de obter uma sentença absolutória ou melhorar o quantitativo da pena ou até 
mesmo a anulação do processo.

PALAVRAS-CHAVE: 

Revisão Criminal; Processo Criminal; Coisa Julgada.

ABSTRACT: 

This article aims to demonstrate the role of criminal revision as the only existing form in our planning 
to resurrect a criminal case that had already been achieved res judicata. It is the only way to trigger 
the State Administration review of a wrongful conviction, in order to get an acquittal or improve the 
amount of the penalty or even the cancellation of the process.

KEYWORDS: 

Criminal Revision; Criminal Procedure; Res Judicata.

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de uma ação rescisória de natureza penal, que tem por objetivo o reexame de uma 
decisão condenatória já transitada em julgado, visando, obviamente, sua reforma total ou parcial. Tal 
remédio jurídico encontra amparo legal em nosso Código de Processo Penal nos arts. 621 usque 631, 
bem como em nossa Carta Magna de 1988. 

Na lição de Guilherme de Souza Nucci:1“é uma ação penal de natureza constitutiva e sui 
generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito 
em julgado, quando ocorreu erro judiciário”.

2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA REVISÃO CRIMINAL NO BRASIL

No Brasil, somente após o Decreto nº 848, de 11 de outubro de 1890, foi que a revisão criminal 
passou a integrar nosso ordenamento jurídico. Também teve sua existência ratificada pelo art. 81, da 
Constituição Republicana de 1891, bem como pela Carta Política de 1934, que trazia o mesmo princípio 
da anterior, em seu art.76. Já a Constituição de 1937 nada determinou a respeito do tema, tendo tal 
equívoco sido retificado pela Constituição de 1946, que repetiu a determinação legal, antes existente 
na Carta Republicana de 1934.

* Advogado militante, Professor universitário de Direito Penal e Direito Processual Penal da Faculdade Farias Brito – 
FFB, Professor convidado da especialização de Direito Penal da Universidade de Fortaleza – UNIFOR, Especialista 
em Processo Penal pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Doutorando em Ciências Jurídicas na Universidade 
del Museo Social Argentino – UMSA, em Buenos Aires.                              
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Fernando da Costa Tourinho Filho, citado por Fernando Capez, nos traz a seguinte abordagem 
sobre o tema em estudo: 

Ao tempo em que os europeus estavam sob o domínio germânico-barbárico, e vigoravam 
as ordálias ou juízos de Deus, houve tentativas no sentido de ser introduzido o instituto 
da revisão criminal. Ao que parece, foi o Code d’ instruction Criminelle  que transfigurou 
o instituto da revisão criminal, passando ele de simples providência administrativa, ao 
sabor da vontade do monarca, a um verdadeiro direito do injustiçado (Curso de Processo 
Penal, p. 799).

3. NATUREZA JURÍDICA

Embora a Revisão Criminal encontre, indevidamente, guarida no Título do Código de Processo 
Penal destinado aos recursos, entendemos ser ela uma ação autônoma, que tem por objetivo guerrear 
decisões condenatórias injustas em processos findos, com o estabelecimento de uma nova cognição 
sobre os fatos alegados, ou seja, um novo processo de conhecimento.

Por recurso devemos entender a refutação de uma decisão dentro de uma mesma relação 
processual, tendo por finalidade a substituição de uma decisão por outra, mesmo quando proferida 
pelo mesmo órgão. Já a revisão não tem o objetivo de mudar uma decisão, mas sim de invalidar uma 
prestação jurisdicional viciada.

Corroborando com nosso entendimento, trazemos à baila o ensinamento de Guilherme de 
Souza Nucci:

           

É uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos 
tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando 
ocorreu erro judiciário. Trata-se de uma autêntica ação rescisória na esfera criminal, 
indevidamente colocada como recurso neste Título do Código de Processo Penal. (Código 
de Processo Penal Comentado, p. 983).

No mesmo sentido, transcrevemos o entendimento de Fernando da Costa Tourinho Filho: “Muito 
embora arrolado pelo legislador processual penal como recurso, a revisão criminal, na verdade, não 
passa de mera ação penal de natureza constitutiva.” (Manual de Processo Penal, p. 923).

4. LEGITIMIDADE ATIVA

Conforme dispõe o art. 623, do nosso Código de Processo Penal: “A revisão criminal poderá 
ser pedida pelo próprio réu, ou por procurador legalmente habilitado ou no caso de morte do réu, pelo 
cônjuge, ascendente, descendente ou irmão”.

Podemos observar no dispositivo processual acima transcrito que é taxativo o rol das pessoas 
que podem ajuizar a revisão criminal, sendo elas somente: o réu, seja em causa própria ou através de 
seu procurador legalmente habilitado, ou, no caso de morte deste, seu cônjuge, ascendente, descendente 
ou irmão.
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Por cônjuge devemos entender não só a pessoa com quem o(a) condenado(a) tenha contraído 
matrimônio, mas também, por força do art. 226, § 3º de nossa Cara Magna, o(a) companheiro(a).

Muito se discute na doutrina a legitimidade do membro do Ministério Público para propor a 
revisão criminal.

Aos que entendem ser defeso o parquet legitimidade ativa para ajuizar a revisão, o fazem por 
entenderem que não há previsão legal para tanto, bem como que haveria dupla polaridade, pois o 
membro do Ministério Público seria tanto sujeito ativo da revisão criminal quando a ajuizasse, como 
sujeito passivo, uma vez que nas revisões criminais o Estado-Administração, por ele representado, é 
a parte passiva na demanda.

Nesse sentido, Julio Fabbrine Mirabete tem posição taxativa: “O Ministério Público, por falta 
de previsão legal, não pode pedir revisão criminal em favor do condenado.” (Processo Penal,  p. 675).

Na mesma acepção, Fernando da Costa Tourinho Filho leciona que: “O Ministério Público 
não é parte legítima para requerer a revisão criminal. Poderá impetrar habeas corpus. Revisão, não. 
Afasta-se, desse modo, o nosso instituto da revisão do disciplinamento a que o sujeitam numerosas 
legislações.” (Manual de Processo Penal, p. 924)

Tal entendimento é ratificado dogmaticamente por Fernando Capez:

O Ministério Público tem legitimidade para propositura da ação penal pública, com o 
objetivo de obter a satisfação jus puniendi, ou seja, visa justamente o contrário da revisão. 
Daí não se admitir tenha legitimidade ou interesse para promover a ação rescisória em 
favor do condenado. (Curso de Processo Penal, p. 801).

Na mesma ordem filosófica, ensina-nos Guilherme de Souza Nucci:

Não nos afigura razoável, como entendem alguns, que o Ministério Público possa 
constituir parte ativa nessa modalidade de ação. A lei não o autoriza a agir, diferentemente 
do que ocorre no processo, quando atua como parte, podendo recorrer, inclusive, em favor 
do acusado. Finda a relação processual, transitada em julgado a sentença, não há mais 
cabimento em se admitir ação proposta por representante do Ministério Público. Perdeu 
o interesse, visto inexistir direito de punir do Estado nessa ação. Pudesse ele “recorrer” 
(como sustentam alguns, somente porque a revisão está prevista no contexto dos recursos 
no Código de Processo Penal), então deveria também ser ouvido, quando a revisão fosse 
proposta pelo condenado, o que não ocorre. Colhe-se o parecer da Procuradoria Geral de 
Justiça, mas não se busca a contestação do pedido, feita pelo promotor. Logo, inexiste 
razão para que este ingresse com ação desse porte. Aliás, para quem concebe que, no 
polo passivo está o Ministério Público, como admitir a mesma instituição ingressando 
com a ação? Estaria ela nos dois polos ao mesmo tempo, o que não nos afigura razoável. 
Em casos extremados, quando o condenado não quiser ingressar com a ação revisional, 
mas houver flagrante demonstração do erro judiciário, entendemos cabível a nomeação 
de defensor, pelo juiz, para tutelar os interesses do sentenciado, a quem caberá, então, 
a propositura da ação. (Código de Processo Penal Comentado, p. 995).
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Em nosso entendimento, defendemos ter o membro do Ministério Público legitimidade ativa 
para ajuizar revisão criminal pelos motivos que passamos a expor:

a)  Se a revisão criminal só é cabível nos casos em que o processo criminal já foi finalizado e que houve 
uma sentença condenatória transitada em julgado, a função acusatória do parquet já foi exaurida, 
sendo, portanto, a revisão, por força de sua natureza jurídica, uma nova ação, não podendo nesse 
caso, então, atribuir ao membro do Ministério Público bipolaridade. Ademais, se até nas ações 
penais em que ele propôs lhe é facultado ao final da instrução processual pedir absolvição, apelar 
de uma condenação por ele anteriormente requerida, ou ainda impetrar pedido de Habeas Corpus, 
por que, em uma ação finda, não poderia ajuizar uma revisão criminal quando tiver conhecimento 
de que estão presentes os pressupostos de admissibilidade?

b)  Na ação criminal, a parte ativa seria quem sofreu a injusta condenação e a passiva o Estado; não 
entendemos que nesse caso o Ministério Público esteja representando o segundo, mas sim sua 
função constitucional de fiscal da lei (custos legis), e de agente persecutor de Justiça, que muito 
bem lhe foi atribuída pela nossa Carta Magna em vigor. É importante salientar que nosso Código 
de Processo Penal é de 1941, quando outras eram as atribuições do Ministério Público. Já nossa 
Constituição Federal de 1988, posterior, portanto, atribuiu funções bem mais nobres ao parquet, 
quais sejam, a de defensor da sociedade, de fiscal da lei. Portanto, há muito deixou de ser função 
do Promotor de Justiça ou do Procurador da República o estigma de mero acusador em processos 
criminais. Sua função constitucional vai muito além, devendo, como o próprio nome sugere, ser a 
eterna busca em promover a justiça.

Fortalecendo nossa linha de raciocínio, transcrevemos o magistério de Eugênio Pacelli de 
Oliveira:

Aliás, não vemos razão alguma para não se admitir a legitimidade do próprio Ministério 
Público para a ação de revisão. Dizer que lhe falta previsão no Código de Processo 
Penal não resolve a questão, porquanto, conforme já tivemos oportunidade de salientar 
tantas vezes, a Constituição de República promoveu verdadeira revolução coperniciana 
no processo penal brasileiro, sobretudo em relação às garantias individuais e ao papel 
do Ministério Público, órgão inteiramente imparcial em relação às questões penais (...). 
Por isso, e como compete ao MP zelar pela defesa da ordem jurídica (art.127, CF), tem 
ele atribuição para impedir a privação da liberdade de quem esteja injustamente dela 
privado, seja por meio de habeas corpus, seja pela via da revisão criminal. (Curso de 
Processo Penal, p. 751).

Com peculiar brilhantismo corrobora conosco o doutrinador Paulo Rangel:

À primeira vista, em uma leitura açodada do art. 623 acima transcrito, diríamos que 
não. Porém, há que se interpretar a lei ordinária de acordo com a Constituição e não a 
Constituição de acordo com a lei ordinária, o que significa dizer: a lei (art. 623 CPP) 
realmente não legitima o Ministério Público a propor a revisão criminal, porém, a 
Constituição, em seu art. 127, caput, incumbe o Ministério Público de defender a ordem 
jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, e, 
óbvio que, se incumbe, deve dar a ele todos os meios legais para, via jurisdicional, 
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cumprir sua incumbência. Portanto, não há menor dúvida que, por força da Constituição, 
tem o Ministério Público legitimidade para requerer a revisão criminal em favor do 
restabelecimento da ordem jurídica violada com um erro judiciário, pois a legitimidade 
não é em favor do condenado, mas sim, a favor da reintegração do ordenamento 
jurídico agredido com o erro judiciário. A entrega ao condenado do seu status dignitatis 
é consequência do agir ministerial. A legitimidade do Ministério Público deflui da 
interpretação sistemática do Código de Processo Penal, que, no seu art. 257 c/c 385 c/c 
577 c/c 654, autoriza o Ministério Público a agir na defesa da liberdade, bem como da Lei 
Orgânica Nacional do Ministério Público – Lei nº 8.625/93 – em seu art. 32, I, legitima 
os promotores de justiça a ingressarem com habeas corpus perante os tribunais e seria 
um contra sensu sustentarmos que não legitima para ingressar com a revisão criminal. 
Pois onde existe a mesma razão fundamental há de aplicar-se a mesma regra de direito, 
ou seja: a razão é a garantia da liberdade do indivíduo, sua dignidade enquanto pessoa, 
e tanto o habeas corpus quanto a revisão criminal são instrumentos postos pela ordem 
jurídica para tal garantia. Até porque é sabido por todos da possibilidade de o Ministério 
Público interpor recurso em favor do acusado (entenda-se em favor, do restabelecimento 
da ordem jurídica violada – cf. item 13.9.2.2. letra e, supra). Ora, se pode recorrer em 
seu favor por que não propor revisão criminal também na sua defesa? Não há razão 
lógica para tal proibição, a não ser a lógica do absurdo, muito adotada por alguns 
autores. Assim, há legitimidade para o Ministério Público propor a revisão criminal, 
porém o operador do direito deve olhar tal legitimidade pela Constituição e não pelos 
olhos pequenos da lei ordinária. Aliás, tem sido comum, nos dias de hoje, a interpretação 
“pequena” da lei ordinária, sem uma visão sistemática dos postulados constitucionais. 
A principiologia básica da ordem jurídica está na Constituição e dela vamos extrair 
os princípios necessários para compreendermos a lei ordinária, e não o contrário. Um 
verdadeiro Estado Democrático de Direito somente poderá ser construído se o seu alicerce 
for formado pelos princípios constitucionais. Do contrário, haverá Estado de Direito, 
mas não democrático e muito menos constitucional. Há que se fazer uma interpretação 
do art. 623 do CPP conforme a Constituição. (Direito Processual Penal, p. 882 e 883).

Coerente com o mesmo espírito jurídico, revela a ementa do  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
PARANÁ, que ora transcrevemos: 

REVISÃO CRIMINAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O 
PLEITO REVISIONAL. POSSIBILIDADE. ART. 127 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE FISCAL DA LEI 
E DEFENSOR DOS INTERESSES DA COLETIVIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO 
IMPRÓPRIA. INSANIDADE MENTAL. ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL 
ATESTA INIMPUTABILIDADE DO RÉU NA ÉPOCA DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO 
DECRETADA. APLICAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. REVISÃO CRIMINAL 
CONHECIDA E PROVIDA. Mesmo não existindo expressa previsão no Código 
do Processo Penal, é possível o pedido de Revisão Criminal pelo representante do  
Ministério Público no exercício de sua função constitucional de fiscal da lei e defensor dos 
interesses.” (TJPR – Revisão Criminal de Sentença: RVCR 5121239 PR 0512123-9, 
Relator(a): Marques Cury; Julgamento: 11/12/2008; Órgão Julgador: 3ª Câmara 
Criminal em Composição Integral; Publicação: DJ: 64).

5. PRINCIPAL PRESSUPOSTO

O pressuposto básico para o ajuizamento da revisão criminal é a existência de uma sentença 
condenatória transitada em julgado em um processo de natureza criminal, o que consubstancia o 
interesse de agir. Também será cabível em caso de sentença absolutória imprópria, ou seja, aquela 
que, devido à inimputabilidade do agente, o absolve, mas lhe impõe uma medida de segurança, que 
acaba por apresentar muitas vezes uma sanção maior que a própria pena. 
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6. HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO

Conforme veremos e analisaremos em seguida, as hipóteses de cabimento da revisão criminal 
estão relacionadas no art. 621, do nosso Código de Processo Penal, abaixo reproduzido:
 

“Art. 621. (...)
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à 
evidência dos autos”.

A primeira parte desse inciso não se refere a uma boa ou má interpretação da lei penal, mas 
sim de uma aplicação contrária aos preceitos visados por ela. Ocorre quando a sentença é oposta ao 
mandamento almejado pelo legislador ou não encontra na norma penal respaldo para sua prolação. 
Como exemplos, podemos citar: a  condenação por um fato atípico ou a aplicação de uma pena superior 
ao máximo cominado ao tipo penal transgredido ou ainda a apreciação de circunstâncias agravantes 
não existentes. Não há de se falar em revisão criminal, (baseada em) divergências ou mudanças de 
entendimentos por parte de nossos tribunais.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conforme transcrição abaixo: 

PENAL E PROCESSO PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 
DEMONSTRADO. ARMA DE BRINQUEDO. CANCELAMENTO DA SÚMULA 
Nº 174 DO STJ. HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA O CABIMENTO DE REVISÃO 
CRIMINAL. PRECEDENTE. 1. A sugerida divergência não foi demonstrada na forma 
preconizada nos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255,§§ 
1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais, ainda que 
assim não fosse o acórdão vergastado, não merece reparos, uma vez que o art. 621, 
inciso I, do Código de Processo Penal determina que caberá revisão criminal “quando a 
sentença condenatória for contrária a texto expresso da lei”, o que não pode ser confundido 
com mudança de orientação jurisprudencial a respeito da interpretação de determinado 
dispositivo legal. 3. Recurso especial não conhecido. (RECURSO ESPECIAL Nº 
508695/SP (2002/0169029), RELATOR(A): EXMª. SRª. MINISTRA LAURITA VAZ, 
ÓRGÃO JULGADOR: T 5 – QUINTA TURMA, RECORRENTE: DOUGLAS 
EDUARDO POZO (PRESO), DATA DO JULGAMENTO: 2 DE OUTUBRO DE 2003.)

Conforme Súmula 611 do STF, na hipótese da entrada em vigor de uma nova lei penal mais 
benéfica, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, não será cabível o ajuizamento de 
revisão criminal, pois a competência para sua aplicação será do Juiz da execução. Senão vejamos:

Súmula 611 do STF: “Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo 
das execuções a aplicação da lei mais benigna”.

Já a segunda parte do inciso em comento diz respeito às evidências dos autos, ou seja, o réu 
é condenado por decisão embasada em provas inexistentes ou inválidas. Tal condenação deve ser 
claramente contrária ao conjunto de provas carreadas ao processo instrutório, e utilizadas na motivação 
do magistrado. Portanto, havendo no conjunto probatório uma prova imprestável, somente caberá a 
revisão criminal se o magistrado se restringir na motivação de sua decisão somente a ela.
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Nesse sentido, a decisão do Supremo Tribunal Federal:

REVISÃO CRIMINAL. NÃO SE PODE DIZER, FACE AO PRINCÍPIO DO LIVRE 
CONVENCIMENTO DO JULGADOR, QUE UMA DECISÃO, CUJA CONCLUSÃO 
TEM APOIO NUM ELEMENTO DE PROVA, CONTRARIA A EVIDÊNCIA DOS 
AUTOS. SOMENTE HÁ DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS 
QUANDO A MESMA NÃO TEM FUNDAMENTO EM NENHUMA PROVA 
COLHIDA NO PROCESSO, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO 
DE ACÓRDÃO DENEGATORIO DE REVISÃO FICA ADSTRITO ÀS NORMAS 
TÉCNICAS DE CONHECIMENTO DO APELO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL NÃO CONHECIDO POR APLICAÇÃO DAS 
SÚMULAS NS. 279, 282 E 291. (RE 87004/SP, Rel. Ministro Cordeiro Guerra, 
julgamento: 22.11.1977, Segunda Turma).

Art. 621. (...)
II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos 
comprovadamente falsos.

Só será cabível a ação rescisória em estudo, se a sentença condenatória for embasada única 
é exclusivamente na falsidade, seja ela material ou ideológica. Havendo, portanto, outros elementos 
motivadores nos autos e tendo o magistrado justificado sua decisão também com relação a eles, não 
há de se falar em revisão criminal. 

Por não existir revisão (da) dilação probatória em sede de criminal (RT, 622/261), tal 
comprovação deverá ser anterior à sua propositura, perante o juízo de primeiro grau que proferiu a 
sentença condenatória. Para provar o falso, entendemos ser admitido qualquer meio de prova existente 
em nosso ordenamento. Como exemplos, podemos citar: um incidente de falsidade, uma justificação 
criminal, uma condenação por falso testemunho ou falsa perícia etc.

Havendo prova obtida por meio ilícito, em violação aos preceitos de nossa Constituição, não 
será a revisão proposta sob os argumentos desse inciso, mas sim com relação ao inciso anterior, ou 
seja, “decisão contrária ao texto expresso da lei”.

Nesse sentido (a lição de) Ada Pellegrini Grinover, senão vejamos:

Como já salientamos, a indevida valoração de provas obtidas por meios ilícitos pela 
sentença condenatória não ensejará revisão criminal pelos fundamentos da falsidade 
da prova, mas sim pelo da infringência a texto expresso da lei. (Recursos no Processo 
Penal, p. 319.)
Art. 621. (...)
III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado 
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Por novas provas de inocência devemos entender provas que surgiram após o trânsito da sentença, 
ou se já antes existentes, não foram apreciadas pelo magistrado. As circunstâncias que determinam 
ou autorizam diminuição especial da pena são aquelas indicadas na parte geral e na parte especial de 
nosso código penal, como, por exemplo: Art.65, Art. 14, parágrafo único, Art. 28, § 2º,  Art.121, § 4º, 
Art.155, § 2º etc.
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7. A REVISÃO CRIMINAL “PRO SOCIETATIS”

Outro dilema acerca do tema em tela diz respeito ao cabimento da revisão criminal em prol do 

Estado quando ocorrer o trânsito em julgado de uma sentença absolutória injusta. Embora possível 

em outras legislações, em nosso ordenamento o reexame de uma sentença absolutória transitada em 

julgado é inadmissível. 

Nesse sentido, Fernando da Costa Tourinho Filho esclarece: “A revisão criminal entrou na 

legislação pátria pelo Decreto nº 848, de 11-10-1890. Nunca desde a sua adoção, se permitiu, entre 

nós, pudesse ser reexaminada uma sentença absolutória com trânsito em julgado” (Manual de Processo 

Penal, p. 923).

Na mesma ordem filosófica das conclusões acima articuladas, revela-se a jurisprudência do 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO, que ora transcrevemos:

COISA JULGADA MATERIAL. ERROR IN JUDICANDO .  REVISÃO . 
IMPOSSIBILIDADE. Apelo ministerial. Extinção de punibilidade em relação ao réu, 
baseada em certidão do óbito de seu pai. Alegação de erro material no “decisum”. Por 
se tratar erro de julgamento, opera-se coisa julgada material a favor do réu. Inviável a 
revisão a favor da sociedade. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade. Quando 
o Juiz decreta a extinção da punibilidade com base em certidão de óbito do pai do réu 
não comete erro material, que pode ser identificado como aquele que ocorre tanto nas 
operações aritméticas, denominado de erro de cálculo (“lapsus calami”), como na escrita 
(“lapsus linguae”), e é perceptível sem esforço, porque as próprias circunstâncias em 
que se verifica o apontam (CC, art. 143; CPC, art. 463, I). Aqui nem o óbito é falso, nem 
falsa é a certidão de seu registro. Por isso, o erro é de julgamento (“error in judicando”), 
porque o Juiz decidiu o que queria decidir e como queria. Nada o levou a lançar em seu 
“decisum” afirmação diferente daquilo que realmente pretendia. Fez-se coisa julgada 
material que não pode ser revista para favorecer a sociedade (CPP, art. 621, III, 623, além 
de outros). Recurso conhecido e não provido. (TJRJ. AC – 2005.050.06582. JULGADO 
EM 18/07/2006. PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – Unânime. RELATOR: 
DESEMBARGADOR NILDSON ARAUJO DA CRUZ).

8. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO

Conforme podemos observar pela redação do art. 624, do CPP, além da Lex Fundamentalis, será 

de competência do Supremo Tribunal Federal a apreciação dos pedidos de revisão criminal quando dele 

for oriunda a decisão condenatória transitada em julgado (CF, art.102, I, j). Da mesma forma compete 

ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento das revisões de suas sentenças finais (CF, art.105, I, e). 

Das decisões finais emanadas pelo TRF, será sua a competência para a apreciação das ações revisionais 

criminais (CF, art.108, I, e b). Caberá aos Tribunais de Justiça de cada Estado o endereçamento das 

revisões, quando a sentença condenatória transitada em julgado for emanada de Juiz de primeiro grau. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como nos é cediço, todo processo judicial é conduzido e apreciado por homens, portanto, 
susceptível a erros peculiares da condição humana. Logo, nada mais coerente que os mesmos homens, 
que criaram leis passíveis de serem mal interpretadas ou mal aplicadas, busquem a solução desses 
possíveis equívocos, por meio de um antídoto eficaz, a maneira de corrigir eventuais injustiças. 
A revisão criminal é a única forma existente em nosso ordenamento de ressuscitar um processo 
criminal que já havia sido alcançado pela coisa julgada. Em suma: é a única maneira de provocar do 
Estado-administração o reexame de uma condenação injusta, com a finalidade de obter uma sentença 
absolutória ou melhorar o quantitativo da pena ou até mesmo a anulação do processo. 
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DIREITO E RELIGIÃO

ALEXANDRE CARNEIRO DE SOUZA1

RESUMO: 

Este artigo tem como objetivo fazer um desenho mais ou menos legível do percurso do direito e da 
religião na construção da realidade social. Deve-se dizer, por fim, que em momento algum da história 
a conjugação de religião e direito se exprime numa simples simbologia; antes, assume a natureza da 
complexidade de dois fenômenos humanos que têm o infinito por vocação.

PALAVRAS-CHAVE: 

Direito; Religião; Simbologia.

ABSTRACT: 

This paper aims to make a design more or less readable path of law and religion in the construction 
of social reality. Must be said, finally, that at no time in history the combination of religion and law is 
expressed in a simple symbology; before, assumes the nature of complexity of two human phenomena 
that have the infinity by vocation.

KEYWORDS: 

Law; Religion; Symbology.

1. INTRODUÇÃO

Os fenômenos do direito e da religião constituem objeto do interesse dos mais diversos setores 
da pesquisa filosófico-científica. Separadamente, os dois eventos reúnem patrimônio considerável de 
esforços no campo da abordagem acadêmica que traduz a relevância e o amplo reconhecimento de 
sua participação no processo de construção da realidade social. Igual interesse despertou o estudo 
comparado dos dois fenômenos e nessa direção duas questões se apresentam fundamentais: de um lado, 
a intervenção conjunta dos fenômenos no desenvolvimento da sociedade e de outro, a contribuição 
mútua dos fenômenos no desenvolvimento em particular de cada um. A inquirição acerca do percurso 
histórico do estudo comparado de direito e religião permite visualizar pelo menos três momentos 
distintos no conjunto das análises.  Esses momentos, é bom que se esclareça desde já, estabelecem íntima 
relação entre si, mas reservam características particulares que permitem visualizar certas fronteiras na 
transição de uma concepção à outra.  Assim considerando, se poderia propor o primeiro ciclo da análise  
filosófico-científica em cujo esteio os estudos do direito associado ao tema da religião foram articulados 
por pensadores que se interessaram pelo tema jurídico e ao mesmo tempo ostentavam confissão pública 
de fé, constituindo um discurso acadêmico em que os estudiosos eram concomitantemente indivíduos 
que criam na existência de um mundo espiritual, inteligente, criador e gestor do mundo material, 
crenças que exerceram influência decisiva nos rumos adotados por tais reflexões.

1 Doutor em sociologia pela Universidade Federal do Ceará – UFC, professor universitário, membro do NERPO – 
Núcleo de Estudos de Religião e Política da UFC.
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Diferentemente do ciclo inicial, num segundo momento, o estudo do direito e religião 
assumirá uma espécie de sistematização teológica da área jurídica, acrescentando ao ciclo anterior a 
ascendência da religião sobre o direito, de modo que a teologia reclamará a autoridade da revelação 
como paradigma da ordem social. Enquanto que no primeiro ciclo os temas estavam associados por 
uma orientação teológica mais geral da parte de pensadores leigos que não estavam vinculados a um 
corpo de especialistas do sagrado, não representando, portanto, discurso oficial de um dado culto, 
na segunda fase, em razão da ampliação do poder da Igreja Cristã na sociedade Ocidental, com a 
conversão do imperador Constantino ao cristianismo, por volta do século IV, essa presença forte da 
religião se estende por mais de um milênio como autoridade suprema e inquestionável na definição 
das condutas individuais, da sociedade e do Estado; a definição de direito se submete à lógica da 
crença cristã recebendo dela os limites que deveriam ser atribuídos à instituição e ao significado 
das relações sociais. O terceiro ciclo será mediado pelo fenômeno da secularização; esta não impôs 
o fim da análise associada dos fenômenos do direito e da religião; se isto não foi possível, contudo, 
visto de outro ângulo, o movimento racionalista imprimiu um novo capítulo nesse empreendimento 
remoto de análise. Essa nova página da análise acadêmica não ignorou a íntima relação entre ambos 
os fenômenos, a despeito de os paradigmas racionalistas estarem fermentados, e com certa razão, por 
uma predisposição anticlericalista que consistiu numa das principais forças propulsoras do espírito 
da modernidade. No entanto, após as duas fases anteriores a reflexão filosófico-científica agregara 
certa maturidade para não mais submeter à produção científica os postulados da crença religiosa; a 
despeito de que grande parte desses pensadores possuía grande influência advinda de uma sociedade 
fortemente impregnada de doutrinas cristãs. De fato, a modernidade elabora uma argumentação mais 
consistente e tecnicamente mais isenta, sustentada em aparelhagens metodológicas que permitiam 
maior objetividade das análises e, consequentemente, a autonomia do campo jurídico.

2. A EMERGÊNCIA DO DIREITO E DA RELIGIÃO NO CONTEXTO DA HISTÓRIA SOCIAL

As ciências políticas e jurídicas consideram ponto impreciso o aparecimento do direito no 
percurso da transição da sociedade no estado de natureza para a sociedade do direito positivo.  A despeito 
de impreciso é impossível questionar a veracidade dessa transição e, muito mais impossível, negar que 
a convenção social do direito tenha sido o eixo que inspirou esse processo de mudança. A comunidade 
humana precede ao aparecimento da sociedade (MARITAIN, 1959); esta como um fenômeno decorrente 
e posterior, aparelhada juridicamente sucede ao ajuntamento humano primitivo. O direito consiste 
numa instituição posterior ao aparecimento da comunidade humana, sua emergência na história social 
é concomitante ao aparecimento da sociedade civil, no momento em que as relações se complexificam, 
tanto no ponto de vista quantitativo da explosão populacional, quanto no avanço qualitativo pela 
formação dos centros urbanos, ensejando modos de relação social de natureza formal e de condutas 
predeterminadas.

Já o aparecimento de uma cultura religiosa é associado à exigência da sobrevivência básica 
inerente ao processo inicial, correspondendo ao aparecimento da espécie humana no Planeta, um 
período de inserção e adaptação ao ambiente natural com suas incertezas e desafios (MAUSS, 1974).  
O direito emerge possivelmente no estágio de dominação humana em relação ao mundo natural; ao 
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passo que a religião primitiva, ainda no estágio inicial da magia, surge na fase de dependência e inserção 
humana no mundo da natureza. Nesse sentido as práticas ditas religiosas precedem as práticas ditas 
jurídicas, de maneira que a racionalidade propriamente jurídica provavelmente emergirá num contexto 
social em que o culto terá assumido procedimento mais formal e modelos rituais mais sistematizados. 
Essa anterioridade da cultura religiosa será fundamental e terá preponderante papel nos caminhos que 
propiciarão o aparecimento da formalidade jurídica; mais que isto, o inventário construído no campo 
das práticas ritualísticas será determinante no sentido de municiar os primeiros passos e propor uma 
ordem inicial ao sistema jurídico valendo-se de uma experiência acumulada no campo da jurisdição do 
sagrado. De fato se poderia aludir que as idealizações humanas representadas nas noções de respeito, 
norma, dever e submissão, ou seja, a matriz da concepção básica de ordem, promotora da estruturação 
geral da sociedade advêm de uma cultura do sobrenatural; indo mais adiante se poderia  dizer que a 
ordem é filha da crença e que, antes dos indivíduos apreenderem o significado da disciplina nas relações 
interpessoais a apreenderam no mundo místico de sua relação com a divindade.

3. DIREITO E RELIGIÃO NA TRANSIÇÃO DA VISÃO COSMOGÔNICA PARA A ANÁLISE      
COSMOPOLÍTICA

Engels (1974), seguindo trilhas anteriormente percorridas por Morgan, se utiliza dos termos 
“infância do gênero humano” para designar a fase inferior do estado selvagem da raça humana 
caracterizada pela extrema dependência das condições dadas pela natureza; a despeito desta fase 
ser seguida pela barbárie na qual os indivíduos iniciaram um conjunto de atividades autônomas das 
condições naturais, a ausência da organização da sociedade civil manterá esse longo período da 
história humana sob os auspícios das interpretações sobrenaturais do mundo.  Esse estágio só mudará 
definitivamente com a instauração da cidade. O direito e a civilização ocuparam a cena da história social 
em resposta às exigências da urbanização. A transição da estrutura familiar para a estrutura citadina 
suscitou inevitavelmente novas demandas que não mais teriam respostas exclusivas da visão mágica 
da religião, paradigma que alimentou a longa vida desta ordem meramente gregária de existência 
coletiva pautada no instinto de sobrevivência, passando pela gestão patriarcal restrita aos laços de 
consanguinidade até chegar à gestão das tribos e dos clãs que darão forma seguinte aos povoados urbanos 
(ARISTÓTELES, 2003). O longo período que antecedeu o aparecimento das cidades, o mistério, sob o 
qual estavam encobertas as realidades naturais e existenciais, devido ao uso limitado da razão, constituiu 
no modo de apreensão humana do mundo. A ignorância acerca da existência e dos movimentos das 
coisas consistiu a base para a crença na existência de outros mundos além da matéria, enigmáticos, 
independentes e de ordem superior à condição humana. Segundo Eliade (1992), para as sociedades 
arcaicas, a natureza e o cosmo se revelam como sacralidade. Mauss (1974) adotará posição similar ao 
asseverar que o homem primitivo só teria sabido pensar em termos mágicos. De fato, o cosmo é uno na 
mentalidade das comunidades primitivas e esta unicidade depreende de uma concepção milagrosa da 
realidade e determinante em relação às experiências do cotidiano, de sorte que o universo das ações que 
estruturam e constroem os modelos de existência desses povos estão perpassados por uma orientação 
mágica.  Como bem afirma Mauss, “a magia constitui assim, há um tempo, toda vida mística e toda a 
vida científica do primitivo” (1974: 41). Piaget (1973) assinalará que esse ciclo da sociedade humana 
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será orientado por uma concepção sobrenatural do direito, em cujo  desenvolvimento o direito seria 
uma forma de expressão da vontade divina. Coulanges (2008) assinalará que na medida em que as 
práticas religiosas iam se desenvolvendo, também ia se desenvolvendo a sociedade.

O ordenamento social da pólis torna a vida humana complexa, os relacionamentos se multiplicam 
e se distribuem em redes interligadas, requerendo soluções racionais e práticas, normas e leis de alcance 
geral e de enquadramento universal. No contexto dessas novas demandas a visão mítica e mística2  não 
são mais exclusivas e nem suficientes; os oráculos e as vozes sacerdotais não alcançam a velocidade e 
a diversidade das demandas da gestão citadina; é necessário que se crie uma estrutura de comunicação 
e ordenamento cuja gestão e domínio sejam do amplo conhecimento de todos, difundida e mantida sob 
cuidados de modo que delineie amplamente o campo das condutas humanas particulares e gerais. 
A gestão da cidade requer gestão racional e é nesse contexto que o bem-estar social passa a ser antes de 
qualquer coisa uma responsabilidade da razão. Aparecem os filósofos! O bem humano não seria mais 
uma resposta manifesta da graça dos seres divinos, mas uma reivindicação da razão. Como bem afirma 
Engels (1974), a nova organização social ultrapassou o marco da gens e impôs a instauração de órgãos 
e ofícios públicos das mais variadas ordens. Na verdade, se quebra em parte um encanto decorrente 
das crenças nas concessões divinas e a organização é fundamental para impor a formação de novos 
eventos e métodos planejados. Trazendo de volta a análise de Engels, esse novo momento da história da 
humanidade se caracterizava por um crescimento social incontido, acompanhado concomitantemente 
pelo desenvolvimento do Estado:

A sociedade, crescendo dia a dia, ultrapassava o marco das gens; não podia conter ou 
suprimir nem mesmo os piores males que iam surgindo à sua vista. Enquanto isto, o 
Estado desenvolvia-se sem alardes. Os novos grupos, formados pela divisão do trabalho 
(primeiro entre a cidade e o campo, depois entre os diferentes ramos de trabalho nas 
cidades), haviam criado novos órgãos para a defesa dos seus interesses, e foram instituídos 
ofícios públicos de todas as espécies (1974:150).

Os termos aristotélicos (2003) “ordem estatuída” como condição sine qua non para a vida 
social da cidade empresta as ferramentas necessárias para se considerar o grau de complexidade 
que norteará as condutas humanas no meio urbano. A ordem da razão se refletirá no conjunto das 
ações coordenadas dos indivíduos que antes de tudo serão atos refletidos, não de modo geral, mas a 
partir do foro  legiferante. A noção do comportamento regulado é fundamento para a existência e a 
manutenção da cidade; nesse contexto o indivíduo não é mais visto como ser meramente biológico; 
passa a ser entendido como aquele de quem se requer a virtude e a razão e por isso é capaz de regular 
seu comportamento em relação ao amplo e complexo contexto urbano (ARISTÓTELES, 2003). Nas 
palavras de Platão (1991) a nova dinâmica racional característica da cidade se depreende da agitação 
das pessoas em torno da administração pública.

2 Roger Bastide não atribui ordem distinta ao mito e à religião; para este antropólogo os mitos são representações 
religiosas – elementos de sociologia religiosa (1990).
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Há de se considerar que na perspectiva da análise filosófica socrática, platônica e aristotélica a 
construção da cidade está erigida sobre os pilares do conhecimento e da prática do bem; nesse sentido 
a concepção de direito é, antes de qualquer coisa, uma questão de interioridade; senão vejamos como 
esta questão se apresenta para Sócrates:

Sábio e reportado considerava aquele que, conhecendo o bem e o belo, os pratica e, 
conhecedor do mal, dele sabe guardar-se... Na sabedoria dizia decifrar-se a justiça e todas 
as outras virtudes; que a um tempo belas e boas são todas as ações justas e virtuosas. 
Os que as conhecem nada podem preferir-lhes. Os que não as conhecem não somente 
não podem praticá-las como, se o tentam, só cometem erros. Assim praticam os sábios 
atos belos e bons enquanto os que não o são só podem descambar em faltas. E, se nada 
se faz justo, belo e bom que não pela virtude, claro é que na sabedoria se resumem a 
justiça e todas as mais virtudes (1991:117).

O bem da cidade não ocorre à revelia do domínio do bem; se trata de uma conquista pessoal pela 
via do conhecimento; não ignorar-se a si mesmo seria o primeiro patamar a ser vencido no percurso 
da aquisição do bem da cidade, uma vez que o indivíduo conhecedor e praticante do bem em sua vida 
saberia fazer o mesmo em relação à cidade e significativa seria sua contribuição ao Estado. Com isto 
corrobora o conselho dado por Sócrates à Cármides, filho de Glauco, sendo aquele homem de mérito 
superior, mas que se esquivava dos negócios do Estado: “não te ignores a ti mesmo... concentra todos 
os teus esforços sobre ti mesmo e, se puderes ser-lhe útil, não esqueças o Estado” (1991:114).

A filosofia do direito em Platão atribui uma ênfase especial ao problema da gestão política 
da cidade; duas questões são tratadas de maneira muito peculiar pelo pensador: quem deve fazer a 
gestão da cidade e por quais meios. É oportuno aludir que o acento dado ao lugar da gestão na filosofia 
platônica deve-se primeiramente ao desencanto do filósofo com a democracia grega depois da injusta 
condenação de Sócrates; depois, em função de uma rigorosa classificação dos membros da pólis em 
cujo contexto  os gestores são escolhidos dentre os que se destacaram no plano do conhecimento e 
que sejam capazes de tornar exequível o amplo bem-estar social. 

Para Platão (1991) a gestão da polis não deve ser encargo de um cidadão qualquer, isto porque 
se um cidadão qualquer for capaz de aconselhar o soberano por direito deveria lhe ocupar o lugar. O que 
qualifica a ocupação do lugar do governo e permite que tal ocupação seja mantida nada mais seria 
além do poder de seu conhecimento, uma força que não reside no corpo, mas na alma, uma capacidade 
intrínseca de  orientar a população no caminho do bem, como podemos apreender das seguintes palavras:

Nessa classificação, espontaneamente se revelaria a arte de pastorear homens, e assim 
poderíamos descobrir o homem político e real, colocando-o como condutor e entregando-lhe, 
como direito, as rédeas do Estado por serem homens que possuem a ciência que lhes é 
necessária (PLATÃO, 1991: 211).
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O domínio do conhecimento do bem, no que consiste a ciência, detém a primazia sobre todos os 
conhecimentos, sendo o mesmo prerrogativa dos filósofos; estes desenvolveram a excelência quanto à 
libertação da alma das limitações do corpo, um processo de purificação do pensamento. Homens desta 
estirpe produzem o resplendor e se tornaram aptos a contemplar as coisas divinas, e por esta razão a 
verdadeira constituição de uma sociedade residiria na posse da ciência verdadeira com o concurso das 
leis ou sem elas (PLATÃO, 1991).

Aristóteles pressupõe uma política da comunidade cujo fundamento repousaria na formação 
do bom cidadão, homem bom e obediente às leis, um homem virtuoso, dedicado à prática do bem:

Se existe então, para as coisas que fazemos, algum fim que desejamos por si mesmo e 
tudo mais é desejado por causa dele; e se nem toda coisa escolhemos visando à outra 
(porque se fosse assim, o processo se repetiria até o infinito, e inútil e vazio seria o nosso 
desejar), evidentemente tal fim deve ser o bem, ou melhor, o sumo bem. Não terá o 
conhecimento desse bem, então, grande influência sobre a nossa vida? Não alcançaremos 
como arqueiros que visam a um alvo certo, com mais facilidade aquilo que nos é mais 
conveniente? Se assim é, cumpre-nos tentar determinar, mesmo que apenas em linhas 
gerais, o que seja esse bem e de que ciências ou faculdades ele é o objeto. E, ao 
que parece, ele é objeto da ciência mais prestigiosa e que prevalece sobre tudo. Ora, 
parece que esta é a ciência política, pois é ela que determina quais ciências que devem 
ser estudadas em uma cidade-Estado, quais as que cada cidadão deve aprender, e até 
que ponto; e vemos que até as faculdades tidas em maior apreço se incluem entre elas 
como a estratégia, a economia e a retórica. Visto que a ciência política utiliza as demais 
ciências e, ainda, legisla sobre o que devemos fazer e sobre o que devemos nos abster, 
a finalidade dessa ciência deve necessariamente abranger a finalidade das outras, de 
maneira que essa finalidade deverá ser o bem humano (2001:17,18).

O que cumpriria ser a tarefa do direito na constituição da vida política da cidade? A função 
precípua dos legisladores circunscreveria a tarefa de investir na formação da boa cidadania, mediante 
a inculcação de bons hábitos desde a infância, decisiva para que intimamente o indivíduo seja bom 
e isto o faça desempenhar bem sua função, de modo voluntário e não involuntariamente por meio de 
escolhas acertadas. Essa é uma necessária condição à produção e à preservação da felicidade no âmbito 
da sociedade política (ARISTÓTELES, 2001).

A despeito do considerável avanço na transição da visão racional do direito em relação à 
concepção do direito sobrenatural, tendo por base desta transição a complexidade da vida urbana, há de 
se notar que o recurso da racionalização da norma não excluiu a noção da participação da divindade no 
ideal da construção da felicidade coletiva. Lévy-Bruhl (1997) atribuirá a essas construções a designação 
de doutrinas espiritualistas, nas quais o direito é concebido como inspiração, seja de ordem racional 
ou sobrenatural, que aflora na alma humana para determinar-lhe o caminho a seguir.

Nesse sentido, para Sócrates o humano participa da divindade e esta deve receber orações e 
ser honrada independentemente de que homem algum seja capaz de agradecer suficientemente pelos 
muitos benefícios recebidos (SÓCRATES, 1991).

Definitivamente, para Sócrates a devoção à divindade participava ativamente das convicções 
do cidadão da pólis:
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Outrossim, como infinita é a variedade de formas que assumem o belo e o útil, não 
nos deram os deuses sentidos apropriados às diferentes percepções, mediante os quais 
fruímos todos os deleites? Não nos outorgaram a inteligência, que com o raciocínio e a 
memória nos permite apreciar as sensações, julgar da utilidade de cada objeto, inventar 
mil coisas, já para maior bem-estar nosso já para nos preservarmos dos males? Não nos 
concedeu o dom da palavra por meio da qual trocamos benefícios instruindo-nos comum 
e reciprocamente, estabelecemos leis, fundamos Estados? (1991:142).

Para Platão não se deve ignorar a necessária condução divina em determinados ciclos da vida 
do universo com o propósito de revitalizar sua imortalidade:

Escuta! Este universo em que estamos algumas vezes é o próprio deus que lhe dirige 
o curso e preside à sua revolução; outras vezes, terminados os períodos que lhe foram 
determinados, ele o deixa seguir; então por si mesmo, o universo retoma o seu curso 
circular, em sentido inverso, em virtude de sua vida que o anima e da inteligência que 
lhe foi dada, desde a sua origem por aquele que o criou (1991: 215).

Na República, o mesmo Platão (2007) faz menção a uma vida humana justa e santa e a relaciona 
ao que denomina serem as coisas do além. O filósofo asseverará, nesse contexto, que o homem rico, 
comedido e prudente não ficará por devedor dos sacrifícios aos deuses.

Aristóteles asseverava que as virtudes humanas e a razão representavam inspirações divinas 
na vida humana, que por conseguinte permitiam aos homens administrarem seus procedimentos e não 
dependerem de nenhuma determinação exterior, a não ser de si mesmos:

Admitamos, portanto, que para o homem não existe ventura maior do que a virtude e 
a razão, e que igualmente por isso, ele deve  regular o seu procedimento. De tal coisa 
temos como fiador ao mesmo Deus, cuja ventura não está na dependência de qualquer 
bem exterior, mas depende de si mesmo. Da sua essência e de sua infinita perfeição. 
Além do mais, aí se acha a diferença realmente, o que faz a diferença entre a ventura 
e a sorte: os bens que são estranhos à alma são devidos a alguma coisa de casual e ao 
imprevisto, enquanto um homem não pode tornar justo e prudente apenas por ação 
do acaso. Uma consequência fundada nos mesmos motivos é ser o Estado perfeito 
concomitantemente feliz e próspero. Ora, não é possível ser feliz quando não se faz o 
bem e o bem nunca é possível, tanto para um homem quanto para um Estado, sem a 
virtude e a razão (2003:119).

Essa associação do direito ao sobrenatural se estenderá até o século XII reincorporada no 
pensamento filosófico, contemplada na análise política de Cícero, depois em Agostinho e, finalmente, 
em S. Tomás de Aquino. De certo modo o tomismo adotará uma filosofia política similar à adotada por 
Agostinho; em razão disto se dará aqui destaque à concepção ciceroniana e agostiniana. Evidentemente 
distinguindo que a concepção do divino no primeiro autor recebe uma conotação politeísta enquanto 
que nos dois últimos o conceito estará atrelado à visão monoteísta cristã. Acerca da associação entre 
direito e religião no tocante ao império Romano, Lévy-Bruhl (1997) acentuará diferença em relação 
aos sistemas jurídicos congenitalmente penetrados por influência religiosa, como bem cita o direito 
judaico e o direito mulçumano; assinalará que, no caso de Roma, o sistema jurídico nasce laico e só 
posteriormente enfrentará a força da convivência com uma religião de massa. Ver-se-á a seguir que 
a influência da religião na cultura romana, inclusive na área jurídica, não pode ser circunscrita ao 
cristianismo; isso é evidente, sobretudo na filosofia ciceroniana. 
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O direito e o governo da república constituíram tema central do discurso filosófico de Marco 
Túlio Cícero. Para este célebre cônsul romano, defensor da honra e da prosperidade da república, a 
justiça deve ser primeiramente tarefa do Estado, cujas leis devem prezar pela manutenção da sociedade 
humana e para este fim devem punir por pecúlio, prisão, exílio e se necessário for com a morte aos 
que se propuserem perturbar a estabilidade política (CÍCERO, 2004); isto porque, segundo o mesmo 
pensador, é necessário favorecer ao homem de merecimento e de virtude; este não deve perecer, ao 
passo que é dever dos que zelam pelo bem da cidade extirpar as epidemias do gênero humano que 
se manifestam em figura por ele denominada de monstros da sociedade, que sob disfarce humano 
escondem o instinto de animais irracionais e são capazes de cruéis selvagerias. No entanto, em última 
instância, esse estado de equilíbrio é o fim buscado pelas leis da natureza que tanto quanto as leis 
políticas evocam a consecução do amplo bem-estar social; mas há que se ponderar que ao contrário do 
caráter instável das leis políticas, a natureza é eterna e em seu seio prevalece a justiça; agir conforme 
a natureza significa ter nobreza de alma: “um homem que segue a natureza nunca fará mal a outro 
homem” (CÍCERO, 2004:119). Desse modo a natureza deve se constituir fonte do direito, entendendo-se o 
direito como instância racional que sustenta simultaneamente caráter divino e humano: “Esse mesmo 
princípio é imposto pela razão, que é a lei divina e humana. A quem observar, quero dizer, quem quiser 
viver segundo a natureza, nunca deseje o que é de outrem, e não trate de o tomar e muito menos de se 
apropriar de coisas alheias” (2004:119).  Mas, o que são as leis da natureza e de onde elas procedem? 
A natureza é o foro da imortalidade e a detentora das luzes do espírito que guiam os princípios e as 
atitudes de justiça que promovem a felicidade humana, estando sob os auspícios dos deuses imortais que 
inspiram os homens no caminho do bem. Ora, o sistema filosófico ciceroniano propõe o ordenamento 
da república considerando-se que ela pressupõe o direito; a existência do direito pressupõe as leis 
políticas; as leis políticas pressupõem as leis naturais e estas pressupõem a divindade. 

Veja-se que o governo da república e o desafio de exequibilidade do bem-estar social implicam 
não apenas em recorrência aos estatutos políticos; os deuses não devem ser esquecidos e sua orientação 
deve ser buscada.  Nas palavras do filósofo, “um mortal não deve desprezar a imortalidade” (CÍCERO, 
2004b:135). Em diversos outros pronunciamentos perante o senado, Cícero faz menção ao concurso da 
orientação dos deuses na condução dos negócios da república, como bem se expressa nas catilinárias: 

Tudo isto, romanos, se executará de sorte que, sendo eu o único capitão e general togado, 
se apaziguarão as mais relevantes  coisas sem o menor rebuliço, os maiores perigos e 
a guerra intestina e doméstica mais cruel de que há memória sem o menor tumulto, 
o que ordenarei em forma. Romanos, que quanto puder ser ninguém, ainda protervo, 
pagará nesta cidade a pena do seu delito. Mas se a força de um manifesto atrevimento 
e o iminente perigo da pátria me demoverem forçadamente desta brandura de ânimo, 
executarei o que parece apenas se podia desejar  em tão enorme e atraiçoada guerra; 
a saber que nenhum dos bons pereça, e com o castigo de poucos possais ficar salvos. 
Isto, romanos, não vos prometo fiado na minha prudência e conselhos humanos, mas em 
muitas e indubitáveis insinuações dos deuses imortais, pelos quais, guiado, entrei nesta 
esperança e projeto. Eles são os que não de longe, como costumavam dantes, nem de 
inimigos externos e remotos, mas aqui presentes, com o seu poder e auxílio, defendem 
os templos e as casas de Roma. Rogai-os, romanos, e venerei-os como deveis, para 
que vencidas todas as forças inimigas por terra e por mar, defendam aquela cidade que 
quiseram fosse a mais formosa, florescente e poderosa, da execranda perversidade de 
cidadãos perdidos (2004b: 49).
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Noutro pronunciamento ao senado contra Catilina, o concurso da ação dos deuses na gestão 
dos negócios da república é novamente mencionado:

Ó romanos, vedes que vos foi salvaguardada e restituída a República, a vida de todos vós, 
os vossos bens e interesses, as vossas esposas e filhos, e esta sede do brilhante império, a 
muito afortunada e bela cidade, hoje arrebatada às chamas e ao punhal e quase arrancada 
da garganta do destino, devido à suma benevolência dos deuses imortais para convosco 
e por meio dos meus trabalhos, conselhos e riscos (2004b: 51).

No período que se situa entre a constantinização do cristianismo3  ou a cristianização do Império 
Romano  e o fim da Idade Média, no ocidente, a filosofia que floresceu esteve sob o patrocínio e a 
direção da Igreja Cristã.  Pode-se dizer que o nome de maior influência deste ciclo histórico foi o de 
Agostinho. Acerca da importância que o pensamento de Agostinho terá no ocidente, Walker dirá:

Em Agostinho a Igreja antiga atingiu o seu ponto religioso mais elevado desde os tempos 
apostólicos. Sua influência no Oriente foi relativamente pequena, em virtude da natureza 
dos problemas de que principalmente se ocupou. Todo o cristianismo ocidental, porém, 
é-lhe devedor. A ele, mais que a qualquer outro personagem, deveu-se a superioridade 
que a vida religiosa no ocidente veio a ter sobre o oriente. Estava fadado a ser pai de 
muitos dos que deveriam ser os elementos mais característicos do catolicismo romano 
medieval, como de resto, igualmente da Reforma. Fundamentada, embora, nas Escrituras, 
na filosofia e na tradição eclesiástica, sua teologia enraizava-se tão profundamente na sua 
própria experiência que a sua história pessoal adquire foros de verdadeira interpretação 
do homem (1981: 231).

Em Agostinho se reconhece a supremacia do mundo espiritual sobre o mundo material; aquele 
é eterno enquanto esse é passageiro; a força do poder espiritual reside na sua eternidade, não sujeito 
a alterações no tempo nem de forma e nem de sua vontade. Como princípio e razão de existência de 
todas as coisas, Deus é o sumo criador, de sorte que todas as naturezas e todas as substâncias que 
não são o que o todo-poderoso é, mas que existem, dele provieram4 , apenas o nada não provém dEle 
(AGOSTINHO, 2002).

A sabedoria é criação de Deus, tendo sido fundada pelo século dos séculos, consistindo em uma 
ordem imutável que não se afasta do divino, sua morada; a sabedoria participa da eternidade de Deus; 
não é coeterna porque foi criada, no entanto consiste em habitáculo espiritual do eterno. Este  que lhe 
mostra a sua face e a sacia e dEle ela jamais se afasta. Nas palavras próprias do pensador:

3 Na noite anterior à batalha contra Maxêncio (28 de outubro de 312) pela sucessão do governo do Império Romano, 
Constantino em sonho viu as iniciais do nome de Cristo e o lema: com este sinal vencerás! Na manhã seguinte 
entendendo por oráculo o sonho mandou pintar seu elmo e os escudos dos seus soldados com a insígnia; venceu a 
batalha e ficou convicto de que o Deus cristão lhe havia dado a vitória – Walker, 1981: 151.

4  Em Agostinho se dá uma ruptura do culto prestado à natureza; esta já não é mais concebida como  fonte inspiradora 
da verdade, da justiça e do direito. Para o pensador cristão, a natureza ocupa o lugar de criação de Deus; e apenas 
Deus é a fonte de todo o bem.
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Há, portanto, uma sabedoria criada antes de todas as coisas, e ela foi criada como espírito 
racional e inteligente, que habita tua cidade santa, nossa mãe, que está no alto, livre e 
eterna nos céus – e em que céus, senão no céu dos céus, que te louvam, esse céu do 
céu que pertence ao Senhor? – Se não encontramos o tempo antes dessa sabedoria, é 
porque lhe precede a criação  do tempo, tendo sido criada primeiro, mas antes dela há a 
eternidade de seu criador, de quem recebeu sua origem, e não do tempo, pois este ainda 
não existia, mas pela sua condição de criatura foi criada (AGOSTINHO, 2002: 295, 296).

O pensamento e a linguagem humanos devem ser sacrificados em favor das Escrituras que são 
a expressão da sabedoria de Deus no mundo dos homens. Por intermédio delas a eternidade de Deus é 
comunicada através da revelação dos seus mistérios; as Escrituras guardam os tesouros da sabedoria 
e do conhecimento. E sendo guardiã da verdade eterna de Deus, a escritura contém em sua instrução 
o princípio do direito:

Mas quem nos ensina senão a verdade imutável? As lições da criatura mutável têm o 
único valor de nos conduzir à verdade imutável. Nela verdadeiramente aprendemos 
quando, de pé, a ouvimos, alegrando-nos por causa da voz do Esposo, que nos reconduz 
àquele de quem viemos. Por isso, ele é princípio, pois se ele não permanecesse, não 
teríamos para onde voltar de nossos erros. Quando voltamos de um erro, temos plena 
consciência dessa volta; e é para que tomemos consciência de nossos erros que ele nos 
instruiu, porque ele é o princípio e sua palavra é para nós (AGOSTINHO, 2002: 264).

Nesse sentido, onde reside a verdadeira lei e de onde procede a verdadeiro juízo? Segundo 
Agostinho o julgamento do homem é falho, a despeito de exercer o poder da inteligência; não 
compreendendo sua dignidade, os seres humanos se igualaram aos jumentos insensatos;  no entanto, 
pela renovação espiritual, mediante o ingresso na igreja, os homens são capacitados a exercer juízo 
espiritual acerca de tudo que se possa corrigir; deste modo é-lhe facultado o dom de julgar todas as 
coisas e ao mesmo tempo por ninguém pode ser julgado, uma condição alcançada pelo discernimento, 
segundo a palavra de Deus, do que é bom, agradável e perfeito (2002: 335). A nenhum homem, até 
mesmo o espiritual, é dada outra condição que não seja a de cumpridor da lei5 (2002: 336), que é a 
própria palavra de Deus, a fonte da vida eterna (2002: 333).

4. A TENSÃO PRÉ-MODERNA ENTRE OS MODELOS DE ESTADO CIVIL-ECLESIÁSTICO E LAICO

Os sinais da presença do discurso humanista como prelúdio da Modernidade na Europa já 
aparecem no pensamento de Maquiavel. Era possível perceber, no início do século XVI, duas fortes 
obstruções ao desenvolvimento do Estado e à emergência de novas forças produtivas: a falência do 
sistema econômico de produção feudal e a hegemonia do poder temporal da Igreja. O cientista político 
florentino percebia que apenas com a efetivação de uma administração laica do Estado a estagnação 
poderia ser superada. Maquiavel ergue uma defesa ardorosa de uma gestão autônoma da política 
independente dos princípios e das leis que regem a religião e a moral. Por esta razão uma atenção 
especial será devotada pelo autor acerca da  fé do príncipe e de que modo poderá ser observada (2003: 41). 

5 Na perspectiva agostiniana, o direito não é uma construção histórica; antes, uma intervenção divina anelada, solicitada 
e buscada pelos homens que a recebem como doação do sagrado, supra-histórica. O direito, o bem e a justiça não 
seriam prerrogativas humanas; antes, consistiriam em bens sagrados e dons eternos que só poderiam ser vivenciados 
pelos homens como concessão de graça da divindade, mediante a fé; por essa razão não lhes cabe legislar, apenas 
obedecer.
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A presença da religião no campo da gestão deveria seguir uma estratégia de imagem, sobretudo num 

país de caráter essencialmente religioso; recomenda-se que o gestor tenha aparência de religiosidade 

e ao mesmo tempo se exima de influência religiosa e de outras influências morais na condução dos 

negócios do Estado; se um gestor pode ser religioso, a gestão jamais: 

Assim, é bom se parecer misericordioso, leal, humanitário, sincero e religioso, mas é 
preciso ter a capacidade de se converter aos atributos opostos, em caso de necessidade. 
Deve-se entender que um príncipe, especialmente se for novo no poder, nem sempre 
pode observar tudo o que é considerado bom nos outros, sendo muitas vezes obrigado, 
para preservar o Estado, a agir contra a fé, a caridade, a humanidade e a religião. Precisa, 
portanto, ter a mente apta a se modificar conforme os ventos que sopram, seguindo 
as variações da sorte – evitando se desviar do bem se for possível, mas guardando a 
capacidade para fazer o mal, se forçada pela necessidade. Deve o príncipe ter muito 
cuidado para que as suas palavras nunca deixem de aparentar estar ele repleto das cinco 
qualidades acima indicadas, de forma que quem o veja e ouça pense ser todo ele piedade, 
fé, integridade, humanidade e religião. Nada é mais necessário do que a aparência da 
religiosidade (MAQUIAVEL, 2003:104).

Procede a interpretação que Bobbio atribuirá à defesa maquiaveliana de um Estado laico; nela 
se inclui, entre outras coisas, a isenção de interferências religiosas e também os limites da própria 
ação do gestor; Bobbio deduzirá que em Maquiavel nada se poder fazer que implicasse a diminuição 
do Estado (2009:161). 

A exigência de um Estado laico em Maquiavel se fundamenta na incompatibilidade sempre 
provável entre a concepção que a gestão política de um lado e a religiosa de outro têm acerca do que 
significa o bem e o mal. Por outro lado, não é possível deixar de ver com clareza a associação que 
o pensador de Florença faz entre a moral cristã e o atraso político, econômico e social da Itália do 
século XVI. O capítulo XXVI de O príncipe vai construir um projeto de historicização de uma política 
deslocada do plano ideal para o plano real. Tem-se aí uma  pedagogia para a instauração e preservação 
do novo Estado italiano. Se no decorrer dos capítulos anteriores a ênfase repousava em como o príncipe 
deveria ser para levar o povo à fundação de um novo Estado, no final da obra esse governante se revela 
concretamente como aquele que realizará a vontade coletiva nacional – popular e, simultaneamente, 
fará uma reforma intelectual e moral voltada para os interesses próprios do Estado (GRAMSCI, 1976: 9), 
por cujo propósito fará o que for necessário, independentemente das regras religiosas e morais vigentes. 
A instauração da verdadeira política, aquela que busca como fim o benefício do povo, uma realidade 
que existia apenas em forma de esperança. Nesse sentido, se requererá que o novo gestor viabilize a 
instauração de um Estado que facilite o desenvolvimento das novas forças históricas da produção, um 
Estado liberal que pudesse afugentar a condição de não Estado praticada pelo papado, que finalmente 
retirasse a burguesia das peias medievais do regime feudal e da concepção religiosa tradicional. 
Maquiavel propõe uma nova forma de governo, despojada de métodos antigos e inadequados e que 
beneficie o povo como um todo (2003:142).
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5. DIREITO, RELIGIÃO E A CONSCIÊNCIA SECULARIZADA DA MODERNA SOCIEDADE     
OCIDENTAL

O estudo associado do direito e da religião orienta a discussão para pelo menos três grandes 
ciclos da história social: o místico, o metafísico e o científico. As explicações mágicas como paradigma 
das condutas sociais vigoraram exclusivamente desde os passos iniciais de interpretação do cosmo até 
a urbanização; com o aparecimento do meio urbano, as normas de conduta das sociedades inauguram 
um estágio de racionalização filosófica do significado da conduta social, sem que se descarte a 
participação da concepção religiosa do mundo como um dos elementos não menos importantes desta 
nova cosmovisão. É, no entanto, com os ventos modernos da racionalidade científico-humanística  
incrementados pela atmosfera secularizada da sociedade europeia que ocorrerá um divisor de águas; na 
medida em que a estrutura jurídica da sociedade se substancializa e se fortalece como campo particular 
do domínio exclusivo da ciência, passando a operar com uma aparelhagem científica particular do 
direito, concomitantemente se consolida a autonomia dos parâmetros de operação da lógica jurídica 
em relação à racionalidade religiosa e a outras modalidades da racionalidade social.

O termo secularização foi utilizado pela primeira vez em 1803 na França, designando a 
transferência da posse de certos bens materiais da Igreja para o patrimônio civil. Para Berger (1985) esse 
era um contexto de guerras religiosas sob o lastro da separação entre Estado e Igreja e da consequente 
restrição de limites da autoridade eclesiástica.  Poder-se-ia dizer que a secularização é uma via de mão 
dupla: há secularização quando a Igreja dessacraliza um determinado bem que pertencia anteriormente 
ao domínio sagrado; também há secularização quando a Igreja empresta status sagrado a um bem de uso 
anterior secular. A verdade é que secularização sempre será algo diretamente relacionado a um estágio 
precedente ou procedente de sacralização. A maioria dos autores comumente trabalha a secularização 
como atribuição de uma finalidade profana a um determinado bem, anteriormente a serviço do sagrado. 
O domínio da Igreja foi fortemente abalado na história moderna ocidental entre os séculos XVI e XX, 
que compreendem o estabelecimento e consolidação da modernidade. A história ocidental moderna vai 
se caracterizar, entre outras coisas, pela retirada da Igreja Cristã de áreas que antes estavam sob sua 
influência; não apenas ocorre a separação entre Igreja e Estado e a expropriação de bens sob a guarda 
da religião; ocorrerá paralelamente a emancipação da educação do poder eclesiástico, o declínio da 
inspiração e dos conteúdos religiosos na arte, na filosofia e na literatura, a ascensão da ciência enquanto 
saber autônomo sustentando uma visão de mundo secular, inteiramente independente da sistematização 
teológica. Novas fronteiras se definem demarcando aquilo que é próprio do interesse religioso e o que 
é próprio do interesse secular.  

O fenômeno da secularização é tratado anteriormente por Weber sob a denominação de 
“desencantamento do mundo”, um dos fatores centrais da racionalidade moderna da sociedade 
ocidental. Segundo este sociólogo, para que as condutas racionais eclodissem no mundo moderno 
fora necessário romper as estruturas da sociedade tradicional, firmadas em concepções naturalistas 
e mágicas do cosmo. Considerando os postulados básicos da teoria weberiana, o mundo tradicional 
retivera as forças transformadoras do pensamento racional, pautando as condutas dentro das esferas 
restritas do agir tradicional e afetivo. Weber assinalará que o “grande progresso” (1992: 72) realizará 
a ultrapassagem da visão mágica do mundo, dando curso ao processo da ampla racionalização da vida 
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social. Weber acreditava que a eliminação da magia do mundo envolveu um longo processo histórico, 
iniciando com os “velhos profetas hebreus”. Nas palavras do autor, Moisés e os profetas posteriores 
tomaram para si a tarefa de atuar na solução de problemas políticos e sociais (1991). Diferentemente 
das religiões naturalistas do Oriente Médio, o antigo judaísmo apresentava três características 
particulares: transcendentalização, historicidade e racionalização ética. Tais características são 
herdadas pelo cristianismo. O catolicismo empreendeu uma parcial re-magização do mundo, através 
da multiplicidade de mediadores das graças divinas. No entanto, foi com o protestantismo que o agir 
racional alcançou o seu nível mais radical. Mas, não se deve exclusivamente à Reforma a inauguração 
da era moderna. O novo movimento religioso que nasce na Alemanha vai simplesmente emprestar a 
força histórica de que os fatos existentes precisavam para efetivar a ruptura do pensamento tradicional 
monitorado e reproduzido pela Igreja. A quebra da hegemonia do pensamento cristão vai se apresentar 
não apenas como um fato puramente religioso, mas, sobretudo, cultural, de longo e diversificado alcance, 
influenciando todas as áreas da vida social, até então controladas pelo discurso da cúpula da Igreja Cristã. 

Os ventos secularizantes que passaram a dominar setores essenciais da sociedade europeia 
a partir do século XVII, injetando um novo GEIST (WEBER, 1992) em setores de ponta como a 
economia, a produção  filosófico-científica e a política; a avalanche de mudanças que incidiram nesse 
momento histórico importantíssimo do continente europeu ensejou o acelerado desenvolvimento social 
e, em decorrência disso, um olhar mais amadurecido da ciência no que tange ao estudo do direito e 
da religião. Em linhas gerais, essa análise, ao mesmo tempo em que, sob o comando da sociologia 
e da antropologia e com base numa perspectiva genealógica, asseverava que os símbolos religiosos 
constituíam protótipo que emprestou base para a posterior organização jurídica da sociedade; já no 
ponto de vista jurídico, em complementação e não contraposição à teoria genealógica do direito e da 
religião, passa-se a afirmar não apenas a autonomia, mas, sobretudo, a primazia do campo jurídico 
sobre os demais.

Acerca da religião e da instituição da sociedade, incluindo aí o campo jurídico, os estudiosos 
afirmam uma relação irrefutável. Essa posição teórica depreende-se da constatação da presença da 
religião desde os primórdios da presença humana no planeta. A despeito da aparente coerência da 
afirmação, ela trata de modo superficial o problema da instituição da sociedade e da religião. Na verdade, 
há algo mais do que uma relação entre a instituição da sociedade e da religião ou há uma relação bem 
mais profunda daquela que muitos autores puderam constatar. A instituição da sociedade se deve 
primordialmente à religião, considerando que a experiência religiosa foi a primeira forma humana de 
representação do mundo vivido. Nessa direção observa bem o sociólogo francês Durkheim, ao dizer:

Não há religião que não seja, ao mesmo tempo, a cosmologia e a especulação sobre 
o divino. Se a filosofia e as ciências nasceram da religião é porque a própria religião, 
no princípio, fazia as vezes de ciência e de filosofia. Mas o que foi menos observado é 
que ela não se limitou a enriquecer, com certo número de ideias, um espírito humano 
previamente formado; ela contribuiu para formá-lo. Os homens não lhe deveram apenas 
grande parte da matéria dos seus conhecimentos, mas também a forma pela qual esses 
conhecimentos são elaborados (1989: 37, 38).
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Nos termos anteriores, a relação entre religião e sociedade, e consequentemente o direito, 

ultrapassa aquela visão na qual a religião é concebida como uma entre as demais dimensões 

representativas da realidade social. Do ponto de vista genealógico, a ela é atribuído o status de elemento 

fundante, a partir do qual emanaram as diversas simbologias do mundo vivido. 

As primeiras especulações sobre a vida e o universo nascem antes das indagações filosóficas, com 

a religião; antes do filósofo, o homo religiosus indagava-se acerca do mistério do mundo e em resposta 

a essas indagações os mitos foram criados (ELIADE, 1989: 121-123). Através das práticas rituais 

fundamentadas nos mitos cosmogônicos da criação e do movimento da natureza surgem as primeiras 

sistematizações da vida social. As práticas rituais subentendiam que se corretamente executadas, as 

cerimônias realizariam automaticamente o fenômeno desejado. Segundo Durkheim:

Esse formalismo religioso, que é provavelmente a primeira forma do formalismo jurídico, 
vem do fato de que a fórmula a ser pronunciada, os movimentos a serem executados, 
tendo em si mesmos a fonte de sua eficácia, perdê-la-iam se não estivessem exatamente 
conformes ao tipo consagrado pelo sucesso (1989: 66). 

A primeira noção de ordem do mundo emana da crença dos limites do sagrado e do profano. 

Corroborando com essa visão, Callois (1988) assinalará que os indivíduos posicionavam-se no mundo 

segundo regras permissivas e proibitivas, cabendo-lhes, mediante a obediência às prescrições sagradas, 

contribuir para a manutenção de uma suposta ordem cósmica. Como bem se pode ver, sociedade e 

religião se fundem de tal forma que não seria possível pensar uma sem a outra. Há uma ligação profunda 

e orgânica entre elas. Em que sentido dá-se essa relação orgânica?  Ambas se instituem a partir da 

pretensão da humanidade de instituir um sentido para a vida. 

Na mesma linha de pensamento, Castoriadis dirá que a humanidade surge no contexto do mundo 

natural, diferente dos irracionais, das coisas e dos fenômenos, destituída de um sentido. Diferentemente 

dos irracionais, os indivíduos não nascem determinados; no ponto de vista de sua história, os homens 

nascem vazios. O início humano é a própria indefinição, algo solto no espaço.  A essa ausência de sentido 

o autor chama de “Caos, Abismo, Sem-Fundo”. Noutras palavras, o ser humano nasce, singularmente, 

inapto à vida, uma vez que o sentido de sua vida não lhe é dado automaticamente pela natureza. 

A sua sobrevivência no mundo passa a depender da criação superficial de um outro sentido da vida, 

rompendo com a organização regulada do vivo segundo o estatuto inalterado imposto pela natureza:

Radicalmente inapta à vida, a espécie humana sobrevive criando a sociedade e a 
instituição. A instituição permite à psique sobreviver impondo-lhe a forma social do 
indivíduo, propondo-lhe uma outra fonte  e uma outra modalidade do sentido: 
a significação imaginária social, a identificação mediatizada a esta (às suas articulações), 
a possibilidade de trazer tudo a si (1985:101).
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Ao instituir a sociedade, a humanidade rompe com a ordem natural, buscando atrair tudo a 
si, num gesto contínuo de busca de um sentido para a vida. No entanto, o sentido da vida nunca é 
plenamente encontrado, porque o caos que o indivíduo é, ou seja, o Sem-Fundo da sua própria psique 
jamais cessa. Assim, a sociedade nada mais é do que o produto incompleto de uma busca que o sentido 
humano dá à vida. A identidade humana não lhe é atribuída naturalmente, mas socialmente; em vista do 
caráter precário e provisório desta fabricação social que é o indivíduo, por mais sólida e estruturada que 
possa vir a ser, nunca será mais do que  uma película recobrindo o Caos da indefinição humana. Qual a 
razão desta afirmação?  O problema é que ao instituir o social como possibilidade de um sentido para 
a vida, a sociedade e o indivíduo por ela fabricado apenas encobrem o vazio de onde vieram, mas não 
o dissipam. Isto porque a instituição da sociedade é a instituição de significações imaginárias, que na 
tentativa de criar uma identidade social tanto forma quanto “desforma” o ser humano tendo em vista sua 
exigência ontológica por uma originalidade total. A criação social não é uma obra completa, portanto 
nunca satisfatória (não encobre totalmente o abismo do não sentido – não encobre o caos). Por causa 
disso, as construções sociais padecem de uma permanente ameaça; de certo modo toda criação social é 
em determinado sentido um empreendimento fadado ao fracasso. Nenhuma instituição social é eterna:

Mas este trabalho de significação é perpetuamente ameaçado (e, de um ponto de vista 
extremo, sempre já fracassado) pelo caos que encontra, e pelo caos que ela própria faz 
ressurgir. Esta ameaça manifesta-se, em toda sua realidade e gravidade, nos dois níveis 
extremos do edifício das significações: pela ausência de fecho de abóboda desse edifício, 
e pela areia que está no lugar do que deveria sustentá-lo como fundamento (1985:103).

De qual pressuposto parte Castoriadis ao criar o conceito de sociedade como uma instituição 
imaginária destinada ao fracasso?  O autor assevera que por mais consistente que seja uma determinada 
instituição social ela não tem o poder de regular definitivamente as coisas, nem ao mundo e nem ao 
ser humano:

Ora, o mundo – o ser – é essencialmente caos, abismo, sem-fundo. É alteração e 
autoalteração. Por isso ele é sempre também por-ser, ele é temporalidade criadora – 
destruidora... Daí a significação enfrentar sempre o risco de se encontrar sem domínio 
diante do caos, de não poder retomar as fraturas de seu recobrimento do ser (1985:104).

Como nascem as instituições? Mediante a criação simbólica, tudo o que existe está socialmente 
inserido, é mera invenção, uma adição superficial imposta pela humanidade à natureza. Nesta ordem 
de símbolos incluem-se: a linguagem, a família, a religião, o casamento, as leis etc. A religião, tanto 
quanto as instituições sociais, buscam o sentido da vida humana; a sua dinâmica parte igualmente da 
percepção do Caos de onde a humanidade veio e o qual a constitui. Sob linguagens diferentes, ambas, 
sociedade e religião, buscam a solução para o caos humano; embora distintas quanto à forma como se 
fazem representar socialmente (uma considerada profana e a outra sagrada), têm a mesma essência e 
visam ao mesmo fim.  Com base nisso, Castoriadis vai assinalar que: 
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Toda organização do mundo social é, quase em toda parte, quase sempre, essencialmente 
religiosa. A religião não acompanha, não explica, não justifica a organização da sociedade: 
ela é esta organização, sem seu núcleo não trivial (organização que certamente inclui 
sempre sua própria explicação)... Toda religião inclui em seu sistema de crenças a origem 
da instituição; e a instituição da sociedade inclui sempre a interpretação de sua origem 
como extrassocial, e remete à religião (1985:109).

Não há dúvida que a concepção genealógica tem atravessado séculos e se constituído vigorosa 
explicação no campo da análise comparativa de religião e direito; no entanto, a questão será evocada 
no campo jurídico sob a perspectiva das funções que cabem ao direito e à religião no contexto de uma 
estrutura laica de organização da sociedade. Nesse novo contexto a religião é reconhecida como um 
entre os setores da vida social e como tal tem suas condutas políticas determinadas juridicamente. 
Hobbes e Montesquieu lançaram os alicerces desta concepção secularizada do direito. Constroem sua 
teoria com admirável equilíbrio na medida em que concebem a importância da religião enquanto setor 
da sociedade e das relações que se estabelecem entre ela e o direito. O ponto de partida de ambos é o 
poder supremo do Estado e a restrição da religião à circunscrição da esfera privada.  Para que se tenha 
uma ideia plena disto, Hobbes dirá:

Desta maneira, todas as ações dos homens são governadas pelas opiniões de cada um 
deles. Baseados nisso, compreendemos, por uma inferência necessária e evidente, que 
para a paz é relevante que aos cidadãos não seja divulgada nenhuma opinião ou doutrina 
através da qual eles possam imaginar serem detentores do direito à desobediência às leis 
civis (ou seja, às ordens do homem ou conselho que detém o poder supremo), ou que 
seja legítimo a resistência a ele, ou ainda que o desobediente terá um castigo menor que 
o obediente... disso conclui-se que a pessoa, ou homem ou assembleia, a quem a cidade 
atribuiu o supremo poder, também detém o direito de julgar quais opiniões e doutrinas 
são inimigas da paz, e o de proibir seu ensinamento (2004: 95,96).

Montesquieu defende uma convergência entre interesse da igreja e os interesses políticos, para 
tanto à organização política deverá reconhecer os interesses próprios da religião; o jurista e filósofo 
atribui à religião  um lugar de suprema importância, sendo considerada o maior bem que os homens 
podem dar e receber, vindo depois dela as leis políticas e civis (2002: 453). A visão secularizada não 
extingue o papel da religião na sociedade moderna; sendo uma das dimensões da organização da 
sociedade civil, ela contribui com o ideal da disciplina e do ordenamento social. Montesquieu radicaliza 
essa questão ao afirmar que “a religião, mesmo falsa, é a melhor garantia que os homens possam ter 
quanto à probidade dos homens” (2002: 458). Noutros termos, o autor afirma que ambos, religião e 
direito, tendem principalmente a tornar os homens bons cidadãos; vê-se que, quando uma das duas se 
afasta desse objetivo, a outra deve tender ainda mais para ele; quanto menos a religião for repressora, 
mais as leis civis devem reprimir. No entanto, a convergência de interesse não significa indistinção 
de ação, porque “as leis humanas, feitas para falar ao espírito, devem apresentar preceitos e nunca 
conselhos; a religião, feita para falar ao coração, deve dar muitos conselhos e poucos preceitos” 
(2002: 457).
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Quais desdobramentos essas proposições iniciais agregarão com o avanço da modernidade? 
A concepção do direito como reivindicação da razão. Segundo Kant, a lei como imperativo categórico 
não procede da experiência, mas da razão; sendo a lei de natureza idealística sua fonte de inspiração 
não se restringe ao que é, mas ao que deve ser. Para esse filósofo prussiano a formulação e a aplicação 
das leis seguem ao princípio da razoabilidade; isto significa dizer que as leis só são possíveis porque 
os homens pertencem a um mundo inteligível (1991). Hegel confessará ter sido Montesquieu que pela 
primeira vez definira o ponto de vista histórico e filosófico do direito (1997).  A filosofia hegeliana 
do direito percorrerá caminho semelhante ao de Kant ao asseverar que o reino do direito é o reino da 
liberdade; assim sendo, o Estado e a sociedade deveriam ser construídos pela razão crítica do indivíduo 
emancipado. O estatuto racional do direito em Hegel assume caráter inegociável:

O domínio do direito é o espírito em geral; aí, a sua base própria, o seu ponto de partida 
está na vontade livre, de tal modo que a liberdade constitui a sua substância e o seu 
destino e que o sistema do direito é o império da liberdade realizada, o mundo do espírito 
produzido como uma segunda natureza a partir de si mesmo (1997:12).

Qual a origem do direito em Hegel?  Ele emana na vontade livre do indivíduo; é através da 
vontade que este indivíduo determina a sua ação conforme a razão, pois uma vez que é livre, é pensante. 
Essa concepção fica bem explícita no seguinte texto: “O fato de uma existência em geral ser a existência 
da vontade livre constitui o direito. O direito é, pois, a liberdade em geral como ideia” (1997:31).

O papel do Estado no contexto do direito é necessário devido ao fato da sociedade civil não 
ser um fim nela mesma; por causa de suas contradições intrínsecas se vê impossibilitada de realizar 
a verdadeira unidade e a verdadeira liberdade, de modo a se requerer que uma das manifestações do 
direito assuma a forma de leis positivas para orientar as relações complexas de propriedade e contrato 
no seio da sociedade civil:

Assim como na sociedade civil o direito em si se torna lei, assim a existência anteriormente 
imediata e abstrata do meu direito adquire, na existência da vontade e do saber universais, 
a significação de algo que é reconhecido como existência, que as aquisições e os atos 
de propriedade deverão ser empreendidos e efetuados. A propriedade funda-se, então, 
no contrato e nas formulações suscetíveis de autenticá-lo e fazê-lo juridicamente válido 
(1997:193).

Consideradas as questões aqui expostas, limitadas a uma despretensiosa tentativa de traduzir 
um desenho mais ou menos legível do percurso do direito e da religião na construção da realidade 
social, se deve dizer, por fim, que em momento algum da história a conjugação de religião e direito 
se exprime numa simples simbologia; antes assume a natureza da complexidade de dois fenômenos 
humanos que têm o infinito por vocação. Um exemplo claro desta complexidade se poderia assim 
chamar de caráter ultrajurídico concernente a certos conteúdos da religião que escapam ao domínio 
do campo da legislação no tocante àqueles eventos associados às virtudes cultivadas e aos hábitos 
humanos que tais virtudes promovem para além das fronteiras da lei, a exemplo da renúncia, do perdão, 
consagração, amor etc. Além disso, ainda preexiste hodiernamente uma espécie de direito paralelo de 
ordem canônica que orienta áreas de procedimentos exclusivas do domínio religioso que, a despeito de  
serem despidas de poder político, exercem reconhecida autoridade em determinados contextos sociais 
e, em certas circunstâncias, impingem maior impacto do que aquele repercutido pelas leis positivas. 
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UMA ABORDAGEM DE HERMENÊUTICA TRADICIONAL E CONSTITUCIONAL 
FACE ÀS UNIÕES HOMOAFETIVAS NO BRASIL
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RESUMO:

O presente trabalho procura analisar a utilização dos métodos da Hermenêutica Tradicional e 
Constitucional na abordagem da decisão das Uniões Homoafetivas no Brasil, tomando como referência 
prática o julgamento, por parte do STF, da ADIn nº 4.277, nas quais se reconheceu a União Homoafetiva 
como entidade familiar, digna de respeito e proteção estatais, na forma do art. 226, § 3º da CF/88. 
Tal dispositivo, estaticamente considerado oferta, a partir de sua formulação linguística, pelos menos 
dois sentidos igualmente possíveis e contraditórios entre si, os quais serão designados por “Tese da 
Proibição Implícita” e “Tese da Lacuna”. Como forma de se construir a compreensão adequada sobre 
a prevalência de uma delas sobre a outra, iniciar-se-á a exposição com uma abordagem da utilidade 
das metodologias da Escola Histórico-Evolutiva e do método teleológico, para, em seguida, observar o 
trato desta questão pelo prisma da Hermenêutica Constitucional, aqui representada pelas contribuições 
de Kelsen, de Viehweg e de Müller.

PALAVRAS-CHAVE: 

Hermenêutica Tradicional; Hermenêutica Constitucional; Uniões Homoafetivas.

ABSTRACT:

The present work tries to analyze the use of the methods of the Traditional and Constitutional 
Hermeneutics on the approach of the Gay Civil Unions decision of the STF in the judgment of the 
ADIn nº 4.277, in which has been recognized the Gay Union as a family entity, with the dignity and 
the protection of the Brazilian State, in the form of the art. 226, §3º of the CF/88. This article, plainly 
considered in its peculiar linguistic form, offers at least two senses equally possible and antagonics, 
which can be named by “Implicit Prohibition Thesis” and by “Gap Thesis”. To construct the adequate 
comprehension of the prevalence of one of them over the other, it will be observed the utility of the 
approach of the methods of the Historic-Evolutive School of Hermeneutics and of the Teleological 
method, to observe, in sequence, the approach of this issue from the Constitutional Hermeneutics 
prism, here presented by the contributions of Kelsen, Viehweg and by Müller.
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1 Juliana Maria Borges Mamede, Advogada, Mestra em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza – 
UNIFOR, Professora de Teoria Geral do Processo e Estágio nesta instituição e de Organização Institucional do 
Estado. Endereço: Avenida Antônio Sales, nº 3510 – Apto 2001 – Bairro: Dionísio Tôrres – Fortaleza-CE 
– CEP:  60.135-102. E-mail: jumamede@uol.com.br. Telefone: 9944.3532.

2 Gustavo Tavares Cavalcanti Liberato, Advogado, Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza – 
UNIFOR, Coordenador da Especialização em Direito e Processos Constitucionais da mesma Universidade e Professor 
de Direito Constitucional nesta instituição. E-mail: gustavoliberato@unifor.br. Endereço: Avenida Antônio Sales, 
nº 3510 – Apto 2001 – Bairro: Dionísio Tôrres – CEP: 60135-102 – Fortaleza-CE.



DIÁLOGO JURÍDICO

80 JULIANA MARIA BORGES MAMEDE E GUSTAVO TAVARES CAVALCANTI LIBERATO

1. INTRODUÇÃO

Com o advento da decisão do Supremo Tribunal Federal acerca das Uniões Homoafetivas, no 
julgamento da ADIn nº 4.277 e da ADPF nº 132, muitos acreditaram estar diante de uma descabida 
atuação da Suprema Corte brasileira como um “legislador positivo”, a usurpar a atribuição constitucional 
de regular a matéria do seu devido âmbito de discussão, qual seja, o debate parlamentar. Entretanto, 
como parte do processo mundial de Judicialização da Política, observou-se que, a bem da verdade, o 
Poder Legislativo, por questões puramente eleitorais, se recusava a enfrentar uma realidade cada vez mais 
marcante e a demandar uma resposta do Estado brasileiro. Como forma de esclarecer o quanto se tem 
por Judicialização da Política, pode-se adotar a definição de Tate, amparado em Vallinder (1995, p. 28):

For clarity and consistency, I follow Vallinder’s conceptual survey of the judicialization 
of politics (chap. 2 of this volume), which suggests two core meanings for the term: 
1. the process by which courts and judges come to make or increasingly to dominate  the 
making of public policies that had previously been made (or it is widely believed, ought 
to be made) by other governmental agencies, especially legislatures and executives, and 
2. the process by which nonjudicial negotiating and decision-making forums come to 
be dominated by quasi-judicial (legalistic) rules and procedures.

 
Destarte, verifica-se o curso, segundo Vallinder (1995, p. 5), de uma notável expansão global 

do poder judicial, tanto para o bem como para o mal, vindo a se tornar uma das mais significativas 
tendências governamentais de fins do século XX e começo do século XXI. Para que tal processo possa 
ocorrer, faz-se necessária a presença de alguns traços configuradores, quais sejam, conforme Tate (1995, 
p. 28-33): I – Um Regime Democrático; II – A Separação de Poderes; III – Uma Política de Proteção de 
Direitos Fundamentais; IV – Grupos de Interesse com Acesso aos Tribunais; V – Acesso ao Judiciário pela 
Oposição Política; VI – Inefetividade das Instituições Majoritárias; VII – A Percepção das Instâncias 
Formadoras de Opinião acerca das Limitações das Instituições de Produção de Políticas Públicas 
perante o Judiciário; VIII – A Delegação (voluntária ou involuntária) das Instituições Majoritárias 
para o Judiciário quanto à Tomada de Decisões.

Essa realidade trouxe à tona toda uma complexa e multifária teia de demandas e litigiosidade 
por muito tempo relegada a segundo plano. No entanto, em se tratando das funções políticas do Estado 
tem-se, na judiciária, a única que não pode se dar ao luxo do non liquet – uma vez que o Legislativo 
e o Executivo bem podem afastar a questão julgando-a ainda “não politicamente madura”, o que não 
é dado ao Judiciário, o qual não pode deixar de julgar (v. art. 126, CPC), não importando o grau de 
dificuldade da demanda ou a inexistência de normas específicas, sob pena de denegar jurisdição.

Com isso em vistas, a decisão unânime do Supremo Tribunal Federal no caso em tela não chega 
a causar espanto se compreendida dentro do quadro hermenêutico que se formou a seu respeito, uma 
vez que, tanto pelo uso das metodologias mais avançadas (e ligadas às forças sociais) da Hermenêutica 
Tradicional, como pelo uso das metodologias mais atuais da Hermenêutica Constitucional, a 
convergência de resultados se mostra evidente e cristalina.
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A presente exposição procurará apontar tais resultados, partindo-se das experiências com a Escola 
Histórico-Evolutiva e o método Teleológico, pela Hermenêutica Tradicional e, em seguida, comparando-se 
o resultado obtido pelo uso da metodologia combinada de Hans Kelsen, pelo Positivismo Jurídico, 
de Theodor Viehweg, pela Tópica Jurídica e de Friedrich Müller, pela Teoria Estruturante do Direito.

2. A HERMENÊUTICA TRADICIONAL E AS UNIÕES HOMOAFETIVAS

Muitas Escolas e movimentos da Hermenêutica Jurídica podem ser catalogados como 
pertencendo à “Hermenêutica Jurídica Tradicional”, tais como as Escolas da Exegese, da Dogmática, 
Histórico-Evolutiva, da Jurisprudência dos Conceitos, Jurisprudência dos Interesses e das Valorações, 
do Direito Livre e os movimentos do método Histórico-Natural e da Jurisprudência Pragmática de 
Rudolf von Jhering, dentre tantos outros. No entanto, para adequar a exposição aos limites do presente 
trabalho, optou-se por abordar duas facetas bastante representativas da Hermenêutica Tradicional, quais 
sejam, a Escola Histórico-Evolutiva, formada por Friedrich Carl von Savigny, e o Método Teleológico, 
desenvolvido pelo movimento da Jurisprudência Pragmática de Jhering.

Assim, após um breve recorte de cada um deles, seguir-se-á a análise de sua pertinência aos 
argumentos encontrados nos votos dos Ministros do STF quando do julgamento ADIn nº 4.277 e da 
ADPF nº 132 sobre as Uniões Homoafetivas.

2.1 A METODOLOGIA DA ESCOLA HISTÓRICO-EVOLUTIVA

Tendo levado a Escola da Dogmática a seus últimos limites, Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) 
percebe, ao se indagar não apenas acerca da história da legislação, mas da história do Estado que 
produziu tal legislação e da história do povo que constituiu este Estado produtor da legislação em 
apreço, que antes mesmo de surgir uma organização estatal o Direito já se mostrava de algum modo 
presente nas sociedades mais rudimentares, pelo que se constata uma ideia que representará o marco de 
sua ruptura com a Escola da Dogmática: “Não é a Lei que cria o Direito, mas o Direito que cria a Lei”. 

A variação das condições sociais foi percebida por Savigny como ensejadora da própria criação 
do Direito. Nas palavras deste autor (SAVIGNY, T. I, 1878, p. 44): “[...] la ley es la expresion del 
derecho popular”, o que pressupõe a existência do Direito antes da lei. Assim, constatou ele que o 
aspecto histórico-evolutivo da interpretação do Direito se mostra imprescindível, e que diversamente 
do que pregavam a Exegese e a Dogmática, não é a lei que cria o direito, mas o direito que cria a 
lei, ou, como registra Karl Larenz (1997, p. 13): “Esta concepção sofre uma profunda alteração no 
momento em que Savigny passou a considerar como fonte originária do Direito não já a lei, mas a 
comum convicção jurídica do povo, o «espírito do povo» – o que aconteceu, pela primeira vez, no 
seu escrito Vom Beruf unserer Zeit”. Observe-se que essa postura representa o afastamento total da 
ideia de um “Direito Natural de fundo racionalista”, o qual animava a Escola da Exegese. Isso destaca 
a “comum convicção jurídica do povo” (o espírito do povo) como matriz do direito em geral, causa 
não arbitrária ou individual, mas coletiva e derivada dos institutos jurídicos que se evidenciam “[...] 
en los actos simbólicos que representan la esencia de las relaciones jurídicas a fuerza de imágenes y 
en las cuales los genuinos Derechos de los Pueblos se expresan las más de las veces con más claridad y 
hondura que en las leyes” (SAVIGNY, 1949, p. 36-37). Por isso diz-se que Savigny (1949, p. 36) aponta 
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para o fato de que o Direito, o qual vive na consciência do povo (na comum convicção jurídica de um 
povo individualmente considerado), não se mostra como uma regra abstrata, senão  pela contemplação 
concreta dos institutos jurídicos em seu contexto orgânico, fazendo com que, se é necessário dar-se conta 
da regra em sua forma lógica, a mesma haja de ser destacada daquela concepção global da realidade 
por meio de um processo artificial, qual seja, o da intuição parcial. A intuição parcial – atente-se que 
as intuições se ligam muito mais à sensibilidade do indivíduo do que com sua racionalidade, como 
dizia Kant – traria um momento estático da realidade social, sempre cambiante, e, a partir de sua 
racionalização, conduziria à formação de um ou mais conceitos, os quais seriam utilizados na elaboração 
das normas jurídicas. No caminho oposto, buscar-se-ia uma nova intuição parcial do instituto jurídico 
(Comum Convicção Jurídica do Povo, realidade social, Volksgeist, Espírito do Povo) para se reavaliar 
o sentido que deve ser atribuído à norma em questão.

Percebe-se que os adeptos da Vertente Moderada da Escola Histórico-Evolutiva dão maior 
peso à Variação das Condições Sociais, colocando-as em destaque, e, de revés, restringindo o papel 
do Intérprete/Aplicador do Direito, o qual somente poderá agir legitimamente (ao buscar o sentido 
atual da norma) quando dentro do raio de alcance da modificação das condições sociais já ocorridas 
na realidade. Essa atuação, assim, se dá na esteira de algo maior (para os seguidores desta linha, algo 
inevitável): a mutação histórica das relações sociais. Desse modo, o intérprete é levado a acolher 
novos sentidos para a norma à medida que as relações sociais se tenham modificado. A realidade 
circunstante do intérprete se altera (ainda que sub-repticiamente) e ele, por estar nela inserido, muda 
com ela (ainda que inconscientemente). O Intérprete/Aplicador do Direito, nesta vertente, é um objeto 
da transformação social.

Para a Vertente Extremada da Escola Histórico-Evolutiva, toda lei traria em si uma Ratio 
Legis, a razão de ser da lei, a qual seria uma força vivente móvel que animaria a disposição normativa, 
conduzindo-a em toda sua existência e desenvolvimento. Como diz Silveira (1985, p. 235): 

[...] é como linfa que mantém sempre verde a planta da lei e faz brotar sempre novas 
flores e novos frutos. A disposição pode, desta forma, ganhar com o tempo um sentido 
novo e aplicar-se a novos casos. Sobre este postulado se baseia a chamada interpretação 
evolutiva ou progressiva.

A Vertente Extremada, por meio da Ratio Legis, dá mais ênfase ao papel do Intérprete/Aplicador 
do Direito, pois ele não será um mero objeto dos acontecimentos, mas, outrossim, um protagonista 
do processo de mudança social, uma vez que a ele caberá observar quais são as Condições Sociais 
em transformação e, dentre elas, selecionar, por meio de um juízo de valor, qual (ou quais) deve(m) 
orientar a formação e compreensão do novo sentido a ser atribuído à norma. Percebe-se, então, uma 
radical diferença entre as vertentes, a qual pode ser representada pelo quadro abaixo:

Vertentes / Pontos (Peso) Condições Sociais
Papel do Intérprete / 
Aplicador do Direito

Vertente Moderada 2 1
Vertente Extremada 1 2
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Veja-se, nesse sentido, o quanto se encontra em alguns dos votos proferidos no julgamento do 
Supremo Tribunal Federal acerca das Uniões Estáveis Homoafetivas (ADIn nº 4.277 e ADPF 
nº 132), a começar pelo voto do Min. Lewandowski (BRASIL, STF, on-line), o qual, se bem observado, 
suscita o elemento mesológico de interpretação, quer em seu matiz moderado ou extremado, ao deixar 
entrever que “Não é a lei que cria o Direito, mas o Direito quem cria a lei”:

Ora, embora essa relação não se caracterize como uma união estável, penso que se 
está diante de outra forma de entidade familiar, um quarto gênero, não previsto no rol 
encartado no art. 226 da Carta Magna, a qual pode ser deduzida a partir de uma 
leitura sistemática do texto constitucional e, sobretudo, diante da necessidade de 
dar-se concreção aos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da 
liberdade, da preservação da intimidade e da não discriminação por orientação 
sexual aplicáveis às situações sob análise. Entendo que as uniões de pessoas do 
mesmo sexo que se projetam no tempo e ostentam a marca da publicidade, na 
medida em que constituem um dado da realidade fenomênica e, de resto, não são 
proibidas pelo ordenamento jurídico, devem ser reconhecidas pelo Direito, pois, 
como já diziam os jurisconsultos romanos, ex facto oritur jus. (Grifou-se).

O Min. Luiz Fux (BRASIL, STF, on-line), a seu turno, em consonância com o que a Vertente 
Extremada da Escola Histórico-Evolutiva assinalava – isto é, que o papel preponderante caberia ao 
intérprete no uso da Ratio Legis como “força vivente móvel” e não à variação das condições sociais – 
utilizou-se do elemento mesológico de modo a lhe assegurar a possibilidade de escolher as condições 
sociais que, a seu juízo eram as mais relevantes para a transformação social de modo que a União 
Homoafetiva haveria de ser concebida a partir da ideia basilar de que:

Onde há sociedade há o direito. Se a sociedade evolui, o direito evolui. Os homoafetivos 
vieram aqui pleitear uma equiparação, que fossem reconhecidos à luz da comunhão que 
têm e acima de tudo porque querem erigir um projeto de vida. A Suprema Corte concederá 
aos homoafetivos mais que um projeto de vida, um projeto de felicidade. (Grifou-se).

Em sentido semelhante, pode-se observar o quanto dito pela Min. Ellen Gracie (BRASIL, STF, 
on-line), em uso claro da premissa esboçada pela Vertente Extremada da Escola Histórico-Evolutiva:

O reconhecimento hoje pelo tribunal desses direitos responde a grupo de pessoas que 
durante longo tempo foram humilhadas, cujos direitos foram ignorados, cuja dignidade 
foi ofendida, cuja identidade foi denegada e cuja liberdade foi oprimida. As sociedades 
se aperfeiçoam através de inúmeros mecanismos e um deles é a atuação do Poder 
Judiciário. (Grifou-se).

Por sua vez, o Min. Joaquim Barbosa (BRASIL, STF, on-line) registra nítida preocupação 
com a tese fundamental da reviravolta no pensamento de Savigny frente às Escolas da Exegese e da 
Dogmática: “Não é a Lei que cria o Direito; é o Direito que cria a Lei”. Isso se faz bem marcado ao 
assinalar:
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Estamos aqui diante de uma situação de descompasso em que o Direito não foi 
capaz de acompanhar as profundas mudanças sociais. Essas uniões sempre existiram 
e sempre existirão. O que muda é a forma como as sociedades as enxergam e vão 
enxergar em cada parte do mundo. Houve uma significativa mudança de paradigmas 
nas últimas duas décadas. (Grifou-se).

A metodologia adotada por Savigny suscitava, entretanto, grandes críticas quanto à falta de 
controles objetivos, o que findou por suscitar uma tentativa de superação pelos adeptos de logicismo 
matemático que se propunha a desenvolver um sistema de interpretação “objetivamente válido”, como 
forma de se restaurar a segurança jurídica por ele posta em risco. Dessa cepa surgem a Jurisprudência 
dos Conceitos de Georg Friedrich Puchta e o Método Histórico-Natural de Rudolf von Jhering, os 
quais vieram a ser superados pelo segundo momento deste último, em sua construção do movimento 
da “Jurisprudência Pragmática”, na qual assume destacada importância o Elemento Teleológico de 
Interpretação.

2.2 A METODOLOGIA DA JURISPRUDÊNCIA PRAGMÁTICA DE JHERING

Haurindo influência da crítica ao subjetivismo do método de Savigny e da importância da 
lógica na produção do que mais de perto se achegue de um conhecimento objetivo do Direito expostos 
por Puchta, Rudolf von Jhering, ainda que não adotando a Jurisprudência dos Conceitos, procurou 
colher de sua derrocada, em um primeiro momento,  o quanto ainda possa servir, simultaneamente, 
de combate ao método histórico-evolutivo e de ponto de partida para o avanço da Ciência do Direito. 
Encantado pelos avanços que o conhecimento objetivo produzia nas ciências da natureza, procurou ele 
reproduzir tal metodologia relativamente ao Direito, plasmando o que apelidou de “Química Jurídica” 
ou “Alfabeto do Direito”. Assim, dirá ele (JHERING, 1943, V. III, p. 25):

O que é novo, nessa ordem de ideias, é a combinação diferente, ou a modificação de certas 
noções fundamentais, que constituem os elementos simples do direito, sucedendo-lhe, como 
na linguagem, que o procedimento para dominar a matéria é o mesmo, por inesgotável 
que pareça. Trata-se, pois, de analisá-lo e reduzi-lo a elementos simples, e isto confirma 
a observação, que precedentemente fizemos, de que a essência do direito consiste em 
analisar, dissolver e separar. A técnica jurídica que tem por fim resolver esse problema 
poderia, pois, chamar-se a química do direito, ou seja, a ciência que se ocupa de pesquizar 
os elementos simples do direito. (Grifou-se. Itálicos do original)   

A partir dessas ideias, observar-se-iam os chamados corpos jurídicos elementares, relações 
básicas que comporiam todas as outras, identificando-as, formando um catálogo (algo como um 
“alfabeto” ou “tabela periódica”) e combinando-os para a obtenção de novos institutos. A influência 
das ideias de Jhering fica muito em relevo ao se debruçar, o estudioso, sobre o raciocínio dos elementos 
dos contratos de Leasing ou Arrendamento Mercantil (Locação + Compra e Venda) ou mesmo de 
Engineering (Know How + Assistência Técnica). 

Tal logicismo, entretanto, não se mostrou sustentável como metodologia jurídica universal, 
dado o caráter subjetivo (arbitário) das combinações procedidas, exatamente o traço que motivou sua 
estruturação em primeiro lugar, como negação ao subjetivismo do Intérprete/Aplicador do Direito na 
metodologia de Savigny.
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Percebendo o peso das críticas crescentes à Jurisprudência dos Conceitos e passando por um 
significativo processo de revisão de posições, Rudolf von Jhering, agora bem mais amadurecido, 
percebe que se faz necessária uma releitura do conhecimento jurídico de modo a conectá-lo novamente à 
realidade social. Se num primeiro momento ele se posta na base das críticas destrutivas (eminentemente 
negativas), posteriormente vai lançar-se à construção de uma nova perspectiva para o conhecimento 
jurídico e a Ciência do Direito, trazendo-os para o plano do positivismo sociológico (LARENZ, 1997, 
p. 57).

Com vistas a essa reconexão do conhecimento jurídico e da Ciência do Direito à realidade 
social, Jhering observará que o Direito é desprovido de um fim em si mesmo, mas, outrossim, 
será um instrumento relevantíssimo para a realização de um ou mais fins relevantes para uma 
sociedade determinada. Tal finalidade do Direito recai sobre o “asseguramento das condições vitais da 
sociedade” (2002, p. 294). Destarte, sustenta ele que inexiste norma jurídica que não tenha sido criada 
com vistas a uma dada finalidade social para o atendimento de uma necessidade prática por esta mesma 
sociedade percebida. A riqueza de seu pensamento exprime-se na ideia que este jusfilósofo apresenta 
para as “condições vitais da sociedade”, as quais estarão em constante disputa no plano político-social. 

Com efeito, diz ele: “Por condições vitais entendo, portanto, não somente as da existência 
física, mas todos aqueles bens e gozos que, conforme o modo de pensar do sujeito, emprestam à vida 
seu verdadeiro valor. [...] A questão das condições vitais, quer do indivíduo, quer da sociedade, é uma 
questão de formação nacional e individual” (JHERING, 2002, p. 294-295). Nesta linha, como salienta 
Larenz (1997, p. 62): “Só o que uma certa sociedade humana vê como útil e vitalmente relevante para o 
seu bem-estar é que decide da sua própria e historicamente mutável «exigência de felicidade»” (grifos 
do original). Dá-se, assim, uma significativa relativização das pautas jurídicas e morais (LARENZ, 
1997, p. 62, grifos do original), encaminhando-se para adoção do Utilitarismo Social de John Stuart 
Mill, o qual preconizava a realização da maior parcela de felicidade possível para o maior número 
de pessoas, concepção esta ainda em voga, se observada, por vezes, sua presença na utilização do 
princípio da proporcionalidade.

De forma esquematizada, o pensamento de Jhering acerca da produção do Direito, em sua 
segunda fase, pode ser assim representado:

Necessidades Práticas → Sociedade → Norma Jurídica → Fim Socialmente Útil

Legislativo
↑

Veja-se que o diagrama acima aponta a Sociedade como verdadeira atriz da produção do Direito, 
uma vez que, a partir da concorrência dos grupos de interesse (e de pressão) existentes em seu seio é 
que se determinarão as necessidades práticas predominantes e, bem assim, os fins socialmente úteis 
que deverão ser perseguidos para atender a essas necessidades. O resultado dessa concorrência entre 
grupos de interesse e de pressão aponta para o influxo da Sociedade sobre o Poder Legislativo, o qual 
conta, agora, como apenas uma instância de expressão das tensões e lutas ocorridas dentro daquela.
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O elemento Teleológico de interpretação, a seu turno, exige que o Intérprete/Aplicador do Direito 
procure, então, dentre os sentidos possíveis que a norma possa ofertar, aquele que atenda às necessidades 
práticas (sociais) dominantes (ou hegemônicas) naquele momento específico da aplicação. Em outras 
palavras, o intérprete haverá de procurar qual o sentido deverá de ser dado à norma, na atualidade, 
para solucionar ou atender às necessidades sociais presentes. Tal elemento encontrou grande acolhida 
na LICC (ou LINDB, como prefira o leitor), em seu art. 5º, ao assinalar este: “Na aplicação da lei, o 
juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”.

Dentre os autores nacionais mais acurados acerca do elemento Teleológico no Brasil, cumpre 
apontar Bierwagen (2007, p. 15), ao dizer: “[...] por fim, na interpretação teleológica o hermeneuta 
procura a finalidade da norma, atribuindo-lhe um sentido atual que satisfaça às necessidades do 
momento”. Mas e quanto às “exigências do Bem Comum”? Guardam elas relação com a Teleologia? 

“Certamente que sim!”, pode-se responder, uma vez que, de forma a não se deixar ao puro 
arbítrio do intérprete o que lhe pareça quadrar como “fins sociais”, a dimensão coletiva imposta pelas 
“exigências do Bem Comum” vêm restringir tal liberdade e conduzir a um parâmetro um tanto mais 
controlável da atuação do Intérprete/Aplicador do Direito. É fato, no entanto, que a definição de Bem 
Comum é das mais diversificadas da Ciência Política, acarretando, não poucas vezes, uma profusão 
de entendimentos conflitantes e inócuos.

A despeito dessa situação, pode-se procurar um esclarecimento na definição de profundo 
humanismo e perfeitamente atual esboçada pelo Papa João XXIII, nos anos de 1961 e 1963, 
respectivamente nas Encíclicas Mater et Magistra (1998, p. 163) e Pacem in Terris (1998, p. 339); 
diz-se nesta última que: “O bem comum ‘consiste no conjunto de todas as condições de vida social 
que consintam e favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana”’.  

Apresentada a concepção teleológica do Direito (e da “Jurisprudência Pragmática” que dela 
decorre) o conhecimento jurídico vê-se apresentado à necessidade de trabalhar com uma metodologia 
nova: a metodologia das ciências sociais sob as bases do positivismo sociológico. Esse movimento 
rumo às considerações da fenomenologia social trata de prefaciar o grande debate sobre a Função Social 
do Direito e o papel da Jurisprudência – aqui tomada em sua dupla acepção de atuação jurisdicional 
e de Ciência do Direito. 

Assim, destacando-se o papel do elemento Teleológico de interpretação, veja-se o quanto consta 
do voto da Min. Cármen Lúcia, no julgamento do Supremo Tribunal Federal acerca das Uniões Estáveis 
Homoafetivas (ADIn nº 4.277 e ADPF nº 132), ecoando como o Jhering da 2ª fase:

O direito existe para a vida, não é a vida que existe para o direito. (Min. Cármen 
Lúcia Antunes Rocha. Veja-se o início da 2ª fase do pensamento de Rudolf von Jhering: 
“A vida não é o conceito; os conceitos é que existem por causa da vida. Não é o que a 
lógica postula que tem de acontecer; o que a vida, o comércio, o sentimento jurídico 
postulam é que têm de acontecer, seja isso logicamente necessário ou logicamente 
impossível”. – V. LARENZ, 1997, p. 58 e JHERING, 1943, Vol. IV, p. 209). 
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Ainda em matéria de Uniões Homoafetivas, recorde-se o caso do REsp. Eleitoral nº 24.564-Viseu/
PA (julgado em 1º/10/2004) relatado pelo Min. Gilmar Mendes no TSE, onde o elemento Teleológico 
desempenhou papel fundamental para evitar violação do comando constitucional inscrito no art. 14, § 7º:

REGISTRO DE CANDIDATO. CANDIDATA AO CARGO DE PREFEITO. RELAÇÃO 
ESTÁVEL HOMOSSEXUAL COM A PREFEITA REELEITA DO MUNICÍPIO. 
INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

Os sujeitos de uma relação estável homossexual, à semelhança do que ocorre com 
os de relação estável, de concubinato e de casamento, submetem-se à regra de 
inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º, da Constituição Federal.

Recurso a que se dá provimento.

A esse propósito, cumpre recordar o voto do mesmo Min. Gilmar Mendes no julgamento do 
Supremo Tribunal Federal acerca das Uniões Estáveis Homoafetivas (ADIn nº 4.277 e ADPF nº 132), 
utilizando-se do elemento Teleológico, como forma de busca do sentido capaz  de tornar as normas 
em questão úteis para a realidade presente (v. art. 5º, LICC) ao dizer:

O limbo jurídico inequivocamente contribui para que haja um quadro de maior 
discriminação, talvez contribua até mesmo para as práticas violentas de que temos notícia. 
É dever do Estado de proteção e é dever da Corte Constitucional dar essa proteção se, de 
alguma forma, ela não foi engendrada ou concedida pelo órgão competente. (Grifou-se).

Muito embora não tenha formado uma Escola, o pensamento teleológico de Jhering vai 
influenciar várias delas, tais como a Jurisprudência dos Interesses (e depois a das Valorações) e a Escola 
do Direito Livre, encontrando espaço, ainda hoje, na Hermenêutica Constitucional.

3. A HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL E SUA ABORDAGEM DA QUESTÃO

Cumpre agora avançar para a análise pela perspectiva da Hermenêutica Constitucional, fazendo 
uso das contribuições de Kelsen, Viehweg e de Müller no estabelecimento da matriz teórica deste 
momento hermenêutico.

3.1 NO POSITIVISMO KELSENIANO

Segundo Hans Kelsen, a representação da interpretação autêntica do Fenômeno Jurídico 

como uma “moldura” que demanda preenchimento a ser feito pela combinação entre um ATO DE 

CONHECIMENTO e um ATO DE VONTADE (a interpretação e aplicação do “Direito” no dia a dia) 

revela que existe um espaço próprio para a realização de um ou mais juízos de valor neste momento 

(1984, p. 469-471), com a consequente utilização das mais diversas técnicas de interpretação 

conhecidas pela Hermenêutica Jurídica para se formar os diversos sentidos possíveis daquele texto 

normativo. Como ressalta Kelsen (1984, p. 466-467 e 470): 
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O Direito a aplicar forma, em todas estas hipóteses, uma moldura dentro da qual existem 
várias possibilidades de aplicação, pelo que é conforme ao Direito, todo o ato que se 
mantenha dentro deste quadro ou moldura, que preencha esta moldura em qualquer 
sentido possível. [...] Na medida em que, na aplicação da lei, para além da necessária 
fixação da moldura dentro da qual se tem de manter o ato a pôr, possa ter ainda lugar uma 
atividade cognoscitiva do órgão aplicador do Direito, não se tratará de um conhecimento 
do Direito positivo, mas de outras normas que, aqui, no processo da criação jurídica, 
podem ter a sua incidência: normas de Moral, normas de Justiça, juízos de valor sociais 
que costumamos designar por expressões correntes como bem comum, interesse do 
Estado, progresso etc. Do ponto de vista do Direito positivo, nada se pode dizer sobre 
sua validade e verificabilidade. Deste ponto de vista, todas as determinações desta 
espécie apenas podem ser caracterizadas negativamente: são determinações que não 
resultam do próprio Direito positivo. Relativamente a este, a produção do ato jurídico 
dentro da moldura da norma jurídica aplicanda é livre, isto é, realiza-se segundo a livre 
apreciação do órgão chamado a produzir o ato. Só assim não seria se o próprio Direito 
positivo delegasse em certas normas metajurídicas como a Moral, a Justiça etc. Mas, 
neste caso, estas transformar-se-iam em normas de Direito positivo. [...] Na aplicação 
do Direito por um órgão jurídico, a interpretação cognoscitiva (obtida por uma operação 
do conhecimento) do Direito a aplicar combina-se com um ato de vontade em que o 
órgão aplicador do Direito efetua uma escolha entre as possibilidades reveladas através 
daquela mesma interpretação cognoscitiva.

Convém registrar ainda a lembrança de que, em razão da diferença de abordagem metodológica, 
a interpretação autêntica do Fenômeno Jurídico não pode nem deve ser apresentada como sendo 
exercício puro e simples do Conhecimento Jurídico ou da Ciência do Direito, como ressalta Kelsen:

A interpretação jurídico-científica não pode fazer outra coisa senão estabelecer as 
possíveis significações de uma norma jurídica. Como conhecimento do seu objeto, ela 
não pode tomar qualquer decisão entre as possibilidades por si mesma reveladas, mas 
tem de deixar tal decisão ao órgão que, segundo a ordem jurídica, é competente para 
aplicar o Direito. Um advogado que, no interesse do seu constituinte, propõe ao tribunal 
apenas uma das várias interpretações possíveis da norma jurídica a aplicar a certo caso, 
e um escritor que, num comentário, elege uma interpretação determinada, de entre as 
várias interpretações possíveis, como a única «acertada», não realizam uma função 
jurídico-científica mas uma função jurídico-política (de política jurídica). Eles procuram 
exercer influência sobre a criação do Direito. Isso não lhes pode, evidentemente, ser 
proibido. Mas não o podem fazer em nome da ciência jurídica, como frequentemente 
fazem (1984, p. 472). 

Isso posto, deve-se repassar que, para que se dê a escolha dentre as “várias interpretações 
possíveis”, é preciso que ocorra um ato de vontade orientado por um ou mais juízos de valor, não 
apenas sobre a literalidade normativa como soem pensar os críticos mais apressados de Kelsen, mas 
levando-se em consideração “[...] outras normas que, aqui, no processo da criação jurídica, podem ter 
a sua incidência: normas de Moral, normas de Justiça, juízos de valor sociais que costumamos designar 
por expressões correntes como bem comum, interesse do Estado, progresso etc.” (Kelsen, 1984, 
p. 470). Veja-se o quanto essa recomendação assemelha-se ao quanto dirá, mais tarde, Müller, ao tratar 
do “domínio normativo” (ou “âmbito normativo”, ou ainda “campo normativo”), isto é, o conjunto 
de dados e relações da realidade social a serem disciplinados pelo texto normativo. A ideia de Kelsen 
pode ser representada como na figura a seguir:
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Possibilidade I
×

Possibilidade II
×

Possibilidade III
Possibilidade IV

 
A construção da “moldura interpretativa” é resultado de uma análise sistemática não apenas do 

texto literal da norma em questão, mas do ordenamento como um todo, pelo que se pode ver a tensão 
entre as teses sobre a Validade ou Invalidade do reconhecimento das uniões homoafetivas no recente 
julgamento do STF. Com efeito, a partir da consideração isolada da redação do art. 226, §3º, da CF, 
poder-se-ia argumentar a existência de pelo menos dois sentidos possíveis, representados no quadro 
abaixo:

Possibilidade I
(Tese de Proibição Implícita)

×
Possibilidade II

(Tese da Lacuna)

Uma vez formada tal moldura (Ato de Conhecimento), há de se realizar a opção por uma das 
duas (ou mais) teses (sentidos possíveis de interpretação) por meio de um juízo de valor (Ato de 
Vontade), o qual demanda a utilização de Fatores Metajurídicos para se concretizar.

Embora muito se critique o pensamento kelseniano na atualidade, pode-se registrar que sua 
análise permite ao intérprete um espaço apropriado para o uso dos diversos elementos interpretativos 
para a formação de seu “Ato de Vontade”, inclusive com o uso da técnica da ponderação tópica dos 
argumentos favoráveis e contrários aos sentidos possíveis da norma, tal como se verá a seguir.

3.2 NA TÓPICA JURÍDICA DE THEODOR VIEHWEG

Contemporaneamente, tem-se em Theodor Viehweg (1907-1988) o pensador que trouxe a 
questão da tópica à discussão não só acadêmica, como prática. Para ele (VIEHWEG, 2008, p. 33-34 
e 36-37), a definição de tópica pode ser apreendida a partir de alguns de seus traços mais salientes:

O aspecto mais importante na análise da tópica constitui a constatação de que se trata de 
uma técnica do pensamento que está orientada para o problema. [...] A tópica pretende 
proporcionar orientações e recomendações sobre o modo como se deve comportar numa 
determinada situação caso não se queira restar sem esperança. Essa constitui-se, portanto, 
na técnica do pensar problematicamente. Apenas o problema concreto ocasiona de 
modo evidente tal jogo de ponderação, que vem se denominando tópica ou arte de 
criação. [...] A tópica não pode ser compreendida se não se aceita o fato aqui aludido 
de ela estar incluída – por quanto se determine – numa ordem não concebida como tal, 
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restando indistinto o modo como em particular se configure conceitualmente. Um tal 
modo de pensar só pode contar com sua consciência fragmentária. [...] Concretamente, 
como isso pode se dar? Naturalmente, se num problema há conflito em alguma parte, 
pode-se proceder simplesmente a se escolher livremente de modo tal a se aferir por meio 
de tentativas de pontos de vista mais ou menos ocasionais. Deste modo, busca-se as 
premissas que sejam adequadas e profícuas no mérito que permitam levar a consequências 
idôneas e que apresentem alguma coisa esclarecedora. A observação evidencia que na 
vida diária quase sempre assim se procede. Também nesses casos uma análise ulterior, 
mais precisa, conduz resultar em relativa orientação determinada por pontos de vista 
diretivos. Entretanto, eles não são explícitos. Em síntese, a esse procedimento se dá o 
nome de tópica de primeiro grau. A sua incerteza é evidente e se torna compreensível 
que se tenha de buscar um apoio, que de uma forma mais simples se tem num repertório 
de pontos de vista já disponíveis. Desta forma vêm a ser formados os catálogos de topoi, 
e um procedimento que se serve de tais catálogos, e denomina-se tópica de segundo 
grau. (Grifou-se. Itálicos do original)

Para Theodor Viehweg, a Tópica, na linha de Aristóteles e de Cícero, é um processo especial 
de tratamento de problemas, que se caracteriza pelo emprego de certos pontos de vista, questões 
e argumentos gerais, considerados pertinentes – os tópicos. Os Tópicos Jurídicos serão, pois, os 
argumentos que servem para a ponderação dos prós e dos contras das opiniões utilizadas na solução 
de problemas jurídicos, e que podem contar, neste domínio, com a concordância geral.

Observa-se, de logo, que Viehweg toma como ponto de partida uma situação-problema concreta, 
a qual reclama solução. Ora, consoante ele mesmo enfatiza acima, “apenas o problema concreto ocasiona 
de modo evidente tal jogo de ponderação [pensar problematicamente], que vem se denominando 
tópica ou arte de criação”. Isso apresenta uma notável contribuição, se devidamente relacionado 
ao pensamento kelseniano, pois essa ponderação ocorre exatamente quanto aos possíveis sentidos 
suscitados no ato de interpretar/aplicar o Direito – tomado como um todo e não como mera norma 
singular – isto é, dentro da moldura, ao se avaliar qual das possibilidades há de ser preferida 
pelo Ato de Vontade do intérprete/aplicador do Direito. 

Destaque-se que a ponderação recomendada por Viehweg guarda direta relação com o quanto se 
tem apresentado como marco hermenêutico do Neoconstitucionalismo, sendo recorrente sua catalogação 
como um dos Métodos da Hermenêutica Constitucional (v. COELHO, 2003, p. 112-115). Mas não 
só, pois os acólitos do Neoconstitucionalismo enfatizam a nova “viragem” hermenêutica não apenas 
relativamente à Hermenêutica Constitucional, mas observando sua repercussão sobre todos os ramos 
didático-pedagógicos do Fenômeno Jurídico, como já dito. Assim, fatores relacionados à psicologia, 
sociologia, medicina, entre outros passam a desempenhar um papel determinante na construção dos 
possíveis sentidos a serem atribuídos aos programas normativos, tal como no caso das questões afeitas 
às Uniões Homoafetivas, nas quais se discutem traços identitários, de liberdades civis (de expressão 
e de orientação), de caráter sociofamiliar etc. Esses “fatores metajurídicos” ajustam-se à perfeição 
para evidenciar que, em uma análise um pouco mais acurada, a Tópica Jurídica encontra seu lugar 
adequado dentro da “Moldura” de Hans Kelsen. 

As ideias da Tópica Jurídica têm encontrado especial apreço no âmbito da jurisdição 
constitucional, mas não são as únicas dignas de nota. Com efeito, de forma até mesmo complementar, 
pode-se apontar a Teoria Estruturante do Direito, do Professor Friedrich Müller, como se verá.
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3.3 NA TEORIA ESTRUTURANTE DO DIREITO DE FRIEDRICH MÜLLER

Viu-se com a análise do pensamento kelseniano sobre a interpretação do Fenômeno Jurídico 
que esta apresentaria, sempre, a combinação de um Ato de Conhecimento, o qual demarcaria os limites 
da interpretação (sendo o resultado de uma análise sistêmica do ordenamento) e um Ato de Vontade, 
pelo qual o intérprete realizaria um Juízo de Valor acerca dos possíveis sentidos que a norma possa 
apresentar. Registre-se que, para que se dê a escolha dentre as “várias interpretações possíveis” é 
preciso que ocorra um ato de vontade orientado por um ou mais juízos de valor, não apenas sobre o 
texto normativo (“programa da norma”) mas, por igual, sobre o “domínio normativo” (ou “âmbito 
normativo”, ou ainda “campo normativo”), isto é, o conjunto de dados e relações da realidade social 
a serem disciplinados pelo texto normativo. Essa ideia é bem desenvolvida pelo pensamento de 
Friedrich Müller, em sua teoria conhecida por metódica estruturante do Direito ou por metódica 
jurídica, simplesmente.

Deve-se perceber, no entanto, que ao retirar a interpretação do Fenômeno Jurídico (“Direito”) do 
campo da Ciência Jurídica, Kelsen, em boa parte, parece haver antecipado o quadro de preocupações 
acerca das considerações sobre a realidade social que deveria ser tomada em conta quando da decisão 
do “órgão competente para aplicar o Direito”. É por isso que, comentando o pensamento de Müller, 
Eros Roberto Grau (2006, p. 78) sustenta que: 

Assim, a concretização envolve também a análise do âmbito da norma, entendido como 
tal o aspecto da realidade a que respeita o texto. Dizendo-o de outro modo: a norma 
é produzida, no curso do processo de concretização, não a partir exclusivamente dos 
elementos do texto, mas também dos dados da realidade à qual ela – a norma – deve 
ser aplicada.

Contudo, deve-se fazer valer o alerta de Müller (2008, p. 245-246), ao salientar:

Âmbito normativo e programa normativo não são meios para encontrar, à maneira do 
direito natural, verdadeiros enunciados ônticos de validade geral; tampouco ajudam a 
averiguar o “verdadeiro sentido” dos textos normativos em termos do tipo definido e 
juridicamente “correto” do uso da língua no respectivo contexto normativo.  A função 
de escolha e de delimitação do programa normativo ligada a isso faz com que a análise 
do âmbito normativo, como parte integrante da concretização jurídica, fortaleça a 
normatividade da disposição legal como uma normatividade marcada pelos dados reais, 
em vez de deixá-la de lado em prol de um sociologismo avesso à norma. O sentido metódico 
da análise do âmbito normativo nada modifica o fato de que o programa normativo pode 
não apenas confirmar e garantir a estrutura básica do âmbito normativo ou pressupô-la 
de modo indiferente, mas também alterá-la. Mesmo nesse caso, a peculiaridade material 
do âmbito normativo, codetermina, como fator constitutivo, a norma no todo, no que diz 
respeito ao seu tema, estrutura e função. [...] O resultado da análise do âmbito normativo 
pode, assim, partir totalmente do princípio de que determinadas variações de sentido da 
interpretação linguística preliminar de todas as ideias normativas fundamentais seriam 
irrelevantes à luz do caso em questão, devido ao âmbito normativo (grifos do original).
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Desta forma, segundo Grau (2006, p. 79), partindo-se do texto normativo (programa normativo) 
a ser interpretado, formar-se-ia, em seguida, a norma concreta – norma jurídica em sentido próprio 
ou norma concreta (não dizia Kelsen [1984, p. 22] que a norma jurídica é o sentido de um ato de 
vontade, mas que não se confunde com a vontade mesma?) – mas que não é o destino final da tarefa 
de concretização, pois, com base nesta norma concreta é que se vai estabelecer a norma de decisão, 
sendo esta a norma que se mostra apta a dar solução ao conflito que consubstancia o caso concreto. 

É importante salientar que esta norma de decisão será criada a partir do programa normativo 
e em face dele, considerando o âmbito normativo, isto é, os dados da realidade social e dos casos 
concretos a serem regidos pelo programa normativo. Esquemática e simplificadamente, o raciocínio 
de Müller pode ser retratado como o quadro abaixo:

Domínio Normativo / Âmbito Normativo / Campo Normativo
(Conjunto de dados e relações da realidade social a serem diciplinados pelo texto normativo; região 

onde se insere o Caso Concreto).

Programa Normativo (Texto da Norma)

Norma Concreta (Real)

Norma de Decisão
(Norma de Regência do Caso Concreto)

Com isso em vistas se descobrem novos horizontes para o Conhecimento Jurídico. Se, por um 
lado, observa-se que não se deve pretender realizar a Ciência do Direito sobre a totalidade do Fenômeno 
Jurídico, por outro lado vê-se que a interpretação e aplicação do “Direito” na realidade diuturna 
(Fenômeno Jurídico) exigem do estudioso deste que se socorra prontamente de um enorme 
manancial de técnicas e conhecimentos não propriamente jurídicos, em face da realidade fática, 
dos casos concretos a serem decididos. Pretender que todo esse espaço seja catalogado apenas como 
um espaço da Ciência Jurídica é uma pretensão insustentável. De fato, tal pretensão retrocederia toda 
a discussão acerca da cientificidade do Direito à era pré-kelseniana. 

O caminho que se desvela parece ser inteiramente outro: o da conjugação de esforços dos mais 
vários campos do conhecimento humano para subsidiar, cada qual a seu modo, o desenvolvimento dos 
demais, com a consciência de que, frente ao Fenômeno Jurídico, por um lado, inexiste um único campo 
válido de conhecimento e, de outro, simultaneamente, existe a necessidade da percepção acerca dos 
limites de cada conhecimento humano específico, em razão de seus objetos de estudo, como forma de 
se ter a segurança de se utilizar o método adequado frente ao objeto pertinente. 

Nesta linha de análise, note-se o quanto a Jurisdição Constitucional brasileira tem se valido, 
nos últimos anos, de conhecimentos técnicos de outras áreas (economia, medicina, biologia, história, 
política, sociologia etc.). Imagine-se: como poder-se-ia discutir a recepção nacional do princípio da 
proibição (ou vedação) de retrocesso social sem que se tecessem considerações econômicas (veja-se 
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Canotilho, 2002, p. 336-338)? E quanto à definição de pluralismo social – pressuposto indispensável 
para o pluralismo político de que trata o art. 1º, V, da CF e igualmente um direito fundamental de 
4ª dimensão – como entendê-lo sem uma abordagem sociológica para discernir “desigualdade” de 
“diferença” (veja-se Touraine, 2000, p. 53-83)? Para evidenciar tal assertiva, vejam-se as considerações 
de ordem econômica desenvolvidas no RExt. nº 407.688-SP acerca da possibilidade de penhora 
sobre bem de família do fiador em contrato de locação após a EC nº 26/00, que consagrou o direito 
fundamental à moradia; vejam-se, por igual, as discussões envolvendo argumentos ligados à medicina 
e a biologia na ADIN nº 3510-0, que versa sobre a inconstitucionalidade do disposto no art. 5º da Lei 
nº 11.105/05 (Lei Nacional de Biossegurança) ao permitir a pesquisa com células-tronco embrionárias 
em caso de embriões inviáveis ou já congelados há mais de 3 (três) anos, ou ainda na ADPF nº 54, a 
qual trata da possibilidade de antecipação terapêutica do parto de fetos anencéfalos – cabe registro de 
que nesta última o processo ainda não está concluído, conquanto já se tenha reconhecido a necessidade 
de se desenvolver outras linhas de argumentação que refogem ao âmbito estrito da Ciência do Direito 
e melhor se colocam nas discussões acerca do Fenômeno Jurídico. 

De modo algum todas essas áreas pertencem à Ciência do Direito ou, mesmo, ao Conhecimento 
Jurídico; no entanto, perante o Fenômeno Jurídico e no processo de concretização das normas, tais 
conhecimentos tornam-se importantes ferramentas no trato das questões que se apresentam. Desta forma, 
uma educação interdisciplinar (ou multidisciplinar, como dizem alguns) passa a ser um importantíssimo 
capital para a vida em sociedade e, desde que bem trabalhado, tende a contribuir ativamente para a 
solução de inúmeros problemas identificados na realidade e estrutura sociais brasileiras.

Observa-se, então, que em todos esses casos, a criação da norma de decisão esteve a depender 
de uma ponderação, a qual, no mais das vezes, pelo menos em parte, demandou a utilização da técnica 
de pensamento problemático exposta por Viehweg, de modo a se completar a “moldura” esboçada por 
Kelsen, o que refletiria o uso dos fatores metajurídicos para a seleção da possibilidade de interpretação 
mais adequada ao caso concreto, formando, assim, a norma de decisão de que trata Müller.

Foi exatamente esta a senda trilhada pelos Ministros do STF no julgamento da ADIn nº 4.277 e da 
ADPF nº 132, os quais, diante das possíveis interpretações (sentidos) ofertados pelo programa normativo 
do art. 226, § 3º, CF, pautaram-se por métodos da Hermenêutica Tradicional (Histórico-Evolutivo e 
Teleológico) e Constitucional (Positivismo Kelseniano, Tópica Jurídica e Metódica Estruturante do 
Direito), para ponderarem os fatores metajurídicos implicados no domínio normativo em questão, de 
modo a produzirem a norma concreta (Real) e, a partir dela, a norma de decisão para os casos futuros 
e pendentes de julgamento, com eficácia erga omnes e efeitos vinculantes (v. art. 102, § 2º, CF).

4. CONCLUSÃO

Analisando a contribuição ofertada por cada um dos jurisconsultos apresentados no corpo deste 
trabalho, constatou-se que a criação da norma de decisão para o caso das Uniões Homoafetivas esteve 
a depender de uma ponderação, a qual, no mais das vezes, pelo menos em parte, demandou a utilização 
da técnica de pensamento problemático, exposta por Viehweg, de modo a se completar a “moldura” 
esboçada por Kelsen, o que refletiria o uso dos fatores metajurídicos para a seleção da possibilidade 
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de interpretação mais adequada ao caso concreto, formando, assim, a norma de decisão de que trata 
Müller. Observou-se, assim, para além de uma significativa complementaridade nos pensamentos 
de Hans Kelsen, pelo positivismo jurídico, Theodor Viehweg, pela Tópica Jurídica e por Friedrich 
Müller, pela Teoria Estruturante do Direito – no que toca às suas respectivas teorias interpretativas, 
complementaridade esta, a despeito dos aspectos pontuais que os possam afastar, que serve de parâmetro 
para a compreensão do que se tem chamado de “Nova Hermenêutica Constitucional”, e que, cada 
vez mais, se faz associada à figura do Neoconstitucionalismo – a utilização de métodos próprios da 
Hermenêutica Jurídica Tradicional, notadamente da Escola Histórico-Evolutiva, de Friedrich Carl von 
Savigny e do movimento da Jurisprudência Pragmática, de Rudolf von Jhering.
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JUSTIÇA TERAPÊUTICA E ALCOÓLICOS ANÔNIMOS:
NOTAS SOBRE UM MODELO DE ENFRENTAMENTO 

DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

LEONARDO DE ARAÚJO E MOTA ET AL.*

RESUMO: 

A violência doméstica associada ao uso nocivo de álcool e outras drogas é um problema mundial, com 
significativa prevalência no Brasil. Em Fortaleza-CE, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar 
Contra a Mulher vem desenvolvendo o Programa Justiça Terapêutica, provendo acompanhamento 
especializado aos presos provisórios com problemas relacionados à dependência química e violência 
doméstica, em conformidade com a Lei 11.340/06, contando com a colaboração de Alcoólicos Anônimos 
(AA). Este trabalho tem como objetivo efetuar uma incursão preliminar das atividades do programa, 
que já encaminhou, desde 2008, mais de 700 pessoas às salas de AA como alternativa ao referido 
encarceramento. A pesquisa de campo com a equipe multidisciplinar do Juizado e membros de AA 
foi realizada entre junho e setembro de 2011, utilizando métodos qualitativos de pesquisa. Constatou-se 
que a violência doméstica geralmente decorre de fatores culturais de dominação de gênero, sendo 
potencializada a partir do uso abusivo de álcool e outras drogas. A sobrecarga de trabalho no poder 
judiciário, somada às deficiências da rede pública de tratamento da dependência química, revelaram-se 
as maiores dificuldades para o melhor funcionamento do programa, apesar da redução dos índices de 
reincidência a partir de sua aplicação. Recomendam-se estudos mais abrangentes sobre o tema. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Direito; Justiça Terapêutica; Violência Doméstica; Uso Nocivo de Álcool; Alcoólicos Anônimos.

ABSTRACT: 

Domestic violence associated with harmful use of alcohol and other drugs is a worldwide problem, 
with significant prevalence in Brazil. In Fortaleza-CE, the Justice of the Family and Domestic Violence 
Against Women has developed the Therapeutic Justice Program, providing specialized treatment to 
inmates with temporary problems related to drug addiction and domestic violence, in accordance 
with the Law 11.340/06, with the collaboration of Alcoholics Anonymous (AA). This paper aims to 
make a preliminary foray into the activities of this program, which has issued since 2008, over 700 
people to the rooms of AA as an alternative to the mentioned incarceration. The field research with a 
multidisciplinary team of the Juvenile Court and members of AA was carried out between June and 
September 2011, using qualitative research methods. It was found that domestic violence often stems 
from cultural factors of gender domination, and enhanced from the abuse of alcohol and other drugs. 
The workload in the judiciary, coupled with the shortcomings of public drug treatment proved to be 
the greatest difficulties for the better operation of the program, despite a reduction in recidivism rates 
from their application. Recommended that more comprehensive studies on the subject.

* Doutor em Sociologia, professor da Faculdade Farias Brito (FFB). E-mail: la-mota@uol.com.br. Este artigo contou com a colaboração 
de Felipe de Sousa Nascimento, Fernanda Medeiros dos Santos Brandão, Juliana Christina Anastácio Torres de Lima e Luciana 
Ribeiro Moura.
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1. INTRODUÇÃO

Um novo modelo de enfrentamento da violência doméstica relacionado ao uso nocivo de álcool 
e outras drogas1  foi implantado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 
da Comarca de Fortaleza. Trata-se do Espaço de Atenção Humanizada ao Preso Provisório, que 
desenvolve o Programa Justiça Terapêutica, com o intuito de prover acompanhamento especializado 
a indivíduos com problemas relacionados à dependência química e violência doméstica. O Programa 
é operacionalizado por uma equipe multidisciplinar do Juizado da Mulher, conforme Lei 11.340/06 
(Lei Maria da Penha), arts. 29-32, e dispõe de uma rede de apoio formada, entre outras instituições, 
pelos Alcoólicos Anônimos (AA). 

A relação desse Juizado com os AA surgiu no início de 2008, a partir de ofício dirigido pela Juíza 
Titular ao Escritório de Serviços Locais de AA no Ceará, solicitando o apoio dos seus membros para 
realizar um trabalho de cooperação com a Justiça. Desde então, mais de 700 pessoas foram encaminhadas 
para os grupos de Alcoólicos Anônimos, entre homens e mulheres. Assim, este trabalho pretende 
realizar uma apreciação das ações promovidas pelo Programa de Justiça Terapêutica, desenvolvidas 
em colaboração com os Alcoólicos Anônimos, no intuito de combater a violência doméstica associada 
ao uso indevido de álcool. 

Os dados qualitativos aqui expostos auxiliarão na compreensão das iniciativas do poder judiciário 
no que tange às ações que buscam coibir a violência doméstica associada ao uso nocivo de álcool no 
âmbito do processo penal a partir das premissas da Justiça Terapêutica. Para tanto, foram utilizados 
métodos qualitativos de pesquisa como observação participante e entrevistas (MINAYO, 2010), além 
de pesquisa bibliográfica concernente ao tema. Dessa forma, trata-se de interpretar os valores sociais 
que se articulam por intermédio dos indivíduos por meio de suas falas e avaliar como eles compõem 
as suas representações acerca do objeto da pesquisa, ou seja, “o objetivo é tirar grandes conclusões de 
fatos pequenos, mas densamente entrelaçados” (GEERTZ, 1989, p. 38).

2. USO DE ÁLCOOL NO BRASIL: ASPECTOS SOCIAIS E HISTÓRICOS

O uso de bebidas alcoólicas no Brasil é prática ancestral, que ocorreu mesmo antes da chegada 
das caravelas de Pedro Álvares Cabral ao novo continente. Em carta encaminhada pelo Padre Luís de 
Grã ao Padre Inácio de Loyola, em 1554, já existiam menções ao uso de vinhos nativos pelos indígenas 
brasileiros, que se embriagavam em rituais específicos para comemorar eventos especiais em seu 
sistema de guerra e vingança. A embriaguez entre os índios atemorizava os primeiros missionários, uma 
vez que sob os efeitos de tais substâncias os nativos tornavam-se “furiosos e temíveis”. Todavia, foi 
somente após a introdução de bebidas destiladas (aguardente) pelos colonizadores como “instrumento 
de pacificação” é que o alcoolismo viria a tornar-se um problema para várias tribos (FERNANDES, 
2002). 

1 No decorrer do texto, não haverá uma discussão pormenorizada sobre conceitos clínicos relacionados ao uso de 
substâncias psicoativas. Para fins de conceituação, será utilizado neste artigo o termo uso nocivo de álcool, uma vez 
que este se refere a “um padrão de consumo de álcool considerado prejudicial do ponto de vista físico, psicológico 
ou social e que não preenche os critérios de dependência” (LARANJEIRA et al., 2007, p. 75).
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Em termos gerais, o discurso midiático de combate ao uso de drogas tende a conceber substâncias 
como o álcool ou as drogas ilícitas como dotadas de vida própria. Em sua propaganda, as instituições 
que combatem as drogas tendem a utilizar slogans como: “As drogas matam” ou “O álcool irá destruir 
sua vida”. Entretanto, essa visão reducionista do problema do uso nocivo de substâncias2  finda por 
desprezar as condições sociais, políticas e econômicas que interagem dialeticamente, optando por 
privilegiar os critérios de “periculosidade inata” de determinadas substâncias. Assim, no intuito de 
romper com qualquer apreciação simplista deste problema, cabe aqui destacar equação de Claude 
Olivenstein (1989, p. 14 – grifo nosso), segundo a qual qualquer análise da relação do homem com 
as drogas deve levar em conta “o encontro de um produto com uma personalidade e um momento 
sociocultural”.   

Os indígenas que se embriagavam em seus rituais, por exemplo, não mantinham estoques de 
seus vinhos nativos3  para uso contínuo e desregrado, inibindo, assim, os casos de dependência química. 
Também não existem registros sobre lutas entre tribos rivais pelo controle da produção, comércio e 
distribuição desses produtos, como ocorre atualmente com o narcotráfico. O uso de tais substâncias 
também não estava condicionado ao alívio de emoções negativas ou tédio, como também ocorre hoje 
no caso do consumo de vários tipos de drogas. Nas palavras de Gilberto Velho: 

[...] uma coisa é o uso das drogas, o consumo das drogas dentro de determinados grupos, 
segmentos e tradições; outra coisa é o que acontece com as drogas diante da expansão do 
mercado de drogas, do uso de drogas através de um mercado em que o capital desempenha 
um papel fundamental, em que o capital multiplica, gere e passa a impor a lógica da 
circulação, do uso e do consumo das drogas. Com isso, evidentemente, a criminalidade 
assume uma dimensão extraordinária, e a lógica da criminalidade passa a ser dominante 
em detrimento de outras lógicas. (1997, p. 68)

O consumo em larga escala de substâncias psicoativas, como também os problemas sociais 
resultantes de seu uso massificado e não ritualístico, intensificaram-se após os processos de 
industrialização e urbanização, típicos das sociedades modernas. Na medida em que a moderna 
maquinaria e o desenvolvimento da ciência conseguiram potencializar os efeitos inebriantes dos 
princípios ativos de determinadas plantas e disponibilizar esses produtos em grandes quantidades 
para suprir o “apetite” de milhares de homens e mulheres amontoados nos grandes centros urbanos 
e fatigados pelo trabalho, estava formado o quadro propício para aquilo que hoje se denomina de  
“o problema das drogas”. 

Atualmente, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, os problemas relacionados 
ao álcool têm diminuído sua prevalência nos países mais desenvolvidos, ao passo que na América 
Latina sua incidência continua alta (OMS, 2004). No Canadá, à guisa de exemplo, houve uma redução 
significativa nos problemas relacionados ao alcoolismo a partir da década de 1970, como consequência 
de maiores investimentos em centros de tratamento e aumento de membros de Alcoólicos Anônimos 
(SMART; MANN, 1998).

2 Para uma compreensão crítica acerca das teses de determinismo farmacológico, ver Mota (2009).

3 Entre as bebidas fabricadas pelos índios brasileiros, estão a chicha amazônica e o caium tupinambá.
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Dados epidemiológicos recentes sobre o uso de álcool no Brasil apontam para um aumento 
dos casos de dependência alcoólica, sobretudo entre os jovens. Segundo dados do I Levantamento 
Domiciliar Sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil, realizado em 2001, 5,2% e 15,5 % dos 
jovens entre 12-17 anos e 18-24 anos, respectivamente, são dependentes de álcool. No ano de 2005, 
os dados do II Levantamento Domiciliar revelaram que a dependência dessa substância nos mesmos 
grupos etários foi de 7,0% e de 19,2%, respectivamente (CARLINI et al., 2006). 

Apesar da percepção do senso comum de que, no Brasil, “todo mundo bebe um pouco”, dados 
epidemiológicos recentes indicam que o Brasil divide-se entre bebedores e abstêmios, ou seja, 52% da 
população adulta consome bebidas alcoólicas, enquanto 48% não possui este hábito. Por outro lado, é 
oportuno observar que o consumo de álcool em nosso país não é um fenômeno em que a maioria bebe 
pouco, pois metade das pessoas que bebe o faz em padrões de alto risco para a saúde (LARANJEIRA 
et. al., 2007). 

Um exemplo de padrão nocivo de consumo de álcool é o “beber em binge”, que consiste no hábito 
de beber grandes quantidades de doses em curto espaço de tempo, constituindo-se em uma modalidade 
de ingestão de álcool que está associada ao aumento dos riscos de acidentes e dependência química. 
Cerca de 40% dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos já beberam em binge, ou seja, eles bebem rápido 
para embriagarem-se logo. As classes sociais mais altas (A e B) bebem com mais frequência, ao passo 
que os estratos inferiores (classe E) bebem com menor frequência, embora apresentem a tendência de 
abusar de destilados como a cachaça em tais episódios. É relevante também frisar que o consumo de 
álcool per capita nas Américas é 50% maior do que a média mundial. 

Atualmente, observa-se um cerco cada vez maior ao tabaco e às drogas ilícitas, que é expresso por 

meio de medidas legais com o intuito de reduzir o consumo de tais substâncias, sejam elas militarizadas 

ou terapêuticas. Considerando que os indicadores relativos ao uso nocivo e dependência de álcool 

no Brasil são hoje expressivos, este problema não costuma adquirir a mesma ênfase que as drogas 

proibidas por lei. O álcool é socialmente tolerado e seus usuários geralmente não sofrem as mesmas 

pechas morais endereçadas aos tabagistas ou usuários de substâncias ilegais. Por outro lado, cabe 

salientar que isso não quer dizer que a população em geral seja indiferente a essa questão. Conforme 

pesquisa recente, mais de 90% dos entrevistados por Laranjeira et al. (2007) revelaram que o poder 

público deveria se empenhar mais com relação a serviços de tratamento de casos de alcoolismo.

3. A EMBRIAGUEZ E O DIREITO 

A embriaguez, oriunda tanto do consumo de bebidas alcoólicas quanto do uso de substâncias 

alucinógenas, como outros entorpecentes, é um fator de intensa discussão acerca da relação existente 

entre o crime e o estado de embriaguez. No livro A embriaguez e o crime, Eduardo Rodrigues (1996) 

demonstra a relevância penal e a tipicidade da embriaguez, temas relacionados com a ciência do 

Direito Penal, tecendo as diferenças entre as correntes doutrinárias que versaram sobre as teorias da 

culpabilidade.
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Em linhas gerais, a culpabilidade é um dos requisitos para que uma conduta seja considerada 

criminosa. Dessa forma, para ser culpável é necessário preencher os seguintes critérios: a imputabilidade 

do agente, o fato do agente poder ser punido; o potencial conhecimento do agente acerca da ilicitude da 

conduta e a exigibilidade de conduta diversa, a obrigatoriedade de uma conduta que o autor descumpre.

A culpabilidade poderá ser extinta quando for ausente um dos elementos que a constitui, tais 

como a imputabilidade, que se exaure com a menoridade, a falta de sanidade mental, o incompleto 

desenvolvimento mental, o desenvolvimento mental retardado e a embriaguez completa, proveniente 

de caso fortuito ou força maior, sendo que neste último haverá, sob uma interpretação positiva, uma 

isenção de pena.

A embriaguez possui tratamento diverso no Direito Penal; se é completa e se fora adquirida 

por força maior, como por motivo de trabalho ou por caso fortuito, como ser forçado a beber, o agente 

que cometer uma ação danosa será isento de pena ou inimputável. Contudo, se o agente se embriaga 

de forma pré-ordenada e completa, voluntariamente, e comente uma ação danosa não haverá isenção 

de pena nem redução, mas sua pena poderá ser agravada, como cita o Art. 61 do Código Penal.

Outro ponto importante abordado por Rodrigues é a distinção entre a embriaguez habitual 

da crônica, em que a primeira é um estado que se finda com o término do uso da bebida, enquanto a 

última é de natureza perene e patológica. Para ilustrar o autor menciona: “É a embriaguez patológica 

aquela em que a necessidade de beber até a inconsciência é ditada por uma perturbação profunda das 

faculdades mentais” (1996, p. 57).

Assim, o autor nos informa que o Direito Penal não age de forma imperativa e positiva, pois 

entende as diferentes formas de embriaguez que possam existir, punindo de maneira diferente os 

casos e os agentes que cometem atos delituosos sob o efeito do álcool. Portanto, aqueles que são 

acometidos de doenças de ordem mental decorrentes do álcool, bem como aqueles que involuntariamente 

embriagam-se e cometem delitos, são isentos de pena. Mas aqueles que nunca beberam na vida, se embriagam 

voluntariamente e cometem atos delituosos, são punidos ainda que a figura do dolo não seja verificada, 

a exemplo dos crimes de trânsito cometidos sob o efeito do álcool.

Em síntese, a legislação brasileira entende a embriaguez como um ato intencional e previsível, 

não como uma doença da qual o indivíduo seja “vítima”, com exceção dos casos de alcoolismo crônico. 

Trata-se aqui da teoria da actio libera in causa, ou seja, a ação é livre em sua origem. O ato cometido 

em estado de embriaguez não é isento de culpabilidade, sendo o consumo de álcool um agravante 

no julgamento do caso. Os únicos meios para o indivíduo eximir-se do ato delituoso praticado em 

estado de embriaguez seria produzindo provas de que ele foi “forçado” a ingerir álcool (embriaguez 

por força maior) ou de que alguém misturou alguma substância psicoativa ou bebida mais forte à sua 

dose sem o seu consentimento, caracterizando-se assim em embriaguez fortuita; ou que é mentalmente 

incapacitado em virtude de alcoolismo crônico.
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4. USO NOCIVO DE ÁLCOOL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

O problema da violência doméstica não afeta apenas o cotidiano brasileiro, mas é hoje um 
problema social que cobre o cotidiano de várias sociedades do mundo contemporâneo. A violência 
doméstica não é restrita apenas ao homem, sendo também praticada por mulheres, sendo mais comum 
no contexto no qual ambos detêm um baixo nível de escolaridade. A violência não afeta apenas homens 
ou mulheres, mas também os filhos. Entretanto, constata-se ainda que uma minoria procura assistência 
nos serviços públicos, pois narrar situações de violência doméstica associada ao álcool ainda causa 
uma série de embaraços. No Brasil, segundo dados recentes, apenas 8,3% das vítimas de violência 
doméstica associada ao uso de álcool procuraram por algum tipo de auxílio em serviços de segurança 
e 3,7% procuraram por ajuda em serviços de saúde (FONSECA, 2009). 

A ligação entre consumo de substâncias psicoativas e violência doméstica é controversa em 
termos de nexos causais. Não existem evidências suficientes que indiquem que o uso de drogas per se 
seja diretamente responsável pelas agressões, uma vez que vários outros elementos estressores podem 
conviver em um mesmo contexto. O uso de substâncias pode estar associado à busca de um refúgio 
do mal-estar cotidiano, das pressões da vida moderna ou simplesmente ser utilizado como forma de 
recreação. Em cada organismo, tais substâncias atuam de forma diversa, como também interfere nesta 
relação a personalidade do usuário e o meio social no qual ele está inserido. Porém, não obstante tais 
considerações, “vários estudiosos têm concluído que o álcool é a substância mais ligada às mudanças de 
comportamento provocadas por efeitos psicofármacos que têm como resultante a violência” (MINAYO; 
DESLANDES, 1998, p. 37).

Pesquisas norte-americanas revelaram que em 50% a 70% dos casos de violência doméstica 
entre casais houve ingestão de álcool pelo marido antes da agressão. Na América Latina, 68% dos 
agressores tinham consumido álcool antes de agredirem suas parceiras. Tais indicadores apontam 
uma alta incidência do consumo de tal substância no momento da agressão. O álcool, nesses casos, 
poderia ter sido utilizado como meio de desinibir comportamentos agressivos, estes quase sempre 
imputados aos homens, sendo importante frisar que, segundo Fonseca, “não existe consenso sobre 
se essa associação é causal ou se o consumo do álcool é usado como desculpa pelo comportamento 
violento” (2009, p. 747). Em termos gerais, considerando o agressor, a vítima, ou ambos, o uso de 
substâncias psicoativas está envolvido em até 92% dos casos de notificados de violência doméstica 
(ZILBERMAN; BLUME, 2005).

Apesar dos dados acima indicarem conexão entre o uso de substâncias e a violência doméstica, 
tal relação não pode ser vista de um ponto de vista determinista. Existem homens que bebem e não 
agridem suas parceiras, ao passo que outros, mesmo abstêmios, podem ter uma personalidade agressiva 
e utilizar da violência para lidar com conflitos familiares. Em alguns países islâmicos, as mulheres 
são tolhidas de seus direitos humanos básicos, sendo vítimas de violência física, moral e psicológica 
por parte de seus parceiros, sem que lhes seja concedido qualquer meio de defesa. Em tais culturas, 
cabe observar, o consumo de álcool é proibido, com aplicação de severas penas a quem demonstra 
sinais de embriaguez. 
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Em geral, nos casos de violência doméstica os homens são sempre considerados perpetradores, 
enquanto as mulheres suas vítimas. Entretanto, tal relação nem sempre é prevalente. Nas palavras do 
responsável pelo “pacto de cooperação” entre o Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a 
Mulher da Comarca de Fortaleza e Alcoólicos Anônimos:

Existem até alguns casos curiosos que a gente vê lá no Juizado. Chega o casal para as 
audiências conciliatórias. O homem bebe em casa e a mulher bebe também. Fisicamente, o 
homem leva vantagem na pancada, na violência física, o homem bate na discussão, muitas 
vezes os dois estão bêbados, há os insultos mútuos. O homem agride fisicamente, é pego 
em flagrante, é preso e processado, sofre as agruras da cadeia, da prisão, dos processos. 
Mas enquanto isso a mulher continua ingerindo álcool. Aí ele volta para casa. Ele sofreu 
tudo, teve até a oportunidade de conhecer o programa de recuperação de AA, mas sua 
mulher continua bebendo. Mais tarde ele pode ter uma recaída pela proximidade de 
sua companheira que usa álcool, aí ela voltará a insultá-lo, provocar uma situação. 
(Representante Local de AA, julho de 2011)

No depoimento acima fica evidenciado o caráter contraditório que envolve algumas situações 
envolvendo o uso de álcool e a violência doméstica. Nem sempre a noção de uma mulher indefesa, 
abstêmia, contra um homem violento e alcoólatra se efetiva em todos os casos, muito embora os casos 
em que homens bebem e agridem suas parceiras seja a maioria. A probabilidade de perpetração de 
violência de homens contra mulheres é nove vezes mais alta quando os homens bebem e 19 vezes mais 
alta em dias de consumo elevado quando comparado com dias sem consumo de álcool (ZALESKI et 
al., 2010). 

Em pesquisa recente realizada no Brasil com uma amostra de 1.445 homens e mulheres casados 
ou vivendo em união estável, homens informaram que sua parceira consumia em 30,8% dos episódios 
de violência, ao passo que as mulheres relataram que o seu parceiro fazia ingestão de álcool em 44,6% 
dos episódios (Ibid.). Assim, os homens que bebem apresentam maior tendência a atos violentos, mas 
as mulheres também fazem uso de álcool nesses episódios, fazendo com que ambos estejam implicados 
na associação entre consumo de substâncias e violência doméstica.

5. JUSTIÇA TERAPÊUTICA

No Brasil, a Justiça Terapêutica foi concebida originalmente pelo Ministério Público do Estado 
do Rio Grande do Sul, visando a atenção ao usuário de drogas infrator, atuando nas áreas de Direito 
de Família e da Infância e Juventude. Essa justiça alternativa pode ser entendida como um conjunto 
de medidas para aumentar as chances de que infratores usuários e dependentes de drogas se tratem, 
diminuindo as chances de reincidência em comportamentos delituosos. Esse sistema alternativo que teve 
origem no Estatuto da Criança e Adolescente (Lei n° 8.069/90), foi pensado levando em consideração 
a falência do sistema tradicional de prisão dos viciados e priorizando a recuperação do infrator e a 
reparação dos danos à vítima, o que demonstra uma preocupação do sistema político e penal brasileiro 
com a superlotação das penitenciárias e proliferação do crime dentro delas, sem deixar de punir o 
infrator, e para isso utilizando-se de medidas restritivas de direitos individuais. Trata-se de um conceito 
originado daquilo que se convencionou denominar de “Estado Terapêutico”, pois segundo Conrad e 
Schneider existe atualmente:
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[...] uma tendência em desenvolvimento segundo a qual os grupos de malfeitores e 
desviantes seriam redefinidos, de intencionais ou viciosos para impotentes e doentes. 
Embora tais indivíduos ainda fossem encarcerados e punidos em nome do alegado bem-estar 
da comunidade, eles eram cada vez mais definidos como vítimas de enfermidades e 
doenças, sendo submetidos a tratamento e terapia. Isso é uma parte do que foi denominado 
de “despojamento” do sistema de justiça criminal e das categorias tradicionais de 
infratores, para o nascimento do “estado terapêutico”. (1980, p. 81)

Nesse sentido, o envio a tratamento especializado não isenta o criminoso da penalidade, 
mas somente remete à possibilidade de uma intervenção terapêutica ao invés do encarceramento. 
Segundo Achutti (2009), são cinco as possibilidades de aplicação da Justiça Terapêutica. A primeira 
está no Código Penal, na limitação de fim de semana referente às penas restritivas de direitos, quando 
o apenado deve permanecer cinco horas diárias em casa de albergado, aos sábados e domingos. 
A segunda possibilidade está na suspensão condicional da pena, quando o magistrado na sentença 
obriga o agente a se submeter a tratamento, sob fiscalização judicial. A terceira hipótese se dá pelos 
Juizados Especiais Criminais, quando o Ministério Público propõe a transação penal. Também deriva 
dos juizados a quarta possibilidade, no caso de oferecimento de proposta de suspensão condicional do 
processo pelo Ministério Público, no momento do oferecimento da denúncia e especifica a condição 
de tratamento ao apenado para fazer jus a tal suspensão. Por fim, a quinta está inserida no Estatuto da 
Criança e Adolescente. Conforme definição de André Potarolli:

A Justiça Terapêutica, nova proposta de alternativa penal, nascida nos Estados Unidos 
da América e já adotada em alguns Estados brasileiros, consiste em um conjunto de 
medidas voltadas para que o criminoso, envolvido com a utilização de drogas, receba 
tratamento, ou outro tipo de terapia, de acordo com o seu grau de utilização quando 
verificados os requisitos legais; buscando-se, desta forma, evitar a aplicação de pena 
privativa de liberdade e possibilitar a melhor reeducação e reintegração deste infrator. 
(Apud. CERQUEIRA, 2006, p. 14)

Nos anos de 1996 e 1997, foi implantado no Rio Grande do Sul o “Projeto Consciência”, 
integrando especialistas de saúde, assistência social e operadores do direito. A partir de 1999, houve 
o início de uma parceria com o Poder Judiciário nos termos de um programa de Justiça Terapêutica. 
Posteriormente, uma pesquisa realizada com 36 prontuários de usuários encaminhados pelo Ministério 
Público para este Programa, verificou os seguintes dados: houve uma redução do índice de reincidência 
de pequenos delitos associados, ao uso de drogas de 85% para 65%; 17% dos usuários se mantiveram 
abstêmios durante o tratamento e 15% tiveram alta satisfatória (SOARES; GONÇALVES; WERNER 
JR., 2010).

6. PROGRAMA DE JUSTIÇA TERAPÊUTICA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE FORTALEZA E ALCOÓLICOS ANÔNIMOS 

Após o surgimento da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), a Delegacia de Defesa da Mulher 
passou a ser aquela que mais instaurou inquéritos policiais e, por consequência, registrou também o 
maior número de prisões. Quando o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher é 
instalado, em dezembro de 2007, os presos provisórios eram encaminhados da Delegacia de Capturas 
e Polinter para as casas de custódia localizadas na região metropolitana, nos municípios de Caucaia 
e Itaitinga. Em virtude de muitos problemas como falta de transporte à sede do Juizado, dificuldades 
de comunicação, muitas audiências não eram realizadas, comprometendo o andamento dos processos. 
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Além disso, muitos condenados pela Lei Maria da Penha estavam sofrendo discriminação e 
abusos sexuais tanto nas delegacias quanto nos presídios. Diante de tal situação, a juíza titular do 
Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher solicitou ao Coordenador do Sistema 
Penitenciário do Estado que esses indivíduos fossem reunidos em uma ala especial, sendo escolhido 
o Instituto Olavo Oliveira II para tanto, no sentido de atender o princípio constitucional da dignidade 
da pessoa humana. Tal medida, mais adiante, se revelaria como o germen do Programa de Justiça 
Terapêutica daquele Juizado.

Em detrimento de uma melhor racionalidade administrativa, ficou acordado com a direção 
daquele presídio que as audiências com os presos fossem realizadas em um único dia da semana, 
sendo então deslocados grupos de 10 a 15 encarcerados às dependências do Juizado. No entanto, 
quando os presos chegavam à presença da juíza, após terem aguardado sua vez na cela do Juizado, 
eles se mostravam nervosos e agitados, relatavam que recebiam orientação para não olhar diretamente 
para a juíza, permanecendo cabisbaixos. Nessas audiências, a magistrada notou que 95% deles tinha 
envolvimento com abuso de álcool e outras drogas, sendo a maioria composta de trabalhadores sem 
antecedentes criminais.

A partir de tais constatações, baseado no ordenamento jurídico e com enfoque no princípio da 
dignidade humana, foi criado o Espaço de Atenção Humanizada ao Preso Provisório, com a utilização 
do Programa Justiça Terapêutica como alternativa ao encarceramento e sua consequente estigmatização 
do condenado pela Lei Maria da Penha. Tal recurso tem como objetivo tratar o homem que cometeu 
ato de violência doméstica, compreendendo que a mera punição penal, aliada à proteção da vítima, 
não é suficiente para que o ciclo de violência de gênero se interrompa. Ao invés de recuperar este 
homem para o convívio social, o sistema prisional pode agravar seu quadro, fazendo com que ele não 
somente interrompa o uso abusivo de álcool e outras drogas, mas também que propague a violência 
sofrida para outros relacionamentos.

No Espaço de Atenção Humanizada ao Preso Provisório, uma equipe multidisciplinar formada 
por psicólogas, assistentes sociais e operadores do direito procuram conhecer a história de vida dos 
agressores, realizando reuniões com explanações sobre violência de gênero, responsabilização por atos 
violentos, desnaturalização da violência, Lei Maria da Penha, uso, abuso e dependência de álcool e 
outras drogas. Nessas ocasiões ocorre, entre outras, palestras e depoimentos de membros de Alcoólicos 
Anônimos.

Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo analisar as ações promovidas pelo Programa 

de Justiça Terapêutica do Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de 

Fortaleza, desenvolvidas em colaboração com grupos de Alcoólicos Anônimos, no intuito de diminuir 

a incidência de violência doméstica associada ao uso indevido de álcool. A pesquisa de campo com a 

Equipe Multidisciplinar do Juizado e membros de AA foi realizada entre junho e setembro de 2011, 

utilizando métodos qualitativos de pesquisa como observação participante e entrevistas estruturadas 

(MINAYO, 2010). 
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A apreciação dos dados coletados foi realizada a partir da análise das falas dos entrevistados 
sobre violência doméstica e uso nocivo de álcool, levando em consideração as seguintes subcategorias: 
(a) dependência química na sociedade brasileira; (b) violência doméstica e o uso de álcool; (c) Justiça 
Terapêutica e Alcoólicos Anônimos (AA). No âmbito da observação participante, foram descritas em 
diário de campo as impressões colhidas nas reuniões ocorridas no Espaço de Atenção Humanizada ao 
Preso Provisório, utilizadas como subsídios para análise das mesmas questões postas pelos entrevistados. 

A pesquisa de campo foi respaldada no Parecer Consubstanciado nº 211/2011, do Comitê de 
Ética em Pesquisa da Escola de Saúde Pública do Ceará, que aprovou o projeto dentro das normas 
que regulamentam a pesquisa em seres humanos do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da 
Saúde, Resolução nº 196 de 10/10/1996. A amostra foi composta por um total de 6 indivíduos, sendo 
4 integrantes da Equipe Multidisciplinar do Juizado (2 psicólogas, 1 assistente social e 1 estagiária 
de psicologia), 2 membros de AA (1 Representante Local de AA, 1 Membro de AA encaminhado 
pelo Juizado) e grupos de presos provisórios observados no Espaço de Atenção Humanizada ao Preso 
Provisório.

7. A PESQUISA DE CAMPO: RESULTADOS E DISCUSSÕES

A sala de reuniões denominada Espaço de Atenção Humanizada ao Preso Provisório funciona 
no Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Os encontros ocorrem usualmente 
na quinta-feira pela manhã, quando os presos são deslocados do presídio para suas audiências. Na 
ocasião das reuniões, geralmente se encontram membros de Alcoólicos Anônimos (AA), componentes 
da Equipe Multidisciplinar e presos provisórios condenados pela Lei Maria da Penha. Em algumas 
ocasiões, pode-se também contar com a presença da juíza titular e assessores.

Em uma observação realizada ao final de julho de 2011, a psicóloga da equipe multidisciplinar, 
como de praxe, inicia o encontro explicando aos presos (algemados e sob custódia policial) a severidade 
da Lei Maria da Penha, como também esclarece pontos fundamentais sobre a psicodinâmica da violência 
doméstica. Neste momento, um dos homens é chamado por um policial e retorna à sala aos prantos, 
dizendo: “Como isto pode acontecer comigo, eu sou um cidadão!”. Desaba em lágrimas. A seu lado, 
outro preso lhe consola, pedindo para ele ter fé e confiar em Deus, pois aquela situação irá passar. 

Após confortar seu colega, este mesmo preso começa a questionar os meios empregados para 
a punição sobre o ato que cometeu. Ele reclama que a Lei é severa demais, que não existe informação 
suficiente ao público sobre suas consequências e que os prejuízos morais e profissionais que ele sofrerá 
a partir de seu encarceramento serão de grande intensidade. Segundo seu ponto de vista, as mulheres 
conseguiram muitas conquistas profissionais e sociais ao longo das últimas décadas, mas o homem 
ainda deveria ser “o cabeça” da casa, conforme menciona a própria Bíblia. Em sua fala, ele demonstra 
sentir-se injustiçado, pois entende que não deveria ter ido parar na cadeia apenas por ter chutado a 
geladeira de sua casa em estado de embriaguez. 

Durante sua argumentação, que misturava argumentos legais, culturais e religiosos, a psicóloga 
da equipe o interpela várias vezes, afirmando que a Lei Maria da Penha é do conhecimento de grande 
parcela da população, fato atestado através de pesquisa e, caso ele se sinta injustiçado, ele tem o direito 
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de procurar um defensor público para defender-se. A psicóloga argumenta para os presentes que eles 
foram condenados por um ato em particular, mas que certamente os conflitos conjugais já estavam 
presentes há muito tempo. Segundo ela, enquanto o homem tende a ver somente o fato em si, a mulher 
tende a “guardar” a violência sofrida ao longo do tempo de convivência, que pode ser tanto física, 
como psicológica, moral ou patrimonial, conforme explicitado na Lei 11.340/06.

Em um contexto de contra-argumentação, os homens continuam a insistir no caráter arbitrário 
e severo da norma, argumentando que eles não são “marginais” para estarem sendo submetidos a tal 
procedimento. Conforme seus relatos, no presídio vários homens juram vingança a suas mulheres. Eles 
certamente sairão de lá mais revoltados e violentos, pois se sentem prejudicados em vários aspectos 
de sua vida após esta prisão, que consideram desproporcional. Em grande medida, nesta reunião a 
“guerra dos sexos” é revelada ao extremo. De um lado, a necessidade de proteger uma parte mais frágil 
(a mulher) que sofre abusos persistentes e, de outro, a tentativa de afirmação de uma masculinidade 
que não mais encontra respaldo social diante da crise da família patriarcal. O lugar do macho viril foi 
criminalizado, observando-se, assim, uma naturalização do agressor. 

Nas entrevistas entre as integrantes da equipe terapêutica, por sua vez, a Lei Maria da Penha 
é destacada como um meio eficaz para coibir aquilo que elas denominam de uma “cultura machista” 
profundamente arraigada na sociedade brasileira. Em todas as entrevistas, essas profissionais observam 
que muitos homens no Brasil concebem as mulheres como sendo sua propriedade e, conforme esta 
acepção, eles podem fazer com elas o que desejam. Nesse sentido, perdura a antiga conjuntura do 
público e privado na dominação de gênero. Enquanto ao homem cabe a “batalha” no terreno do 
espaço público, caracterizado pela competição aberta e violenta na busca dos meios de sobrevivência, 
a mulher deve esforçar-se por manter um ambiente agradável na esfera doméstica, mesmo sendo ela 
também uma profissional. Nesse sentido, tal contexto seria próprio das relações de dominação de 
gênero características das sociedades pré-modernas. Nesse prisma, sobre o impulso dos homens para 
subordinar e humilhar as mulheres, Anthony Giddens comenta:

[...] o controle das mulheres nas culturas pré-modernas não depende primariamente 
da prática da violência contra elas. Ele foi garantido acima de tudo pelos “direitos de 
propriedade” sobre as mulheres que os homens em particular detinham, associados ao 
princípio das esferas separadas. As mulheres eram frequentemente expostas à violência 
masculina, em particular no ambiente doméstico; entretanto, era igualmente importante 
que elas fossem protegidas das arenas públicas, onde os homens submetiam-se uns aos 
outros à violência. (1993, p. 137)

As reclamações constantes sobre atrasos das refeições, desleixo nos cuidados com a casa e a 
prole poderiam configurar-se em “motivos” suficientes para os homens agredirem as suas parceiras, 
infligindo uma violência que costuma ser potencializada a partir do uso de bebida alcoólica. Dessa 
forma, no entendimento das componentes da Equipe Multidisciplinar do Juizado, a causa central da 
violência doméstica seria o “machismo”. A dependência química em nosso meio social, por sua vez, 
é compreendida sob diferentes pontos de vista, quer seja pelo viés sociocultural, ou pela via da saúde 
pública. Os entrevistados demonstraram os seguintes posicionamentos sobre o problema do uso nocivo 
de álcool e outras drogas: 
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Acho que ainda não se entende mais o vício como sendo uma questão moral, de caráter, 
tem vários fatores nisso. Aqui, quando a gente conversa sobre isso, a gente esclarece 
aos homens e às mulheres, o que já ajuda para que esse novo olhar aconteça. (Psicóloga, 
agosto 2011)

Atualmente se vê essa questão com mais parcimônia, como doença, um problema social 
que tem que ser trabalhado. […] Eu acho que, na área jurídica, existem novas leis que 
distinguem o usuário de álcool e drogas, os viciados, e os verdadeiros responsáveis por 
este câncer social, que são os traficantes. (Representante de AA, julho de 2011)

Acredito que, apesar da dependência química ser uma doença, entende-se que ela também 
não pode ser colocada como o mal da história e o usuário apenas como vítima, mas sim, 
que se deve responsabilizar o usuário pelos atos cometidos, dando-lhe, contudo, nos 
casos de delitos menores, a oportunidade de fazer um tratamento e essa ser sua pena, 
como é o caso da Justiça Terapêutica […] O problema de drogas é questão de saúde 
pública e precisa haver um maior direcionamento de programas governamentais para 
essa questão, a fim de barrar ou diminuir o consumo dessas substâncias, pois o que 
se percebe é o contrário: está havendo um aumento no consumo dessas substâncias e, 
consequentemente, um grande desgaste ou mesmo completa desestruturação das famílias. 
(Psicóloga, agosto de 2011)

Eu acredito que esse problema pode envolver muitas coisas. Por exemplo, papai nunca 
bebeu. Eu não tinha nenhum motivo para beber e comecei a beber, e eu até acredito que 
possa ser também coisa do organismo. Tem também o problema social, que você começa 
a se envolver com certas pessoas e começa a beber aos poucos […] eu dizia que parava 
na hora que eu quisesse, mas não é bem assim. O alcoolismo é crescente e não tenha 
dúvida que não é bom. (Membro de A.A., setembro de 2011)

Como se observou nos depoimentos, a dependência química possui diferentes significados. 
Deixa-se, portanto, de atribuir somente o fator da problemática social, tão comum no discurso oficial. 
Porém, nota-se que a dependência está, cada vez mais, sendo compreendida como uma doença, o 
que, por outro lado, não deveria eximir de culpa quem pratica o comportamento delituoso. Daí que 
se estabelecem discursos contraditórios sobre as suas causas e responsabilidades pela diminuição de 
sua incidência, considerando o papel do Estado, da família e do próprio usuário por sua recuperação.

A temática da violência doméstica e o uso de álcool é, talvez, o objeto que gere maior discussão 
entre aqueles envolvidos no assunto. Para os entrevistados, o uso de álcool está diretamente envolvido 
com a violência doméstica, sendo acrescido também valores culturais e atitudes machistas. Dessa 
forma, o álcool interfere nas relações familiares como sendo um agente potencializador da violência. 
Conforme os entrevistados:

[…] mesmo quando o agressor comete a violência sob o efeito de álcool e droga, não se 
vislumbra o uso dessa substância como uma causa para essa violência, até porque não é 
raro encontrar casos em que o agressor comete o delito sóbrio. Ademais, percebem-se questões 
materiais e conflitos emocionais e familiares como desencadeantes dessa violência, porém 
a maioria vincula-se à percepção que coloca a mulher como ser inferior ao homem […] 
O homem, por exemplo, agride a mulher por ela não ter feito o jantar, não ter lavado a 
roupa dele, por não ter cuidado bem do filho do casal, por sentir-se traído, por a mulher 
estar sentada na calçada quando ele chega, ou seja, tendo sempre uma questão de gênero 
levantada por eles como possível causa do evento violento. (Assistente Social, agosto 
de 2011)
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[...] a questão da violência é muito complexa né... Acho que parte de uma postura cultural, 
muitas vezes o homem ainda tem uma concepção do relacionamento com a mulher, como 
uma relação de propriedade. Então passa um pouco pela questão da mulher ainda ser 
um “objeto”, vamos dizer assim [...] Mas eu não diria quem consome uma substância 
é agressivo, quem consome álcool, potencialmente vai ser um homem agressivo, eu 
não diria isso, acho que não é tão determinante assim. Potencializa, mas não determina 
uma situação de violência, pois tem homens que ingerem álcool e não são violentos. 
(Psicóloga, agosto de 2011)

A partir dos depoimentos acima, nota-se que o álcool tem sua “parcela de responsabilidade” 
como um meio de combustão da violência nas relações afetivo-familiares; não como o responsável 
pela violência, mas como um potencializador que acaba insuflando os conflitos latentes, bem como 
também fazendo emergir com maior intensidade a personalidade machista e possessiva de alguns 
homens agressores.

Nesse sentido, o Programa de Justiça Terapêutica do Juizado, em regime de cooperação com os 
Alcoólicos Anônimos, surge como um meio alternativo de tratamento da violência doméstica/familiar. 
Seu objetivo principal é a diminuição do problema da violência doméstica relacionada ao alcoolismo, e 
não se restringe somente em aplicar a lei, sem que haja uma tentativa de restabelecer uma convivência 
familiar entre aqueles que acionam o Judiciário para arbitrar na esfera doméstica. Essa relação ocorre por 
intermédio de um “pacto de cooperação” entre o sistema judiciário e AA, sem qualquer tipo de relação 
formal. Segundo documento oficial de Alcoólicos Anônimos: “Talvez seja importante recordar que 
nossas tradições se referem a nós e não estão sujeitas aos regulamentos estabelecidos por instituições 
externas – cooperamos sem afiliarmo-nos” (ALCOÓLICOS ANÔNIMOS, 2008, p. 23).

Os homens condenados pela Lei Maria da Penha são encaminhados para frequentar algumas 
reuniões em grupos de AA próximos a seus locais de residência, portando um documento específico da 
justiça no qual o coordenador do grupo anota sua frequência ao grupo. Em média, devem frequentar 
6 meses de AA, ao menos uma reunião por semana. Mais adiante, esse documento será vinculado ao 
processo como prova de seu comparecimento às reuniões, ou seja, será considerado como prova de 
cumprimento da penalidade estabelecida pela Justiça. É importante ressaltar que a Justiça não obriga 
que o réu ingresse no AA e adote sua filosofia. Ele tem a faculdade de escolher se deseja a suspensão 
de sua ação penal ou frequentar grupos de apoio. Para ilustrar, seguem as declarações:

O objetivo da Justiça é apenas encaminhar essas pessoas às reuniões para que elas 
possam conhecer melhor a irmandade. No início, os companheiros ficavam com medo 
de que a Justiça estava obrigando os indivíduos a ingressar […] AA é um programa de 
identificação e não de obrigação [...] De uns 7 a 8 anos para cá a preocupação de nossas 
autoridades, principalmente na área jurídica, tem sido mais social, vendo o abuso de 
álcool e drogas como doença [...]. (Representante de AA, julho de 2011)

[...] a maioria frequenta AA, a maioria vai. Não vou dizer que eles vão satisfeitos, 
apenas vão, pois sabem que aquilo é uma determinação e vão mesmo, essa é uma 
forma de penalidade, uma forma de ajudá-los. Se eles não querem cumprir esse tipo de 
encaminhamento, a juíza talvez determine de outro meio, talvez trabalhos comunitários. 
Tudo vai depender do crime de que ele é acusado, se é ameaça, injúria, lesão corporal. 
Então a juíza vai entender qual a outra penalidade para ele. (Psicóloga, agosto de 2011)
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O Juizado tem um trabalho de realização de grupos de reflexão, onde são esclarecidas 
questões como o uso de álcool e drogas como elementos potencializadores da violência. 
Existem instituições de apoio a esses usuários e através dos encaminhamentos a 
esses locais estamos contribuindo para o rompimento dessas situações de violência e 
possibilitando uma reestruturação familiar quando esse vício é responsável por conflitos 
e problemas na família. (Estagiária de Psicologia, agosto de 2011)
[...] na realidade, quando eu recebi a ordem judicial, era pra mim ir ao AA e ao tratamento 
no CAPS. Eu fui ao tratamento no CAPS, para cumprir a ordem, ter a obrigação de 
cumprir a ordem judicial, mas garanto a você eu não precisava daquela parte do CAPS. 
Eu me identifiquei com o AA […] com a retirada do processo pela minha mulher eu 
senti como era, na realidade foi quando eu fui ver o valor da justiça, porque as besteiras 
que eu vinha fazendo. Mas eu fiz a minha parte também, quero agradecer a Deus. 
A Lei Maria da Penha foi fundamental, eu tive a oportunidade de não perder a família. 
(Membro de AA, setembro de 2011)

Todavia, o modelo da Justiça Terapêutica, precisamente no caso da violência doméstica, também 
apresenta algumas falhas, já que não há meios de controlar a efetividade do programa no caso analisado, 
ou seja, de identificar se os apenados continuam ou não consumindo bebida alcoólica como consequência 
de sua frequência às reuniões de Alcoólicos Anônimos. Tal ponto é objeto de análise, senão vejamos:

[...] uma pessoa do juizado recebe as frequências, para saber se eles estão frequentando 
o local. Agora, se eles pararam mesmo de beber, eu acredito que a gente não tem esses 
índices de acompanhamento, eu acredito que não, talvez até você pudesse conversar 
com ela (a juíza) para saber, pois ela é quem é responsável por esse controle. A gente 
precisa ter o controle se eles estão frequentando, como é uma ordem da juíza existe esse 
controle, agora saber se eles realmente pararam com o uso de substâncias, eu acredito 
que não. (Psicóloga, julho de 2011)
Na verdade esse controle não existe. AA não produz estatísticas de quem para de beber, 
nós não temos esse controle preciso. (Representante de AA, julho de 2011)

A relevância do programa Justiça Terapêutica se expressa pelos resultados, pois conforme a 
Equipe Multidisciplinar é baixo o número de reincidência dos agressores que passam pelo Juizado. 
Infere-se que tal fato se deve ao caráter educativo e terapêutico das penas impostas, que se desvia 
do intuito punitivo de segregar e afastar da convivência social o acusado, como ocorre na lógica do 
sistema carcerário. Por outro lado, para que se possa ter uma efetivação maior e resultados concretos na 
sociedade, o programa de Justiça Terapêutica precisa lançar mão de meios que possibilitem um maior 
controle dos apenados. Dessa forma, seria possível saber se eles realmente estão cumprindo aquilo 
com o que se comprometeram, ampliando o número de locais a que possam ser encaminhados os réus. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa de Justiça Terapêutica do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a 
Mulher da Comarca de Fortaleza representa um avanço no sentido de propiciar a homens e mulheres 
com problemas de dependência química uma via de recuperação que o sistema penitenciário não 
oferece. A possibilidade de transpor o universo da cadeia para a terapêutica importa a possibilidade 
de ampliar a utilização do Direito como meio de pacificação dos conflitos sociais. A substituição da 
pena privativa de liberdade pelo tratamento clínico, neste caso a socialização com outras pessoas em 
busca de recuperação do alcoolismo, como ocorre nos grupos de Alcoólicos Anônimos, pode ser de 
grande valia neste processo.
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No caso examinado, essa proposta de Justiça Terapêutica se revela promissora, devendo, 
paulatinamente, ser estendida a outros municípios do Ceará. Nesta pesquisa não foi possível aferir 
concretamente o sucesso do referido programa, o que demandaria tanto o uso de exames toxicológicos 
para atestar a interrupção do uso da substância pelos agressores, como também um acompanhamento 
mais extenso dos réus e suas famílias. Embora a iniciativa deste Programa tenha notável relevância, o 
fato da maioria dos entrevistados serem ligados ao Juizado também pode comprometer a objetividade 
das informações colhidas em campo. Constatou-se que a violência doméstica geralmente decorre de 
fatores culturais de dominação de gênero, sendo potencializada a partir do uso abusivo de álcool e 
outras drogas. A sobrecarga de trabalho no poder judiciário, somada às deficiências da rede pública de 
tratamento da dependência química, revelaram-se como sendo as maiores dificuldades para o melhor 
funcionamento do Programa. 
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RESUMO: 

Em face de uma maior preocupação com questões substanciais, decorrentes do reconhecimento 
da positividade de certas disposições constitucionais, discute-se a existência de limites a serem 
observados pelo legislador infraconstitucional na definição de ilícitos tributários e na cominação e 
graduação das respectivas penalidades. Como tais penalidades são um meio para que se atinjam fins 
constitucionalmente protegidos, não é possível definir como ilícita uma conduta quando isso não 
for adequado à consecução dos tais fins. Tampouco será necessária a penalidade quando existirem 
outros meios igualmente hábeis com que se atinjam os referidos fins. Finalmente, a penalidade, para 
ser válida, deverá ainda ser proporcional em sentido estrito, representando o prestígio aos valores 
constitucionalmente protegidos que justificam a sua aplicação sem incorrer, porém, em gravame 
excessivo aos demais valores igualmente caros ao texto constitucional. São exemplos de penalidades que 
não preenchem tais requisitos a prevista nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/96, as sanções repelidas 
pelas Súmulas 70, 323 e 574 do STF, bem como as multas aplicadas em caso de descumprimento 
de deveres meramente formais, em situações não tributadas, ou cujo tributo é devido e foi recolhido 
regularmente, mas que não obstante são calculadas de forma proporcional ao valor da operação realizada.

PALAVRAS-CHAVE: 

Multas tributárias; Confisco; Proporcionalidade.

ABSTRACT: 

In view of the existence of a greater concern about substantive issues, due to the recognition of the 
normativity of certain constitutional principles, this paper discusses the existence of limits to be 
observed by the legislator in defining tax offenses and grading the correspondent penalties. As such 
penalties are a means to achieve constitutionally protected purposes, it is not possible to legally define 
a conduct as unlawful when it is not appropriate for the achievement of these purposes. Nor it will be 
valid when there are other means equally appropriate to the achievement of those objectives. Finally, 
the penalty, to be valid, must be proportional in the narrower sense, so the prestige constitutionally 
protected values that justify their application does not imply excessive encumbrance of other values 
equally protected by the constitution. Examples of penalties that do not meet such requirements are 
the one provided in §§ 15 and 17 of art. 74 of Law 9.430/96, the penalties repelled by Precedents 70, 
323 and 574 of the Brazilian Supreme Court, and fines imposed in case of violation of formal duties, in 
situations in which the tax is not due, or whose tax is due and collected regularly, but that nevertheless 
is calculated in proportion to the value of the operation.
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Tax Penalties; Confiscation; Proportionality.
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1. INTRODUÇÃO

Questão de grande relevo diz respeito aos limites impostos à atividade do legislador 
infraconstitucional na definição dos ilícitos tributários e no dimensionamento das penalidades aplicáveis 
aos que os praticam. Dentro de uma mudança de paradigma no estudo do Direito, na qual os que dele 
se ocupam têm crescentes preocupações, também, com problemas de cunho substancial, de fato parece 
oportuno tratar das multas tributárias e de possível relação entre estas e os princípios consagrados pela 
Constituição Federal de 1988, postos sob a luz do princípio (ou postulado) da proporcionalidade. 
O tema é relevante, tem sido maltratado pelo legislador, e teve sua repercussão geral reconhecida pelo 
STF (RE 640.452). Acredito que isso justifica sua abordagem neste artigo.

2. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL PARA A IMPOSIÇÃO DE UMA PENALIDADE PECUNIÁRIA

Já faz algum tempo, o estudo e a aplicação do Direito passaram por uma importante mudança 

de paradigma, por meio da qual a Constituição assumiu posição de destaque e primazia.

Diz-se, de forma um tanto imprópria, que a partir de algum momento do século XX, momento 

em que no Brasil seria representado pela promulgação da Constituição Federal de 1988, os princípios 

jurídicos teriam sido expressamente positivados, passando a ter força normativa e a vincular juízes e 

legisladores. Em verdade, essa mudança de paradigma realmente aconteceu; a alteração, contudo, não 

se deu, propriamente, nos textos constitucionais1,  mas na forma de interpretá-los e aplicá-los. O que 

antes era visto como mera recomendação passou a ser tratado como enunciado normativo, dotado de 

força cogente, desenvolvendo-se toda uma metodologia para interpretar e aplicar tais normas.

Seja como for, é inegável que, a partir das últimas décadas do século XX, observa-se sensível 
mudança na forma como os problemas jurídicos são tratados pelos que se ocupam do estudo e da 
aplicação das normas jurídicas. Questões que antes eram tratadas à luz da lei, cujo conteúdo era 
eventualmente aceito, por ser o direito positivo, ou criticado, à luz de um direito natural, passaram a ser 
examinadas à luz da Constituição, notadamente dos princípios que, nela contidos, dariam fundamento 
para o texto legal correspondente. A crítica à lei, em vez de fundar-se no direito natural, passou a apoiar-se 
na Constituição, o que lhe confere maior objetividade, ou, pelo menos, melhores possibilidades de 
controle intersubjetivo. Por essa razão, muitos autores intitularam essa nova fase da teoria jurídica de 
“pós-positivismo”2 , fruto de uma síntese dialética entre as correntes juspositivistas e jusnaturalistas.3 

1 Leitura do art. 179 da Constituição de 1824, por exemplo, revela que seu conteúdo não era assim tão diferente do que 
hoje se acha contido no art. 5º da Constituição de 1988. Não obstante, embora nele se achasse prevista a necessidade 
de igualdade entre os homens, os que combatiam a escravidão, que existia sob a sua vigência, o faziam invocando 
o Direito Natural, e não o texto constitucional. Isso mostra que, como se está afirmando aqui, a mudança foi muito 
mais na maneira de ver os textos do que propriamente na redação destes.

2 Cf., v.g., BARROSO, Luís Roberto. “Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro – 
pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo.” In: _____________ (Org.). A nova interpretação constitucional. 
Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 2-47.

3 É o caso, por exemplo, de GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria processual da constituição. São Paulo: Celso 
Bastos Editor/Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 2000, p. 169, que associa essa “superação” ao fato de se 
admitir atualmente a positividade de normas com estrutura de princípio, pois com isso se estaria conferindo validade 
objetiva, ou positividade, aos valores.
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Não parece que tenha havido, de fato, superação do positivismo, ou do jusnaturalismo, tampouco 
do debate entre os partidários de tais correntes. A rigor, apenas subiu-se um degrau na hierarquia 
normativa, mas se continuou no âmbito do direito positivo. Tanto que os princípios, para serem aplicados, 
tiveram de ser reconhecidos como normas positivadas nas Constituições. Isso suscita a questão de 
saber como seria possível a dita superação, do antagonismo entre jusnaturalismo e positivismo, no 
caso de Constituições que expressamente consagrem princípios injustos, ou nas hipóteses de condutas 
que parecem adequadas para os membros de uma sociedade e absurdas para os de outra, exemplos 
aqui citados apenas para indicar a subsistência, só que em outro plano, das mencionadas correntes 
jusfilosóficas e do antagonismo entre seus partidários.4 

De uma forma ou de outra, o que importa é que, atualmente, se reconhece estarem positivados 
na Constituição princípios, assim entendidas as normas que apenas indicam a necessidade de se 
perseguirem objetivos, metas, fins ou propósitos, sem indicar os meios que deveriam ser empregados 
para tanto.5  São essas disposições, antes tidas como “meramente programáticas”, que hoje são vistas 
como dotadas de eficácia normativa, a vincular todos os poderes constituídos, notadamente juízes e 
legisladores.

Nessa ordem de ideias, por exemplo, se a Constituição impõe como objetivo a ser perseguido 
pelos que estão sujeitos às suas disposições, por norma com estrutura de princípio, a proteção ao meio 
ambiente (CF/88, art. 170, VI), não se tem aí apenas uma indicação de intenções sem valor normativo, 
como se consideravam, à época, as constantes do art. 179 da Constituição de 1824. De rigor, com a 
disposição constante do art. 170, VI, da CF/88, entende-se hoje que a Constituição está, indiretamente e 
a priori: (i) proibindo todas as condutas que agridem o meio ambiente; (ii) tornando obrigatórias todas 
as condutas que promovem, prestigiam ou protegem o meio ambiente; (iii) considerando lícitas todas 
as demais condutas, indiferentes à proteção ao meio ambiente. Assim, nesse exemplo, a imposição 
de multas pecuniárias, por meio de lei, encontraria fundamento na necessidade de se proibirem as 
condutas agressivas ao meio ambiente, servindo de sanção punitiva àqueles que assim se conduzissem.

A questão é que o texto constitucional não se resume ao art. 170, VI. Em seus demais dispositivos, 
a Constituição veicula muitas outras normas, algumas com estrutura de regra, outras com estrutura 
de princípio, as quais servem de limites ao alcance daquela que impõe a proteção ao meio ambiente. 
Dessa forma, não é possível proibir, literalmente, todas as condutas que de algum modo prejudicam 
o meio ambiente, punindo-as com severas sanções; tampouco seria juridicamente admissível tornar 
obrigatórias todas aquelas que de alguma maneira beneficiam o meio ambiente: com isso não seria 
possível atender à proteção à livre iniciativa, ou ao pleno emprego, à propriedade privada ou à própria 
liberdade individual. Daí a necessidade de tais mandamentos serem conciliados, o que só se obtém 
por meio do princípio, ou postulado6,  da proporcionalidade.

4 Nesse sentido: MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Fundamentos do Direito. São Paulo: Atlas, 2010, passim.

5 Para os vários sentidos em que a palavra “princípio” é empregada pela doutrina brasileira, e uma explicação de 
seu uso em termos semelhantes ao adotado no presente texto, confira-se: SILVA, Virgílio Afonso da. “Princípios e 
Regras: Mitos e equívocos acerca de uma distinção”, Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais, nº 1, 
janeiro/junho 2003, Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 607.

6 Humberto Ávila prefere o termo “postulado” para designar o que a maior parte da doutrina nomina como “princípio” 
da proporcionalidade, pois, a rigor, por meio dele não se prescreve um objetivo a ser perseguido na medida do possível, 
ou a promoção de um “estado ideal de coisas”, mas antes se estabelecem critérios para a aplicação de outras normas 
jurídicas. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, passim.
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O conteúdo do postulado da proporcionalidade e de suas subdivisões já foi examinado em 
muitos livros e artigos, o que, em princípio, tornaria prescindível seu trato aqui. Entretanto, como o 
que se pretende é demonstrar sua aplicabilidade à definição de ilícitos tributários e à graduação das 
penalidades correspondentes, pede-se licença ao leitor para, em poucas linhas, relembrarem-se algumas 
ideias básicas em torno do tema.

Sempre que a Constituição, por meio de normas com estrutura de princípio7, determina a 
promoção de um objetivo (ou de um “estado ideal de coisas”), entende-se que ela está a determinar a 
adoção de meios que sejam adequados, necessários e proporcionais em sentido estrito a essa promoção. 
O meio será adequado quando, de fato e efetivamente, conduzir ao objetivo perseguido. Será necessário 
quando, dentre os meios existentes e adequados, não existir outro que seja menos gravoso à promoção 
dos demais princípios igualmente prestigiados pela Constituição. Finalmente, será proporcional em 
sentido estrito quando, além de adequado e necessário, o emprego do meio em questão causar aos outros 
princípios, igualmente prestigiados constitucionalmente, impactos mínimos, justificáveis em face do 
maior benefício obtido com a sua adoção (os bônus justificam os ônus). É nesse último momento, da 
proporcionalidade em sentido estrito, que se realiza verdadeiramente a ponderação, aferindo-se se os 
prejuízos advindos da adoção do meio escolhido se justificam à luz dos benefícios por ele trazidos, 
ou por outras palavras, dando-se primazia à solução que implicar o menor sacrifício possível aos 
princípios envolvidos.

Note-se que esse juízo de proporcionalidade é feito por toda criatura racional, a cada instante, 
em maior ou menor intensidade, sempre que se avaliam alternativas a serem escolhidas à luz das metas 
ou objetivos que se pretendem atingir. Ao decidir sobre ir ou não a um compromisso social, sobre 
assumir ou não um encargo profissional, sobre faltar ou não à academia de ginástica, o sujeito avalia 
até que ponto isso seria adequado, necessário e proporcional em sentido estrito, em face das metas 
que elege para orientar sua vida e do peso que atribui a cada uma delas.

Um bom exemplo disso pode ser colhido na prescrição de um tratamento de saúde por um médico. 
Suponha-se que o paciente tem dores no joelho, e o ortopedista lhe pretende receitar um medicamento. 
Inicialmente, será o caso de verificar se o medicamento realmente produzirá efeitos sobre o joelho 
dolorido. Caso nenhum efeito produza sobre ele, não será atendido o quesito da adequação. Em seguida, 
o médico examinará se não existe outra droga ou tratamento (acupuntura, ginástica, fisioterapia...) 
igualmente eficaz para o tratamento do problema, mas que seja menos gravoso a outros valores a serem 
por ele igualmente respeitados (economia, conforto, saúde de outras partes do corpo etc.). Se há marca 
mais barata, não há motivo para receitar a mais cara. Se o paciente é uma criança, o tratamento será 
demorado e há xarope com agradável sabor de frutas, não há razão para receitar doloridas injeções. 
Se há versão sem efeitos colaterais, não há justificativa para receitar aquela que os têm. Trata-se, aí, 
do requisito da necessidade. E, finalmente, se apenas existe um remédio que cura o problema, caro e 
com severos efeitos colaterais (sendo, portanto, adequado e necessário receitá-lo, se se pretende curar 

7 Assim entendidas aquelas “imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de 
complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o estado 
de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção.” ÁVILA, 
Humberto. Teoria dos princípios. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 70.
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o problema), será o caso de verificar se esses efeitos colaterais não serão mais graves e danosos que 
a própria doença a ser combatida, sendo, portanto, preferível não remediá-la (proporcionalidade em 
sentido estrito). Se a única droga capaz de realmente curar as dores no joelho causará danos irreversíveis 
ao fígado, pode ser o caso de não a prescrever em absoluto, sendo preferíveis as dores eventuais no 
joelho a um problema hepático que pode conduzir à morte do paciente.

Na aplicação da proporcionalidade, para que se proceda ao controle da relação entre meios e 
fins na realização de princípios constitucionais não é diferente. Relativamente às multas tributárias, 
portanto, é preciso encontrar, na Constituição, o fundamento para a sua instituição e aplicação, vale 
dizer, a finalidade ou o objetivo a ser com elas alcançado. Esse fundamento parece contido em várias 
disposições esparsas, mas, de forma mais específica, é possível identificá-lo no art. 145, §1º, e no 
art. 150, II, dispositivos que consagram os princípios da capacidade contributiva e da isonomia.8  
Todos devem contribuir para o financiamento do Estado na medida de suas possibilidades econômicas, 
finalidade que evidentemente deve ser conciliada com outras normas constitucionais9,  mas que deve 
ser perseguida na medida do que for factual e juridicamente possível.

Nesse contexto, o contribuinte que oculta seus bens, adultera declarações, omite operações 
tributáveis etc., está realizando condutas contrárias ao mencionado objetivo. Trata-se, pois, de conduta 
reprovável, contrária a um valor objetivamente consagrado no texto constitucional, passível, portanto, 
de punição por parte do legislador ordinário.

O primeiro limite a ser observado, na perseguição desses objetivos – igualdade tributária e 
capacidade contributiva – por meio do estabelecimento de sanções aos contribuintes que os contrariam, 
é representado pela regra da legalidade. As infrações, e as sanções cominadas aos que as praticam, 
devem ser definidas em lei em sentido estrito. Trata-se, todavia, de limite meramente formal, que 
nada diz sobre quais condutas poderiam ser definidas como infração, nem de como as respectivas 
sanções podem ser estabelecidas e graduadas. É nesse controle, substancial, que assume importância 
o postulado da proporcionalidade.

Como a definição da infração e a cominação da penalidade são meio para se atingir o fim 
(tributação isonômica e conforme a capacidade contributiva), é preciso que o meio seja, de início, 
adequado a essa finalidade. Para tanto, será o caso de indagar: a conduta realmente pode ser considerada 
ilícita, por contrariar o objetivo buscado? Caso a conduta seja inócua relativamente ao objetivo buscado 
(bem como a quaisquer outros, igualmente perseguidos pela Constituição), não poderá ser considerada 
ilícita, nem ter à sua prática associada uma penalidade, pois isso não será adequado à consecução do 
objetivo que a justifica e lhe dá fundamento. Seria o caso, por exemplo, de lei que resolvesse punir 

8 Não se está dizendo, aqui, que isonomia e capacidade contributiva sejam equivalentes ou que se confundam. Não. 
A rigor, à luz do art. 150, II, da CF/88, os contribuintes em situação igual devem ser tratados igualmente, e aqueles 
em situação desigual devem ser tratados desigualmente, na medida de suas desigualdades. O problema, como se sabe, 
é saber qual medida deve ser tomada em consideração, quando da atribuição de tratamento desigual aos desiguais. 
Afinal, igual, ou desigual, segundo qual critério? A capacidade contributiva, nessa ordem de idéias, e um critério. 
Certamente o principal, mas não o único, eis que contribuintes podem ser tratados de forma desigual, não obstante 
tenham capacidade contributiva equivalente, à luz de considerações extrafiscais (v.g., ambientais).

9 Exemplificando, as pessoas devem contribuir conforme sua capacidade contributiva, mas os tributos devem ser 
instituídos em lei (art. 150, I), essa lei deve ser anterior aos fatos tributáveis (art. 150, III, “a”), ou mesmo anterior 
ao exercício em que esses fatos venham a acontecer (art. 150, III, “b”), e assim por diante.



DIÁLOGO JURÍDICO

118 HUGO DE BRITO MACHADO SEGUNDO

contribuintes por terem os cabelos grandes ou por usarem óculos. Mesmo amparada em lei em sentido 
estrito, uma penalidade assim não seria válida.10  Condutas irrelevantes, que em nada atrapalham a 
realização dos princípios a serem protegidos por meio da definição de infrações e da cominação de 
penalidades, não podem ser consideradas ilícitas, por evidente inadequação.

Podem ser citadas como exemplo de infrações inconstitucionais, por inadequação, as constantes 
dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/96, os quais consideram “ilícita” a apresentação de pedido de 
restituição ou de compensação que venha a ser indeferido, cominando ao contribuinte a penalidade de 
50% do valor solicitado.11  Veja-se: não é tida por ilícita, apenas, a apresentação de pedido de restituição 
eivado de “falsidade”, hipótese em que a multa é de 100% e que realmente deve ser considerada ilícita.12 
Na verdade, o problema é que mesmo o pedido formulado na mais inteira boa-fé, sem qualquer dolo, 
falsidade ou fraude, será punido com a multa de 50% pelo simples fato de ser considerado indevido, 
ou de ser indeferido. Trata-se de autêntica punição pela prática de uma conduta que nenhuma lesão 
traz às disposições constitucionais protegidas pelo estabelecimento de multas tributárias, pois se o fisco 
considera que o contribuinte não tem razão, nada o impede de indeferir o pedido. Aliás, a conduta tida 
por “ilícita”, no caso, configura o autêntico exercício de um direito constitucional por parte do cidadão 
contribuinte (art. 5º, XXXIV, “a”, da CF/88), o qual não é assegurado apenas àqueles que formulem 
petições consideradas procedentes pela própria Administração Pública.

Mas não basta que a sanção seja adequada, por ser a conduta que justifica sua aplicação realmente 
contrária à efetivação de um valor constitucionalmente protegido. É preciso, ainda, que a sanção seja 
necessária, à luz da inexistência de outros meios, igualmente adequados à proteção do princípio e 
menos gravosos aos demais princípios envolvidos na questão. Suponha-se, por exemplo, que a forma 
de cumprimento de uma obrigação tributária seja modificada, tornando-a até mais fácil e menos onerosa 
ao contribuinte. Em tal situação, para levar os contribuintes a cumprirem a tal obrigação, seria mais 
adequado informá-los da nova sistemática, de forma educativa, não sendo necessário estabelecer e 
aplicar desde logo uma multa se, pelo esclarecimento, resultado tão ou mais eficaz poderia ser alcançado.

Finalmente, deve-se verificar se a sanção imposta a uma conduta, além de adequada, por conduzir 
ao prestígio de valores constitucionalmente protegidos, e necessária, em face da inexistência de outros 
meios igualmente adequados e menos gravosos para se chegar a esse fim, é também proporcional em 
sentido estrito, vale dizer, se o gravame por ela representado (inclusive à efetivação de outros princípios 
constitucionais, como a proteção à propriedade) justifica-se à luz dos benefícios ou das vantagens 
por ela trazidas. Nessa ordem de ideias, uma multa pesadíssima representa gravame ao direito de 
propriedade, sendo de se observar se o dano causado pela conduta infratora é de tal gravidade que 

10 Tal lei, além de inadequada, seria também inválida por agressão à liberdade individual, vício até mais evidente, 
mas se mantém o exemplo, aqui, apenas para mostrar que a higidez da ordem tributária e o correto pagamento dos 
tributos devidos não poderiam ser invocados para justificá-la.

11 § 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de 
ressarcimento indeferido ou indevido. § 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) 
na hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito passivo. § 17. Aplica-se a multa 
prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no 
caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Dispositivos incluídos pela Lei nº 12.249, de 2010)

12 Afinal, nesse caso o contribuinte procura se locupletar às custas do Fisco, fazendo com que este acredite estar 
deferindo um pedido que considera procedente.
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justifique, para ser reprimido, a imposição de tamanho gravame. Uma multa assim tão alta até pode ser 

adequada e necessária, mas, pelo exagero (à luz da pequena gravidade da conduta faltosa) pode incorrer 

em inconstitucionalidade, por não ser proporcional em sentido estrito. Em exemplo caricaturesco, 

uma lei que impusesse multa de um milhão de reais aos contribuintes que atrasassem o pagamento 

do imposto no valor de mil reais seria inconstitucional, por desproporcionalidade. Para reprimir essa 

falta, que realmente é contrária aos princípios que justificam a imposição de multas tributárias, não 

seria necessário aplicar multa tão elevada. E ainda que se considere necessário, pois assim elevada 

a multa nenhum contribuinte se atreveria a praticar a infração, ela não seria proporcional em sentido 

estrito, pois a compressão por ela causada no direito de propriedade seria incomparavelmente maior 

que o diminuto incremento no prestígio aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva:  

o ônus não seria justificado pelo bônus13. 

Podem ser citadas como exemplo real de sanções desproporcionais, por causarem lesões 

excessivamente gravosas a outros princípios constitucionais, as chamadas “sanções políticas”, repelidas 

pelas Súmulas 7014, 32315 e 54716  do STF. Trata-se de meio indireto de cobrança que, a pretexto 

de punir o contribuinte inadimplente (o que, em princípio, seria legítimo, sendo a sanção um meio 

adequado e, às vezes, talvez até necessário), promovem desmedidas violações aos princípios do devido 

processo legal, da ampla defesa e do contraditório e da proteção à liberdade econômica, incorrendo 

em desproporcionalidade em sentido estrito17. 

3. INFRAÇÕES MAIS GRAVES, MULTAS MAIS PESADAS

As ideias explicadas no item anterior são a justificativa pela qual as penalidades, em geral, 

devem ser proporcionais à gravidade do ilícito que visam a punir. Afinal, se a restrição à liberdade ou ao 

patrimônio só se justifica porque o seu titular provocou gravame a outros bens juridicamente protegidos 

(liberdade ou propriedade de outras pessoas, boa-fé, meio ambiente etc.), então, por imposição lógica, 

a restrição à liberdade ou ao patrimônio deve ser proporcional a esse gravame. Trata-se de princípio 

geral de direito punitivo, conhecido e defendido há muitos séculos, e que orienta, ou deve orientar, a 

aplicação de sanções em geral, penais ou administrativas.

13 Nesse sentido, Maria Luiza Vianna Pessoa de Mendonça observa que “a máxima da proporcionalidade em sentido 
estrito exige que a ablação do patrimônio do infrator que decorrerá do pagamento da multa tributária seja proporcional 
ao ganho que terá o Fisco com o cumprimento da obrigação tributária, principal ou da obrigação tributária acessória 
pelo obrigado...” MENDONÇA, Maria Luiza Vianna Pessoa de. “Multas Tributárias – Efeito confiscatório e 
desproporcionalidade – tratamento jusfundamental.” In: FISCHER, Octavio Campos (Coord.). Tributos e Direitos 
Fundamentais. São Paulo: Dialética, 2004, p. 253.

14 Súmula nº 70/STF – “É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.”

15 Súmula nº 323/STF – “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

16 Súmula nº 547/STF – “Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 
mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”

17 Embora antigas, as tais súmulas tiveram seu teor confirmado pelo STF em momento mais recente, em julgamento 
no qual o tema das sanções políticas foi “revisitado” pela Corte Maior à luz da proporcionalidade: STF, Pleno, 
RE 413.782-8/SC, DJU de 03/06/2005, p. 4 e Revista Dialética de Direito Tributário nº 120, p. 222.
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Em relação às multas aplicadas no âmbito administrativo, aos que descumprem obrigações 
tributárias principais ou acessórias, os seus montantes são, não raro, proporcionais ao valor do tributo 
devido, ou da operação realizada. Parte-se da premissa de que não pagar tributo de valor mais expressivo 
é mais grave que não pagar tributo de valor reduzido, pelo que as sanções devem ser proporcionais 
ao valor não recolhido, o que, em princípio, é correto. Destaque-se, apenas, a circunstância de que o 
valor do tributo não recolhido é apenas um dos elementos a ser tomado em consideração, não sendo 
lícito deixar de lado aspectos como, por exemplo, o emprego de meios fraudulentos, a adulteração de 
documentos, o recurso a interpostas pessoas etc.

Nessa ordem de ideias, se um contribuinte atrasa o pagamento de um tributo, mas a operação 
correspondente foi contabilizada, e o débito foi declarado, a gravidade de sua conduta não é a mesma 
daquele que contabiliza a operação mas não declara a dívida, que tampouco pode ser equiparado àquele 
que sequer contabiliza a operação, fazendo, para tanto, uso de documentos fraudulentos. E, em 
sendo diversos os graus de gravidade dos ilícitos (que impactam, como se vê, de maneira diversa os 
princípios constitucionais pertinentes), diversas deverão, por igual, ser as penalidades aplicáveis.

O Supremo Tribunal Federal tem precedentes nos quais aplica às penalidades pecuniárias em 
matéria tributária essa exigência de proporcionalidade entre a pena e o ilícito praticado, eventualmente 
empregando a expressão “confiscatória” para designar a penalidade que não a observa, por incorrer 
em excesso. Inobstante, não se trata, a rigor, de aplicação da vedação ao confisco, contida no art. 150, 
VI, da CF/88, não só porque a disposição se reporta apenas a tributos, como porque estes, os tributos, 
não podem ser confiscatórios porque oneram situações que, em tese, são lícitas, tendo os contribuintes 
o direito de as continuar praticando, direito que seria malferido por um tributo excessivo. Tanto que a 
vedação ao confisco, mesmo se não positivada, poderia ser considerada uma decorrência da proteção 
à propriedade e à livre iniciativa, as quais seriam obstaculizadas se aqueles que licitamente a elas 
fizessem jus fossem a tanto impedidos por um oneroso tributo. Não é o caso das multas, que têm 
como pressuposto não o exercício de um direito mas a prática de um ilícito, sendo o seu propósito 
precisamente o de desestimular a sua prática.

O importante é que, embora possam (e devam) ser onerosas, para desestimular a prática 
dos fatos que ensejam a sua aplicação, as multas não podem ser desproporcionais, vale dizer, 
desmedidas em relação à gravidade desses mesmos fatos, ou ao dano que causam aos bens ou valores 
constitucionalmente tidos por relevantes.

Embora não seja fácil determinar quando essa “desproporção” começa a acontecer, estabelecendo 
uma linha de fronteira, isso não significa que não seja possível identificar casos nos quais essa linha foi 
evidentemente transgredida. Como em toda situação na qual há uma zona de penumbra ou de transição, 
pode ser difícil estabelecer o ponto exato em que a transição acontece, mas isso não impõe dificuldade 
a que se identifiquem casos situados claramente além dela. Por mais complicado que seja determinar 
quando termina o dia e começa a noite, durante o crepúsculo, não há dificuldade em afirmar que às 
23h00min já é noite18 . Do mesmo modo, marcar o fim da adolescência e o início da idade adulta não 
é simples, mas o é a identificação de um adulto (pelo menos no plano fisiológico) em um indivíduo 
de 35 anos.

18 Com exceção, naturalmente, das regiões do globo de elevada latitude (extremos norte e sul), durante o verão. Isso, 
contudo, não inviabiliza o uso do exemplo, se seu parâmetro for o anoitecer nas cidades brasileiras.
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É o caso de lembrar, aqui, o exemplo, usado na crítica às teorias da justiça de cunho idealista19, 
da sauna que começa a ficar muito quente, mas que tem o controle de sua temperatura situado do lado 
de fora. De uma pequena janela de vidro, as pessoas que estão dentro da sauna, já sufocadas pelo 
calor, pedem a outra, fora dela, que ajuste a potência, diminuindo-a. A pessoa do lado de fora, porém, 
recusa-se a atender ao pedido, afirmando que só reduzirá a temperatura no momento em que aqueles 
situados dentro da sauna definirem qual seria a temperatura ideal. O exemplo é bastante ilustrativo, 
e ajusta-se com perfeição ao estudo da (des)proporcionalidade das multas: não é preciso saber com 
absoluta precisão a partir de quando uma multa passa a ser desproporcional para que se identifiquem 
casos situados claramente além dele20. 

4. MULTA PROPORCIONAL AO VALOR DO TRIBUTO, QUANDO ESTE NÃO É DEVIDO 

Relevante, nessa ordem de ideias, é saber se são válidas as multas proporcionais ao valor do 
tributo, ou da operação, nas hipóteses em que o tributo tiver sido recolhido, ou, por qualquer razão 
(imunidade, isenção, não incidência etc.) não for devido. Na legislação não são raras multas assim, que 
são conhecidas como “isoladas”, geralmente aplicadas a contribuintes que descumprem obrigações 
acessórias, mesmo quando as principais são integralmente respeitadas.

No âmbito dos Estados-membros, a legislação do ICMS geralmente estabelece multas assim, 
punindo, por exemplo, o contribuinte que realiza operações com documentação “irregular”, às quais se 
aplicam penalidades proporcionais ao valor do tributo (mesmo que recolhido), ou da operação (mesmo 
que não tributada), o que leva contribuintes que pagam seus tributos e contabilizam suas operações 
(e as declaram ao fisco) a serem severamente punidos por terem usado o formulário errado, ou terem 
praticado equívocos no preenchimento da declaração (v.g., erro na digitação do CNPJ).

Parece claro, à luz do que foi explicado nos itens anteriores, que tais multas são desproporcionais. 
Em situações assim, a ofensa aos valores consagrados constitucionalmente, e que autorizam a imposição 
de multas aos contribuintes que descumprem obrigações tributárias, principais ou acessórias, se 
existente, não guarda nenhuma relação ou proporção com o valor do tributo ou da operação, tampouco 
podendo ser equiparada à lesão que se verifica quando o tributo não é recolhido. Quando muito, se 
realmente importante e relevante o deslize formal cometido, seria admissível a aplicação de multa por 
valor fixo, de pequena expressão21 , pois se o erro consiste na não colocação de um selo, ou no uso 
de formulário diverso do previsto, mas o tributo foi quitado, ou não é devido, a sua gravidade será a 
mesma em uma operação de R$ 1.000,00 e em uma de R$ 1.000.000.000,00.

19 Ver SEN, Amartya. The idea of justice. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2009, p. 104 e ss.

20 Argumentando nessa mesma ordem de ideias, o Ministro Pertence, no voto proferido no julgamento da ADI 551/
RJ (Rel. Min. Ilmar Galvão, j. em 24/10/2002, v. u., DJ de 14/02/2003, p. 58), esclareceu que essa dificuldade o 
recordaria “no caso, o célebre acórdão do Ministro Aliomar Baleeiro, o primeiro no qual o Tribunal declarou a 
inconstitucionalidade de um decreto-lei, por não se compreender no âmbito da segurança nacional. Dizia o notável 
Juiz desta Corte que ele não sabia o que era segurança nacional; certamente sabia o que não era: assim, batom de 
mulher ou, o que era o caso, locação comercial. Também não sei a que altura um tributo ou uma multa se torna 
confiscatório; mas uma multa de duas vezes o valor do tributo, por mero retardamento de sua satisfação, ou de cinco 
vezes, em caso de sonegação, certamente sei que é confiscatório e desproporcional.”

21 Cf., v.g., MACHADO, Hugo de Brito. Aspectos Fundamentais do ICMS. São Paulo: Dialética, 1997, p. 227.
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É preciso ter atenção à causa, ou ao fundamento da multa. Se ela é devida porque foi praticada 
uma infração, assim entendida a conduta contrária a um valor constitucionalmente protegido, 
o gravame por ela representado deverá ser proporcional à ofensa causada ao mencionado valor 
constitucionalmente protegido. O que passar disso não encontrará justificativa na ofensa, carecendo a 
exigência correspondente de amparo jurídico-constitucional.

Aliás, pode-se mesmo dizer que uma multa proporcional ao valor da operação, em hipóteses nas 
quais o tributo, em sendo devido, foi recolhido, não apenas não encontra fundamento nos princípios 
constitucionais que justificam o estabelecimento de obrigações acessórias e a imposição de multas aos 
que as descumprem. Além de não encontrar fundamento, a exigência de uma multa assim é contrária 
aos tais princípios, pois estimula o contribuinte inseguro quanto ao correto cumprimento de obrigações 
acessórias a tampouco pagar seus tributos; eis que, em sendo descoberto, a punição será a mesma22. 

Pode-se chegar a resultado equivalente à luz do princípio da igualdade, o mesmo que, por outro 
ângulo, justifica a penalização de contribuintes que não cumprem suas obrigações tributárias. É que, 
como se sabe, o princípio da igualdade não impõe tratamento idêntico a todos, mas tratamento igual 
àqueles em situação igual, e desigual àqueles em situação desigual, na medida de suas desigualdades. 
E, no caso de infratores, a medida de sua desigualdade, tanto em relação aos que nenhuma infração 
praticaram, como àqueles que praticaram outras infrações, é a gravidade do ilícito correspondente. 
Se o contribuinte “A” declarou o tributo e não pagou, o contribuinte “B” adulterou notas fiscais e 
não pagou todo o tributo devido, e o contribuinte “C” pagou todo o tributo devido mas se equivocou 
no uso de um formulário, no cumprimento de uma obrigação acessória, é, além de tudo, contrário 
à igualdade, tendo em conta a gravidade dos ilícitos como critério de descrimen, tratá-los todos da 
mesma forma, ou tratá-los de qualquer outra maneira que não lhes aplicando penas proporcionais à 
gravidade dos ilícitos praticados.

5. CONCLUSÕES

Diante do que foi explicado ao longo dos itens anteriores, pode-se concluir, em síntese, que:

a) as penalidades pecuniárias aplicadas pela Administração Tributária são um meio para 
concretizar fins constitucionalmente protegidos, a exemplo daqueles consagrados pelos princípios da 
capacidade contributiva e da isonomia;

b) como todo meio empregado na consecução de um fim, a penalidade pecuniária, em matéria 
tributária, há de ser adequada, necessária e proporcional em sentido estrito para a concretização dos 
princípios que lhe servem de fundamento;

c) a penalidade é adequada quando, por meio dela, efetivamente se coíbem ou reprimem condutas 
agressivas aos tais princípios. Padece de inconstitucionalidade por inadequação, nessa ordem de ideias, 

22 Cesare Beccaria, a propósito, no século XVIII já dizia que “... se dois crimes que afetam de modo desigual a sociedade 
recebem idêntico castigo, o homem votado ao crime, não tendo a recear uma pena maior para o crime mais hediondo, 
resolver-se-á com mais facilidade pelo crime que traga mais vantagens; (...) se for estabelecido um mesmo castigo, a 
pena de morte por exemplo, para aquele que mata um faisão e para o homicida ou aquele que falsifica um documento 
importante, logo não se procederá mais a nenhuma diferença entre esses crimes” (BECCARIA, Cesare. Dos delitos 
e das penas. Tradução de Torrieri Guimarães. 11. ed. São Paulo: Hemus, p. 61 e 62). É o caso: o contribuinte, sendo 
punido igualmente pelo descumprimento de mero dever formal, tendo recolhido ou não o tributo, logo não verá 
diferença entre essas condutas, restando estimulado a tampouco pagar seus tributos.
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a penalidade que tem por pressuposto a prática de ato que não agride nenhum bem juridicamente 
protegido, como é o caso da multa aplicável nos casos de legítimo exercício do direito de petição 
(Lei 9.430, art. 74, §§ 15 a 17);

d) a penalidade é necessária quando, além de adequada, não há outro meio, igualmente adequado, 
que atinja a mesma finalidade de modo menos gravoso aos demais fins igualmente prestigiados pela 
ordem jurídica, que com aquele, a ser alcançado com a multa, devem ser compatibilizados. Uma multa 
aplicada àqueles que se conduzam de forma realmente contrária a um objetivo constitucionalmente 
determinado é necessária quando não existem outras formas mais adequadas e menos gravosas de se 
atingir esse mesmo objetivo (v.g., o esclarecimento dos cidadãos, nas hipóteses em que se sabe que 
estes estão a infringir a lei por mero desconhecimento);

e) além de adequada e necessária, a pena, para ser considerada proporcional, há de atender 
ainda o requisito da proporcionalidade em sentido estrito, representando o prestígio aos valores 
constitucionalmente protegidos que justificam a sua aplicação sem incorrer, porém, em gravame 
excessivo aos demais valores igualmente caros ao texto constitucional. É contrária a esse quesito, por 
exemplo, multa de valor exagerado aplicada a contribuinte que praticou infração de pequena gravidade 
(v.g., deixou de recolher tributo declarado ao fisco, conforme restou decidido na ADI 551/RJ), bem 
como sanção que, a pretexto de punir o inadimplemento do contribuinte (o que poderia ser feito por 
outros meios), implica a paralisação de suas atividades e o afastamento dos princípios da ampla defesa, 
do contraditório e do devido processo legal, sendo essa a justificativa do teor das Súmulas 70, 323 e 
547 do STF;

f) nas operações não tributadas, isentas, imunes ou já tributadas por substituição “para frente”, 
bem como naquelas que, conquanto tributáveis, tiveram o tributo sobre elas incidente devidamente 
recolhido, não é possível exigir do contribuinte que descumpre obrigação meramente acessória multa 
proporcional ao valor da operação, ou do tributo (se devido fosse), pois não há relação entre o valor 
da operação e a gravidade do ilícito correspondente, que, se passível de punição, deve dar ensejo à 
aplicação de multa em valor fixo e reduzido.
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PADECENDO E TRANSFORMANDO A LEI NA VIDA E NO CORPO

(COM KAFKA)

L. A. W. IN MEMORIAM
      WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO* 

RESUMO: 

No presente ensaio preconiza-se o recurso a leituras encenadas dramaturgicamente da obra de Franz 
Kafka como um modo privilegiado de compreensão do direito e, em geral, da vida, em suas condições 
atuais, de intensa virtualização, a nos conduzir, por conseguinte, a uma extrema (e nefasta) negação 
da experiência sensorial, corpórea, imprescindível para que se possa vivenciar o drama da existência, 
encenado juridicamente, pela mobilização de sujeitos que o sofrem “na pele”, conhecendo-o assim 
verdadeiramente.

PALAVRAS-CHAVE: 

Juspoetica; Kafka; Teatralidade.

ABSTRACT: 

In this essay, it is recommended the use of staged readings dramaturgically the work of Franz Kafka 
as a privileged way of understanding of the law and, in general, in life, in its current condition, intense 
virtualization, lead us, therefore, the extreme (and nefarious) denial of sensory experience, body, 
essential so that you can experience the drama of existence, staged legally, by mobilizing individuals 
that feel it at first hand, knowing it so truly.

KEYWORDS: 

Juspoetica; Kafka; Theatricality.

I

O direito é visto, geralmente, como um mero instrumento técnico, de controle do comportamento, 
da conduta humana, sem concebê-lo também como tendo o ônus de se justificar, de fundamentar o que 
apresenta como válido, para além da simples referência a normas postas, porque é uma visão tecnicista 
do direito a que predomina. É preciso, então, implicar mais o sujeito encarregado da interpretação e 
aplicação das normas nesse processo, com sua vivência do drama que tem diante de si. A orientação 
que hoje, pelo direito, se fornece, para a conduta, em sociedades como a nossa, fundamenta-se no 
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simples fato de se fazer normas supostamente em obediência a outras normas, que já existem. Isso 
na medida em que nós, numa sociedade como a nossa, de uma maneira, digamos assim, bastante 
extraordinária na história da humanidade, não temos mais um vínculo estabelecido entre nós a partir 
de algo como a religião, tal como em geral tem se observado ao longo da história, no passado, e ainda 
hoje no presente, em sociedades ainda existentes e que se organizam de um determinado modo, que 
justamente não é o modo das sociedades como aquelas marcadas pela civilização ocidental do atual 
momento de sua história, em que se verificou a ruptura do vínculo tradicional entre o direito e uma 
esfera transcendente que o justifique. Esta esfera justificadora, por definição, há de ser transcendente, 
estar além (ou aquém) do que por ela se justifica, e neste sentido, logo pensamos, ser também de uma 
natureza religiosa, mas que pode não sê-lo. 

Tanto é assim que, por exemplo, no nosso passado, ou no passado desta civilização dita ocidental, 
o mais recuado, no seu passado greco-romano, esta instância transcendente foi a política, propriamente 
dita, enquanto a crença na superioridade da cidade, de cidades inicialmente gregas e, depois,  Roma; 
e na outra vertente, formadora desta civilização, na vertente judaico-cristã, a justificativa estava na 
transcendência, aí sim, da própria divindade: monoteísta, única, do Deus único, criador do universo, 
do homem e, portanto, das suas leis fundamentais também expressas muito bem no decálogo, nas dez 
normas dos dez mandamentos, dos decalogoi (δεκάλογοι), dos dez ditos transmitidos na tradição judaica 
por intermédio de Moisés e supostamente enviados por Deus. Então é curioso que nós terminamos 
produzindo na Modernidade a ruptura destes vínculos do direito com qualquer forma de transcendência, 
seja em termos estritamente religiosos ou em termos teológico-políticos. O direito está, digamos 
assim, tendo que se impor pelas suas próprias razões e a gente não pode considerar satisfatório que a 
estas razões não se acrescente alguma forma de convicção emanada daquilo que entendemos que se 
precisa prestar mais atenção atualmente, que é o próprio sentimento ou a sensibilidade dos que estarão 
sujeitos a estas ordenações, para que estas ordenações não sejam percebidas e, de fato, implementadas 
de uma maneira que desconsidera a dignidade própria destes sujeitos. E é aí que entendo tenhamos 
que desenvolver uma abordagem poética do direito. 

A Poética é uma disciplina filosófica que remonta a Aristóteles, em seu Tratado da Poética, 
portanto deste que é um dos autores do cânone filosófico padrão do pensamento ocidental, sendo 
que desta obra o que restou foi sobretudo a teorização sobre a tragédia. Penso que aí nós temos 
realmente uma chave para ser utilizada também para reavaliar o pensamento teórico, como um todo 
e, claro, igualmente do campo do direito, considerando aquela faculdade um tanto quanto desprezada 
tradicionalmente, que é a faculdade da imaginação. E em sendo, portanto, o direito tido como uma 
criação, tal como é próprio da nossa tradição, ou desta tradição que se tornou mundial, a tradição 
ocidental, naquilo que ela remonta também a sua outra vertente, além da grega ou greco-romana, que 
é a vertente judaico-cristã, aí nós temos a possibilidade justamente de uma “juspoética”, isto é, de uma 
concepção “creacional” do direito, do direito como um produto de uma criação que, se num primeiro 
momento é tido como de origem divina, atualmente, ou ao longo de um processo histórico, cortou ou 
perdeu este vínculo com esta origem, assentando-se no próprio homem a fonte criadora, produtora 
do direito. Ora, então o direito é “poiético” (em grego, poiesis, produção inovadora, por oposição 
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complementar a techné, a técnica, pela qual no máximo se aperfeiçoa o que já está dado) e, com o 
aumento da complexidade, tanto sua como também, correlativa e mutuamente, do meio social em 
que se insere, diria meu saudoso mestre dos estudos de doutorado na Alemanha, em Bielefeld, Niklas 
Luhmann, torna-se “autopoiético”. Ele se nos aparece, assim, como o resultado do emprego de um 
saber e de um poder de criação do homem e, não apenas de mera reprodução, como seria o saber da 
mera práxis, da técnica e da prática. Então é uma técnica-poética, diríamos, em termos gregos (techné 
poietiké). Porque nós sabemos que, infelizmente, em Roma a técnica e a arte se confundiram e se 
misturaram, inclusive numa palavra única que é ars, “arte”, e o direito terminou sendo associado mais 
ao aspecto técnico como ainda hoje o é, e menos a este aspecto, que eu diria ser o aspecto original, e 
aqui podemos reivindicar Vico, Giambatista Vico, como um dos pensadores que são tutelares, que são 
afiançadores desta ideia, quando remete à obra de legisladores, inspirados como artistas, a produção 
do direito em suas origens mitológicas. Ora, o que é um mito senão uma criação artística com este 
conteúdo, com esta conotação também religiosa, sobretudo a partir de um certo momento, com a 
influência maior da escrita – eu sou dos que privilegia a etimologia da palavra religio proposta por 
Cícero, de relegere, ou seja, reler, observando criteriosamente, doutrina previamente estabelecida por 
escrito. Então, a gente considera que é preciso pensar o direito novamente, eu diria, dessa maneira em 
que ele se associa a estes elementos essencialmente humanos, que são os elementos de ordem poética, 
ficcional, mítico, religioso, todos eles presentes na encenação teatral. 

II

Em uma das anotações em seu Diário, Kafka deixou indicado que escrever para ele seria como 
praticar um jogo com o leitor e consigo mesmo, a fim de se salvar da morte por este “recurso à arte” 
(Kunstaufwand), o qual permite ao autor vivenciar mais, em seu mundo artístico, do que na vida concreta, 
ao criar situações de possibilidades abertas, criando assim a sensação de poder realizar a constante 
transmutação (Verwandlung) que é inerente à vida. Contudo, para Kafka, no ato de escrever o autor 
transmutar-se-ia em alguém “morto em vida” – assim como Gregório Samsa, no espaço literário –, já 
que ele não vive em um mundo real, mas sim em um outro, mais agradável, por ser de pura fantasia1. 

Só nesse sentido é que caberia aquiescer com o dito saramaguiano, de que tudo o que não é vida 
é literatura, pois de outro modo maior razão teria a indígena Sarah Pataxó, para quem, em seu texto 
A literatura vem da raiz, “literatura é entender o amanhecer, acompanhar o entardecer e adormecer 
com o anoitecer; literatura é a vida com seus acontecimentos”, (pois) “já acordamos com a literatura: 
o dia, o sol, o vento, o canto de um pássaro, a história que minha mãe conta, o acordar do corpo, o 
olhar de uma criança, de um parente2”.   

1 Cf. Franz Kafka, “Tagebücher” 1910 -1923, MAX BROD  (ed.), in: Gesammelte Werke in Einzelausgaben, Frankfurt 
a.M./Hamburg: Fischer, 1954, p. 448 s. Para um maior desenvolvimento deste aspecto, v. Willis Santiago Guerra 
Filho, “Poder, Impotência e Morte na obra de Canetti e Kafka” in: “O Saco”. Revista Lítero-musical, nº 8/1, Fortaleza, 
1988, p. 34 s.

2 In: Revista Tabebuia: Índios Pensamento Educação. Belo Horizonte: Curso de Formação Intercultural de Educadores 
Indígenas do Núcleo Transdisciplinar de Pesquisas Literaterra – FIEI/UFMG, 2009, p. 166 s.



DIÁLOGO JURÍDICO

128 WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO

Em um dos “Aforismos” de Kafka, o de número 13, dentre os escritos entre 19 de outubro de 
1917 e 26 de fevereiro de 1918, em Zürau, na casa de sua irmã Otla, lê-se o seguinte: 

Um primeiro sinal de início do conhecimento é o desejo de morrer. Ein erstes Zeichen 
beginnender Erkenntnis ist der Wunsch zu sterben. Esta vida se mostra insuportável, 
uma outra, inatingível. Dieses Leben scheint unerträglich, ein anderes unerreichbar. 
Não se sente mais vergonha de querer morrer; pede-se para ser levado da velha cela, 
que se odeia, para uma nova, que se vai ainda aprender a odiar. Man schämt sich nicht 
mehr, sterben zu wollen; man bittet, aus de alten Zelle, die man haβt, in eine neue 
gebracht zu werden, die man erst hassen lernen wird. Um resquício de fé exerce aí sua 
influência, quando durante o transporte o Senhor por acaso passa pelo corredor, vê o 
prisioneiro e diz: “Este vocês não devem trancafiar de novo. Ele vem para mim”. Ein 
Rest von Glauben wirkt dabei mit, während des Transportieren werde zufällig der Herr 
durch den Gang kommen, den Gefangenen ansehen und sagen: “Diesen sollt ihr nicht 
wieder einsperren. Er kommt zu mir”.

Um dos principais especialistas em Kafka, Walter H. Sokel, em Simpósio comemorativo do 
centenário de nascimento do Autor, em 1983, realizado em Mainz, valeu-se desse aforismo para 
defender a tese, já sustentada anteriormente por Erich Heller e Harold Bloom, dentre outros, de ser o 
gnosticismo de onde Kafka obteve a inspiração para escrevê-lo, e especificamente aquele de Marcion, 
onde se encontra a metáfora da prisão cósmica em que o Deus (mal) criador deste mundo (mal) nos 
deteria, e o outro Deus, o bom, poderia nos libertar.

 Que espécie de conhecimento é este que começa quando se deseja a morte, e o que é isso, desejar 
morrer? Começando pela segunda indagação, há que se diferenciar o querer morrer do querer se matar, 
ou seja, a postura passiva de anelar a morte, por ter se tornado insuportável a vida, a “cela” em que 
se vive, mas sabendo que assim como não foi por decisão nossa que viemos à vida, também não nos 
é dado escolher sair dela – no máximo, podemos buscar ser transportados a uma outra mantendo no 
fundo a fé de, pelo caminho, por acaso, encontrar a salvação, a redenção –, em contraste com aquela 
ânsia de poder acabar com a prisão, praticando um último ato na vida, o de acabar com ela, como se 
ao invés de sermos dela, ela fosse nossa (eis uma noção de propriedade que está no cerne mesmo de 
nossa subjetividade, aquela em que ser proprietário é ter o poder de destruir o que se possui ou, como 
diziam os antigos romanos, disso poder “usar, dispor e abusar”).

 Já o conhecimento que dá sinal de começar quando se sente esse desejo de morrer ou, o que 
seria o mesmo, desejo de mudar de vida, de “cela”, que é também desejo de se pôr a caminho, de 
ser transportado, aventurar-se  – o qual tantas vezes aparece nos escritos de Kafka representado pela 
cavalgada, como nas narrativas breves (Erzählungen) “Desejo de virar Índio”, “A Partida”, “A Próxima 
Vila” (aliás, em uma anotação dos seus Diários, de 18/01/1915, Kafka refere-se a histórias suas, 
inacabadas, como cavalos, mas de circo, e o personagem de seu primeiro romance, o primeiro K, Karl, 
tem o sobrenome de Roßmann, que se pode traduzir como “homem cavalo”) –, esse conhecimento é o 
que, a um só tempo, faz com que se possa escrever, bem, de verdade, e igualmente, pela escritura (como 
pelas Escrituras?), conhecer, bem, de verdade, a si e ao mundo em que estamos presos, ainda que, às 
vezes, em regime de sursis – mais uma vez, nota-se como estamos impregnados, ontologicamente, de 
concepções jurídicas, tal como se fossem categorias transcendentais que delimitam nossa possibilidade 
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de sermos, o que também é um dos fios condutores (Leitmotiven) da obra de Kafka, presente de maneira 
exemplar nos dois romances da maturidade, O Processo, com o protagonista Joseph  K. que não sabe 
do que é acusado, e O Castelo, cujo protagonista, K., é um agrimensor que não consegue fazer valer a 
sua contratação (de resto, inexplicável mesmo, em uma sociedade que se organiza de maneira feudal 
em torno de um modo de apropriação do trabalho e da terra que não se coaduna com contratos de 
trabalho e divisão da propriedade).  Também na novela mais famosa, A Metamorfose, se tem uma 
situação de alguém repentinamente incapacitado para o trabalho que é sumariamente demitido (o que 
também se pode entender como sumariamente condenado, tal como em A Sentença), trabalho que lhe 
era insuportável, mas que fazia para sustentar a família, e sem que seus membros trabalhassem, ou 
seja, sem que tivessem obrigações com o mundo exterior. Ora, em todos os textos até agora referidos 
o desfecho, já desde o início prenunciado, configurado, é a morte do personagem principal – ou é a 
morte o personagem principal –, e que, a um só tempo, é e não é a do seu criador mesmo –  ou, a um só 
tempo, é e não é o seu criador mesmo –, o escritor, transfigurado em personagem e em personificação 
da morte, tendo aprendido a falar de si deixando de dizer “Eu”, para escrever “Ele” – Er, o título 
das “Anotações” (Aufzeichnungen), escritos imediatamente após os “Aforismos”, em 1920, após o 
diagnóstico condenatório, e que tanta correlação guardam entre si. “Ele”, o “je” (eu) que “est un autre” 
(é um outro), segundo Rimbaud, na literatura de Kafka será “K.”, “Joseph K.”, “Gregor Samsa”, o 
inseto d’A Metamorfose,  um outro K, por ser um Käfig, que aparece por diversas vezes nos esboços 
de Kafka, como naquele que se refere ao inseto que sai a passeio em busca de um passarinho... para 
devorá-lo, como o gato que devora o rato, na Pequena Fábula, sendo que agora o K é o gato (Katze). 

Eis que a literatura fornece essa possibilidade de experimentar o próprio desaparecimento, a 
própria morte, ainda em vida, fornecendo um poder que é de todo diverso daquele poder que, segundo 
Canetti (provavelmente inspirado em suas leituras e estudos de Kafka, de quem se reconhece ser um 
descendente espiritual e a quem considerava dentre todos e de tudo o que melhor conhecia a natureza 
do poder), é o poder do opressor, do “detentor de poder” (Machthaber), pois se a fonte deste poder 
seria a sobrevivência à morte dos outros, a do poder da literatura seria a sobrevivência à própria morte. 
Assim, enquanto uns se iludem com o poder que imaginam ter, por ter a vida de outros em suas mãos, 
ou mesmo por vê-la se acabar enquanto permanecem vivos, o escritor, ao produzir um mundo ilusório, 
assumidamente ficcional, tendo reconhecido sua impotência diante da vida e da morte, desejando a 
morte como parte da vida e, portanto, sem desejar acabar com a própria vida, adquire frente à morte 
uma posição de superioridade – de soberania, diriam Bataille e Blanchot, conscientes da relação de 
origem, genealógica, que guarda uma tal noção com a instância suprema  onde se situa a própria 
divindade, o “Senhor” (der Herr) do Universo (e Her/r/mann, vale lembrar, era como se chamava o 
pai de Kafka, o “senhor/homem”, que personificava para ele essa instância de poder opressor, contra 
quem e contra o que escrevia).  

Viver contente, para um mortal, só será verdadeiro se estiver(mos) pronto(s) também para 
morrer(mos) contente(s), sem se considerar injustiçado por ter de morrer, pois também não tinha – e 
nem tem – de viver. Mas para quem, como Kafka, conforme diversas vezes declarou ou escreveu em 
seu Diário, a sensação era de ainda não ter propriamente nascido, vindo à vida, para então poder, 
também, morrer, a literatura dava essa possibilidade, de encenar a morte injustificada dos que não 
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estão propriamente vivendo, dos que, como ele, não chegam a viver de verdade, mas que, à diferença 
dele, não sabem disso, e se revoltam – isso, em geral, na sua ficção, pois, na realidade, a tendência é 
a se conformarem, como se encontrava conformado Gregório Samsa, antes de sua “transformação”, 
n’A Metamorfose (Die Verwandlung, isto é, “A Transformação” ou “Transmigração”, considerando 
que Wandlung é “migração”).

Em se tratando da produção literária de Kafka, estamos diante de obra que como poucas vem se 
prestando a tantas interpretações, e das mais diversas conotações, além daquela estritamente literária: 
religiosa, política, psicanalítica, jurídica, filosófica etc. Isso pode ser explicado, como o faz Gershom 
Scholem3,  pelo enraizamento profundo de Kafka na tradição do misticismo judaico, o qual, sem negar 
o significado transmitido pelas autoridades, procura revelar novas e infindáveis camadas de significação 
da palavra escrita em nome do Infinito.

Dentre esses textos, merecem destaque os textos curtos, as Erzählungen, como aquelas antes 
referidas, muitas com apenas um pequeno parágrafo – como é o caso da maravilhosa “Desejo de virar 
Índio”4 –,   mas de grande densidade cognitiva e, também, teatralidade, tanto que o consagrado filósofo 
e crítico literário, Walter Benjamim – um dos primeiros a reconhecer o valor dessa obra, juntamente 
com seu amigo há pouco referido, Gershom Scholem –, os denominou de “contos de fada” (Märchen) 
para cabeças dialéticas. E nesse mesmo texto, publicado por ocasião da primeira década de falecimento 
de Kafka, Benjamin anota que toda sua obra “representa um código de gestos, cuja significação não é 
de modo algum evidente, desde o início, para o próprio autor; eles só recebem essa significação depois 
de inúmeras tentativas e experiências, em contextos múltiplos. O teatro é o lugar dessas experiências”. 
De fato, a fortuna crítica posterior identificou no teatro iídiche, que Kafka tanto admirava, a origem 
dos gestos e posturas que retrata em sua obra: gestos curtos, enfáticos e reiterativos, o canto monótono, 
os ruídos súbitos, a situação do ator em relação à plateia, esforçando-se para ser aceito e prestigiado, 
por exemplo. No texto da palestra que proferiu sobre o teatro iídiche, Kafka deixou registrado o que 
tanto o atraía nele, além do simples fato de ser como um templo da arte judaica, ao qual ele queria 
se devotar: lá havia “tudo reunido, drama, tragédia, canto, comédia, dança, tudo junto, (em suma) a 
vida!” (no original: “alles beisammen, Drama, Tragödie, Gesang, Komödie, Tanz alles beisammen, 
das Leben!”). Em uma anotação de 25 de dezembro de 1911, referida tanto por Deleuze e Guattari no 
livro que escreveram sobre Kafka, como, entre nós, por Enrique Mandelbaum5, nosso autor detalha 
as vantagens que o contato com o teatro iídiche e a literatura judaica o teriam mostrado no trabalho 
literário, incluindo a possibilidade de debater a oposição entre pais e filhos, como fará de maneira 
explícita na “Carta ao Pai”, que o especialista por último referido considera “um dos documentos 
mais importantes do século XX” (ib., p. 151), destacando passagens em que a queixa contra o pai se 
centra em sua falha na transmissão de orientações seguras, com base na tradição cultural em que se 
inserem – no caso, aquela judaica. 

3 A Cabala e seu Simbolismo, São Paulo: Perspectiva, 1978, p. 20, passim.

4 “E se ao invés fôssemos um índio, sempre pronto, montado no cavalo galopante, curvado no vento, sempre tremendo 
um pouco sobre o tremor do solo, até que deixássemos as esporas, pois não haviam esporas, até jogarmos fora os 
arreios, pois não haviam arreios, e quase não víssemos mais a pradaria diante de nós, com o capim cortado bem 
rente, já sem o pescoço do cavalo e sem a cabeça do cavalo”.

5 Cf. Franz Kafka: um judaísmo na ponte do impossível. São Paulo: Perspectiva, 2003, p. 144.
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Daí ser o sentido um dos temas centrais de sua obra, ou melhor, a perda dele, do sentido de 
nossas vidas, na vida moderna, com a perda das crenças tradicionalmente estabelecidas, e a nossa inútil 
busca de encontrá-lo, recuperando essa crença. Donde decorre o aspecto religioso que se encontra nos 
escritos de Kafka, e que seu primeiro editor, o melhor amigo, Max Brod, tanto enfatizava, por ser ele 
próprio um crente, enquanto Kafka, ao que supomos, até gostaria de ser, mas não conseguia, e quando 
escrevia deixava transparecer essa sua impotência fundamental, tentando transformá-la, pela escrita, 
em uma (nova) forma de poder. 

E eis que mencionamos uma palavra-chave, a palavra-título do texto mais conhecido de 
nosso autor: Transformação (“Metamorfose” – Verwandlung). Na verdade, na palavra original, não 
há referência à “forma”, como há em “metamorfose”, que deriva de “morphé”, “forma”, em grego, 
significando, portanto, justamente, “trans (metá) – formação (morphoseon)”. A tradução mais próxima 
da palavra original, “Verwandlung”, seria “transmigração”, pois “wandeln” é “migrar”. E esse é um tema 
recorrente em Kafka, o da emigração, abordado da maneira mais explícita em seu primeiro romance 
(?), América, mas também em textos centrais, como o Diante da Lei (Vor dem Gesetz), publicado 
autonomamente, mas que é colocado como uma explicação para O Processo, dentro deste que é talvez 
o mais conhecido dos romances de Kafka. E é nesse último texto que entendemos encontrar uma chave 
de explicação para a própria literatura de Kafka como um todo. Lá, um homem do campo emigra em 
busca de “entrar na Lei” – em busca de sentido, portanto – e esbarra diante da porta de entrada, inibido 
pela presença lá do que entende ser um guardião, a quem deveria solicitar a entrada “na Lei”, na luz 
(que brota da porta entreaberta). Trata-se de uma parábola e é essa a forma privilegiada de expressão 
de Kafka, ainda que empregada em sentido oposto ao que costuma ser empregada, que é o de transmitir 
uma “mensagem”, pois em Kafka a parábola expressa a impossibilidade de captarmos o sentido da 
mensagem, como fica bem evidenciado em textos seus em que fala de parábolas que misturam a ficção 
com a realidade (Von den Gleichnissen) e de mensagens que nunca chegam a seu destinatário (Eine 
kaiserliche Botschaft). Ora, ao final da “parábola” que foi contada a Joseph K., por um capelão, para 
explicar porque estava sendo processado sem saber a acusação, ficamos sabendo que aquela era a porta 
de entrada exclusiva do emigrante na Lei, o que nos permite supor ter ele se equivocado ao solicitar, 
formal e burocraticamente, sua entrada no lugar para onde pretendia emigrar, transmigrar, ficando, 
por assim dizer, a meio-caminho... 

Essa é a condição em que nos encontramos, de estranhos na própria casa, exilados na própria 
terra, expropriados da própria vida, alienados do próprio corpo, representada com toda clareza em 
A Metamorfose. Esse caráter “desterritorializado” da literatura de Kafka foi destacado pelo filósofo 
Gilles Deleuze, no livro que sobre ele escreveu, em parceria com o psicólogo Felix Guattari, no qual a 
classifica como uma literatura “minoritária”, enquanto produzida por alguém que pertence a um grupo 
minoritário, o qual não pertence, propriamente, ao corpo social maior no qual se encontra instalado. 
Daí o recurso quase judicial a uma escrita que postule uma admissão, pelo emprego da linguagem 
na forma escrita, o que a torna sempre, necessariamente, politizada, mesmo quando expressa, como 
é o caso do texto de Kafka, uma nostalgia por uma época mítica, pré-histórica, em que todos sabiam 
como se portar, sem que precisassem ser a isso constrangidos, por determinações legais, expressas em 
disposições escritas, que também se as houvessem não seriam mesmo sequer entendidas...
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Tanto o escritor Vladmir Nabokov como o mitólogo Roberto Calasso6,  ao se referirem a esse 
texto, destacam a presença ali de portas, uma para cada membro da família, que se fecham dentro da 
própria casa, e que entreaberta deixa ver por entre a fresta uma luz redentora, que vem da sala de estar, 
onde soa também uma música que em um estado transformado, transfigurado se pode apreciar como 
antes não se podia e nem se pode, no estado normal.

Quanto à classificação do texto como uma novela, se deve mais a suas proporções, pois se trata 
de uma narrativa como outras tantas daquelas curtas que nosso autor escreveu, mas que “cresceu”, 
“transformou-se”, não chegando ao ponto de se tornar tão grande como um romance, sendo que mesmo 
aqueles que se diz teria Kafka escrito não têm a natureza propriamente romanesca, se considerarmos 
que em obras assim somos informados de maneira mais acurada e completa sobre as circunstâncias 
que envolvem a narrativa e seus personagens, de molde a fornecer um quadro explicativo que, nas 
obras de Kafka, justamente, é que nos falta, como na própria vida, especialmente aquela desenraizada 
que levamos, ali onde a vida moderna é mais intensa, ou seja, nas grandes cidades.

É essa proximidade com a vida em seu fluxo normal descontínuo e enigmático, mesmo se banal, 
que aproxima o texto de Kafka daqueles que se produz contemporaneamente para o teatro. Daí em um 
seu famoso texto, publicado por ocasião da primeira década de falecimento de Kafka, Walter Benjamin 
anotar que toda sua obra “representa um código de gestos, cuja significação não é de modo algum 
evidente, desde o início, para o próprio autor; eles só recebem essa significação depois de inúmeras 
tentativas e experiências, em contextos múltiplos. O teatro é o lugar dessas experiências”. É que 
Kafka percebeu o quanto padecíamos da alienação do próprio corpo, por força das ideias, em que 
tendemos cada vez mais a nos tornarmos, deixando de ser reais, animais. O retrocesso à animalidade, 
apresentado no texto ora em exame, na verdade mostra-se como uma estratégia de recuperação da 
sensibilidade, diante das condições de vida brutais, brutalizantes, tal como são aquelas da vida em 
sociedade, especialmente ali onde ela se torna mais social, no sentido originário, jurídico, do termo, 
que remete a uma vinculação contratual, a qual se escolhe fazer e se faz sem maiores considerações 
do que aquelas resultantes de um cálculo de vantagens, sobretudo da expressão econômica, financeira, 
do negócio. É a negação dessa negação do ócio contra o que reage, corporalmente, a personagem da 
“metamorfose”.

 Outro aspecto fundamental a ser destacado está relacionado ao que se pode denominar de 
“consciência corporal”. Kafka percebeu muito bem nosso descolamento do próprio corpo. Daí haver 
tanto em sua obra animais em integração com os humanos, ou humanos transformando-se em animais – 
e vice-versa.  Isso implica uma recuperação daquela dimensão que foi esquecida, por influência da 
dominação política que se abateu sobre a Grécia e todo o mundo então conhecido – ou melhor, já em 
contato –, oriunda de Roma, reforçada posteriormente pela religião monoteísta, ainda mais repressiva, 
que se aliou ao Império Romano sob o qual padecera o seu fundador. Trata-se da dimensão corpórea 
da vida, que á a dimensão originária, pois é no corpo que se enraíza a consciência produtora dos 
pensamentos que formam a filosofia, assim como o que chamamos de “eu”.

6 K., São Paulo: Cia. Das Letras, 2006, p. 146 ss.
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O corpo, portanto, é hoje referente privilegiado da subjetividade, estando amplamente difundida 
a consciência de que não existe um “eu” que é separado da mente (seja lá o que ela for) e do corpo 
(esse outro desconhecido, apesar de ser, junto com a mente, o que mais próximos temos de nós, de 
nosso “eu” ou self). Essa ideia que ultrapassa o dualismo cartesiano e pensa o ser como unidade é 
um aspecto que faz parte do imaginário atual. Nas “bioidentidades”, o corpo é o lugar identitário por 
excelência, que substitui inclusive o lugar ocupado pela alma anteriormente. Tal afirmação parte do 
pressuposto da superação da distinção corpo/alma, ou seja, de que a experiência corporal é inseparável 
da construção do que for mental. Nesse sentido, todo benefício ao corpo é de se afirmar como condição 
imprescindível para a vida e sua compreensão, posto que ele é a face aparente da essência do ser.  
Conhecer o corpo e a mente há de ser visto como fundamental para se ter uma experiência existencial 
significativa. O corpo é tido como um instrumento imprescindível para a ação do sujeito sobre si e sobre 
o mundo, mas ele não deve ser o único, até porque o corpo que temos nós não o temos propriamente, 
pois melhor seria dizer que nele estamos, uma vez que (1) não temos disponibilidade sobre ele, de 
onde nos advém necessidades como o sono e a fome, e também desejos ou mal-estar, tanto físico 
como psíquico; e (2) ele é formado e conformado na convivência com outros sujeitos e seus corpos, 
sendo dessa convivência que extraímos nossa concepção do que pode o corpo. Daí a importância de se 
propiciar uma aproximação entre corpos para constituir a experiência do sujeito coletivo que se forma em 
um corpo coletivo, a que se referia Lygia Clark, quando propunha experimentos artístico-terapêuticas em 
que os participantes poderiam se dissolver, dissolver o seu “si-mesmo” (self) em uma tal configuração. 

Uma das causas do fascínio atual pelo corpo é essa maleabilidade do eu. O corpo não é mais um 
destino, mas um acessório que pode ser modificado de acordo com o momento. Para muitos o corpo é 
uma representação provisória, um lugar ideal para testar coisas diversas sobre e para si. A personalidade 
é transformada em um kit, que tem o corpo como a peça principal da afirmação pessoal. Como afirma 
Le Breton7,  o corpo é apenas o suporte para compor uma identidade que é momentânea. Como não 
é possível modificar as condições existenciais, altera-se o corpo de muitas maneiras. O corpo passa 
a ser uma prótese para um sujeito que vive eternamente à procura de um traço significativo de sua 
personalidade. Nesses termos, mudar o corpo significa mudar a vida. O que se pretende, ao aproximar 
a filosofia e o teatro, por meio da literatura de Kafka, é justamente uma inversão desse processo, 
trabalhando no sentido da mudança das condições existenciais por meio de sua melhor compreensão, 
graças a uma experiência coletiva de encenação.

O modelo do homem metamorfoseado, antevisto por Kafka, oferece uma alternativa de 
identidade para o sujeito que pode ser avaliada positivamente. As transformações corporais nesse 
caso não visam a uma forma única e ideal. É uma espécie de exercício de si, encaixe e desencaixe de 
peças diversas que possam trazer satisfação em dado momento. O problema desse modelo é se ele for 
levado ao extremo. Acreditar que é possível aparelhar o corpo de forma a não adoecer, não envelhecer 
ou não morrer é uma quimera, pelo menos para um futuro próximo. Por outro lado, as possibilidades 
de invenção de sujeito em relação ao corpo são restritas, pois esse é um referente concreto que tem 
alternativas limitadas de ação. Portanto, há contornos que não podem ser ultrapassados em relação ao 
corpo, e eles não devem ser ignorados.

7 Conduites à Risque. Paris: Presses Universitaires de France, 2002.
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 Há de se recordar, assim, a origem violenta de toda proibição, tanto sagrada, como jurídica, que 
garante a vida em sociedade, sustentada pelo enfrentamento da morte. O incremento da violência na 
sociedade “pós-moderna” não poderá ser contido pelo reforço da proibição jurídica, mas antes por uma 
consideração das consequências psicológicas e sociais da secularização defendida pela ideologia oficial, 
donde se verifica uma ressacralização crescente das relações fora das instituições religiosas, ou seja, 
em seitas ou “tribos” (Maffesoli)8.  Seja como for, fica registrada a origem violenta de toda proibição, 
tanto sagrada, como jurídica, que garante nossa vida em sociedade, sustentada pelo enfrentamento da 
morte, ou, na fórmula consagrada por Roger Caillois9,  condição da vida e porta para a morte. 
                Em épocas passadas, a comunidade se mantinha íntegra pela referência a uma origem comum, 
sacramentada por mitologias, religiões ou mesmo, mais recentemente, por mundividências filosóficas. 
No presente, o predomínio do pensamento científico e o correlato processo de “desencantamento” do 
mundo, ao qual se refere Max Weber, minam as bases sobre as quais tradicionalmente se ergueram 
as diversas ordens normativas. A construção de novas bases pressupõe uma recuperação de nossa 
capacidade criativa de ficções justificadoras da existência e da coexistência, ao mesmo tempo em que 
estejamos cientes do caráter ficcional desse empreendimento, cujo resultado é a afirmação de valores. 
Para isso, vamos precisar de uma aproximação entre as mais diversas formas de criações desenvolvidas 
pelo engenho humano, entendidas assim como diferentes formas poéticas, a saber, para além da 
literatura propriamente dita, as artes, mitologias, religiões, filosofias e mesmo as ciências, bem como 
aquela dentre elas que nos sanciona mais severamente, do ponto de vista social, a conduta, a saber, 
o direito. Caberá ao direito, num tal contexto, solidificar essa invenção ou ficção coletiva, criando e 
estabelecendo valores, impondo-os mesmo, em busca de garantir as condições de manutenção da vida 
em comum, a vida humana.
               Afinal, somos uma ilusão de ser, pois apenas estamos, existimos, não somos realmente, já que 
ser é ser para sempre. Se somos, somos nada. É esse nada, esse vazio interior, que nos horroriza, por 
mais que o evitemos, quando com ele nos deparamos, ao pensarmos com radicalidade nossa existência 
e verificamos o que somos: não ser, mera existência.

Tudo o que se faz, pelo simples motivo de em assim agindo ter-se prazer – desde as coisas tidas 
como mais simples, desde comer e fazer amor, conversar e fazer amigos, até as mais sofisticadas, como 
a arte e a ciência, passando por aquelas em geral condenáveis moralmente, como a busca da glória, 
do poder, de dinheiro, drogar-se, cometer crimes – não passa de tentativas vãs de ocultarmos de nós 
mesmos nossa falta de ser, preencher ou ornamentar o vazio fundamental que somos nós: negar isso, 
eis o mal radical. 

O sofrimento de existir é considerado melhor do que o nada de não existir. Mas se constatamos 
que existindo já somos esse nada? Eis o fato aterrador que a todo custo se tenta escamotear, por não 
assumi-lo com todas as suas consequências: o de que nós não existimos sempre nem existiremos para 
sempre. Por que este que nos parece o estado normal, o de não existência, que é o estado de ser, assim, 

8 Cf., deste A., a respeito, de último, A República dos Bons sentimentos, trad. Ana Goldberger, São Paulo: Iluminuras/
Itaú Cultural, 2009, esp. p. 99 e seg.; v. tb. G. Balandier, “Antropologia e crítica da modernidade”, in: id.,  
Antropo-lógicas, São Paulo: Cultrix/EDUSP, 1976, p. 258 s.; G. Marramao, Poder e Secularização, São Paulo: 
EDUNESP, 1995.

9 Cf. El Hombre y lo Sagrado, 2. ed., México: Fondo de Cultura Económica, 1996 [1939]: cap. V, p. 147 ss.
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definitiva e eternamente, é o estado considerado excepcional e associado ao mal? Em ética, o bem não 
é a regra e o mal, a exceção? Estar vivo não é uma exceção? Então por que esta consideração a priori 
de que estar vivo é que é bom e não estar vivo, mau?  Sofremos nessa vida e, em grande parte por 
isso mesmo, também fazemos outros sofrer, quando poderíamos muito bem usufruí-la, sofrer menos, 
pois ela será tanto melhor se não lhe adicionarmos o sofrimento extra de buscar um modo de ser, de 
obediência rígida a regras universal e eternamente válidas, que pressupõe um estado de ser que nunca 
alcançaremos em vida, mas apenas após a morte: o de ser (ainda que seja nada) para sempre. Daí ter 
A. Badiou afirmado que a ética é niilista, por se basear na convicção de que “a única coisa que pode 
verdadeiramente acontecer ao homem é a morte”10,  o que a remete à inefabilidade do que é totalmente 
diverso, denominação ética de Deus, instância decisória da morte, onde se gera o mal: ética, “nome 
último do religioso como tal.11”  Eis a verdade fenomenal que temos diante de nós, sobre a qual 
silenciamos, e em razão desse silêncio, de não se falar nisso, não nos conscientizamos, propriamente, 
de nossa situação existencial em toda a sua precariedade – e beleza. A ética hoje requerida, portanto, 
não se refere a uma moral já pronta, mas àquela que efetivamente já temos e que confrontamos com 
a verdade fundamental de que toda moral é invenção coletiva, geral, e também, em certa medida, 
particular, individual, singular, feita para justificar nosso desejo de preservar-nos a vida, a nossa e 
a dos outros, mesmo sem que saibamos o porquê. Uma das reações a essa falta de sentido da vida é 
escrever a respeito, fazer literatura, sobretudo, modernamente, na forma do romance, reação de um 
ser humano individualizado, voltado para seu interior. Uma outra reação é aquela exteriorizada em 
comportamento de – e em – grupos, cujos membros se identificam entre si por seguirem os mesmos 
imperativos, indicando o sentido de como devem agir para tornar a vida significativa, que então pode 
ser a de justificá-la pela negação de grupos constituídos diferentemente, em obediência a outros 
imperativos.  Um confronto típico entre tais grupos é aquele que se dá entre os que continuam seguindo 
imperativos tradicionais, imemoriais – e que, em verdade, são mantidos pela preservação de uma 
memória coletiva –, com grupos que, justamente, perderam este sentido comunitário de vida, como 
são aqueles que se modernizam. A literatura como praticada por Kafka pode então ser vista como uma 
forma de reatar o sentido da vida coletivamente definido com base na transmissão de um legado de 
experiências do passado, quando uma tal coletividade sofre o ataque por parte de quem define o seu 
sentido da vida por uma promessa de melhoria, no futuro. Pode-se, nesse contexto, falar do conflito 
entre esses que fariam parte do que Paul Virilio chama de “povos esperançosos” com os que, desse 
ponto de vista, seriam “desesperançosos”: “O homem ocidental pareceu superior e dominante apesar 
de uma demografia pouco numerosa porque pareceu mais rápido”. Daí que a humanidade “tenderá 
a se cindir exclusivamente em povos esperançosos (a quem é permitido esperar pelo amanhã, pelo 
futuro: a velocidade que eles capitalizam dando-lhes acesso ao possível, isto é, ao projeto, à decisão, ao 
infinito...) e povos desesperançosos, imobilizados pela inferioridade de seus veículos técnicos, vivendo 
e subsistindo num mundo finito”12.  Ora, sendo o mundo, como o é finito, assim como nós mesmos, a 
esperança maior de sua continuidade e de nossa continuidade nele, enquanto espécie, estaria justamente 

10 Ĺ éthique. Essai sur la conscience du Mal, Paris: Hatier, 1993, p. 33.

11 Id., ib., p. 23.

12 Velocidade e Política, São Paulo: 34, 1996, p. 57, grifos do A.



DIÁLOGO JURÍDICO

136 WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO

na possibilidade de resistência contra o avanço de uma tal cisão: justamente em auxílio a essa resistência 
é que viria o testemunho dos que vão sendo excluídos, abandonados, por terem sido superados, em 
sua forma lenta de viver, mas consentânea com o ritmo de uma vida propriamente orgânica, pelos 
que vivem de acordo com um ideal técnico de superação de todo limite posto a esta forma de vida, tal 
como se realiza nas máquinas que produzem, mais duráveis – ou com durabilidade previsível –, com 
maior capacidade de armazenar informações etc. Uma literatura, digamos, “impactante”, como a de 
Kafka, então, é como um alarme que soa no momento em que seres humanos voltam-se contra outros 
que insistem em permanecer humanos, integralmente, – em “corpo e alma”, confrontados com a sua 
finitude –, negando-os e, com isso, denegando-se.   

 O que se trata, finalmente, na presente proposta de estudo do direito, é que se procure fazer uma 
experimentação exploratória desses limites, a qual possa reverter em benefício para os participantes 
do curso, pelo avanço do conhecimento sobre o mundo em que se vive e sobre si mesmo, de um modo 
que integre (ou reintegre) os aspectos intelectuais com aquele mais material, corpóreo, tendo como fio 
condutor a obra literária de Franz Kafka, lida devidamente, ou seja, como se lê peças teatrais, oral e 
coletivamente, e de preferência com uma direção dramatúrgica, “orfeônica”. Sobre isso fui convidado 
para fazermos um café filosófico em Buenos Aires, pelo meu inesquecível e fraternal amigo Luis 
Alberto Warat, cancelado, inicialmente, pela epidemia de gripe suína e, agora, definitivamente. Resta 
a fazermos ainda tudo o quanto for possível, impulsionados por essa ausência que nos co-move.
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RESUMO:

O presente artigo é parte de um estudo sobre a influência do Prouni – Programa Universidade para 
Todos – de concessão de bolsas de estudos a jovens de camadas empobrecidas e baixo estrato da classe 
média, a partir de um estudo de caso sobre a Faculdade Farias Brito – Fortaleza-Ce. O estudo objetivou 
compreender de que modo o programa influencia a vida dos alunos, sua ascensão profissional, social  
e familiar, além de caracterizar a rede de sociabilidades construída na FFB entre os alunos de modo 
geral. A pesquisa partiu de pressupostos teóricos sobre os direitos sociais previstos na Constituição 
Brasileira, as ações afirmativas como medidas de inclusão de sujeitos que historicamente estiveram 
fora das políticas sociais e aspectos da política de ensino superior. Para adentrar na dimensão 
“microscópica” das relações subjetivas e do cotidiano dos alunos Prouni, realizou-se grupos focais, 
observação direta, entrevistas e histórias de vida. Conclusivamente, os alunos Prouni matriculados 
na FFB têm estratégias diferenciadas em suas vidas discente e pessoal para concluir o curso superior. 
Percebeu-se os limites e as possibilidades de ser aluno Prouni, dentre eles as dificuldades de inserção 
em programas de estágios, relatos de preconceitos e, ao mesmo tempo, de superação. Dos alunos 
egressos, os depoimentos exitosos ressaltam o cumprimento dos objetivos do programa na mudança 
de vida e na ascensão social e familiar. 

PALAVRAS-CHAVE:
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ABSTRACT:

This article is part of a study concerning the influence of Prouni – University for All Program – that 
allows schoolarship for young people specifically those who come from impoverished and low middle 
class layers, from a case study concerning the Farias Brito College in Fortaleza-CE. The project 
aimed to understand how the program can influence the students’ life, their professional, social and 
family improvement besides understanding how do they socialize with the other students at College. 
The research arose from social law theories guaranteed by the Brazilian Constitution, the affirmative 
actions which are inclusion strategies for those who have historically always been left out of social 
policies. In order to go deep into a “microscopic” dimension of the Prouni students subjective relations, 
as well as on their daily routine, there were carried out group focuses, direct observation, interviews 
and life stories were told. Conclusively, the Prouni students registered at Farias Brito College have 
distinguished student and personal life strategies to concluding their higher education. It was realized the 
limits and possibilities to be a Prouni student, for instance, difficulty on internship insertion, prejudice 
reports, and even overcoming ones. From the aluminis hesitating testimonies highlight the successful 
accomplishment of the program’s goals related to the life’s change and social and family advances.
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Prouni; Affirmative Actions; Social Inclusion.
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo é parte de um estudo sobre o Programa Universidade para Todos – Prouni, 
do Governo Federal, que visa à inclusão de jovens provenientes de escolas públicas, de camadas 
empobrecidas e baixo estrato da classe média, em faculdades privadas, por meio de concessão de 
bolsas de estudo. A pesquisa objetivou compreender de que modo o programa influencia a vida dos 
alunos, sua ascensão profissional, social e familiar, além de verificar como se dá a sua inserção na 
rede de sociabilidades construída pelos alunos da FFB. A pesquisa partiu de pressupostos teóricos 
sobre os direitos sociais previstos na Constituição Brasileira; as ações afirmativas como medidas de 
inclusão de sujeitos que historicamente estiveram fora das políticas sociais e outros aspectos teóricos 
e metodológicos advindos das teorias sociológicas sobre sociabilidade, estratificação social, dentre 
outros. O estudo pretendeu ir além dos dados estatísticos do Prouni, compreendendo os efeitos da 
complexa rede em que os alunos se inserem quando ingressam no Ensino Superior. 

A motivação para a realização da pesquisa partiu da observação direta da realidade dos alunos 
Prouni em seu dia a dia na FFB. Em uma conversa com um dos bons alunos do Prouni do curso de 
direito da FFB:   

Professora, eu sou um sobrevivente, onde eu morava, éramos um grupo de meninos 
que brincava na rua. Somente eu e mais dois dos meus amigos ainda estamos vivos ou 
livres, os outros estão mortos ou estão presos. Os dois que estão vivos ainda moram 
no Palmeiras, são meninos bons, são esforçados, eles trabalham em um mercadinho do 
bairro como entregadores. (Informante da pesquisa)

O depoimento do jovem informante pode dar a dimensão dos efeitos da educação na vida 
pessoal e social de uma pessoa. Desse modo, as perguntas que instigaram a pesquisa possuem três 
dimensões. No plano socioeconômico: a educação pode contribuir para a ascensão social, já que a 
maioria dos jovens participantes da fase preliminar da pesquisa informou que seus pais possuem baixo 
grau de escolaridade, trabalham no setor informal ou em atividades com baixo rendimento?  No 
plano subjetivo: a educação significa a realização de um sonho pessoal, já que, na maioria das vezes, 
eles são os primeiros da família a alcançar nível escolar superior, “com diploma de bacharel”?  Nas 
redes de sociabilidade: como se dá as relações entre os alunos da FFB? Como a diversidade social e 
econômica se efetiva nas redes de sociabilidade?

As respostas a essas perguntas, nesta primeira fase da pesquisa, podem ser alcançadas por meio 
do diálogo teórico entre os diversos autores que discutam a questão do direito à Educação Superior as 
ações afirmativas e o enfoque das políticas públicas da Educação Superior. 

Os fundamentos do Prouni estão baseados em políticas afirmativas. Segundo Gomes (2001, 
p. 40) as ações afirmativas “são um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, 
facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação racial, de gênero e de 
origem nacional”. Essas políticas teriam como o principal objetivo “corrigir” as consequências da 
discriminação ocorrida no passado e assim fazer com que ocorra a efetividade do direito à igualdade 
de acesso a bens fundamentais. Já nas palavras de Vilas-Boas (2003, p. 29) “as ações afirmativas são 

medidas especiais e temporárias, tomadas ou determinadas pelo Estado, de forma compulsória ou 



DIÁLOGO JURÍDICO

139PROUNI COMO POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL: UM ESTUDO DE CASO NA FACULDADE FARIAS BRITO – FORTALEZA-CE

espontânea, com fim específico de eliminar as desigualdades”. Desse modo, pode-se dizer que as ações 

afirmativas são uma tentativa de reparação, que busca minimizar e corrigir as formas de discriminação 

ocorridas no passado para que no futuro haja igualdade em todos os setores da sociedade, pois essa 

política afirmativa tem tempo limitado. 

A pesquisa de campo se caracterizou pelo seu aspecto qualitativo. Utilizando técnicas de 

entrevistas e focos grupos, os depoimentos e histórias diversas foram interpretados para compor “a 

trama” que costura as relações entre os sujeitos na FFB. Desse modo, para o estudo de caso, pretendeu-se 

alcançar as dimensões do singular para refletir aspectos mais amplos do impacto do Prouni. 

2. PROUNI COMO POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL 

Para poder promover a inclusão social, o Brasil vem se utilizando das políticas afirmativas que 
têm como objetivo corrigir os direitos que foram negados a certos grupos sociais no decorrer dos anos. 
Entre estes, os negros, mulheres, idosos, deficientes, GLBT (gays, lésbicas, bissexuais e transexuais), 
população quilombola e outros que tiveram seus direitos sociais e humanos negados.    

De acordo com Renata Malta Vilas-Boas (2003), as ações afirmativas têm origem nos Estados 
Unidos, nação em que houve várias reivindicações dos setores da sociedade menos privilegiados, para 
que fossem eliminadas as leis segregacionistas. As ações afirmativas americanas visavam, sobretudo, 
corrigir “a legalização da discriminação” promovida pelo Estado durante séculos. A sua implementação 
adveio das lutas sociais. 

Na mesma direção, Sabrina Moehlecke (2002) ressalta que na década de 60 os Estados Unidos 
viviam um momento de luta para a democracia interna do país, observadas no movimento pelos direitos 
civis, o qual tinha com ideal a igualdade de oportunidades a todos. É a partir desse momento que o 
movimento negro aparece, sendo um dos movimentos mais fortes e com atuação nacional, tendo apoio 
de liberais e progressistas, ambos juntos para a busca da igualdade de direitos.

 

É nesse contexto que se desenvolve a ideia de uma ação afirmativa, exigindo que o Estado, 

para além de garantir leis antissegregacionistas, viesse também a assumir uma postura 

ativa para a melhoria das condições da população negra. Os Estados Unidos completam 

quase quarenta anos de experiências, o que oferece boa oportunidade para uma análise 

de longo prazo do desenvolvimento e impacto dessa política. (MOEHLECKE, 2002, 

p. 198 e 199)

Além de nos Estados Unidos, as políticas afirmativas estiveram presentes em diferentes 

experiências em outros países, como por exemplo, em países da Europa Ocidental, na Índia, 

Malásia, Austrália, Canadá, Nigéria, África do Sul, Argentina, Cuba, dentre outros. Com essa ampla 

implementação das políticas afirmativas em diversos países, surgiram várias definições do termo. 
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Para o entendimento de Bárbara Bergmann (1996, p. 7), ação afirmativa é:

planejar e atuar no sentido de promover a representação de certos tipos de pessoas – 
aquelas pertencentes a grupos que têm sido subordinados ou excluídos – em determinados 
empregos ou escolas. É uma companhia de seguros tomando decisões para romper com 
sua tradição de promover a posições executivas unicamente homens brancos. É a comissão 
de admissão da Universidade da Califórnia em Berkeley buscando elevar o número de 
negros nas classes iniciais [...]. Ações Afirmativas podem ser um programa formal e 
escrito, um plano envolvendo múltiplas partes e com funcionários dele encarregados, 
ou pode ser a atividade de um empresário que consultou sua consciência e decidiu fazer 
as coisas de uma maneira diferente.

Desse modo, após trazer alguns conceitos de ações afirmativas é importante fazer uma 
breve síntese das principais características dessas ações. O caráter especial, que tem como objetivo 
beneficiar um determinado setor da sociedade, setor este já discriminado no passado. A característica 
da temporalidade, que se dá pelo fato de as políticas afirmativas terem finalidade provisória, ou seja, 
não têm caráter permanente. As ações afirmativas podem ser determinadas pelo Estado, sendo também 
uma característica. E por fim, o caráter espontâneo significa dizer que não é obrigatório aos particulares 
aderirem a essas políticas instituídas pelo Estado. 

De acordo com o Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH 3 (2010), as ações 
afirmativas sugiram em um momento no qual foi verificado que não adiantava o Estado tentar combater 
os diversos tipos de discriminação, mas sim, tinha que agir mais energicamente, tratando de implementar 
políticas que reduzissem as desigualdades sociais para que assim pudesse efetivamente modificar o 
perfil desse grupo da sociedade. 

Resguardando um termo positivado na CF, art. 3º, inciso III, que fixa os objetivos do Brasil 
em “erradicar a pobreza e a marginalidade e reduzir as desigualdades sociais e regionais”1, desse 
modo, garantir a inclusão social é uma medida constitucional e independe de interesses políticos e 
governamentais; ressalta,  portanto,  o interesse da sociedade como um todo.

Conforme a ideia anterior, o Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH 3 (2010,  
p. 53) cita a importância das ações afirmativas como meio de efetivação ao combate às desigualdades:

O combate à discriminação mostra-se necessário, mas insuficiente enquanto medida 
isolada. Os pactos e convenções que intregam o sistema internacional de proteção dos 
Direito Humanos apontam para a necessidade de combinar estas medidas com políticas 
compensatórias que aceleram a construção da igualdade, como forma capaz de estimular a 
inclusão de grupos socialmente vulneráveis. Além disso, as ações afirmativas constituem 
medidas especiais e temporárias que buscam remediar um passado discriminatório. 

 
É a partir desse aspecto que se observa o objetivo das ações afirmativas, que é a concretização 

da igualdade de oportunidades, ou seja, a inclusão social. Desse modo, o Prouni é decorrente de um tipo 
de ação afirmativa, já que visa à efetividade do princípio da igualdade através da educação, garantindo 
o acesso ao Ensino Superior.

1 Grifos nossos.
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Segundo o site oficial do Prouni2, o programa tem como objetivo conceder bolsas de estudos 
para instituições privadas de educação superior, podendo essas bolsas ser parciais ou integrais. Para 
isso, o governo oferece isenção de alguns impostos às instituições que participarem do programa. Essas 
bolsas são direcionadas aos alunos concludentes de escolas da rede pública ou da rede particular, se 
forem bolsistas integrais; leva em consideração também o desempenho do candidato no Enem; além 
disso, a renda per capita familiar deve ser no máximo de três salários-mínimos.

No entanto, o Prouni se insere num debate nacional acerca do financiamento do Ensino 
Superior, no qual duas posições se evidenciam. Uma que admite o financiamento do Estado apenas 
nas instituições públicas de ensino superior, e que, portanto, critica o modelo do Prouni, e a outra 
que admite o financiamento público em instituições privadas, por meio de concessão de bolsas e de 
financiamento estudantil do FIES. É notório no pensamento dos críticos do Prouni a observância dos 
gastos públicos, bem como o destino destes ao setor privado. (APRILE, 2008)

O Plano Nacional de Educação ressalta a pressão pelo aumento de vagas e a necessidade de 
abertura a partir de critérios qualitativos e não quantitativos: 

A pressão pelo aumento de vagas na educação superior, que decorre do aumento 
acelerado do número de egressos da educação média, já está acontecendo e tenderá 
a crescer. Deve-se planejar a expansão com qualidade, evitando-se o fácil caminho 
da massificação. É importante a contribuição do setor privado, que já oferece a maior 
parte das vagas na educação superior e tem um relevante papel a cumprir, desde que 
respeitados os parâmetros de qualidade estabelecidos pelos sistemas de ensino. Há 
necessidade da expansão das universidades públicas para atender à demanda crescente 
dos alunos, sobretudo os carentes, bem como ao desenvolvimento da pesquisa necessária 
ao País, que depende dessas instituições, uma vez que realizam mais de 90% da pesquisa 
e da pós-graduação nacionais em sintonia com o papel constitucional a elas reservado.
Deve-se assegurar, portanto, que o setor público neste processo, tenha uma expansão 
de vagas tal que, no mínimo, mantenha uma proporção nunca inferior a 40% do total. 
(Plano Nacional de Educação, p. 66)

Utilizando as diretrizes das políticas sociais de ação afirmativa, o Prouni pode ser considerado 
política de inclusão social, pois permite a igualdade de direitos, promovendo a oportunidade de acesso a 
educação superior e a ascensão profissional, no entanto não há dados nacionais que possam comprovar 
sua eficácia, num panorama geral, como por exemplo, como se dá a inserção profissional do aluno 
egresso, de que modo a conclusão do ensino superior modifica a sua realidade socioeconômica. E no 
aspecto subjetivo, como essa inclusão é percebida nas relações interpessoais e no cotidiando das IES 
do Brasil.

2 <http://prouniportal.mec.gov.br>.
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Durante a realização da pesquisa percebeu-se a falta de dados nacionais, dados que favorecem 
o entendimento acerca dos indicadores socioeconomicos, da realidade vivenciada pelos alunos, e no 
nível mais singular, as situações específicas da vida acadêmica e cotidiana. Tentando ultrapassar a 
dimensão macro e estatística, o estudo proposto realizou estudo de caso numa IES de Fortaleza.

Segundo Gil (2002, p. 54):

O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências 
biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, 
de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente 
impossível mediante outros delineamentos já considerados.

A pesquisa iniciou-se em outubro de 2011, como parte das reflexões acerca do aniversário de 10 
anos da Faculdade, estando em fase de aplicação e análise do material.  Seguindo uma metodologia da 
estudo de caso, realizou-se pesquisa na Faculdade Farias Brito, com 40 alunos matriculados nos cursos 
de Administração, Direito e Ciência da Computação, selecionados aleatoriamente; 10 entrevistas com 
alunos egressos, além do uso da técnica observação participante.  Os alunos participantes do estudo 
são jovens de idade entre 18 e 25 anos. 

Por meio de aplicação de três seções de grupos focais, entrevistas e observação direta, foi 
possível adentrar no universo do cotidiano dos alunos, compreendendo as estratégias diferenciadas em 
suas vidas para concluir o curso superior, os limites e as possibilidades de ser aluno Prouni. A partir 
de entrevista com alunos egressos, foi possível compreender a eficácia do Prouni no cumprimento de 
suas metas. 

Os alunos do Prouni estão distribuídos nos mais variados semestres, e, especificamente, para 

esse estudo de caso, foram abordados alunos aleatoriamente, de semestres variados dos cursos da 

FFB. O fato da Coordenadora da pesquisa ser professora de alguns alunos selecionados facilitou o 

processo de escuta, já que a aproximação e empatia podem ser consideradas requisitos necessários 

para a abertura e o diálogo. É nesse sentido que a pesquisa trouxe os referenciais dos estudos de 

campo da antropologia, e, necessariamente, em seu bojo, o desafio de relativização. O exercício de 

“estranhar o familiar e familiarizar o estranho” foi necessário para que a pesquisa pudesse acontecer 
com objetividade. 

Para adentrar à lógica das sociabilidades, utilizamos procedimentos advindos da etnografia. 

A etnografia não é mera recolha de dados a serem posteriormente trabalhados: o que se 
observa é a forma como se ordenam as primeiras ordenações, se já obedecem a algum 
princípio de classificação, e, se não, se propõem algum, o que vai presidir e orientar esse 
primeiro olhar é o do senso comum. (MAGNANI, p. 16)



DIÁLOGO JURÍDICO

143PROUNI COMO POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL: UM ESTUDO DE CASO NA FACULDADE FARIAS BRITO – FORTALEZA-CE

É nesse sentido que as categorias analíticas não são estanques, como se fossem caixinhas a ser 
preenchidas pelas teorias; ao contrário, no estudo etnográfico elas emergem com a observação. 

Mesmo com autorização dos participantes de publicar seus depoimentos, no corpo do artigo 
seus nomes serão fictícios no intuito de garantir o anonimato. A aceitação dos alunos na pesquisa foi 
espontânea, trazendo para estes reflexões sobre sua vida acadêmica e pessoal. É nesse sentido que 
podemos perceber um aspecto relacional encontrado em referências metodológicas do tipo “pesquisa 
ação”, “estudos colaborativos”. 

4. OS ACHADOS DA PESQUISA

4.1 A FACULDADE FARIAS BRITO: O EXERCÍCIO DE OLHAR COMO UM ESTRANGEIRO

Os resultados aqui apresentados são os da primeira parte da pesquisa, que encontra-se em 
andamento. É parte da observação e de aplicação de grupos focais que possibilitam “desvendar” o 
sentido dado pelos sujeitos da pesquisa. Encontramos, desse modo, uma rica possibilidade de estudo 
de caso na FFB. 

A Faculdade Farias Brito é uma Instituição de Ensino Superior que tem como mantenedora 
a Organização Educacional Farias Brito, atuando na educação em Fortaleza há 77 anos. A FFB foi 
autorizada em 2001 com os Cursos de Administração, Direito, Ciência da Computação e em 2007 foi 
autorizado o Curso de Marketing.  

A Faculdade encontra-se em 2012 com 984 alunos matriculados e 140 alunos Prouni. 

Foi no gesto do olhar que pudemos perceber aspectos da cultura organizacional e acadêmica 
da FFB, no exercício de olhar como um estrangeiro. Um olhar de dentro, de perto, como diz Magnani 
(1996), deixando-se impregnar pelos sentidos e estímulos visuais. 

Nas paredes, vimos os flanelógrafos com as notícias, as convocações em editais, os anúncios de 
cursos etc. No segundo andar, especificamente no Curso de Direito, pôsteres (do tipo baner)  expostos 
na parede anunciam as conquistas de dois ex-alunos beneficiados do Prouni. Em ambos os casos por 
terem vencido concurso de artigos científicos. 

Nos corredores do primeiro andar, no Curso de Administração, os alunos parecem ocupar os 
bancos num gesto de descontração e descanso. Cena que se repetiu no segundo e terceiro andar, cursos 
de Direito e Ciência da Computação, respectivamente.

Os balcões de atendimento parecem convergir muito mais do que o atendimento burocrático de 
informações, editais, pastas, protocolos e papéis. Percebemos significativamente relações, conversas e 
encontros. Seja nos risos, declarações de aborrecimentos, o balcão pareceu, às vezes, um confessionário 
polifônico, um entremeio entre o Coordenador, que legitimamente atende e resolve as demandas, e o 
exterior, com os alunos sempre ávidos por uma escuta.

A cantina da FFB tem a configuração de uma praça, e, talvez por isso, é o lugar do encontro por 
excelência. Nas mesas da cantina, os alunos constroem redes de sociabilidade. Namoros, amizades, 
rodas de conversas, reuniões diversas nas mesas redondas distribuídas no pátio. É nele que acontecem 
alguns eventos dos cursos.  Como espaço dos transeuntes, o pátio é passagem obrigatória aos andares 
superiores onde funcionam várias salas de aula.
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O Espaço da Palavra, localizado no andar térreo, é uma grande sala de aula. Configura-se como 
um auditório onde se realizam palestras, cursos diversos, defesas de monografia entre outros eventos. 
Nele, o sentido da palavra pode ser compreendido para além da visão normativa. A palavra é instrumento.

Observando o burburinho dos alunos na cantina, nos corredores, nas filas da xerox, nos 
balcões de atendimento das secretarias dos cursos, não podemos distinguir os alunos beneficiados do 
Prouni, alunos com FIES  e os demais alunos matriculados. São todos alunos. A distinção acontece, 
no entanto, nos gestos miúdos, advindos de suas experiências de vida e seus deslocamentos e trajetos 
até a Faculdade. É nas relações interpessoais entre professor e alunos e entre os colegas de turma que 
a dimensão singular vai emergindo e as diferenças vão pontuando-se.

4.2 RELATOS DOS GRUPOS FOCAIS

Durante o trabalho com os grupos focais, algumas perguntas foram pontuadas no intuito de gerar 
uma discussão e, ao mesmo tempo, uma “resposta” da maioria do grupo. O debate se inicia como o 
depoimento de cada um, gerando uma reflexão acerca do assunto. De modo sistemático, as questões 
surgidas nos grupos focais foram as seguintes:  

Por que escolheu a FFB?

Pela referência do nome da Organização Farias Brito; Muitos pretendiam cursar na UFC, 

mas com a pontuação obtida no Enem, não conseguiriam entrar nos cursos que desejavam, por isso 

escolheram uma faculdade com “nome” e tradição em Fortaleza. 

Quando chegaram na FFB, como se sentiram? 

“Tivemos um ‘complicador’ logo na entrada aqui na Faculdade”. Essa fala remete ao período 
em que entraram na FFB, posterior ao início das aulas, já que o processo do Enem e Prouni começou 
depois. Contudo, foram relatados pela maioria dos participantes que eles se sentiram acolhidos, pelos 
colegas de sala e pelos professores. 

Foi relatado também de modo significativo por um participante que “difícil não é chegar, difícil 
é se inserir no grupo depois”, pois são de grupos de “mundos” diferentes. Isso ressalta o aspecto da 
sociabilidade na Faculdade e o fato de haver uma inclusão social, com sujeitos de realidades distintas. 

A partir dessa fala, o grupo focal levantou outras questões, como o modo de lidar com colegas 
de realidades sociais e econômicas tão distintas.

O modo de compensar sua diferença social é garantindo perfeição e dedicação acadêmica; 
algumas vezes são criticados por tentarem ser perfeccionistas.

Fora dos muros da Faculdade a maioria não tem amizade dos colegas de classe.
De que modo o Prouni mudou a sua realidade? 

“Se não fosse o Prouni estaria em casa sem produzir nada ou trabalhando”. Essa fala ressalta de 
modo significativo a dimensão social que o Prouni vem trazendo, possibilitando uma qualificação para o 
exercício profissional, pois de outro modo estariam exercendo atividades profissionais desqualificadas. 
Pode-se perceber o papel inclusivo do Programa trazendo benefícios para a sociedade de modo geral. 
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 “A porta da esperança”. “Fazer Direito realizou um sonho distante”. “Meus amigos hoje são 

garçons e eu tenho perspectiva de um futuro melhor”. O sonho de concluir um curso superior ressalta 

bem os aspectos sócio-históricos da educação no Brasil, em que não é exagero afirmar que o Ensino 

Superior, desde a sua fundação, foi pensado para formar os bacharéis filhos da elite política e econômica. 

Holanda (2002), em Raízes do Brasil, menciona a “bacharelização” no Brasil. Ser bacharel era sinônimo 

de autoridade e status social, pois numa nação fundada na cordialidade, ter status era mais importante 

do que ser ou parecer trabalhador. 

Na narrativa dos alunos, o curso superior parecia impossível, principalmente em áreas como 

Direito, Medicina, entre outras. No estudo, especificamente, os alunos do Direito ressaltam que sua 

opção será a “porta da esperança da sua vida”, isto é, a conquista da ascensão de status social na vida 

profissional e pessoal.

“Meus amigos são garçons, trabalham no comércio, mas hoje eu tenho perspectiva de um futuro 

melhor”. Percebe-se nessa frase o desejo de conseguir uma realidade melhor. O acesso à educação 

superior amplia a visão de futuro, permitindo traçar metas, para transpor a situação atual de seus pais, 

visto que as totalidades dos alunos participantes da pesquisa mencionaram que seus pais possuem 

baixos salários, com atividades profissionais de baixa expectativa escolar, como pedreiro, costureira, 

taxista, autônomo, entre outros.

Você enfrenta dificuldades por ser aluno participante do Prouni?

No grupo focal, quando se tratou das dificuldades, as respostas foram diferenciadas. Percebeu-se que 

os alunos de Administração admitem ser mais difícil conseguir estágio, pois se sentem em desvantagem 

com relação aos alunos que têm familiares empresários. Outra dificuldade relatada pelos alunos do 

Curso de Administração foi o fato de ter que mudar o curso para o turno da noite devido ao retorno 

para casa em transporte público. No entanto, os alunos dos Cursos de Direito e Ciência da Computação 

não relataram essas dificuldades. 

O fato de residirem em bairros distantes da Faculdade em que estudam pode significar tempo 

desprendido do seu dia. Dificuldade essa que pode ser revertida positivamente, como  no depoimento: 

“Eu passo o tempo lendo no ônibus, eu aproveito o meu tempo para estudar...”   

As dificuldades apresentadas no grupo focal foram em sua maioria de origem social ou 

comportamental, descartando, assim, as dificuldades acadêmicas. No entanto, “o sentido de base do 

ensino”, isto é, a qualidade do ensino público foi mencionado em diversas falas: “falta de qualidade 

no ensino básico e médio”, “há matérias que nunca vimos, como por exemplo logaritmo”.

Outras dificuldades mencionadas estão no âmbito familiar e no ambiente de suas residências; 
foram relatadas falta de privacidade, falta de espaço, conflitos familiares, barulho na vizinhança, entre 
outros.
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Pode-se inferir que as dificuldades encontradas pelos alunos são revertidas em compensações 
na esfera acadêmica. Percebeu-se que nas relações entre os colegas, os alunos Prouni utilizam, nem 
sempre conscientemente, do artifício que precisam ser os melhores para serem aceitos. Acrescenta-se a 
essa dimensão o fato de seguir as regras do programa por não poderem reprovar mais de três vezes, nem 
tirar notas inferiores à média. Apesar de ter sido mencionado durante a técnica de grupo focal, é sabido 
que alguns alunos buscam transferência para outras IES por não conseguirem cumprir as exigências 
do curso, e, em outros casos, devido a dificuldade de manter custos com livros e outras despesas.

Os sonhos e metas para o futuro 

Os sonhos significam item importante na análise da realidade dos alunos participantes do 
Prouni. No estudo, entendeu-se por sonho as projeções para o futuro e o que cada um vem fazendo 
para conquistá-lo, por isso pediu-se que cada um dos participantes lançassem uma nota para de si 
mesmos. As notas variaram de 5 a 8. Os alunos que se avaliavam em 8 sonhavam “em ser presidente 
de uma multinacional” ou simplesmente sonhavam em conseguir terminar o curso, fazer concurso, 
conseguir conforto para a família, fazer carreira com mestrado e doutorado, ser um empresário 
de sucesso. Os que se avaliavam em 7 mencionaram conseguir ser feliz, dar segurança à família e 
melhorar o quanto puder, conseguir uma vida de conforto. O aluno que se avaliou em cinco desejou 
ter independência de sua família.  Percebeu-se que os sonhos estão relacionado à mudança de vida e 
a conquistas profissionais e pessoais e metas relativas à sua autonomia. 

5. CONCLUSÃO

Por se encontrar em andamento, a pesquisa Prouni como política de inclusão social: um estudo 
de caso na Faculdade Farias Brito – Fortaleza-Ce, pode-se concluir parcialmente algumas questões 
especificadas a seguir: 

– O Prouni é um programa de inclusão de jovens de baixa renda e de estratos de classe média, 
oportunizando o acesso ao Ensino Superior, e, por conseguinte, melhorias na realidade socioeconômica 
brasileira, como também garantia do direito à educação. O investimento no Ensino Superior é estratégico 
para o desenvolvimento da sociedade como um todo;

– No nível “microscópico” os alunos participantes do Prouni da FFB demonstraram satisfação 
e interesse em participar do Programa, destacando-se dos demais no quesito motivação e avaliação 
acadêmica, segundo critérios próprios do Programa;

– Os alunos que participaram do estudo mencionaram que enfrentam variadas dificuldades 
pessoais, mas não relataram dificuldade de inserção entre os grupos de alunos da FFB, num nível 
perceptível de acolhida e socialização com os colegas. Contudo, é perceptível que estes  criam redes 
de sociabilidade com os seus afins, como no dizer de um dos participantes do grupo focal: “aluno do 
Prouni tem cara de Prouni.” 

– Apesar de demonstrar bom relacionamento com os colegas de classe, os alunos sentem-se 
diferentes quando o quesito é futuro profissional, já que se percebem sem as mesmas chances de outros 
com nível socioeconômico maior. 
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– O Prouni é percebido como oportunidade de cursar o Ensino Superior e conseguir ascensão 
profissional e social e conseguir ultrapassar a condição social em que se encontram seus familiares.  
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