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A Diálogo Jurídico chega ao seu quinto número com uma vasta
perspectiva de abordagens, o que a justifica como um periódico plural e
democraticamente orientado para a difusão da pesquisa e para a releitura
do temário jurídico que se apresenta nas diversas frentes que compõem
este número.

É o que se pode ver no âmbito do direito do trabalho, aqui representado
pela palestra: Derecho del trabajo en America Latina do professor
Teodosio A. Palomino, realizada por ocasião do 1° Congresso
Latino-Americano de Direito Processual do Trabalho e cuja preocupação
tem foco na busca de soluções para o subdesenvolvimento Latino.
Faz coro a essa perspectiva o artigo do professor Eduardo Pragmácio
Filho, apontando a questão da negociação como um movimento do Direito
que sobrepõe a vontade das partes à lei. Ainda na seara trabalhista
destacam-se os artigos dos professores Luciano Chaves e Fernando Ferraz,
além das contribuições de Rafael Lot e Silvio Barroso.
Outra valiosa contribuição, esta no campo do Direito Processual, pode ser
visualizada no artigo do professor Marcelo Guerra, em suas considerações
sobre a trilogia dos conceitos fundamentais do processo civil.

A Diálogo Jurídico traz ainda, neste número, a divulgação de
pesquisas de campo tão necessárias à compreensão dos fenômenos
forjados tanto pelo ordenamento como pelas práticas jurídicas vigentes.
A compreensão destes fenômenos postos em movimento pela
inter-relação entre o positivado ou não e a realidade fática é deslindada
no relatório parcial de pesquisa da professora Cecília Lobo sobre o perfil
das gestantes de fetos anencéfalos. Este trabalho discute a partir dos
dados da pesquisa, entre outros aspectos, a necessidade da interrupção
da gravidez, como medida extrema, para restabelecer a saúde de
gestantes envoltas nesta situação. Outro importante relatório de pesquisa
descreve o funcionamento do Juizado Especial Cível de Fortaleza,
verificado pelo professor Gustavo Feitosa como um órgão que funciona
de forma muito parecida com a Justiça Estadual Comum, apesar da
disposição normativa que lhe conferiria um caráter diferenciado. Também
faz coro a essa perspectiva de análise, a pesquisa da professora Janaína
Castelo Branco e sua avaliação da reforma do Poder Judiciário.



Questões novas, fruto da evolução social e jurídica pela qual passamos,
também são objeto deste número: em seu artigo, Cristiano Terrien e
Marlise Tronco avaliam as implicações jurídicas da Biometria como
critério identificatório. O mesmo se pode dizer do olhar jusfilosófico de
Leandro Massuda Cortonesi sobre a inclusão social dos portadores de
deficiência física, e da avaliação da transformação da criminalidade
feminina feita pelo professor Marcus Vinícius Amorim de Oliveira.

Questões sempre atuais, na vertente dos Direitos Fundamentais, são
representadas pelos diferentes enfoques de Katharine Vieira, Helano
Rangel e Nílsiton Aragão. O nicho do Direito desportivo vem ocupado por
Victor Hugo Leite que discorre sobre a diferenciação entre jogada violenta
e agressão; “Da improbidade administrativa e da responsabilidade do agente
público” de Ana Paula de Oliveira Adriano e “A responsabilidade do Estado
por ato legislativo” de Andréa da Rocha Carvalho são também contribuições
que fomentam a área administrativa deste número. Fechando a revista,
encontramos ainda os trabalhos de Carlênio Brandão sobre processo
sincrético, e o artigo em co-autoria de Carolina Pessoa, Evelyne Teixeira e
Naira Rabelo sobre o Direito Alternativo e a escola do Direito Livre.

A Diálogo Jurídico, ciente da necessidade de difusão da
(re)construção do conhecimento, reafirma, pela pluralidade do temário
deste número e pela necessidade da democratização do saber, o seu
compromisso de divulgação e difusão da produção acadêmica de
qualidade voltada para o interesse jurídico.

CONSELHO EDITORIAL
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Al enfocar la temática relacionada con el contenido de mi ponencia,
desarrollaré brevemente un conjunto de instituciones vinculadas al Derecho
del Trabajo imperante en América Latina, donde es dable apreciar, de modo
incisivo, la influencia de la globalización y el avance vertiginoso de la ciencia
y la tecnología. Los efectos de esta mutación han puesto a nuestros países
bajo un mismo paraguas, obligándonos a la búsqueda de soluciones
mancomunadas capaces de extraernos de los predios del subdesarrollo.
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La justicia social debe ser hija predilecta del Derecho del trabajo, las
relaciones existentes entre sus protagonistas son elementos esenciales
de la producción. Protege y ampara al trabajador, por ser motor básico
del progreso económico y el desarrollo de la nación.

El Derecho del trabajo estudia y plantea la solución de múltiples
problemas del quehacer laboral. Se mueve sin descanso en armonía con
la cambiante realidad social. Los iuslaboralistas no pueden ni deben
permanecer indiferentes y extraños frente a tales mutaciones.
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El primer Derecho del hombre está constituido por el derecho a la vida.
El hombre es legítimo propietario del derecho y el deber de vivir digna y
decorosamente. Y el medio ordinario y principal para procurarse estos bienes
es el trabajo. Lo ideal es que el trabajo le permita a quien lo ejecuta percibir
una remuneración capaz de satisfacer sus propias necesidades y las de su
familia, en los planos espiritual, moral, cultural y material.

1 Ponencia del 1° Congreso Latinoamericano de Derecho Procesal del Trabajo. Realización
del la Orden de Abogados de Brasil-ciara  y Facultad Farias Brito en octubre del 2005 –
Fortaleza  –  Brasil.

2 Presidente de la Asociación Iberoamericana de  Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social  “Guillermo Cabanellas”. Filial Perú. Profesor universitario. Publicista. Perú.
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El trabajo debe plasmarse en función de las necesidades humanas y
no a la inversa. La economía debe estar al servicio del hombre y no el
hombre al servicio de la economía.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una de las
conquistas más trascendentales del siglo XX. Ha cumplido su papel en
múltiples rubros, aunque, como es natural, mostrándose ineficiente en
otros.
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El Derecho al Trabajo, desde el punto de vista jurídico y social,
es anterior al Estado, que está obligado a garantizar, respetar, proteger y
de crear e incentivar la generación de puestos de trabajo.

El Derecho al trabajo debe ser entendido como la facultad que posee
todo ciudadano para reclamar al Estado, y a cuantos lo dirigen y
administran la economía, para exigir un puesto de trabajo y participar de
la riqueza nacional.

Cuando una sociedad está mal organizada y existe una infranqueable
diferencia en la distribución de la riqueza, el desempleo y la desocupación,
son un mal social que el Estado está obligado a contrarrestar, creando
fuentes de producción, dictando leyes estables y estimulando, mediante
incentivos tributarios, la industrialización y la implantación de nuevas
empresas.

La desocupación es un mal social, y el pleno empleo, un bien público.
El Estado tiene el deber y la obligación de evitar lo primero y fomentar lo
segundo. La energía humana paralizada infructuosamente, como un peso
muerto, destruye el equilibrio social, pone en peligro la tranquilidad y la
paz sociales. Hay que recordar siempre que la pobreza engendra más
pobreza.

Se entiende por el Derecho de Trabajar o derecho de ocupación, la
libertad de toda persona para dedicarse a una actividad, oficio, arte o
profesión que prefiera o más le agrade, dentro del marco legal y ético,
y de vivir de su producto o de su renta honesta, decorosa y humanamente
digna. El derecho de trabajar, es condición esencial de la vida.
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El derecho de trabajar no debe ser sólo una simple facultad sino una
obligación social. Es decir, una exigencia de importancia vital.

Por lo dicho, se concluye que no es el hombre quien se dignifica con
el trabajo; por el contrario, es el trabajo el que se enaltece, eleva y sublimiza,
gracias a la acción del hombre. El hombre es motor de la economía de
una nación.
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La globalización está dejando impresa su indeleble huella dactilar, en
los predios de la economía y no sin razón se producen tantas uniones de
carácter económico a nivel de naciones y de continentes.

La globalización ha traído como consecuencia la generación de un
movimiento liberador que ha originado la masiva privatización de las
empresas.

La globalización ha inflado sus velas con el viento malévolo de un
neoliberalismo salvaje y destructor, según el extinto Papa Juan Pablo II,
y propagado una desocupación nunca antes vista, transformada en una
suerte de cruel y diabólica plaga. En virtud de ese negativo suceso, suman
millones los obreros y empleados que hoy gimen su desesperanza,
apresados en las redes de una ociosidad que las circunstancias han
generado dolorosamente. La batalla resulta estéril, y no saben siquiera
de qué modo pueden contrarrestar sus letales efectos.

La privatización, íntimamente unida a la libertad absoluta que hoy
impera en la esfera económica, ha gestado una lucha fratricida en el
mundo económico, en virtud del apetito insaciable para obtener pingües
ganancias, al margen de todo tipo y género de escrúpulos.

El proceso de privatización en su vertiginosa carrera montaña abajo,
adquiere cada vez un mayor tamaño, y alcanza, en una veintena de países,
las características propias de un impresionante, gigantesco, demoledor e
imparable alud.

La globalización y la privatización de las empresas han traído consigo,
como si fueran hermanas siamesas, desempleo, inseguridad, desolación,
temor acentuado ante un futuro incierto. Se ha generado así la presencia
de un heterogéneo conjunto de millares de personas afectadas por el
pesimismo, el desencanto, la incertidumbre, el estrés y el pánico.
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La  pobreza ha llegado a niveles denigrantes y demoledores.

El empleo ha descendido hasta los más bajos niveles del edificio social
y económico. Los sueldos y salarios se precipitan vertiginosamente por
las escaleras y el costo de vida se eleva implacablemente, decretando el
empobrecimiento colectivo del pueblo en beneficio de la sacrosanta
empresa privada.

El trabajador ha recibido, por el afán privatizador del Estado, un golpe
contundente que lo ha postrado en una camilla médica, completamente
al margen del juego económico, desamparándolo con la mayor indiferencia
y sin que importe un comino su porvenir.

La privatización se ha convertido en una corriente globalizadora
incapaz de acabar con la pobreza, disminuir la escasez y transformarse
en una muralla protectora capaz de garantizarles a las grandes mayorías
decorosos niveles de vida individual y familiar.

Los países ricos, merced a la privatización, lo son ahora más que
antaño, pero, simultáneamente, han cimentado, calzados con botas de
7 leguas, el colapso social, la delincuencia, el desempleo, los secuestros,
la corrupción, el analfabetismo, la prostitución y otras plagas sociales
que todo el mundo conoce y es ocioso enumerar.

El pesimismo y el dolor se han enseñoreado por doquier, merced al
acelerado proceso de privatización que exige la implantación, a rajatabla,
de reestructuraciones rápidas, súper aceleradas, que agravan
sensiblemente los márgenes del creciente desempleo.

Los economistas hablan con orgullo del fenómeno globalizador sin
advertir, al parecer, que él ha traído como nefasta consecuencia el
abrumador y dramático aceleramiento y difusión del desempleo y el
subempleo.

Aumentan los países castigados por la pobreza y las desigualdades
que amenazan tornarse cada vez más agudas, clamando, a viva voz, ser
cambiadas o, por lo menos, sustancialmente modificadas.

Y todo no ha quedado allí, puesto que la desocupación forzosa ha
arrastrado tras ella a un variopinto y abigarrado conjunto de negativos
personajes entre los que descuellan el descontento popular, la velada
insurrección, el hambre y la corrupción que sobrenadan impunemente
sobre las olas de un agitado mar de aguas turbias.
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Se entiende por flexibilización a la libertad del empresario para
contratar y disponer de la fuerza de trabajo. Busca eliminar  todas las
reglas de carácter laboral que impiden el libre funcionamiento del mercado
y el de la organización del trabajo, en beneficio, lógicamente,
del empresariado. Constituye la flexibilización una forma sui géneris de
entender las relaciones del mercado de trabajo, desarrollada en el seno
de un proceso más general llamado globalización.

La flexibilización laboral es impulsada y defendida por la mayoría de
los gobiernos y el empresariado y emana de la ideología que respalda al
proceso globalizador, propio del neoliberalismo.

Para el neoliberalismo, en el mercado todos somos iguales y nos
relacionamos como iguales, de manera tal que no tienen por qué existir
condiciones especiales.

Hoy el capitalismo salvaje es aún más fuerte y dispone de mayores
recursos y conocimientos tecnológicos que en el pasado. La flexibilización
profundiza el dominio que ejercen los empresarios sobre los trabajadores
y las relaciones laborales, para que el empresariado pueda actuar de
acuerdo a sus propios intereses, haciendo tabla rasa de los
correspondientes a los trabajadores.

La flexibilización desde el punto de vista del empleador: Significa
la libertad para contratar y ejercer dominio sobre la fuerza del trabajo o,
dicho en otras palabras, implica disponer de libertad plena para aprovechar
sin trabas las disposiciones, cualidades y virtudes del trabajador.

La flexibilización desde el punto de vista del trabajador:
Significa la pérdida de valiosos derechos laborales y condiciones sociales,
tales como:

1. La seguridad en el empleo.
2. Pago de salarios mínimos.
3. Protección contra la maternidad y enfermedad.
4. La indexación salarial.
5. Derecho a las vacaciones.
6. Compensación por tiempo de servicios.
7. Protección contra los infortunios laborales.
8. Derecho a la seguridad social; es decir, fenece el carácter netamente

protector del Derecho del Trabajo.
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Mediante la flexibilización laboral se retorna a los tiempos en que el
capitalismo carecía de limitaciones y progresaba sin controles, creando
severas desigualdades sociales.
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En la evolución de los cambios tecnológicos que inevitable y
permanentemente se producen en el mundo laboral se llega a la
automación.

Es necesario y urgente prever sus catastróficas consecuencias sobre
el trabajador, sin omitir la búsqueda de soluciones adecuadas encaminadas
a evitar la desaparición del humanitarismo motivado por la falta de empleo
y, por tanto, de la remuneración, que le permite al hombre vivir con decoro
y dignamente.

En cuanto se refiere a la automación y el desempleo, fácil es
demostrar que, llegado el momento, el humano será sustituido
paulatinamente por el Robot, que no guarda necesariamente apariencia
humana.

De acuerdo a la naturaleza del trabajo, considerables porcentaje de
labores humanas es ejercido actualmente por máquinas.

Robots de todas formas y tamaños, hacen de las suyas en la mayoría
de las actividades propias de la producción y los servicios. Hoy, por
ejemplo, las operaciones bancarias son atendidas robóticamente los
domingos y feriados, fuera de las horas habituales de oficina.

Algunos robots leen, escuchan y redactan sumarios periodísticos en
inglés, español, chino, con absoluto dominio y precisión gramaticales.

Los robots no reclaman reivindicaciones sociales, no descansan,
comen ni duermen; realizan trabajos pesados y peligrosos, los despliegan
con mayor precisión que el hombre; no forman sindicatos ni se declaran
en huelga, y además carecen por completo de sentimientos.

Llegará el momento en que los trabajadores no calificados, no
capacitados ni idóneos serán reemplazados por autómatas, mas rápidos,
resistentes y efectivos y menos problemáticos.

La automación es un avance tecnológico actual cuyo progreso es
indetenible e irreversible, carece de límites en la esfera temporal.
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La automación proseguirá gestando desempleo, agravando la
problemática social.

El robot, impávido, imperturbable, sin ser afectado por el estrés, el
amor, el odio y la inestabilidad psicológica, es en definitiva, el súper hombre
del hoy y del mañana.

El robot desplaza a los trabajadores no preparados, pero gesta nuevos
y espectaculares puestos de empleo, destinados a trabajadores más y
mejor preparados y capacitados.
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El trabajo conduce al hombre rumbo al progreso, a la perfección y el
desarrollo. El hombre es rey de la creación por ser el único ente animado
que trabaja.

El hombre, merced al trabajo, ha cumplido y cumple hazañas de
portento y a veces casi inimaginables.

Es innegable la contribución y el aporte de los trabajadores en el
mundo de la economía. El trabajo se antepone al capital. El capital deriva
del trabajo y, en consecuencia, entre estos dos factores el más esencial
es el trabajo.

El trabajo es instrumento esencial de la producción y el capital es
origen y producto de un trabajo anterior que se convertirá en pilar de un
trabajo futuro.

El número de capitalistas y empresarios es infinitamente inferior al
de los trabajadores.

Sin capitalistas ni empresarios, se afectaría la producción, pero sin el
aporte de los trabajadores ella desaparecería por completo. Por tanto, el
trabajo prevalece en el fondo y en la forma en el mundo económico.

El trabajador puede prescindir de un empresario, o de un capitalista,
pero el capitalista o el empresario no pueden prescindir de los trabajadores.
El dinero no crea por sí solo riqueza: únicamente lo crea cuando circula
y se mueve en función del trabajo.

��������������������������
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No hay hombres ni pueblos desposeídos, hay pueblos y hombres mal
preparados para poder enfrentarse al futuro, hermanados con el éxito.

No podemos construir una sociedad de primera con hombres de
segunda categoría.

La competitividad de un país depende de su producción y distribución
de sus frutos materiales y también, de la producción y distribución de sus
conocimientos que irradia al mundo.

La formación profesional debe contribuir a la obtención de un empleo
y a su mejoramiento paulatino. No existe país progresista con hambre y
desprovisto de cultura. No hay hombres ni pueblos desposeídos, sino
pueblos y hombres mal preparados.

La pobreza atenta con el bienestar integral de una nación y mutila a
sus habitantes, espiritual y materialmente.

Si cada uno de los miembros de la sociedad cualquiera que sea su
status, gozaran de una adecuada y fecunda educación, se elevaría al
máximo la moral social y mermarían la corrupción, el crimen, la
delincuencia, el desempleo, el analfabetismo, la drogadicción y en términos
generales: el mal vivir humano.

Si la educación es cara, la ignorancia es aún más onerosa; por falta
de educación se han propagado como aterradora peste, la corrupción y
la delincuencia, la desecación de nuestros ríos, la desertificación de
nuestros campos, y la letal contaminación de las ciudades y otras múltiples
calamidades.

La educación es garantía básica del desarrollo de un país, sostén de
la democracia y pilar invalorable de la libertad, puesto que es imposible
construir un país de primera categoría con hombres y pueblos desposeídos,
mal preparados por estar en situación de no poder enfrentarse al futuro
hermanados con el éxito.

Si invertimos hoy en la educación, mañana ahorraremos miles y
millones en la plasmación de programas de asistencia social, sobre todo
en el combate de peligrosas y amenazantes contradicciones internas,
producto de la ignorancia y la falta de adecuada y eficaz comunicación.
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La humanidad se está dirigiendo, cada vez con mayor celeridad, hacia
una estructura de poder totalmente distinta a la de hoy.

La civilización actual no puede funcionar mediante una estructura
obsoleta y arcaica. Para evitar ser prisioneros del pasado, es menester
cuestionar con severidad nuestros actuales valores, costumbres, hábitos
y respuestas. Así evitaremos ser lastimosas reliquias del pasado y del
fenecido y superado siglo XX.

El problema del siglo XXI será entrever y prever con menor o mayor
precisión qué acontecerá en el futuro y cuál será el destino probable del
mundo, para poder enfrentarlo sin sufrir pérdidas traumáticas.

Competir por el futuro no es solamente visionarlo, sino anticiparse al
paso del tiempo y estar preparados satisfactoriamente para enfrentarse
con éxito al mañana.

No se puede crear un futuro promisor utilizando las viejas estrategias.
El futuro pertenece a quienes trabajan atados a la ciencia y el conocimiento.

Debemos ser protagonistas y ciudadanos adelantados en el presente
siglo XXI. Es necesario y urgente innovarse si deseamos conservar nuestra
identidad y gozar de la capacidad de conducir nuestro destino a través de
los laberintos inquietantes de las futuras crisis.

La nueva cultura laboral debe disponer como sustento fundamental
del diálogo, la concertación y la unidad de armoniosos esfuerzos suscitados
entre las organizaciones sindicales y los directivos empresariales.

��� ����,�$����������������
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El nuevo Derecho del Trabajo, no solo regulará los derechos de los
trabajadores en actividad, sino también, hará suyos otros contenidos
surgidos en el devenir del tiempo.

Los trabajadores adecuadamente capacitados y unidos en un solo
mazo, podrán convertir a su país en grande y próspero.

Frente al avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología, la
privatización de las empresas y la globalización de la economía, el nuevo
Derecho del Trabajo deberá dotarse de contenidos singulares,
combinación de trabajo y formación profesional y con las exigencias
propias de la polivalencia funcional y adaptabilidad laboral.

��������������������������
�����
��



��

DIÁLOGO JURÍDICO

Competir por el futuro no es sólo visionar el porvenir, sino anticiparse
al paso del tiempo y estar preparado satisfactoriamente para enfrentarse
con éxito al mañana.

El nuevo carácter tuitivo del Derecho del Trabajo establecerá medidas
equilibrantes de los contrapuestos y por definición descompensados
intereses existentes entre los empresarios y los trabajadores y no sólo
protegerá al trabajador, sino que también se convertirá en promotor de
empleo, progreso económico y desarrollo social.

Frente a los galopantes cambios que hoy agitan al mundo, el Derecho
del Trabajo no dejará de existir ni de ser protector del trabajador. Deberá
adaptarse contemplado razonablemente las necesidades sociales tomadas
en su conjunto.
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Para crear tipos de empleo señalados en el epígrafe, es necesario y
urgente crear mayores fuentes de trabajo contra viento y marea;
aprovechar lo máximo los aportes tecnológicos, acelerar las actividades
destinadas a proporcionar servicios a la comunidad y crear modalidades
económicas capaces de satisfacer las aspiraciones de las empresas y de
los trabajadores, reunidos en un todo armónico y progresista. Para ello,
debemos tener presente lo siguiente:

1. Es prometedora la noción de la “empleabilidad”, sustitutoria de la
“estabilidad laboral” desaparecida del mundo laboral y empresarial.

2. Es necesario recalcar que la empleabilidad invierte la figura. Cuando
los trabajadores corren detrás de los empleadores, los salarios
descienden hasta niveles inhumanos. En cambio, los salarios se
elevan considerablemente cuando se produce el raro fenómeno de
que sean los empresarios quienes corren detrás de los trabajadores
talentosos y diestros, ofertándoles empleos y dignificándolos
significativamente.

3. Es necesario invertir en la capacitación, tecnificación y
perfeccionamiento de la persona humana, con el fin de que todo
trabajador, pueda superarse con amplitud y eficacia.

4. Prevenir y combatir la exclusión de los trabajadores informales o
menos calificados, eliminando o disminuyendo las cargas impositivas
que hoy los agobian, facilitándoles empleos seguros y dignos.
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5. Respeto irrestricto de los Derechos Humanos.

6. Reestructuración de la libertad sindical y de la negociación colectiva.

7. Otorgarles un trato más humanizado a los niños y a los integrantes
de la tercera edad, evitando radicalmente el trabajo de los primeros
y fomentando un justo y equilibrado apoyo y reconocimiento a los
segundos.

8. Reconocer que merced a la globalización, privatización y
desregulación de la economía son cada vez menores las garantías
laborales del trabajador, que está desprotegido y desempleado.

9. Evitar la caída de los sindicatos que ya nadie parece recordar, por
haberse esfumado y desaparecido, generando desconsideración
laboral.

10. Bienvenida sea la privatización de las empresas siempre y cuando
respete el trabajo, los inalienables Derechos Humanos.
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Humanizar el trabajo significa no confundir al trabajador con una
acémila o un robot, sino, respetar la dignidad de la persona humana en su
justo valor axiológico, perfeccionando y desarrollando sus capacidades y
potencias. Reconocer sus méritos, dedicación, lealtad e identificación:
brindándole la oportunidad de hacer carrera y recibir las utilidades y
contribuir al desarrollo físico e intelectual de su familia. Promover acciones
orientadas a lograr la comprensión y solidaridad y respeto mutuos, en
beneficio de la comunidad empresarial y la colectividad local y nacional,
teniendo presente que el trabajador es el insustituible dínamo del bienestar
económico de los pueblos.
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Las Constituciones de 19 países latinoamericanos hacen referencia
a 63 instituciones laborales, de las cuales existen 47 derechos laborales
repetidos o similares.
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Asimismo, existen 25 derechos laborales comunes en 19 países de
América latina.

Estos 25 derechos laborales comunes son los siguientes:

1. El trabajo como derecho y/o deber.

2. Protección al trabajador.

3. Protección a la mujer o madre.

4. Protección al menor de edad.

5. Protección al discapacitado.

6. Fomento del empleo (pleno empleo).

7. Principio de irrenunciabilidad.

8. Igual remuneración por igual trabajo.

9. Libertad y elección de trabajo.

10. Trabajo libre y remunerado.

11. Salario social.

12. Remuneración mínima.

13. Jornada de trabajo.

14. Descanso semanal, vacaciones y feriados.

15. Libertad sindical.

16. Convenio colectivo.

17. Derecho a la huelga.

18. Participación de los trabajadores en la empresa.

19. Formación profesional.

20. Protección a los créditos laborales.

21. Estabilidad laboral.

22. Seguridad e higiene.

23. Fuero sindical.

24. Seguro de desempleo.

25. Competencia para dictar normas laborales.
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Estamos viviendo en un mundo transitorio impregnado de miseria
moral, falto de espiritualidad, carente de liderazgo y provisto de un
desmedido afán de lucro. El mundo está salpicado de sorpresas abismales,
rebosante de preocupaciones constantes y amenazas  permanentes, falsos
valores y actitudes demagógicas. Menudean el analfabetismo, el
desempleo, la corrupción, una pésima administración de justicia, la plaga
de la drogadicción y la compra-venta de conciencias mansilladas por una
insana ambición.

La corrupción en la vida pública, los conflictos armados, los ingentes
gastos causantes de muerte y de atraso y la falta de sentido ético, siembran
desaliento y rompen ilusiones dirigidas a la consolidación del futuro.

Es necesario sentar las bases de una nueva sociedad “sacrificando”,
por ejemplo, la producción de material bélico, en pro de la educación. En
vez de comprar y fabricar misiles y tanques de guerra, es necesario
construir escuelas modernas y disponer de maestros de prestigio,
satisfactoriamente remunerados, puesto que abrir un centro educativo
de excelencia equivale al cierre de un presidio.

Construir un mundo más justo, significa, entre otras cosas:

a. Esforzarse para evitar que haya jóvenes carentes de oficio y
profesión adecuados y en consonancia con el presente y las
previsibles exigencias del futuro.

b. Agotar esfuerzos a fin de vivir y desarrollarse en forma eficiente, sin
trabajadores ignorados e ignorantes y por ende privados de sus derechos.

c. Crear sistemas que impidan la explotación del hombre por el hombre
y la del hombre por el Estado y del Estado por los países
industrializados.

d. Mitigar la brecha entre personas que viven en medio de la
superabundancia, con los que sin culpa alguna carecen de todo.

e. Generar familias moralmente sólidas y bien constituidas.

f. Acabar con la desigualdad en la administración de justicia.

g. Fomentar la protección de la ley, para que proteja a todos por igual,
sin distinciones ni privilegios odiosos.

h. Impedir que la fuerza prevalezca sobre la verdad y menoscabe el
afán encaminado a la solución satisfactoria de los problemas humanos.
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A la manera de un ciudadano de la antigua Grecia, donde florecieron
filósofos de la talla de Sócrates, Platón y Aristóteles, imploro a los dioses
del Olimpo para que sobrepujando el pensamiento del Libertador Simón
Bolívar, fomentemos nuestro desarrollo y construyamos los EE.UU. de
América Latina. Sólo así nos será posible llegar a las cúspides del bienestar
y el progreso.

Lima, 28 de setiembre de 2005

Dr. Teodosio A. Palomino
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Sumário: 1. Introdução: a trilogia estrutural do direito processual –
2. Jurisdição; 2.1. Ambigüidade do termo ‘jurisdição’; 2.2. Jurisdição
como atividade: função jurisdicional; 2.3. Função jurisdicional e tutela
jurisdicional; 2.4. Conceito de função jurisdicional; 2.5. Jurisdição penal
e civil; 2.6. Direito subjetivo e modalidades de tutela jurisdicional;
2.6.1. Direito subjetivo: existência e realização prática; 2.6.2. Modalidades
de tutela jurisdicional; 2.7. Sentenças condenatórias e medidas cautelares;
2. 8. Tutelas ditas mandamental e executiva lato sensu – 3. Processo;
3. 1. Processo como relação jurídica; 3. 2. Processo como procedimento
em contraditório; 3. 3. Tipologias de processo e de tutela jurisdicional;
3.4. Processo autônomo e processo sincrético; 3.5. Procedimento como
mera organização de atos processuais e modelos procedimentais;
3. 6. Princípios fundamentais do processo; 3. 6. 1. Princípio do
contraditório; 3. 6. 2. Princípio dispositivo; 3. 7. Pressupostos processuais  –
4. Ação; 4. 1. Teorias sobre a ação; 4. 1. 1. A teoria eclética de Liebman;
4. 1. 2. Críticas à teoria de Liebman; 4. 2. O conceito de ação no CPC;
4. 3. A dimensão constitucional da ação; 4. 4. Ação e demanda: a
identificação das ações; 4. 4. 1. Elementos da ação; 4. 4. 1. 1. Partes;
4. 4. 1. 2. Pedido; 4. 4. 1. 3. Causa de pedir.
Resumo: O presente trabalho é destinado a fazer uma breve revisão
crítica dos conceitos fundamentais do Direito Processual, a saber:
Jurisdição, Processo e Ação. A sua importância está associada às
constantes e intensas transformações da legislação processual.
Palavras-chave: Conceitos Fundamentais; Jurisdição; Processo; Ação;
Reforma Processual.

1 Mestre e Doutor em Direito pela PUC-SP, professor da Graduação e do Curso de Mestrado
da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, Juiz do Trabalho Substituto do
TRT-7ª Região.
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O Direito Processual, entendido como o ramo da ciência jurídica
encarregado de estudar o que se pode chamar de dimensão processual
do ordenamento jurídico, vem sendo construído sobre uma base
conceptual fornecida pelos conceitos de jurisdição, processo e ação. Com
efeito, qualquer fenômeno verificável na referida dimensão processual
do ordenamento, será sempre adequadamente compreendido quando
coordenado a tais conceitos. Daí ter-se referido a eles, com muita
propriedade, como constituindo a “trilogia estrutural do direito processual”.
Nesse sentido, a lição lapidar de PODETTI:

Todo o direito processual gira em torno de três instituições básicas:
a jurisdição, a ação e o processo. (...)

Embora a ação, a jurisdição e o processo possam, enquanto
conceitos, ser analiticamente isolados, na experiência jurídica se
encontram unidos indissociavelmente.(...)

Existe uma compenetração tão profunda entre aquelas instituições,
que, como afirmei em minhas obras anteriores, devem ser
consideradas de forma unitária e subordinada. São uma e três em
uma só estrutura. (...)

Não existe jurisdição sem ação e sem processo, nem ação sem
jurisdição e sem processo, nem processo sem ação e sem jurisdição.
E é impossível mostrar uma dessas instituições ou expor seus
elementos ou seu conteúdo e ainda defini-la, prescindindo das
outras duas.2

O presente estudo volta-se a realizar uma breve revisão desses
conceitos fundamentais, levando em consideração evoluções recentes
na legislação processual, como na doutrina nacional. A importância em
se fazer uma tal revisão, mesmo que suscinta, se faz sentir de modo
acentuado nas circunstâncias atuais, onde a legislação processual passa
por sucessivas reformas.

�������
���������

2   PODETTI, Ramiro. Tratado de la Competencia, Buenos Aires: Ediar, 1956, p. 15-16.
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Uma primeira dificuldade em definir Jurisdição está na ambigüidade
do respectivo termo. Com efeito, a palavra ‘jurisdição’ é utilizada, na
linguagem jurídica, para designar coisas distintas:

a) um conjunto de órgãos estatais (‘jurisdição’ como sinônimo de
‘Poder Judiciário’);

b) uma atividade específica (‘jurisdição’ como sinônimo de
‘função jurisdicional’);

c) uma determinada área de atuação (‘jurisdição’ como sinônimo de
‘competência’).

Na doutrina processual, os esforços que tradicionalmente têm sido
feitos para conceituar ‘jurisdição’, tomam esta expressão na última das
acepções apontadas, ou seja, tais esforços tentam definir jurisdição
enquanto função jurisdicional.

��� �������������������������� ������� �������������

Procedendo por aproximação, um dado inicial de que se pode partir
com segurança é que a função jurisdicional é uma atividade que se
identifica por ter um propósito peculiar e específico. Com essa (quase
banal) observação, a busca de um conceito abrangente de jurisdição
recebe um importante encaminhamento. De um lado, ficam desde logo
eliminadas as tentativas de definir a função jurisdicional por referência
aos órgãos que exerçam tal atividade (concepção subjetiva de jurisdição).
Por outro lado, resta evidente a dificuldade em se elaborar um conceito
funcional de jurisdição: é necessário caracterizar o propósito específico
da atividade em que consiste a função jurisdicional de modo
suficientemente amplo, para que inclua as mais variadas nuanças e
variações em que tal atividade pode se desenvolver, e ao mesmo tempo
de maneira suficientemente detalhada para diferenciar a função
jurisdicional de outras igualmente importantes, no ordenamento jurídico.
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Antes de progredir, cumpre ainda advertir para uma ambigüidade da
própria expressão ‘função jurisdicional’. Trata-se de uma ambigüidade
comum a todas as expressões que designam atividades: a ambigüidade
‘atividade/resultado’. Assim, a expressão ‘decisão’ tanto designa a
atividade de decidir, como o que é decidido, ou seja, o resultado daquela
atividade. Da mesma forma, a expressão ‘composição’ tanto designa a
atividade de compor, como o que é composto, ou seja, o resultado da
atividade de compor. Daí ser conveniente se estipular, desde logo, a
seguinte convenção terminológica: reserva-se a expressão ‘função
jurisdicional’ para se referir, primariamente, à atividade e para designar
o resultado dessa atividade, emprega-se o termo ‘tutela jurisdicional’.
Embora só por um esforço abstrato e analítico é possível distinguir
atividade do seu resultado, ao menos nesse campo, convém falar em
função jurisdicional sempre que se quiser dar ênfase à atividade e
usar tutela jurisdicional quando a ênfase houver de recair no resultado
daquela atividade.

��" #�����������������������������

Feitos esses esclarecimentos, cumpre observar, agora, que todo
ordenamento jurídico (como qualquer outro sistema normativo), quando
considerado em sua dinâmica, em seu desenrolar concreto, apresenta os
seguintes problemas:

I. violação de um (ou algumas) de suas normas;

II. incerteza quanto à existência de uma (ou algumas) de suas normas;

III. incerteza quanto ao teor (sentido e alcance) de uma (ou algumas)
de suas normas.

No primeiro caso, são necessários atos que produzam o cumprimento
da norma violada, ou a produção do resultado prático que adviria desse
cumprimento, ou ainda a realização da conseqüência prevista pelo próprio
ordenamento para o caso de descumprimento de uma (ou algumas) de
suas normas. Nos dois últimos casos, é suficiente um ato de intelecção
que defina, por uma declaração, sobre a existência ou não de determinada
norma ou sobre o seu sentido e alcance.
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Apesar de diferentes, essas atividades voltadas a resolver os
problemas apontados podem ser consideradas como voltadas a um só
propósito comum, o qual bem se caracteriza como aquele de fazer valer,
concretamente, um dado ordenamento jurídico. Ademais, tais
atividades são inerentes a qualquer ordenamento jurídico “vivo”, ou seja
que se desenvolva, dinamicamente, na realidade. Com efeito, esses atos
de fazer cumprir normas violadas, decidir sobre a existência ou não de
normas, bem como o seu teor (alcance e sentido) são praticados
rotineiramente pelos mais diversos sujeitos participantes de determinado
ordenamento jurídico. É fácil imaginar, portanto, a ocorrência de conflitos
entre os resultados obtidos por esses distintos sujeitos, na busca de solução
dos apontados problemas. Assim, por exemplo, Tício entende que norma
N1 existe e está em vigor, enquanto Caio entende que a mesma norma
não mais existe, no ordenamento em que ambos são sujeitos participantes.
Surge assim a necessidade prática de se atribuir a alguns sujeitos
específicos o poder de realizar essas atividades de um modo qualificado:
dando a “última palavra” nesses assuntos, desempenhando em caráter
último e irrevogável, com prevalência sobre os demais sujeitos, as
atividades voltadas a fazer valer, concretamente, um ordenamento jurídico.
Ao lado da simples atividade de fazer valer, concretamente,
o ordenamento jurídico, desenvolve-se, portanto, outra mais específica,
a saber, aquela de fazer valer, concretamente e em última instância, o
ordenamento jurídico. É assim que vem a ser aqui definida a função
jurisdicional: é a atividade que se caracteriza pelo propósito específico
de fazer valer, concretamente e em última instância, o ordenamento
jurídico.
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Uma longuíssima experiência histórica consolidou o desenvolvimento
de duas técnicas legislativas diferenciadas, ou seja, duas estratégias
distintas e complementares utilizadas  pelos legisladores, na construção
da sociedade através pelo Direito. Essas duas técnicas ou estratégias
normativas dão lugar a dois tipos de norma, as quais, obviamente, não
esgotam o fenômeno normativo, mas há séculos confirmam sua presença
destacada em todo e qualquer ordenamento jurídico conhecido.
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A primeira dessas técnicas consiste em evitar que certas condutas
sejam praticadas, através da imposição de uma conseqüência
desagradável (= castigo) àquele que a comete. O uso dessa técnica dá
lugar a normas que, tradicionalmente, são denominadas normas penais:
elas tipificam as condutas indesejadas (= crimes) e estabelecem uma
pena para aqueles que as cometem.

A segunda dessas técnicas é muito mais complexa que a primeira,
sobretudo porque se concretiza através de estruturas normativas muito
variadas, ao contrário das normas penais. Com essa segunda técnica ou
estratégia normativa, o legislador disciplina a convivência social
estabelecendo posições subjetivas de vantagens, isto é, determinando
que alguém deve realizar determinada conduta, em circunstâncias
igualmente determinadas, em benefício de outrem. Vale sublinhar que
tendo as normas jurídicas por objeto, necessariamente, as condutas
humanas, atribuir uma posição de vantagem a um certo sujeito sempre
significará impor a um outro sujeito o dever de realizar uma certa
prestação, ainda que às vezes isso não fique explícito no próprio texto
normativo. Tais posições subjetivas de vantagens são tradicionalmente
denominadas direito subjetivos, e as normas através das quais elas são
criadas, normas civis.

À luz dessa tradicionalíssima e importante dicotomia verificada na
maioria dos ordenamentos jurídicos conhecidos, compreende-se porque
também a Jurisdição, desde quando passou a ser objeto de estudos mais
aprofundados, vem sendo concebida como subdividindo-se em duas
grandes categorias, a saber: a jurisdição penal e a jurisdição civil. Seja
ressalvado que, do mesmo modo como a dicotomia entre norma penal e
norma civil, fixada nos termos acima, não esgota o universo das normas
jurídicas, assim também a dicotomia entre jurisdição penal e jurisdição
civil não esgota o inteiro complexo e variado universo das formas de
jurisdição. Assim, a jurisdição penal define-se como aquela que se
caracteriza por voltar-se à punição de crimes (vale dizer, aplicar as
normas penais, tais como definidas acima). Já a jurisdição civil
define-se como aquela modalidade de jurisdição voltada à proteção de
direitos subjetivos.
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Como é fácil comprovar, a jurisdição civil é, normalmente, definida
por exclusão: é civil a jurisdição, quando não é penal. Contudo, no estudo
detalhado da jurisdição civil, sobretudo na análise de suas diversas
submodalidades, é fundamental perceber o denominador comum que
sempre está presente em suas diversas manifestações, a tutela de direitos
subjetivos. Daí a importância da definição acima.
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Ponto fundamental no estudo do processo civil contemporâneo,
diz respeito à análise das diferentes maneiras através das quais a
jurisdição civil ou função jurisdicional civil é exercida. Pois se é
certo que a jurisdição civil é sempre proteção a direitos subjetivo,
igualmente certo é que este escopo é atingido de várias maneiras, dando
margem para variadas classificações. Na doutrina processual, a análise
desse ponto é conduzida como o estudo das modalidades de tutela
jurisdicional. É razoável que seja assim, porque um dos principais critérios
classificatórios empregados refere-se, precisamente, aos resultados
peculiares que, a título de proteção de direitos subjetivos, são entregues
aos respectivos titulares, quando vitoriosos no processo.
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Para melhor compreender as classificações que apontam as mais
importantes modalidades de tutela jurisdicional civil, já consolidadas na
doutrinas dos principais países nesses últimos (quase) dois séculos de ciência
processual, é fundamental voltar-se à análise do direito subjetivo, o que
deve ser feito de uma perspectiva da estrutura lógica das normas jurídicas.

Como é sabido, despida de seus conteúdos específicos e de sua expressão
lingüística, toda norma jurídica (completa) pode ser reduzida a uma forma
lógica única e constante, que pode ser expressa na seguinte fórmula:

p → Oq

a qual deve ser lida como “Se ‘p’ então deve ser ‘q’”, onde ‘p’ corresponde
à hipótese legal, ou seja, ao estado de coisas à ocorrência do qual está
condicionada a incidência da norma; e ‘Oq’ corresponde à conseqüência
ou efeito jurídico, ou seja, a indicação da conduta devida ou comandada
pela norma.
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O conceito de direito subjetivo tem estado no centro de sérias e antigas
controvérsias. Contudo, é possível estabelecer um conceito “mínimo” de
direito subjetivo, em grande parte compatível com as principais concepções
teóricas e, sobretudo, com as intuições reveladas na linguagem usual e
corriqueira em que se expressa não só o jurista e o operador do direito,
mas a própria lei. Com efeito, é moeda corrente referir-se à existência
de direitos subjetivos, assim como ao seu exercício ou à sua realização
concreta. Como quer que venham a ser definidos, é inquestionável que
os direitos subjetivos existem e realizam-se concretamente.
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Ora, partindo dessa distinção entre existência e realização prática
dos direitos subjetivos, é fácil perceber que as diferentes situações em
que um determinado direito subjetivo pode carecer de proteção jurisdicional
dividem-se em duas categorias, a saber:

a) situações em que a necessidade de proteção liga-se à existência
do direito subjetivo;

b) situações em que a necessidade de proteção liga-se à realização
prática do direito subjetivo.

Ademais, o primeiro grupo de situações – ligado à existência do direito
subjetivo – subdivide-se em dois outros:

a1) as situações em que a existência do direito subjetivo carece apenas
de reconhecimento;

a2) situações em que a existência do direito subjetivo necessita ser
constituída, modificada ou extinta.

Sendo assim distribuídas as situações de necessidade de proteção
manifestada pelo direito subjetivo, é óbvio que a tutela jurisdicional
correspondente, apta a satisfazer tais necessidades, há de se distribuir
em categorias diferenciadas, adequadas a cada um daqueles grupos de
situações. Assim, tendo em vista a natureza da necessidade de proteção
a ser dada ao direito subjetivo, a tutela jurisdicional pode ser:
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I. tutela declaratória, consistente na entrega de uma declaração
judicial de certeza, para atender à necessidade de proteção ligada
à existência de direito subjetivo;

II. tutela executiva, consistente na entrega de um resultado prático,
para atender à necessidade de proteção ligada à realização prática
do direito subjetivo.

Além disso, a tutela declaratória, em simetria à distinção apontada
nas situações de necessidade de proteção do direito subjetivo relacionadas
à existência desse direito – sub (a1) e sub (a2) – subdivide-se em:

I1) tutela meramente declaratória, consistente em declaração judicial
de certeza que limita-se a reconhecer a existência de determinado
direito subjetivo;

I2) tutela constitutiva, consistente em delaração judicial de certeza que
constitui, transforma ou retira existência de determinado direito
subjetivo.

Cumpre observar que essas categorias correspondem àquela que é
a mais importante classificação das modalidades de tutela jurisdicional,
tanto é que está presente desde os primórdios da ciência processual e
nos principais sistemas jurídicos. E não é à toa que isso seja assim:
o critério de classificação com base no qual são identificadas essas
modalidades de tutela jurisdicional e, consequentemente, vem a ser
construída a respectiva classificação que as agrupa, o critério da natureza
da necessidade de proteção manifestada pelo direito subjetivo, capta
o elemento essencial do próprio conceito de jurisdição (função
jurisdicional) civil.
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Como se pode facilmente constatar, na classificação acima não estão
presentes duas conhecidas e importantes formas de atuação jurisdicional,
a saber: as sentenças condenatórias e as medidas cautelares, as quais,
tomadas em conjunto, podem ser referidas como tutela condenatória e
tutela cautelar. Contudo, há de se estar muito atento para o seguinte:
a classificação da tutela jurisdicional civil que reconhece as modalidades
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da tutela declaratória e da tutela executiva adota um critério classificatório
muito específico, ou seja, o critério da natureza da necessidade de
proteção manifestada pelo direito subjetivo. Portanto, todas as
atuações que possam ser reconhecidas como “jurisdicionais”, mas que
não atendam a uma determinada espécie de necessidade de proteção do
direito subjetivo, simplesmente não têm lugar em uma classificação
construída sobre um tal critério.

De fato, a sentença condenatória, por importante que seja em um
ordenamento como o brasileiro, não atende, autonomamente, a nenhuma
necessidade de proteção do direito subjetivo. A sentença condenatória,
como toda sentença de mérito, contém uma declaração judicial de
certeza quanto à existência de um dado direito subjetivo. Contudo, a
sentença condenatória é concedida em situações em que a necessidade
de proteção do direito subjetivo não está ligada, estritamente, ao mero
reconhecimento da existência desse direito, mas à sua satisfação ou
realização concreta. E esta necessidade, como visto, quando atendida,
não o é com a mera sentença condenatória, mas com atos que lhe são
posteriores, e o resultado prático obtido com tais atos – correspondente
à satisfação ou realização do direito subjetivo – já consiste em tutela
executiva.

Discurso semelhante aplica-se à tutela cautelar. As medidas cautelares,
também definidas funcionalmente, nem são orientadas à declaração
judicial de certeza quanto à existência do direito subjetivo, nem à sua
realização concreta. Rigorosamente, as medidas cautelares nem fornecem
uma proteção direta a direitos subjetivos, até porque elas são concedidas,
normalmente, quando ainda nem se sabe se o direito subjetivo existe ou
não. O que caracteriza determinada medida como cautelar é,
precisamente, a sua finalidade específica de neutralizar um “periculum
in mora”, ou seja, evitar que a duração do processo inviabilize, direta ou
indiretamente, que seja concedida a proteção jurisdicional devida a um
determinado direito subjetivo – seja através de tutela declaratória, seja
através de tutela executiva – de forma integral e efetiva.
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Tanto as sentenças condenatórias, como as medidas cautelares,
portanto, são atuações jurisdicionais instrumentais: a sentença
condenatória é requisito legal para alguns casos de tutela executiva,
em que o legislador privilegia a segurança jurídica; as medidas
cautelares são mecanismos asseguradores da utilidade prática das
tutelas declaratória e executiva, em situações onde o legislador dá um
peso especial à urgência.
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Nessa ordem de idéias, impõe-se uma análise, ainda que perfunctória,
das chamadas tutelas mandamental e executiva lato sensu. Mais
precisamente, é oportuno um exame crítico sobre a necessidade de
identificação dessas categorias reconhecidas por grande parte da doutrina
atual, sobretudo no sentido de determinar se elas são formas autônomas
de tutela jurisdicional.

Quando se procura identificar, a partir das definições oferecidas pela
doutrina para as tutelas mandamentais e executiva lato sensu, quais são
as modalidades de necessidade de proteção ao direito subjetivo que
são atendidas por tais supostas formas de tutela jurisdicional, resta evidente
que ambas voltam-se a satisfazer uma mesma e constante necessidade
de proteção, a saber, aquela corresponde à realização prática do direito
subjetivo. Ademais, observa-se também que não é a sentença, dita
mandamental ou executiva lato sensu, que atende essa necessidade
de proteção, mas são medidas judiciais posteriores à própria
sentença. As sentenças apontadas como mandamental e executiva lato
sensu consistem em declarações judiciais de certeza quanto à
existência de um direito subjetivo, que apenas autoriza a adoção de
outras medidas judiciais, essas sim sendo aquelas que irão, efetivamente,
atender à necessidade de proteção do direito subjetivo levada a juízo.
Dessa forma, consideradas as definições correntes de sentença e tutela
mandamental, à luz da perspectiva do direito subjetivo a ser protegido,
é inevitável chegar às seguintes conclusões:
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a) vistas como espécies de tutela jurisdicional, ou seja, daquilo que é
entregue à parte (quando vitoriosa) que as requereram, as tutelas
mandamental e executiva lato sensu, nada mais são do que tutela
executiva, pura e simplesmente;

b) vistas como modalidades de sentença (de mérito), as sentenças
mandamental e executiva lato sensu nada mais são do que sentenças
condenatórias, pura e simplesmente.

Finalmente, convém advertir que a identificação das tutelas
mandamental e executivas lato sensu só é concebível, quando se adota
como premissa conceitos arbitrariamente limitados de sentença
condenatória e tutela executiva. Sempre que tais conceitos são formulados
analítica e funcionalmente, partindo de um conceito funcional de jurisdição
(função jurisdicional) civil como proteção a direitos subjetivos e da
distinção entre existência e realização do direito subjetivo, torna-se
inteiramente inviável a identificação de supostas tutelas e sentenças como
a mandamental e a executiva lato sensu como categorias distintas da
tutela executiva e da sentença condenatória, respectivamente.

�� ��������

Várias foram as teorias formuladas para definir o processo, cada
uma delas buscando enquadrá-lo em uma das categorias jurídicas
conhecidas. No presente contexto, far-se-á uma breve menção apenas
a duas delas, a saber, a que entende ser o processo uma relação jurídica
e a que o considera como procedimento em contraditório. A primeira é
a mais aceita ainda hoje, enquanto que a segunda, a última grande
construção doutrinária sobre o tema, vem se revelando como a que melhor
define o processo, uma vez que ao invés de reduzi-lo a uma das categorias
já existentes, identifica a diversa e específica categoria jurídica, da qual
ele é um exemplo. Com isso, torna-se, também, a teoria mais coerente
com os dados fornecidos pelo ordenamento jurídico.
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No final do século passado, surge a concepção que define o processo
como relação jurídica diversa e autônoma da relação de direito material,
a ser tutelada através do processo. A doutrina é unânime a atribuir a
OSKAR VON BÜLOW a formulação originária dessa teoria, na sua
famosa obra “Teoria das exceções dilatórias e pressupostos processuais”.
Neste trabalho, von BÜLOW sustenta que o processo é uma relação
jurídica de caráter público, pois os direitos e obrigações aí verificados
constituem-se entre os cidadãos e os funcionários do Estado. Sustenta
ainda que tal relação é autônoma em face da relação de direito material
que lhe é subjacente, em razão do que exige requisitos próprios e
específicos para a sua existência. Tais requisitos são, precisamente, os
pressupostos processuais.3

A teoria da relação jurídica foi amplamente aceita desde a sua
formulação, sendo, ainda hoje, a concepção que se pode dizer
predominante. Contudo, sabe-se que tal teoria admite diversas variantes.
Assim, há a corrente que entende a relação jurídica processual como
sendo de natureza pública e aquela que a considera como sendo de
natureza privada; há quem sustenta que ela é uma única relação e outra
que a considera como uma relação complexa constituída de inúmeras
outras; há, ainda, a controvérsia em torno aos seus sujeitos, defendendo
uns que ela é unilateral, instaurando-se somente entre as partes, outros
que ela é angular, ocorrendo entre as partes e o juiz, mas não entre as
partes e, finalmente há aqueles que a concebem como triangular,
formando-se um vínculo entre as partes e o juiz, como também destas
entre si. Este o entendimento ainda hoje predominante.

A crítica mais relevante dirigida à teoria da relação jurídica foi
formulada por JAMES GOLDSCHIMDT, para quem no processo não
há, propriamente, direitos e obrigações. Não é possível, portanto,
considerá-lo como uma relação jurídica, sob pena de esvaziar tal conceito
de qualquer significação mais precisa. Para GOLDSCHIMIDT,
a categoria da relação jurídica pertence a outro plano, totalmente distinto
daquele onde se situa o processo: este situa-se no plano da dinâmica da
ordem jurídica, enquanto a relação jurídica situa-se no plano da estática.4

3 von BÜLOW, Oskar. La Teoria de las Excepciones Procesales y los Presupuestos
Procesales. Miguel Angel Rosas Lichtchein (trad.), EJEA: Buenos Aires, 1964, p. 1-4.

4 GOLDSCHIMIDT, James. Derecho Procesal Civil. L. Pietro Castro (Trad.). Editorial
Labor: Barcelona, 1936, p. 48.
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A mais recente teoria sobre a natureza jurídica do processo foi a
elaborada por FAZZALLARI, para quem o processo é um procedimento
qualificado pelo contraditório.5 A teoria desse mestre peninsular está
baseada em resultados de recentes estudos publicísticos, especialmente
na esfera do direito administrativo. É que foi nessa área da ciência jurídica
onde o procedimento foi reconhecido como uma categoria jurídica
autônoma da teoria geral do direito, sem confundir-se nem com o ato
jurídico (mesmo quando complexo), nem com a relação jurídica.

O ponto de partida da teoria ora analisada é a percepção de que atos
jurídicos, embora fenômenos jurídicos dotados de “identidade própria”,
poderiam se reunir formando um outro fenômeno jurídico, mais complexo
e igualmente dotado de uma identidade, a qual transcende a mera soma
dos atos que o compõem. Mas o fenômeno que estamos considerando
não se resume a um aglomerado qualquer de atos jurídicos: somente
quando aqueles atos são organizados em um ordem lógica e temporal,
imposta pela lei, que tenha por finalidade última a preparação de
um ato ou resultado final, é que estamos na presença deste fenômeno
complexo, constituído de fenômenos mais simples, isto é, atos jurídicos.
Este fenômeno complexo, de extremada importância no direito, vem a
ser uma seqüência de atos com os seguintes atributos:

a) ordenação lógica e temporal desses atos, de sorte que cada um é
causa do que lhe é sucessivo e conseqüência do que lhe antecede;

b) convergência de toda a seqüência para a produção de um resultado final.

Foi ELIO FAZZALLARI um dos teóricos que melhor identificou
esse fenômeno, por ele definido como seqüência lógica de atos voltados
à produção de um ato (ou resultado) final, ao qual reservou o termo
‘procedimento’.Foi também FAZZALLARI quem advertiu para a
existência de uma modalidade especial de procedimento. Essa
modalidade se caracteriza pela circunstância de que aos destinatários do
ato final da seqüência são asseguradas possibilidades simétricas e
equilibradas de participarem, influenciando o próprio conteúdo do ato
final. São essas possibilidades – denominadas por FAZZALLARI de
contraditório – que conferem uma estrutura dialética ao procedimento;
e o procedimento estruturado dialeticamente (segundo o contraditório)
foi denominado pelo mestre peninsular de processo.6

5 FAZZALLARI, Elio. Istituzioni di Diritto Processuale. 4. ed. CEDAM: Padova,
1986, p. 69 e ss.

6 Cf. FAZZALLARI, op. cit.
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A teoria de FAZZALLARI permite elaborar uma importante leitura
do inc. LV do art. 5º da CF, segundo a qual a referida norma poderia ser
assim reformulada: “Toda atuação jurisdicional e administrativa com
possibilidade de afetar a esfera jurídica de alguém, deve ser preparada
por processo (seqüência de atos em contraditório), de modo a assegurar
a esse alguém possibilidades de participação na formação do ato final.”

 � ,�%���	������%�����������������������������

Os processos admissíveis em dado ordenamento podem ser
agrupados com base em inúmeros critérios, por ex.:

a) processos públicos/secretos

b) processos escritos/orais

c) processos de cognição sumária/plena

Um critério fundamental na construção de tipologias do processo é a
natureza da tutela jurisdicional preparada por ele. É com base nesse
critério que se pode distinguir, por exemplo, um processo declaratório,
processo executivo e um processo cautelar. Por isso mesmo, tipologias
de processo construídas sobre o critério da natureza da tutela jurisdicional
são logicamente subordinadas a tipologias de tutelas jurisdicionais. Isso
quer dizer que os conceitos de processo declaratório, de processo
executivo e de processo cautelar são subordinados aos de tutela
declaratória, tutela executiva e tutela cautelar de modo que os
primeiros conceitos são definidos pelos últimos: processo declaratório
é a seqüência de atos em contraditório que prepara a tutela declaratória,
processo executivo é a seqüência de atos em contraditório  que prepara
a tutela executiva e processo cautelar é a seqüência de atos em
contraditório  que prepara a tutela cautelar.

Considerando que a racionalidade instrumental determina a
adequação dos meios aos fins, naqueles ordenamentos jurídicos onde
houver a distinção entre tutela declaratória e executiva, é imperativo
racional, antes que jurídico, a existência de um processo declaratório
(ou de conhecimento) distinto de um processo executivo. Ademais, esses
processos devem também ser diferenciados quanto à sua estrutura, de
modo a refletir as peculiaridades da função específica de cada um,
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ou seja, do tipo de tutela a ser por meio deles prestada. Assim é que para
ser adequado à sua finalidade – preparar a tutela declaratória – qualquer
processo declaratório deve ser estruturado de tal forma a assegurar a
produção de alegações, argumentos e provas, com base nos quais venha
a ser declarada a existência ou inexistência de um direito subjetivo.
Da mesma forma, para ser adequado à sua finalidade – preparar a tutela
executiva – qualquer processo executivo deve ser estruturado de tal
forma a conter apenas as atividades, predominantemente voltadas à
transformação do mundo empírico, necessárias à satisfação do crédito.

Seja observado, en passant, que é também de natureza lógica, antes
que jurídica – vale dizer, imposta também pela racionalidade instrumental
– a reconhecida incompatibilidade entre a estrutura do processo executivo
e a cognição judicial sobre o direito a ser satisfeito in executivis: essa
última atividade não conduz à tutela executiva e sim à tutela declaratória.

 �" .������� ���0������ %������� �����1����

A compreensão da disciplina atual do processo civil, após as reformas
que este vem sofrendo, requer a estipulação de um conceito chave, a
saber, o de processo autônomo. Diz-se que há um (e somente um)
processo autônomo quando é possível referir o seu início a uma petição
inicial e a uma citação, quanto ao réu.7 Dessa forma, a noção de processo
autônomo é independente do conteúdo da tutela jurisdicional: para
determinar se um processo é autônomo, observa-se, tão-somente, se
ele é instaurado através de uma petição inicial e/ou citação, quanto à
parte passiva.

É por referência ao conceito de processo autônomo, que se pode
compreender o de processo sincrético. A doutrina atual denomina
“processo sincrético” um processo autônomo em que se desenvolvem,
sucessivamente, tipos diferentes de processos. Na disciplina atual do
processo, houve uma generalização do processo sincrético, no sentido
de reunir, em um só processo autônomo, um processo declaratório e um
processo executivo.

7 Às vezes, como a execução trabalhista, o processo autônomo forma-se sem a petição
inicial, mas jamais, quanto ao réu, sem a citação.
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Para entender melhor essa mudança, releva notar que o legislador
pode optar por uma entre três alternativas, quanto ao papel de uma prévia
declaração judicial de certeza sobre o direito a ser satisfeito in executivis
(= sentença condenatória) entre os requisitos de instauração do processo
de execução. Como primeira alternativa, o legislador pode optar por
condicionar, em todos os casos, a instauração do processo de execução
a uma prévia declaração judicial de certeza sobre a existência do direito
a ser satisfeito in executivis (= uma sentença condenatória será sempre
um dos requisitos do processo de execução). Como segunda alternativa,
o legislador pode optar por nunca condicionar a instauração do processo
de execução a uma prévia declaração judicial de certeza sobre a existência
do direito a ser satisfeito in executivis (= uma sentença condenatória
nunca será um dos requisitos do processo de execução). Enfim, como
terceira alternativa, o legislador pode optar por, em alguns casos e em
outros não, condicionar a instauração do processo de execução a uma
prévia declaração judicial de certeza sobre a existência do direito a ser
satisfeito in executivis (= uma sentença condenatória às vezes será um
dos requisitos do processo de execução).

De outra parte, quando a lei exigir, como requisito do processo
executivo, a prévia declaração judicial de existência do direito subjetivo
a ser satisfeito, abrem-se ao legislador duas possibilidades, acerca da
autonomia formal do processo executivo, em relação ao processo
declaratório que prepara a mencionada declaração judicial. Pode o
legislador optar por disciplinar tanto o processo que prepara a sentença
condenatória, como o processo executivo como processos autônomos:
cada um dos quais tendo a sua instauração formalmente condicionada a
petições iniciais e citações diferentes. Alternativamente, pode o legislador
optar por disciplinar tanto o processo que prepara a sentença condenatória,
como o processo executivo como meras fases ou etapas de um só
processo autônomo: concluído o processo (declaratório) que prepara a
condenação, o processo executivo inicia-se sem necessidade de nova
citação do devedor.
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Foi essa última opção que veio a ser generalizada para a maior parte
dos casos, com a reforma processual. Assim, tem-se atualmente que a
tutela executiva das obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa,
quando reconhecidas em sentença condenatória, é prestada através de
processo de execução disciplinado como mera fase em processo sincrético.
Dessa forma, quando se tratar de obrigação reconhecida em sentença,
somente a prestação de tutela executiva às obrigações de pagar quantia
certa o processo de execução é autônomo. Acrescente-se, apesar de
evidente, que não poderia deixar de ser autônomo o processo de execução
em que o direito a ser satisfeito vier consagrado em título executivo.

 �$ .���������������������	���2������������%���������
�������� %�����������

Convém advertir que o termo procedimento ainda é pouco usado na
doutrina, sobretudo a nacional, com o sentido que lhe empresta
FAZZALLARI, ou seja, para designar uma categoria jurídica
específica, mais precisamente, a de sequência de atos preparatória
de um provimento. De fato, no seu sentido mais usual e predominante, o
termo “procedimento” é empregado como referindo à mera organização
dos atos que compõem o processo. Essa a lição lapidar de ADROALDO
FURTADO FABRÍCIO:

(...), processo é o conjunto mesmo dos atos entre si encadeados e
orientados no sentido da solução do litígio, ao passo que por
procedimento se designam a ordem, a forma e a disposição desses
atos na série, variáveis segundo as exigências da relação de direito
material afirmada, ou segundo outras necessidades ou
conveniências que impressionaram o legislador. Com efeito,
variáveis e multifários são os provimentos jurisdicionais que
podem resultar do processo civil, e a essa diversidade corresponde
às vezes a necessidade de também variarem a quantidade,
a qualidade e a ordem dos atos conducentes àquele resultado.
O número, a natureza e a posição relativa que tais atos assumem
no conjunto afeiçoam-se a diferentes necessidades, determinando
diferentes ritos ou procedimentos.8

8 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Comentários ao Código de Processo Civil, v. VIII,
t. III, São Paulo: Forense, 1978, p. 3.
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Por outro lado, o legislador pode adotar inúmeras variantes para cada
um dos tipos de processos, atribuindo-lhes diferentes procedimentos.
Assim, por exemplo, o legislador pode criar modelos procedimentais
diferenciados para a prestação de tutela declaratória sem deixar de se
caracterizar como processo de conhecimento os diferentes conjuntos
de atos (procedimentos) através dos quais aquela tutela vem prestada.

Quanto ao processo de conhecimento e o cautelar, o legislador criou
um “procedimento padrão” – o procedimento ordinário – do qual foram
derivadas diversas variantes – os procedimentos específicos. Já no
processo de execução, seguindo técnica diversa, o legislador criou apenas
procedimentos específicos, ainda que um deles – a execução por quantia
certa – sirva de “procedimento padrão” para outros procedimentos, que
surgem como variantes daquele (v. g., execução de prestação alimentícia
e execução fiscal). É o que também ensina ADROALDO FURTADO
FABRÍCIO:

Em tema de procedimento, ou rito, ou forma do processo, a
técnica legislativa usual é a de começar-se por definir um modelo
básico, destinado à adoção na generalidade dos casos, verdadeiro
procedimento-padrão, para se estabelecerem depois as variações
por acréscimo, supressão ou modificação de atos, donde resultarão
procedimentos mais ou menos afastados do modelo básico,
segundo a intensidade e o número dessas alterações.

Em regra, o modelo fundamental é formal e solene,
procurando cercar o exercício da função jurisdicional das mais
plenas garantias e aparelhar as partes dos mais amplos meios de
discussão, de prova e de impugnações das decisões.
O procedimento assim estruturado – geralmente denominado
comum ou ordinário – serve ao volume maior e principal das
causas, às situações mais freqüentes e destituídas de
peculiaridades justificadoras de um tratamento diferenciado. Por
outro lado, como já foi brevemente referido, esse procedimento
por assim dizer genérico funciona também como um standard
básico, seja no sentido de que a partir dele se constroem os outros,
específicos, seja porque em numerosos casos a diversidade destes
em confronto com aquele é parcial e condicionada, de tal modo
que o trâmite processual, iniciado em forma diferenciada, retorna
ao leito comum do rito básico a partir de certo momento ou a
depender de determinada condição. A tudo isso se acresça que,
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exatamente por terem sido fixados como um modelo, os trâmites
do procedimento comum prevalecem também nos especiais, na
medida em que as regras a estes pertinentes sejam omissas: vale
dizer, as normas do rito genérico têm aplicação subsidiária aos
procedimentos especiais, naquilo que a regulação específica haja
deixado em branco.9

Vários são os critérios que podem guiar o legislador na elaboração
de procedimentos diferenciados. A natureza do direito subjetivo a ser
tutelado (ação de alimentos, ações possessórias), características especiais
dos titulares desse direito (execução fiscal, execução contra a Fazenda
Pública) e o âmbito e/ou a profundidade da cognição a ser realizada pelo
órgão jurisdicional (mandado de segurança, ação monitória) são os
principais fatores observados pelo legislador na construção de modelos
procedimentais específicos. Cite-se, mais umaz, pela sua clareza e
precisão, o magistério de ADROALDO FURTADO FABRÍCIO:

Dificilmente alcançaria êxito qualquer tentativa de
sistematização completa dos motivos determinantes da adoção de
procedimento especial. O que acima ficou dito sobre a influência,
nessa matéria, da especial configuração da relação jurídica material
envolvida, apenas aponta o mais razoável dos critérios, o que melhor
se justifica do ponto de vista doutrinário. Em princípio, aliás, a
generalização do procedimento ordinário deveria ser a maior e a
mais ampla possível, com a decorrente redução do elenco dos
especiais; estes, ainda nos limites do referido critério, só se
justificariam quando aquele fosse absolutamente inadequado ou
ineficiente para o tratamento em juízo da matéria considerada.

A verdade, entretanto, é que os legisladores não se orientam
apenas por essa diretriz. O peso da tradição histórica, com as
complicações e incongruências decorrentes de múltiplas fontes
de influência, nem sempre coevas e coerentes; a eventual
interpenetração, no mesmo processo, de elementos de diversas
modalidades de tutela jurisdicional (de cognição, de execução e
cautelar); razões de conveniência momentânea e local, com caráter
meramente emergencial; até mesmo a simples impaciência do
legislador frente à morosidade do aparelhamento judiciário em
contraste com a pressão da necessidade social – tudo influi no

9   FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Op. cit., p. 4-5.
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sentido de se retirar da “vala comum” do rito ordinário um número

crescente de “ações”, em antagonismo com as recomendações da

doutrina, esta cada vez mais inclinada à redução numérica dos

tipos procedimentais como imperativo da simplificação e da

racionalização.10

A autonomia do direito processual em relação ao direito material –
temática que permitiu à processualística civil afirmar-se como um ramo
autônomo da ciência do direito – trouxe como um de seus corolários a
tendência em se preconizar que o procedimento deveria ser comum para
todo e qualquer tipo de situação jurídica substancial a ser tutelada.
Atualmente, a autonomia vem sendo reconhecida sem perder jamais de
vista a instrumentalidade do processo, a qual exige, precisamente, que
ele se adapte sempre que necessário, às peculiaridades do direito subjetivo
a ser protegido. Daí a tendência atual de prestigiar as formas de “tutela
jurisdicional diferenciada”, principalmente com a criação de procedimentos
específicos, nos quais se busca uma maior adaptação do direito processual
ao direito material.

 �& .����/%���� ���������������%������

O exame atento dos sistemas processuais revela a existência de certas
diretrizes básicas acolhidas pelo legislador, na disciplina concreta dos
institutos processuais. Essas diretrizes, que se manifestam em diversos
dispositivos legais, são aquelas que, traçando as linhas mestras de um
dado ordenamento processual, conferem-lhe identidade frente aos demais.
Por isso mesmo, são a elas que recorre o intérprete na sua tarefa de
reconstrução sistemática e racional dos institutos processuais, inclusive
nos casos de lacunas e obscuridade da lei. Essas diretrizes básicas,
reveladas pela análise sistemática das normas processuais de um dado
ordenamento, são os princípios fundamentais do processo, ou ainda
os princípios formativos. É a clássica lição de ROBERT WYNESS
MILLAR:

10 FABRÍCIO, Adroaldo furtado. Op. cit., p. 7.
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Entre as contribuições que a investigação teórica deve à ciência
processual alemã, figuram, e não em último lugar, certas
generalizações estabelecidas pela mesma com relação aos métodos
processuais. Fixaram e delimitaram, através dessas generalizações,
os conceitos fundamentais que, consciente ou inconscientemente,
dão forma e identidade aos sistemas processuais. A esses
conceitos se referiam como princípios ou máximas com nomes
específicos, nem sempre inteiramente apropriados, mas que
servem perfeitamente à finalidade de diferenciação. Alguns desses
princípios fundamentais (Grundprinzipien), ou ainda, princípios
formativos (Prinzipien der Gestaltung) são comuns a todos os
sistemas; outros, ao contrário, só aparecem em regimes
determinados e podem ser ou não opostos aos correspondentes
conceitos que prevalecem em outros lugares.11

Há uma orientação, predominante na doutrina brasileira, que, seguindo
o pensamento de autores italianos do século passado (MANCINI,
PISANELLI e SCIALOJA), pretende incluir no mesmo plano dos
princípios fundamentais, ainda que em categoria diferenciada, diretrizes
que não resultam das normas processuais, mas que se caracterizam,
mais corretamente, como axiomas dirigidos ao intérprete. São os
denominados “princípios informativos”, os quais não descrevem
“características” de um dado sistema processual, mas “prescrevem”
exigências às quais todo ordenamento devia adequar-se, na disciplina
legal do processo. É o que relata NERY JR:

Prestigiosa doutrina do século passado dividiu os princípios do
Direito Processual Civil em princípios informativos e em princípios
fundamentais. Os informativos são considerados como axiomas,
pois prescindem de demonstração. Não se baseiam em outros
critérios que não os estritamente técnicos e lógicos, não possuindo
praticamente nenhum conteúdo ideológico. São os princípios:
a) lógico; b) jurídico; c) político e d) econômico. São princípios
universais e praticamente incontrovertidos.

11 MILLAR, Robert Wyness. Los Princípios Formativos del Procedimiento Civil.
Catalina Grossman (Trad.). Buenos Aires:  Ediar S.A. 1945, p. 43.
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O processo deve ser lógico em sua estrutura, devendo, por exemplo,

a petição inicial preceder a contestação. Pelo princípio jurídico, o

processo deve seguir regras preestabelecidas pelo ordenamento

jurídico. As regras de ordem política precisam ser seguidas no

processo, como por exemplo, a que determina ao juiz o dever de

sentenciar, ainda que haja lacuna na lei (art. 126, CPC), devendo,

para tanto, servir-se da analogia, dos costumes e dos princípios

gerais de direito. Segundo o princípio econômico, de aplicação

intuitiva, deve-se obter o máximo do processo com o mínimo

dispêndio de tempo e de atividade, observadas sempre as

garantias das partes e as regras procedimentais e legais que regem

o processo civil.

Diferentemente deles, os fundamentais ou gerais, são aqueles

princípios sobre os quais o sistema jurídico pode fazer opção,

considerando aspectos políticos e ideológicos. Por essa razão,

admitem que em contrário se oponham outros, de conteúdo

diverso, dependendo do alvedrio do sistema que os está

adotando.12

Os princípios formativos ou fundamentais de maior importância são
os seguintes: princípio do contraditório e o princípio dispositivo,
devendo-se mencionar, ainda, os princípios da oralidade, da eventualidade
e da preclusão, da verdade material, do livre convencimento motivado,
do impulso oficial.

 �����!	���"�����������	����#	��

Já se viu que o contraditório é traço essencial do processo,
integrando-lhe a própria definição. É que a presença do contraditório,
conferindo ao processo estrutura dialética, é a diferença específica
que permite identificar o próprio processo como uma species do genus
“procedimento”.

12 NERY JR., Nélson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal,  RT:
São Paulo, 1992,  p. 25.
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O princípio do contraditório recebeu expressa consagração
constitucional na CF/88, que estendeu a sua incidência ao processo civil
e administrativo. Na constituição anterior, o contraditório só era
assegurado, nominalmente, no processo penal, embora a doutrina e
jurisprudência já fossem pacíficas no sentido de sua aplicação também
no processo civil.

A doutrina atual é unânime em reconhecer que o conteúdo do
contraditório pode ser sintetizado na fórmula informação (necessária)
e participação (eventual). Assim, a todos os litigantes deve ser
assegurada a necessária informação da prática de todos os atos
processuais, assim como a possibilidade de cada um agir e reagir no
processo, no sentido de influenciar no conteúdo do resultado final do
processo.

“(...) o princípio do contraditório se articula, nas suas manifestações
técnicas, em dois aspectos ou momentos essenciais: informação, reação;
sempre necessária a primeira, eventual a segunda (mas necessário que
se a faça possível)”

SERGIO LA CHINA, L'esecuzione Forzata e le Disposizioni Generali

del Codice di Procedura Civile, p. 394.

“Por contraditório deve entender-se, de um lado, a necessidade de
dar-se conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo
às partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que
lhe sejam desfavoráveis”

NELSON NERY JR., Princípios do Processo Civil na

Constituição Federal, p. 123-124.

 ��������!	���"�������������

O princípio dispositivo é, indiscutivelmente, um dos princípios
fundamentais do processo civil, na maioria dos sistemas processuais
contemporâneos. O núcleo essencial desse princípio se deixa apreender
em pelo menos três regras básicas:
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a) subordina-se à iniciativa da parte, a prática de atos processuais
(inclusive e especialmente aquele com o qual o processo é iniciado)
que impliquem a titularidade (ainda que in statu assertionis) de
direito subjetivo material ou processual. Assim, entre nós, a
instauração do processo é condicionada à iniciativa do legitimado
ativo (CPC, art. 2º e 262), a defesa à iniciativa do legitimado passivo,
a impugnação das decisões à iniciativa da parte prejudicada etc
(Nemo invitus agere cogatur).

b) é atribuída à vontade da parte a determinação do próprio conteúdo
da providência judicial a ser preparada pelo processo, no sentido de
que, o conteúdo indicado ou solicitado por ela, representa o limite
intransponível até onde é possível a providência ser prestada
(Ne eat iudex ultra vel extra petita partium). Esse aspecto ou
manifestação do princípio dispositivo é também denominado
“princípio da congruência” ou “princípio da correspondência”. Esse
princípio, encarado do ponto de vista do órgão jurisdicional,
corresponde à exigência de vinculação do juiz ao pedido da
parte, no sentido de o juiz estar autorizado somente a conceder ou
negar (no todo ou em parte) a exata providência solicitada, estando
impedido de conceder providência superior (ultra petita) ou diversa
(extra petita) à indicada no pedido. Tal princípio encontra expressa
e inquestionável positivação, nos arts. 128, 459 e 460 do CPC.

c) é atribuída à iniciativa das partes a fixação do quadro fático e do
respectivo material probatório sobre o qual se deve basear a
providência solicitada (Iudex iudicet iuxta allegata et probata
partium).

O princípio dispositivo, especialmente nas suas manifestações
indicadas sub (a) e (b), é justificado pela exigência de uma necessária
simetria entre direito material e direito processual. Assim,
a “disponibilidade” do processo pelas partes impõe-se como uma
“consequência natural” da disponibilidade que o ordenamento jurídico
atribui à maior parte dos direitos subjetivos tuteláveis através do processo
civil.
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Na lição de Arruda Alvim, “o princípio dispositivo se expressa no
fato de que, no processo, as partes dispõem – em regra – do Direito
material que vão fazer valer em juízo e, por via de consequência, como
que por um processo de gemiparidade, em grande medida podem dispor
do processo, quanto a esse”

ARRUDA ALVIM, Tratado de Direito Processual Civil,

cit., p. 91, com grifo no original.

Contudo, impende observar que o princípio dispositivo, em todas as
suas manifestações, admite exceções, requeridas pela crescente
publicização do processo, tendência que privilegia a compreensão desse
último não apenas como instrumento de satisfação dos direitos e interesses
das partes, como também, e principalmente, como instrumento de
realização de uma função do Estado, a função jurisdicional.

Assim, por exemplo, o art. 130 do CPC permite ao juiz requerer
ex officio a produção de provas. No processo cautelar, o juiz não está
estritamente vinculado ao pedido do requerente, podendo conceder
medida cautelar diversa da que foi solicitada, ou modificar a concedida
por outra menos gravosa (CPC, art. 805).

 �( .����%������ %���������

Para que o processo seja devidamente instaurado e possa conduzir à
prestação da tutela jurisdicional, a lei impõe o atendimento de certos
requisitos, que não dizem respeito ao direito subjetivo para o qual se
busca tutela, mas apenas a circunstâncias propriamente processuais. Tais
requisitos são tradicionalmente reconhecidos em doutrina como
pressupostos processuais, enquanto o CPC denomina-os “pressupostos
de constituição e desenvolvimento válido e regular”.

Verifica-se, desde logo, que a terminologia do Código incorpora a
distinção, igualmente consagrada em doutrina, entre pressupostos de
existência e de validade. Com efeito, o processo pode existir e não ser
válido, em razão do que não se confundem ambos os planos. É o que
ensina ARRUDA ALVIM:
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(...) quem fala em existência não avança necessariamente sobre a
validade. Ao contrário, é a validade (ou invalidade) que supõe a
existência, necessariamente. Podemos, portanto, concluir que a
relação jurídica processual pode existir válida ou invalidamente,
pois a validade se coloca depois de constatada a existência.13

São pressupostos processuais de existência: (a) petição inicial;
(b) órgão jurisdicional e (c) citação inicial. Dessa forma, para que o processo
exista, torna-se indispensável a formulação de demanda, ainda que
veiculada por petição inepta, perante órgão jurisdicional, mesmo que
absolutamente incompetente, em face de alguém que venha a ser citado.

A esses se deve acrescentar um quarto requisito, a saber,
a capacidade postulatória, que melhor se caracteriza como pressuposto
“pré-processual”. Tendo em vista que o CPC, no seu art. 37, condiciona
a própria existência dos atos processuais das partes à circunstância de
terem sido praticados através de advogado regularmente constituído, a
capacidade também deve ser mencionada, nesse contexto, ainda que
com a devida ressalva, já que ela é requisito de existência de um dos
pressupostos indicados, nomeadamente, da petição inicial.

De outra parte, são pressupostos processuais de validade, (a) petição
inicial regular; (b) órgão jurisdicional competente e juiz imparcial e
(c) partes capazes. Petição inicial regular, significa, tecnicamente, aquela
que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de indeferimento da
inicial, elencadas no art. 295, do CPC. Já quanto à competência e à
imparcialidade, convém advertir que apenas a incompetência absoluta
e o impedimento representam, respectivamente, desatendimento daqueles
requisitos. É que a incompetência relativa e a suspeição são irregularidades
sanáveis, se não alegadas pelas partes no prazo e forma legais. No que
diz com a capacidade das partes, aí se refere tanto à aptidão para
figurar como parte (capacidade para ser parte), bem como à aptidão
(genérica) para atuar como como parte (capacidade processual), e
ainda à aptidão para atuar como parte em um determinado processo
(legitimação processual).

13 ARRUDA ALVIM Netto, José Manoel de. Manual de Direito Processual Civil,
7 ed., vol. I, RT: São Paulo, p. 469.
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A importância prática da distinção entre pressupostos processuais de
existência e de validade está na diversidade de regime jurídico a que se
submete a falta de algum desses requisitos. Essa diversidade
manifesta-se, com a maior clareza possível, na hipótese em que uma
sentença vier a ser proferida em processo, em que se deixou de atender a
algum desses requisitos. Sentença proferida em processo onde faltou algum
dos pressupostos de validade é nula, mas, se transitar em julgado, necessita
ser rescindida, através de ação rescisória, para deixar de surtir seus efeitos.
Ao contrário, sentença proferida em processo onde faltou pressuposto de
existência é inexistente, não gerando, portanto, qualquer efeito jurídico, e
prescindindo, por isso mesmo, de ação rescisória para desconstituí-la.
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O conceito de ação é um dos conceitos fundamentais da ciência
processual e tem suscitado as mais acirradas polêmicas e controvérsias,
dando margem ao surgimento de inúmeras – e mesmo inumeráveis –
teorias a seu respeito. De fato, já houve quem, de forma divertida e com
uma ponta de ironia, comparasse as teorias em torno ao conceito de
ação com “as noites árabes”: são mil e uma e todas maravilhosas !14

Por muito tempo predominou na ciência jurídica uma concepção sobre
o direito de ação que se convencionou chamar “teoria civilista da ação”.15

Essa teoria, que remonta à conhecida definição de Celso – “ação é o
direito de perseguir em juízo aquilo que nos é devido” – é corolário da
concepção de ordem jurídica como um sistema de direitos subjetivos que
dominou a ciência jurídica dos séculos XVIII e XIX. Não é de se estranhar,
portanto, que segundo a “teoria civilista”, a ação era compreendida como
um mero “acessório” do direito subjetivo, ou mesmo reduzida ao direito
subjetivo “em pé de guerra”. Ecos da teoria civilista encontramos no
Código Civil brasileiro, onde está disposto, no art. 75, que “a todo direito
corresponde uma ação que o assegura”.

14 CALAMANDREI, apud RICCARDO ORESTANO, “Azione”, in Enciclopedia del
Diritto, v. IV, p.

15 ARRUDA ALVIM, Manual de Direito Processual Civil, cit., p. 220; IDEM, Tratado
de Direito Processual Civil, vol. 1, p. 309 a 313; JOÃO BATISTA LOPES, Ação
Declaratória, p. 15-16; CELSO AGRÍCOLA BARBI, Ação Declaratória Principal e
Incidente, p. 59-60.
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Tal concepção tem sido profundamente criticada, sendo possível
considerá-la, na atualidade, totalmente superada.16 Na verdade, no final
do século passado diversos autores passaram a sustentar a autonomia
do direito de ação em relação aos direitos subjetivos materiais. No entanto,
apesar da demonstração cabal da autonomia do direito de ação ter sido,
inquestionavelmente, uma conquista decisiva e irreversível da ciência
processual, não eliminou, mas sim acirrou as controvérsias quanto ao
conceito de ação, tendo surgido, a partir de então, diversas teorias que,
embora concordassem quanto ao caráter autônomo do direito de ação,
divergiam sobre diversos outros aspectos.

Tais teorias, que têm como denominador comum a defesa da
autonomia do direito de ação, costumam ser distribuídas, na doutrina, em
dois grandes grupos, a saber, o das teorias concretas e o das teorias
abstratas do direito de ação. Vale ressaltar, que no seio de ambas as
teorias surgem variantes significativas.

Entre os defensores da teoria concreta está ADOLF WACH, a quem
a doutrina costuma apontar como o principal responsável pela
demonstração da autonomia do direito de ação.17 Para WACH, o direito
de ação é distinto do direito material e é de natureza pública na medida
em que é dirigido ao Estado, embora também contra o adversário.
No entanto, embora distinto o direito de ação do direito subjetivo material,
deste não está desvinculado. De fato, somente é conferido o direito de
ação ao titular de um direito subjetivo material, em razão do que a
existência do primeiro depende da existência do último.

Outro ilustre adepto da teoria concreta do direito de ação é
CHIOVENDA, cujo ensaio versando, precisamente, sobre a ação é
considerado como o marco que assinala o nascimento da moderna escola
processualística italiana.18 Também para CHIOVENDA a ação é um
direito distinto do direto substancial, embora tenha a sua existência
condicionada à existência desse último, ou seja, o direito de ação é um
direito autônomo e concreto.

16 ARRUDA ALVIM, Manual de Direito Processual Civil, cit., p. 220; J. BATISTA
LOPES, op. loc. cit.; C. A. BARBI, op. loc. cit.

17 ARRUDA ALVIM, op. loc. cit.; J. BATISTA LOPES, op. cit., p. 17; C. A. BARBI, op. loc.
cit., p. 61.

18 “L’azione nel sistema dei diritti”, in Saggi di Diritto Processuale Civile, vol. 1.
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Por outro lado, CHIOVENDA afasta-se da posição de WACH, pois
ao contrário do que pensa esse último, o mestre peninsular não considera
a ação como um direito endereçado ao Estado e sim como um direito
potestativo frente ao adversário, isto é, como um direito através do qual
a lei confere a alguém o poder de, com a manifestação de sua vontade,
influir sobre a condição jurídica de outra pessoa, sem o concurso desta, a
qual não é obrigada a fazer nada, mas fica simplesmente sujeita às
conseqüências daquele direito.19

As teorias concretas foram alvo de muitas críticas, destacando-se
aquela, segundo a qual, tais teorias são insuficientes para explicar os
casos em que a ação é julgada improcedente. Tais críticas deram margem
ao surgimento das teorias abstratas do direito de ação.

Entre os primeiros juristas a sustentarem a teoria abstrata do direito
de ação estão o alemão DEGENKOLB e o húngaro PLOSZ, que já no
final do século passado defendiam a referida teoria.20 Para esses autores,
o  direito de ação era não apenas autônomo em relação ao direito material,
como também totalmente independente deste. Dessa forma,
consideravam o direito de ação como um direito abstrato, ou seja, um
direito dirigido contra o Estado, que existia mesmo que não existisse o
direito material.

A teoria abstrata do direito de ação passou a predominar na ciência
processual moderna e contemporânea. Entre os seus adeptos estão
CARNELUTTI, para quem o direito de ação é dirigido aos funcionários
(e não apenas ao juiz) encarregados do processo e consiste, na verdade,
em um complexo de direitos, poderes, deveres e ônus;21 COUTURE,
para quem o direito de ação corresponde ao direito de petição perante os
órgãos públicos, constitucionalmente garantido, que quando exercido
perante os órgãos jurisdicionais recebe a denominação específica de
direito de ação;22 e outros tantos autores como BETTI, ALFREDO
BUZAID, MACHADO GUIMARÃES, entre outros.23

19 Cf. ARRUDA ALVIM, Manual ..., cit., p. 222 e ss.; J. BATISTA LOPES, op. cit., p. 18 -19.
20 J. BATISTA LOPES, op. cit., p. 19.
21 “(...) la acción no es solo un derecho frente ao juez, sino frente a todos aquellos cuya

actividad es necesario para el proceso: oficiales del ministerio publico, secretarios, oficiales
judiciales, (...)”. CARNELUTTI, “Ensayo de una teoria integral de la acción”, in
Cuestiones sobre el Proceso Penal, p. 32.

22 Cf. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, esp. p. 74 e ss.
23 Cf. BARBI, op. cit., nota (86), p. 62 e 63.



��

DIÁLOGO JURÍDICO

�����
��	�����������
	���������		���
�
�����
	�
����������		��������

$������%��
�	���
��&������
�'�
�(��

LIEBMAN também pode ser reconhecido como um partidário da
teoria abstrata do direito de ação, embora com certas reservas, em razão
das peculiaridades que tornam a sua própria teoria distinta das demais
concepções abstratas da ação. A teoria desse grande jurista italiano merece
consideração em especial, tendo em vista que, como é pacificamente
reconhecido, foi ela a consagrada na legislação processual brasileira.24

A teoria de LIEBMAN – cuja exposição mais completa e detalhada
aparece pela primeira vez no ensaio “L’azione nella teoria del processo
civile”25 – é construída com base numa crítica lúcida e madura tanto das
teorias concretas como das abstratas relativas à ação. Para esse autor,
ambas eram visões unilaterais do problema e, o mais grave, não chegavam
a percebê-lo da ótica própria da teoria do processo, a única adequada
para um tratamento completo e satisfatório dos fenômenos processuais.

De fato, embora reconhecesse que a teoria concreta pudesse consistir
numa explicação satisfatória para o civilista, preocupado exclusivamente
com o direito material e com os direitos subjetivos que o integram,
demonstrou, por outro lado, que esta teoria se revelava totalmente
inadequada no plano do direito processual, por ignorar e deixar sem
explicação fenômenos correntes no plano do processo, tais como, a
improcedência da ação, a impossibilidade do autor em desistir da ação
sem consentimento do réu, etc.

De outra parte, tendo reconhecido a importância das teorias abstratas,
especialmente quanto à circunstância de que tais teorias tiveram o mérito
de evidenciar o fundamento constitucional do direito de ação (que
protege tal direito de eventuais limitações ou supressões), não pode
considerar que tais teorias forneciam uma conceituação satisfatória do
direito de ação, pois este, considerado na sua extrema generalidade como
um “direito cívico” (atribuído a todos os jurisdicionados indistintamente)
de se dirigir aos tribunais, era apenas o reflexo da instituição dos tribunais
pelo Estado, não tendo assim nenhuma utilidade prática na perspectiva
processual.

24 Cf. LIEBMAN, Manual de Direito Processual Civil, vol. I, trad. de C. R.
DINAMARCO, a anotação do mesmo DINAMARCO, n. (106) às pp. 160 e 161;
DINAMARCO, Execução Civil, p. 372, nota (64) : “A orientação do nosso Código,
como é notório, apóia-se inteiramente no pensamento de LIEBMAN, (...)”; J. BATISTA
LOPES, op. cit., p. 22 e 25; HUMBERTO THEODORO JR., “Pressupostos Processuais
e Condições da Ação no Processo Cautelar”, in REPRO, n. 50, p. 14.

25 Op. cit. Cf. a nota (*) ao título do referido trabalho, onde o próprio autor indica obras
anteriores suas, nas quais já havia sido exposto o núcleo essencial de sua teoria.
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Dessa forma, para construir seu conceito de ação, parte LIEBMAN
da peculiaridade das normas processuais em relação às normas de direito
material. Observa que, enquanto estas últimas regulam as relações, os
direitos e as obrigações entre os cidadãos, aquelas regulam a atividade
dos órgãos jurisdicionais destinada a declarar e/ou atuar a disciplina
concreta daquelas relações de direito material.

Nessa perspectiva, o direito de ação é, antes de tudo, o pressuposto
indispensável ao qual o direito processual condiciona o próprio exercício
da atividade do órgão jurisdicional, isto é, da função jurisdicional. Daí que
o direito de ação, embora não possa ser considerado como um direito
concreto (ou seja, o direito a uma providência jurisdicional favorável),
também não o pode ser como um direito abstrato, tout court
(i.e., o direito a uma providência jurisdicional qualquer), pois não é
qualquer providência jurisdicional que manifesta o exercício próprio
da função jurisdicional. Dessa forma, para LIEBMAN, a ação é o
direito de obter uma providência jurisdicional com a qual se realize o
escopo específico atribuído aos órgãos jurisdicionais e através da qual se
desempenhe, propriamente a função jurisdicional, ou seja, uma providência
que, apreciando o pedido formulado pelo autor, seja acolhendo-o, seja
rejeitando-o, formule a norma concreta disciplinadora da situação
das partes. Em outras palavras, o direito de ação é um direito a uma
sentença de mérito (aquela que julga ou aprecia o pedido do autor) –
favorável ou desfavorável àquele que a solicitou – mas não a uma sentença
qualquer.

Em razão disso, é que o direito de ação não cabe a qualquer pessoa,
nem se verifica em qualquer circunstância. De fato, para LIEBMAN, a
própria existência do direito de ação está condicionada ao atendimento
de determinados requisitos denominados condições da ação e que são
a legitimidade ad causam, o interesse processual e a possibilidade jurídica
do pedido.

Tais condições representam o vínculo entre o direito de ação e o
direito material, em razão do que estão relacionadas com a situação
material entre as partes. Mas não com a real situação existente entre
elas e sim, tão-somente, com a situação afirmada pelas partes. Isto é,
em última análise, uma exigência lógica, pois a real e verdadeira situação
de direito material existente entre as partes é justamente o que vai ser
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conhecido e acertado (declarado) no final do processo, através da
providência jurisdicional que aprecia o mérito.26 Logo, o direito de requerer
tal providência não poderia estar condicionado a um quid que vai ser
fornecido, justamente, por essa providência. Daí dizer-se que as condições
da ação têm “caráter hipotético”, sendo precisamente isto o que distingue
radicalmente a teoria de LIEBMAN das teorias concretas sobre o direito
de ação.

A legitimidade ad causam consiste na qualidade (hipotética) das partes
de serem as destinatárias da providência jurisdicional a ser concedida.
Em outras palavras, são partes legítimas (i.e., titular ativo e passivo do
direito de ação) aquelas que, na hipótese de ser concedida a providência
jurisdicional solicitada, teriam as suas esferas jurídicas diretamente
afetadas ou atingidas por tal providência (o que equivale a dizer que
seriam os seus “destinatários”, usando terminologia corrente em teoria
da norma jurídica).

26 É o que explica, com muita clareza, PROTO PISANI : “Poiché prima del processo il
diritto sostanziale vive in uno stato di incertezza, il legislatore non puó ricollegare il
potere della parte di mettere in moto l’attività giurisdizionale all'esistenza del diritto
sostanziale fatto valere in giudizio : se cosí fosse se ne dovrebbe dedurre che il diritto o
potere di azione non esiste in caso di inesistenza del diritto sostanziale; ma prima del
processo l’esistenza o meno del diritto sostanziale é proprio ció di cui non si ha certezza.
Di qui, a meno di non voler negare l’esistenza stessa del fenomeno processuale,
l’impossibilità, logica prima che giuridica (grifou-se), di ricollegare l’esistenza del diritto
di azione proprio ad un quid che si puó raggiungere solo attraverso il processo ed al cui
perseguimento é preordinato proprio il diritto di azione; di qui la necessità di ricollegare
il diritto di azione alla mera possibilità di esistenza del diritto sostanziale, ad un diritto
cioè meramente ipotetico, affermato; (...)” (Dell'Esercizio dell'Azione (Artt. 99-111), p.
6). Também esclarecedoras, a respeito do caráter hipotético das condições da ação, as
lições do próprio LIEBMAN, de BARBOSA MOREIRA e de MACHADO GUIMARÃES.

“(...) todo problema, quer de interesse processual, quer de legitimação ad causam,
deve ser proposto e resolvido admitindo-se, provisoriamente e em via hipotética, que as
afirmações do autor sejam verdadeiras (grifou-se); só nesta base é que se pode discutir e
resolver a questão pura da legitimação e do interesse”. (LIEBMAN, (conferência proferida
no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1948), apud MACHADO GUIMARÃES, “Carência
de Ação”, in Estudos de Direito Processual Civil, p. 103)

“O exame da legitimidade, pois – como o de qualquer das “condições da ação” –,
tem de ser feito com abstração das possibilidades que, no juízo de mérito, vão deparar-se
ao julgador: a de proclamar existente ou a de declarar inexistente a relação que constitui
a res in iudicio deducta. Significa isso que o órgão judicial, ao apreciar a legitimidade das
partes, considera tal relação jurídica in statu assertionis, ou seja, à vista do que se afirmou
(com grifo no original). Tem ele de raciocinar como quem admita, por hipótese, e em
caráter provisório, a veracidade da narrativa, deixando para a ocasião própria (o juízo de
mérito) a respectiva apuração, ante os elementos de convicção ministrados pela atividade
instrutória” (grifou-se). (BARBOSA MOREIRA, op. cit., p. 200)

“Deve o juiz, aceitando provisoriamente as afirmações feitas pelo autor – si vera
sunt exposito – apreciar preliminarmente a existência das condições da ação, julgando, na
ausência de uma delas, o autor carecedor de ação; só em seguida apreciará o mérito da ação
principal, isto é, a procedência ou improcedência da ação” (MACHADO GUIMARÃES,
“A instância e a relação processual”, in Estudos ..., cit., p. 73).
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Por outro lado, o interesse processual traduz-se no binômio
necessidade/adequação, para o autor, da providência por ele solicitada.
Aqui também o mesmo caráter hipotético: existe o interesse processual
quando, admitindo-se como verdadeiras as alegações do autor,
verifica-se que somente através da providência solicitada ele poderia
satisfazer a sua pretensão (= necessidade da providência) e que, por
outro lado, ela é a exata providência adequada a proporcionar tal
satisfação (= adequação da providência).

Finalmente, a possibilidade jurídica do pedido consiste em que a
providência solicitada seja abstratamente (isto é, prescindindo-se de
qualquer consideração quanto à situação concreta) possível de ser
concedida, em face do ordenamento jurídico vigente. Cumpre assinalar
que predomina a tendência a caracterizar tal requisito negativamente,
no sentido de defini-lo como a ausência de vedação (expressa ou
implícita), no ordenamento jurídico, quanto ao pedido formulado (em outras
palavras, indica-se em que consiste a impossibilidade jurídica do
pedido).27

Como é sabido, a partir da terceira edição de seu “Manuale di Diritto
Processuale Civile”, LIEBMAN modificou parcialmente o seu
entendimento quanto às condições da ação, mas apenas para considerar
que o requisito da “possibilidade jurídica do pedido” já estava virtualmente
incluído na exigência do “interesse processual”.28  Isto porque, em sendo
solicitada uma providência que nem hipotética e abstratamente pode ser
concedida, por ser vedada pelo ordenamento jurídico (v.g., cobrança de
dívida de jogo), tal providência não é sequer hipoteticamente útil,
carecendo o autor que a solicita, portanto, de interesse processual.

27 Quanto à possibilidade jurídica do pedido, cumpre assinalar que predomina a tendência a
caracterizar tal requisito negativamente, no sentido de defini-lo como a ausência de vedação
(expressa ou implícita), no ordenamento jurídico, quanto ao pedido formulado (em outras
palavras, indica-se em que consiste a impossibilidade jurídica do pedido).
Cf. ARRUDA ALVIM, Tratado ..., cit., p. 379 e 381; CALMON DE PASSOS, Comentários
ao Código de Processo Civil, vol. III, p. 292 e 293. Observe-se, também, que a melhor
doutrina tem ampliado o conceito dessa condição da ação, de modo a abranger também a
causa petendi. Como ensina DONALDO ARMELIN, “no exame da possibilidade jurídica do
pedido como condição da ação, não se pode cingir ao pedido formulado pelo autor, devendo-
se perquirir, também, a causa petendi que supedaneia tal pedido. A impossibilidade jurídica
ocorre, portanto, quando o pedido é vedado pelo sistema jurídico e quando a causa de pedir
envolve ilicitude, e, como tal, é proscrita pelo ordenamento jurídico” (op. cit., p. 51).

28 Cf. LIEBMAN. Manual de Direito Processual Civil, vol. I, cit., p. 151, nota (4) e a
nota (106) de C. R. DINAMARCO, às p. 160 e 161 da referida obra.
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A teoria de Liebman pode ser criticada sob dois pontos de vista: a
idéia de que o juiz, pronunciando-se sobre as condições da ação não
julga o pedido e a concepção de que o próprio direito de ação só existe
se estiverem presentes as condições da ação.

As condições da ação, tais como concebidas por Liebman, são
extremamente importantes. São, todavia, ferramentas que decorrem muito
mais da racionalidade (ou de uma racionalização) da/na condução da
atividade cognitiva do juiz, do que de uma específica teoria acerca de um
instituto jurídico. Verifica-se que as condições da ação, no modo como
Liebman as concebe, estabelecem os parâmetros para uma peculiar forma
de apreciação da causa, ou seja, de cognição judicial. Com efeito, tais
condições, ao invés de constituírem genuínos requisitos legais (como se
fossem “fatos constitutivos”) da existência do direito de ação
estabelecem, em seu conjunto, uma importante diretriz a ser seguida
pelo órgão jurisdicional, ao realizar a sua atividade cognitiva. Essa diretriz
determina que o juiz realize una cognição hipotética da demanda –
utilizando as condições da ação como parâmetro – a fim de identificar
aquelas causas em que se faz necessário a realização de atividade
probatória, distinguindo-as daquelas outras ações onde essa atividade
pode e deve ser dispensada, porque inviável, prima facie, a vitória do
autor.

Contudo, é importante não perder de vista que aquilo que o juiz
conhece, através das condições da ação, vale dizer, quando verifica
se “estão presentes” as condições da ação é o próprio mérito da causa,
embora tal cognição seja inteiramente abstrata, hipotética, limitada à
solução da questão jurídica. É certo que o juiz, ao considerar presentes
as condições da ação não está acolhendo ou rejeitando o pedido do autor.
Mas também é certo que o juiz, ao verificar que não estão presentes as
condições da ação, estará, na verdade, indeferindo o pedido, embora
de modo prima facie, sem conhecer os fatos, os quais são sempre tidos
como verdadeiros.

Por outro lado, o equívoco quanto a esse ponto da concepção
liebmaniana não permite desconsiderar a opção do legislador brasileiro



��

DIÁLOGO JURÍDICO

�������
���������

feita, evidentemente, inspirada na obra do mestre italiano. Assim, ainda
que não seja fruto da melhor teoria, à luz do quadro atual, a distinção
entre o regime de estabilidade atribuído à sentença que extingue o
processo por improcedência do pedido, após a apreciação de provas e
aquele atribuído às sentenças que extingue o processo por “falta” de
uma das condições da ação não podem ser ignoradas. Opção de legislador,
num Estado de Direito, não pode ser desrespeitada por não ser adequada
à melhor doutrina: somente a inconstitucionalidade autoriza o operador
do direito desaplicar determinada norma.

A grande contribuição de Liebman, portanto, e que se pode considerar
ainda hoje de grande atualidade e utilidade, é a de racionalizar a atividade
cognitiva do juiz, no processo. Por isso mesmo, o aspecto de sua teoria
que consiste na definição das condições da ação é compatível com
qualquer teoria da ação. Realmente, qualquer que seja a teoria da ação
adotada, é a própria racionalidade quem recomenda a realização pelo
juiz de uma cognição nos moldes daquela preconizada pelo mestre
peninsular em torno às condições da ação concebidas por ele. Todavia,
ao qualificar as condições da ação como requisito de existência do
direito de ação, Liebman também sujeita-se a uma importante crítica.
Tal entendimento é hoje incompatível com o reconhecimento do direito
de ação como um direito fundamental.

"�� 3�������������������#.#

Exposta a teoria de Liebman sobre o direito de ação como um direito
a um julgamento sobre o pedido do autor (= mérito), é fácil comprovar
que tal teoria influenciou fortemente pelo legislador processual pátrio.

Em primeiro lugar, verifica-se que os próprios termos empregados
no CPC corresponde à terminologia liebmaniana. Assim, no art. 3º. (“Para
propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade”) e,
mais explicitamente, no art. 267, inc. VI, onde está disposto que as
condições da ação são a legitimidade para agir, o interesse processual e
a possibilidade jurídica do pedido.

Em segundo lugar, observa-se que as duas premissas fundamentais
que leva o mestre peninsular à sua conceituação de ação como direito a
uma sentença de mérito (e não a uma sentença qualquer) encontram
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respaldo no CPC. Como já se disse, o mencionado conceito liebmaniano
de ação baseia-se na consideração de que o direito de ação é o
pressuposto indispensável ao qual as normas processuais condicionam a
atuação própria e específica dos órgãos jurisdicionais e que não é qualquer
sentença que manifesta o exercício desta atuação, mas tão-somente a
sentença de mérito, a qual, acolhendo ou rejeitando o pedido do autor,
formula a disciplina concreta que deve reger a situação entre as partes.
De fato, o CPC, no art. 2º dispõe que “Nenhum juiz prestará tutela
jurisdicional, senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos
e forma legais” (ou seja, através do exercício do direito de ação) e no
art. 463, primeira parte, determina que “Ao publicar a sentença de mérito,
o juiz cumpre e acaba o ofício jurisdicional (...)”.

Finalmente, verifica-se que, segundo a sistemática do CPC, a falta
de qualquer das condições da ação – que induz à “carência de ação”
(CPC, art. 301, inc. X) – implica na inexistência do direito de obter uma
sentença de mérito. É o que fica inquestionavelmente demonstrado, ainda,
pela circunstância de que, a sentença que reconhece a carência da ação
(= a falta de qualquer das condições da ação), não rejeita o pedido
formulado pelo autor, não chegando sequer a apreciá-lo, pois com tal
sentença se extingue o processo sem julgamento de mérito (isto é, sem
apreciação do pedido do autor), nos termos explícitos do art. 267, inc.
VI, do CPC. Tanto é assim, que tal sentença não é passível de formar
coisa julgada material, como dispõe expressamente o art. 268, primeira
parte, também do CPC.

"� ��������������������������������

Releva notar que, atualmente, pode-se considerar superada, em
grande parte, a discussão sobre o conceito de ação, na sua colocação
tradicional. Realmente, as atenções dos estudiosos voltam-se, cada vez
mais, para o resultado do processo. Em outras palavras, não interessa
mais tanto saber se a ação é direito a uma providência jurisdicional
favorável (teoria concreta) ou a uma providência jurisdicional qualquer
(teoria abstrata). Importa, muito mais, evidenciar a dimensão
constitucional da ação e caracterizá-la como um direito fundamental e,
portanto, como uma garantia frente ao Estado, à qual corresponde o
dever deste último de assegurar a tutela efetiva dos direitos subjetivos
dos jurisdicionados.
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Dessa forma, compreendida a ação como um dos direitos
fundamentais positivados na Constituição, é possível apontar como
principais manifestações de seu complexo conteúdo as seguintes:

a) assegurar aos jurisdicionados, frente ao Judiciário, a pronta e eficaz
tutela jurisdicional dos direitos subjetivos, incluindo-se aí a proteção
contra os efeitos danosos da duração do processo (medidas
cautelares), a utilização dos meios indispensáveis para demonstrar
e defender os direitos afirmados (direito à prova), a adequação da
tutela jurisdicional às peculiaridades dos direitos subjetivos (direito
à tutela diferenciada);

b) assegurar aos jurisdicionados, frente ao Legislativo, que a lei não
restrinja o uso dos meios judiciais indispensáveis à tutela jurisdicional
efetiva dos seus direitos, salvo quando a restrição for necessária à
concretização de outro direito fundamental.

Nessa última perspectiva, a ação, como direito fundamental à tutela
efetiva, impede que o legislador, por exemplo, condicione o exercício do
direito de ação ao prévio esgotamento de recursos administrativos, ou ao
atendimento de ônus patrimoniais como o depósito prévio do tributo em
ação declaratória, proíba a concessão de medidas cautelares em ações
contra o Poder Público etc.

"�" ���������������� �������������������4�

Compreendida a ação como o direito fundamental à tutela jurisdicional,
ela é una e indivisível. No entanto, ao ser exercido tal direito, ele se
individualiza, tornando-se possível – e mesmo necessário –
identificá-lo. Daí falar-se em uma ação, para referir-se também
ao exercício concreto do direito de ação, o qual dá lugar a uma situação
que pode ser identificada e diferenciada de outras. Fala-se, assim, em
ações idênticas, diferentes, pendentes ou já julgadas, para se referir
a diferentes hipóteses individuais do exercício (concreto) do direito
de ação.
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Bem se vê que uma terminologia mais precisa requer a utilização de
palavras diferentes para designar o direito à tutela jurisdicional e o exercício
(ou a situação concreta criada pelo exercício) desse mesmo direito. Com
efeito, a melhor doutrina reserva o termo ação para o direito à tutela
jurisdicional, denominando demanda o exercício concreto daquele direito.
Assim, as demandas é que podem ser iguais ou diferentes, pendentes ou
já julgadas etc. No entanto, é tão arraigado o uso do termo ação para
designar o exercício do direito (...de ação!) à tutela jurisdicional, que se
torna mais fácil conviver com as imprecisões de tal terminologia, feitas
as devidas ressalvas.

$�$���+�
(
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Como se deixou entrever, identificar e diferenciar uma ação de outra
é imprescindível, para que se possa perceber e disciplinar fenômenos
processuais de elevada importância, tais como a conexão, a continência,
a litispendência, a coisa julgada. Essa identificação é feita,
tradicionalmente, através dos chamados elementos da ação.

O CPC consagra, quanto à identificação das ações, a antiga e
consagrada “teoria das três identidades”, já adotada por Chiovenda,
segundo a qual os elementos da ação consistem em partes, causa de
pedir e pedido. É o que se colhe na leitura do § 2º, do art. 301, do CPC:
“Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido”.

$�$�����!�	�


Segundo a concepção dominante, as partes na ação são aquele que
a propõe (titular ativo) e aquele em face de quem a ação é proposta
(titular passivo). São necessariamente duas, em razão da bilateralidade
própria do direito e das normas jurídicas.

Vale observar que ao conceito de parte é estranha qualquer
consideração quanto à fundamentação legal para ser parte em uma
determinada ação. Em outras palavras, não integra o conceito de parte,
o de “legitimidade ad causam”. Daí poder-se falar em “partes legítimas”
e “partes ilegítimas”, o que seria uma contradição lógica se por “parte”
se entendesse apenas aquele que tivesse legitimidade ad causam. Nesse
sentido é lícito afirmar que o conceito de parte é puramente “descritivo”,
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pois através dele apenas se descreve a posição de alguém em relação a
um determinado processo. Em conclusão, parte é aquele que de fato
propõe uma ação e aquele em face de quem ela é de fato proposta.

Impõe-se considerar, todavia, que essa concepção puramente
processual do conceito de parte, como elemento da demanda, é
insuficiente para resolver um problema da maior relevância, na atualidade,
a saber, o da relação entre ações coletivas, propostas por um substituto
processual, e a ação individual proposta por um dos substituídos na
primeira ação. Quando essa questão vem analisada sob a perspectiva do
direito (substancial) subjetivo deduzido em juízo, não resta dúvida que há
uma repetição entre ambas as ações, embora as partes processuais
sejam diversas – na coletiva o substituto processual, na individual,
o substituído.

Para contornar esse problema, é possível compreender que partes,
enquanto elemento da demanda, indicado no art. 301 do CPC, são os
titulares ativo e passivo do direito subjetivo indicado na causa de
pedir.

$�$������!
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O pedido é a solicitação que o autor dirige ao órgão jurisdicional.
Como já se disse, o pedido é um elemento da ação que desempenha uma
função fundamental no processo. Com efeito, é com base no pedido que
é fixado o valor da causa e, conseqüentemente, o procedimento a ser
adotado e o órgão judicial competente para a causa, nas hipóteses em
que o valor da causa é determinante dessas questões. De outra parte, é
ainda com base no pedido que se fixa a lide (= mérito) e os limites dentro
dos quais é lícito ao juiz sentenciar (CPC, arts. 128, 459 e 460).

É comum distinguir-se, em doutrina, entre pedido imediato e pedido
mediato. No entanto, seria mais correto fazer a distinção entre aspectos
imediato e mediato do pedido, pois só abstrata e conceitualmente é
possível separá-los. Empregar-se-á, facilitatis causae, essa terminologia
no que se segue, feita a advertência, porém, que tomada literalmente a
referida distinção, ela padece de certo artificialismo.

Têm-se por pedido imediato a exata providência jurisdicional solicitada
pelo autor. Assim, por exemplo, se ele pede uma sentença condenatória,
ou meramente declaratória, ou uma medida cautelar etc. Por outro lado,
entende-se por pedido mediato, o “bem da vida” pretendido pelo autor,
ou seja, a específica vantagem concreta que, através daquela providência
jurisdicional, o autor pretende obter. Assim, por exemplo, o cumprimento
de certa prestação, a certeza oficial quanto à falsidade de um
documento, a indisponibilidade de certo bem etc.
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A causa de pedir consiste nos fundamentos nos quais o autor baseia o
seu pedido e em razão dos quais espera que esse mesmo pedido seja
acolhido. Muito se discutiu, em doutrina, sobre o que deveria ser indicado
pelo autor, como fundamento de sua pretensão, ou seja, qual o conteúdo
necessário da causa petendi. Surgiram, nessa controvérsia, duas correntes
opostas, a saber, a teoria da substanciação e a teoria da individuação.

Segundo a primeira dessas correntes, o autor deveria expor todos os
fatos dos quais pretendia derivar o seu direito afirmado. Por outro lado,
para a segunda dessas correntes, bastaria ao autor indicar a natureza do
direito a ser tutelado. Por exemplo, numa ação reivindicatória, bastaria
ao autor, segundo a teoria da individuação que o autor se afirmasse
proprietário da coisa reivindicada. Já para a teoria da substanciação,
nessa mesma hipótese deveria também o autor indicar a origem ou o
título aquisitivo da propriedade afirmada, v. g. se por compra e venda,
usucapião, sucessão etc.

À luz do direito positivo brasileiro, pode-se considerar superada a
controvérsia acima, com a clara preferência do legislador pátrio pela
teoria da substanciação. É o que se infere do art. 282, III, segundo o qual
o autor deve indicar, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art.
295), “os fatos e fundamentos jurídicos do pedido”. Assim, deve o autor
não apenas indicar a natureza jurídica do direito que se afirma titular
(causa de pedir próxima), como também expor os fatos de onde nasce
sua pretensão (causa de pedir remota), quer o fato constitutivo de seu
direito (causa ativa), quer o fato lesivo a esse direito, de onde surge a
necessidade de tutela (causa passiva).29

29 Como esclarece TUCCI: “(...) compõem a causa petendi o fato (causa remota) e o
fundamento jurídico (causa próxima). (...) A causa petendi remota (ou particular) engloba,
normalmente, o fato constitutivo do direito do autor associado ao fato violador desse
direito, do qual se origina o interesse processual para o demandante. O fato constitutivo
do direito do autor Zanzucchi denominou de causa ativa; e o fato do réu contrário ao
direito, de causa passiva. (...) Inferida, da exposição da causa de pedir remota, a relação
fático-jurídica existente entre as partes, a causa de pedir próxima (ou geral) se
consubstancia, por sua vez, no enquadramento da situação concreta, narrada in statu
assertionis, à previsão abstrata, contida no ordenamento de direito positivo, e do qual
decorre a juridicidade daquela, e, em imediata seqüência, a materialização, no pedido, da
conseqüência jurídica alvitada pelo autor” (TUCCI, José Rogério Cruz e. A Causa Petendi
no Processo Civil, p. 127-128).
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De outra parte, reconhece a doutrina que não integra a causa de
pedir o “fundamento legal” da demanda, isto é, as normas legais de onde
deriva o direito afirmado pelo autor. Isto porque a determinação do direito
aplicável às situações concretas já representa exercício da própria função
jurisdicional (“iura novit curia”).

Nessa perspectiva, cumpre ainda salientar que a causa de pedir
desempenha uma dupla função na identificação das ações. Com efeito,
não apenas ela é, em si mesma, um dos elementos da ação, como também
é com relação à causa de pedir que o pedido deve ser identificado e
examinado em sua juridicidade. Assim, por exemplo, numa ação de
cobrança, o pedido de condenação do réu ao pagamento da dívida é,
estritamente considerado, admissível pela lei brasileira. Todavia, se o
autor alegar, como causa petendi, dívida de jogo, o pedido já se configura
como juridicamente impossível, impondo-se a extinção do processo
sem julgamento de mérito.
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Resumo: A democracia supõe a inclusão das minorias, e a presente

pesquisa trata da discriminação sofrida pelas pessoas com deficiências

físicas, buscando formas de superá-la a partir de uma mudança de

perspectiva social. A origem da exclusão das pessoas com deficiências

físicas está no paradigma baseado, ainda que de maneira inconsciente,

no Modelo Individual, modelo este que enxerga o deficiente como um

doente, um coitado que sofreu uma tragédia pessoal e é merecedor de

caridade e pena. Nossa pesquisa propõe uma reflexão sobre o paradigma

baseado no Modelo Social, que enxerga a sociedade como a real

opressora, e as pessoas com deficiências físicas como seres humanos

capazes, dignos e merecedores de respeito e de opções de escolha.

Sumário: 1. Introdução – 2. As pessoas com deficiências físicas –

3. O Direito contra a discriminação – 4. A exclusão social: o deficiente

visto como doente pelo Modelo Individual – 5. Modelo Social: deficiente

é a sociedade – 6. Conclusão.

Palavras-chave: Pessoas com deficiências físicas; Democracia;

Inclusão; Minorias; Discriminação; Modelo Individual; Teoria da Tragédia

Pessoal; Modelo Social; Teoria da Opressão Social; Cultura.
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Um país que se afirma democrático deve se preocupar em efetivar a
vontade de sua população, e não a vontade de um pequeno grupo com
poder econômico ou político. Conseguir suprir aos anseios e necessidades
de seu povo faz de um país uma democracia plena, real e efetiva.
Poderíamos dizer que esta sociedade vive uma verdadeira democracia.
Por outro lado, não conseguir atingir este objetivo faz de um país uma
democracia formal, incompleta e ineficaz, mesmo que este país se afirme
democrático. Arriscamos afirmar que esta sociedade vive uma falsa
democracia, ou um “esboço” de democracia2.

A democracia real não somente busca efetivar a vontade da maioria,
mas se propõe também a incluir as minorias, garantindo que os grupos
minoritários possuam seus espaços de representatividade, de participação
política e social. Os idosos são um exemplo de grupo minoritário que
necessita de atenções especiais por parte da sociedade3. Uma democracia
real leva em conta as necessidades deste grupo, mesmo ele sendo uma
minoria, encontrando mecanismos de superar a discriminação sofrida e
de promover a sua inclusão social.

No Brasil, ainda não aprendemos a efetivar nenhuma das duas: nem
a vontade da maioria, nem as necessidades das minorias. A vontade da
maioria ainda é eclipsada pelos interesses privados das oligarquias
brasileiras4, que está presente não somente no âmbito empresarial e no
mercado financeiro, mas também dentro do próprio Estado5.

2 Para aprofundar o tema, sugerimos a leitura completa da obra de BOBBIO, 1997.
3 Grupos minoritários são grupos étnico ou sociais, como negros, mulheres, orientais,

judeus, idosos e portadores de deficiências físicas ou mentais, que se encontram excluídos
da efetiva participação política, econômica e educional. Cada sociedade possui suas minorias
específicas: no Brasil os orientais são uma minoria, enquanto no Japão, a minoria são os
latino-americanos; na Espanha, os judeus são minoria enquanto em Israel os hispânicos
quem o são; os somális islâmicos e negros são uma minoria no católico país de Portugal,
enquanto portugueses brancos e cristãos são minoria na Somália islâmica.

4 Também chamada de “elite”.
5 O que vemos em Rondônia em 2006 é um exemplo de Estado criminoso: presidente do

Tribunal de Justiça, presidente da Assembléia Legislativa, membros do Ministério Público,
prefeitos e governador envolvidos com o roubo de mais de 70 milhões de reais do dinheiro
público, o dinheiro da maioria utilizado para enriquecimento ilícito da elite criminosa.
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Frente aos problemas estruturais do Brasil6, as necessidades das
minorias podem parecer problemas ainda muito pequenos, porém se
almejamos ser uma democracia real e inclusiva, devemos levá-los em
conta com seriedade. Estas necessidades começam a ser percebidas e
discutidas pela sociedade7: com o Estatuto da Criança e do Adolescente
e o Estatuto do Idoso, por exemplo, grupos minoritários começam a ser
reconhecidos e protegidos pelo ordenamento jurídico, representando um
avanço de nossa democracia formal rumo a uma democracia real.
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Na presente pesquisa, não temos a ambição de propor caminhos
para resolver os problemas da representação da maioria, mas indicar
algumas perspectivas para a inclusão de um grupo minoritário muito
específico: o das pessoas com deficiências físicas em Fortaleza8. A escolha
deste grupo específico não foi aleatória: nosso interesse existe desde a
década de 90, quando acompanhamos aulas de natação para deficientes
visuais e trabalhos de recuperação de paraplégicos a partir da equitação
em São Paulo, capital, porém nesta época ainda não existia o interesse
em trabalhar com pesquisa científica em torno do tema. Este interesse
surgiu após nossa presença nos Jogos Paraolímpicos de Atenas em 2004,
onde vislumbramos que as pessoas com deficiências físicas não são
doentes nem coitados, e que podem ter uma vida muito próxima das
pessoas sem deficiências desde que o ambiente social em que vivam
possibilite tal inclusão.

6 Corrupção, impunidade, desigualdade social, extrema concentração de renda, desemprego,
(in)segurança pública, educação e saúde públicas (ou a falta delas), poluição, trânsito das
grandes cidades, “sanguessugas”, aumento das favelas, falta de saneamento básico, tráfico
de drogas. Os desafios brasileiros são enormes!

7 É verdade que os problemas sociais brasileiros são muito grandes, mas apesar de todas as
dificuldades, acreditamos que o Brasil, pouco a pouco, caminha para se tornar uma sociedade
mais democrática. Podermos discutir acerca destes desafios e sabermos quem está nos
roubando pela mídia já representam grandes avanços se comparados a duas décadas atrás.

8 Esclarecendo uma questão semântica, poderíamos nos referir às pessoas com deficiências
físicas como pessoas portadoras de necessidades especiais, no entanto entendemos que o
segundo grupo é mais amplo que o primeiro. Claro que as pessoas com deficiências físicas
são pessoas portadoras de necessidades especiais, mas as pessoas com hipertensão, com
diabetes e com deficiências mentais também o são. Portanto, as “pessoas portadoras de
necessidades especiais” são uma categoria mais ampla, e as  “pessoas com deficiências
físicas” uma subcategoria da primeira. Sabemos que a classificação aqui adotada é
questionável, no entanto queremos simplesmente explicitar qual convenção adotamos.
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Após a experiência em Atenas, tivemos a oportunidade de observar

e analisar o trabalho feito com atividade física para pessoas paraplégicas

no Porchester Center – Bayswater, e de realizar pesquisa na London

Metropolitan University, ambos em Londres, no mesmo ano. Já no

Ceará, a partir de 2005, treinamos pessoalmente um para-atleta na pista

de atletismo da Universidade Federal do Ceará localizada no Pici,

Fortaleza, e passamos a conviver com outros para-atletas de diferentes

modalidades esportivas, não somente nos treinos, mas também nas

competições para-esportivas9. Neste período de convívio, vivenciamos

de perto a realidade e algumas das dificuldades diárias encontradas por

estas pessoas portadores de deficiências físicas. Portanto, como

afirmamos supra, a escolha deste grupo específico não é aleatória, e sim

o resultado do convívio direto e da busca de soluções para as dificuldades

encontradas. Ressaltamos que não foi possível conviver com um grande

número de pessoas com deficiência na cidade de Fortaleza por longos

períodos, portanto usamos o método indutivo10, pelo qual analisamos uma

amostra da população, e a partir das conclusões encontradas na amostra,

ampliamos as conclusões para a população geral. Em nossa pequena

experiência, acreditamos que as dificuldades vivenciadas não são

universais, pois cada sociedade estabelece, a partir de sua visão cultural,

implícita ou explicitamente, a maneira como este grupo minoritário será

tratado11. Em Fortaleza, percebemos que a exclusão destas pessoas do

convívio social não acontece por vontade ou culpa delas mesmas, mas

sim por conta de fatores ambientais, como a falta de rampas de acesso,

de elevadores, de transporte público adaptado, além do preconceito e da

discriminação por parte das pessoas sem deficiência.

9 Como o Circuito Paraolímpico Caixa e os Jogos Paraolímpicos do Ceará.
10 Indução é a forma de raciocínio que parte do estudo de caso(s) particular(es), e as conclusões

obtidas são “induzidas” para todos os casos, para leis gerais. Por exemplo, as pesquisas
eleitorais são análises estatísticas que se utilizam da indução para concluir qual a intenção
de votos do eleitorado a partir de uma amostra da população.

11 Para aprofundar o tema, confira CARMO, 1994.
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Os operadores do Direito devem desenvolver o compromisso político
de luta contra todas as formas de discriminação, opressão e desigualdade,
e não como mera utopia e idealismo, mas a partir da prescrição da
Declaração Universal dos Direitos Humanos que dispõe em seu artigo
1º que “todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos”,
e da nossa Constituição Federal, que versa em seu artigo 5º caput que
“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros (...) a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade (...)” prescrevendo que é objetivo fundamental da
República “promover o bem de todos, sem preconceitos do origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”12.

No entanto, não basta positivar no ordenamento jurídico brasileiro
que a discriminação deve acabar, se a educação e a cultura não
absorverem este conceito. O Brasil é palco de inúmeras discriminações,
muitas delas veladas sob o pretexto de que o Brasil é “multicultural”,
lugar onde não há racismo, pois o povo é “misturado”. Segrega-se o
negro, a mulher, o pobre, a prostituta, o ateu, o deficiente físico, o portador
de síndrome de Down, mas isso não é devidamente discutido na mídia ou
nos centros de produção de informações, como nas universidades. É
preciso estimular esta discussão, buscando enxergar como a nossa
educação e cultura, ou a falta delas, mantém estas pessoas segregadas e
apartadas do contato social com as pessoas ditas normais, sem negar a
contínua discussão e busca de prática jurídicas e educacionais que visem
a superação das outras formas de discriminação.

O problema é que o modelo ou paradigma social vigente, embora
enalteça a democracia e a inclusão, não é suficiente para promover
mudanças sociais efetivas que possibilitem esta inclusão enaltecida. Desde
a discriminação de gênero sofrida pelas mulheres à de raça sofrida por
negros e índios no Brasil, todas as formas de discriminação são cruéis,
opressoras e devem ser eliminadas, mas tratando exclusivamente do grupo
objeto de nossa pesquisa, é triste notar que pouco encontramos, ao andar
pelas ruas e lugares públicos dos diversos bairros de Fortaleza, pessoas
com deficiências físicas.

12   Segundo artigo 3º, inciso III da Constituição Federal de 1988.
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Como em geral somente problematizamos o que vemos, o fato de
não enxergarmos pessoas com deficiências físicas em Fortaleza leva à
não percepção das sérias questões sociais, educacionais, culturais e de
representatividade envolvidas na segregação e discriminação deste grupo
social. Negar um problema torna mais difícil a superação do mesmo,
pois sem perceber a exclusão que estas pessoas sofrem, não
consegue-se apontar as possíveis formas de superação desta exclusão.
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Iniciamos nossos estudos sobre o tema a partir de fontes escritas em
inglês, onde a análise semântica se mostrou esclarecedora acerca do
significado de “ser deficiente físico”. Em inglês, a palavra inabilidade ou
descapacidade: “disability” é muito semelhante à palavra médica doença:
“disease”. O mesmo acontece com a palavra deficiente, que em inglês
significa disabled, que tem novamente a mesma raiz de doença.
As palavras expressam uma visão cultural, e esta análise de signos nos
mostrou porque a questão é tratada predominantemente em termos
médicos: o disabled é visto como um doente, tornando-se assim um
“paciente” dos profissionais da área da saúde; em outras palavras, o
deficiente é alguém que possui uma doença e que portanto deve ser
tratado.

Assim, é nos campos da Medicina e da Psicologia que o tema das
pessoas com deficiências físicas, subgrupo das pessoas portadoras de
necessidades especiais, encontra espaço para discussão. Sendo o
problema tratado como essencialmente médico, a pessoa com deficiência
física é vista como alguém que tem que se “ajustar” ao ambiente em que
vive. Por estes motivos, se faz urgente que as disciplinas humanas, como
o Direito, a Filosofia, a Sociologia e a Educação, encarem o problema
com seriedade, deixando de tratar o problema como exclusivo da área
da saúde, da área médica e psicológica13.

13 Na obra de GORGATTI, 2005, o que vemos são tentativas de intervenção na própria
pessoa com deficiência, mas nunca de uma intervenção social, ou de uma mudança social.
Dos 15 artigos do livro, 14 discorrem sobre os distúrbios destas pessoas e de como
adaptá-las ao ambiente, enquanto somente 1 trata da adaptação social para receber as
pessoas com deficiências de maneira mais inclusiva.
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Um visão social, e não médica, do problema se torna necessária,
especialmente porque a Medicina não distingue a doença da deficiência
física, tratando-as como se fossem sinônimos. Como nossa literatura médica
é consumidora da ciência e dos manuais em inglês, esta análise de
significados foi “importada” para a língua portuguesa. Uma vez que a
pessoa com deficiência física é vista como um paciente, ela se torna física
e emocionalmente dependente da assistência médica constante.
E todos envolvidos, sejam médicos, familiares, além dos próprios deficientes,
passam a acreditar nesta visão. Este paradigma deve ser superado para
romper com este ciclo vicioso e perverso que enxerga na pessoa com
deficiência física um doente.

O resultado da visão atual é o fracasso dos médicos e outros profissionais
da área da saúde em oferecer uma vida de maior qualidade e repleta de
significados à pessoa com deficiência física. Quando muito, ela se torna
objeto passivos de intervenção, tratamento e reabilitação. Esta visão não
só resulta em fracasso médico, mas também em conseqüente opressão
para a pessoa com deficiência física, que não se considera capaz de agir
ativamente, mas somente mediante auxilio médico, ou de enfermeiros,
fisioterapeutas ou do profissional chamado personal assistance ou care
assistance14.

Esta é a base do Modelo Individual: como a pessoa com deficiência
física é alguém que possui uma doença e que, portanto, deve ser tratada, o
problema das deficiências é visto como um problema individual a ser
resolvido, nunca como um problema social. Qualquer ajuste deve ser feito
pelo indivíduo para se integrar à sociedade, ou seja, ser uma pessoa com
deficiência física é um problema da própria pessoa, vista pelos integrantes
da sociedade como um enfermo, um ser doente, ou um “coitado” que
sofreu um catástrofe pessoal. Se este indivíduo não se integra à sociedade,
a culpa e falha é dele mesmo, nunca da própria sociedade.

14 Inúmeras agências de emprego no Reino Unidos oferecem o serviço de personal assistance,
onde o profissional participa de um curso de uma semana chamado “Care Level (nível) 1”,
geralmente ministrado por enfermeiras, e após concluído o curso, passa a viver 24 horas
com uma pessoa com deficiência física normalmente tetraplégica. Além da relação de
dependência criada para o deficiente-doente-paciente-passivo, podemos notar inclusive a
exploração da mais-valia do profissional da área da saúde que executa este tipo de trabalho,
visto que o profissional é empregado de uma agência, e enquanto o trabalhador que
executa o serviço permanecendo 24 horas em convivência com a pessoa com deficiência
física durante 3 semanas ininterruptas recebe cinquenta libras por dia, a agência de emprego
recebe cerca de cem libras diárias. Assim, esta relação de dependência se torna extremamente
lucrativa para as agências de emprego. Caso o leitor se interesse em conhecer este
universo de agências, existem diversos sites na internet, como www.activeassistance.com
ou www.completegroup.co.uk .
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Esta perspectiva é errônea, pois cada um de nós reflete os valores
da sociedade em que vivemos, pensa de acordo com ela, e trabalha de
acordo com o que ela determina. Tudo o que vemos se torna “natural”,
ou seja, naturalizamos o social, e deste modo não percebemos que o
social é na verdade uma construção humana. O mundo social difere do
natural, pois o mundo humano oferece significados aos objetos sociais, e
conseqüentemente o mundo social modela e orienta seu comportamento
em direção ao estes objetos de acordo com o significado dado a eles.
Desta forma, se a deficiência física é concebida como uma tragédia, os
deficientes serão tratados como indivíduos vítimas de um trágico
acontecimento ou circunstância.

Esta perspectiva cultural é reforçada pela educação, e introjetada na
mente do deficiente, que passa a também sentir pena de si mesmo. Oliver
chama esta visão de Teoria da Tragédia Pessoal15. Para o autor, todos
deficientes físicos experimentam suas deficiências como restrições
sociais, como construções ambientais fisicamente inacessíveis e atitudes
hostis de pessoas sem deficiência16.
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Segundo Davis, as definições acerca das pessoas com deficiência
são elaboradas por pessoas que nunca experimentaram elas mesmas os
problemas diários de uma deficiência física17. Neste sentido, a teoria da
tragédia pessoal tem servido ao propósito de individualizar o problema
das deficiências físicas, não compreendendo o problema social e
educacional envolvidos.

15 A Teoria da Tragédia Pessoal é a base teórica do modelo individual. Confira OLIVER,
1990.

16 O autor afirma que sua intenção ao escrever o livro supra citado é, de um lado encorajar
acadêmicos a considerarem o problema da deficiência físicas como uma categoria de
análise séria, e por outro fornecer um entendimento acerca do problema para a sociedade.
Ele afirma que o risco desta tentativa é óbvio: ter um livro subestimado como muito
simples pelos acadêmicos, e ao mesmo tempo, mistificado como muito complicado pela
sociedade e pelas próprias pessoas com deficiências físicas.

17 OLIVER, 1990, p. XIV.
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Segundo Oliver, esta visão possibilita que as estruturas sociais e
econômicas permaneçam intactas, por isso o autor propõe uma mudança
de foco: do indivíduo com deficiências para a sociedade e para a opressão
exercida por esta mesma sociedade18. Oliver tenta redefinir os termos
empregados neste tema, e ao invés de criar novos termos ou usar termos
considerados politicamente corretos, como “pessoas com necessidades
especiais” (special needs), propõe uma nova semântica para dois termos
chaves já existentes:

• primeiro, em inglês: Impairment, termo traduzido geralmente como
prejudicado ou enfraquecido, passaria a significar a falta parcial ou
total de um membro, ou possuir um membro, organismo, ou
mecanismo do corpo deficiente19.

• segundo, em inglês: Disability, termo traduzido geralmente como
inabilidade, passaria a significar a desvantagem ou restrição de
atividade causada por uma “organização social”20  contemporânea,
que considera pouco ou mesmo não leva em consideração as pessoas
com deficiências físicas – physical impairments – e ainda as exclui
das principais atividades sociais21 .

Enquanto as definições tradicionais focam suas atenções no
reducionismo do indivíduo e nas patologias biológicas, as redefinições
expostas acima focam suas atenções na sociedade e na organização
social. Estas redefinições representam uma revolução de conceitos, visto
que a causa de uma deficiência  não é mais o indivíduo, ou a deficiência
(impairment) da pessoa, mas sim a sociedade que exclui estes indivíduos.

Ressaltamos: a causa da desvantagem ou restrição de atividade é a
sociedade, e não a deficiência física do indivíduo. Neste sentido, deficiente
é a sociedade, que oprime, exclui, discrimina e não fornece meios físicos,
legais e valorativos que permitam a inclusão de pessoas com deficiências
físicas (impairments) nas principais atividades sociais.

18 OLIVER, 1990, p. 10.
19 Do original: lacking part of or all of a limb, or having a defective limb, organism or

mechanism of the body.
20 As aspas são nossas.
21 Do original: the disadvantage or restriction of activity caused by a contemporary social

organisation witch takes no or little account of people who have physical impairments
and thus excludes them from the mainstream of social activities.
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Esta é a base do Modelo Social22, em que a deficiência é definida
como uma repressão social, e os deficientes são vistos como um grupo
ou coletividade vítima de uma sociedade incapaz de ampará-los e
compreendê-los, e não como indivíduos vítimas de uma circunstância.

Porém, como a visão dominante tanto nas relações sociais quanto
nas políticas públicas ainda é a do Modelo Individual, focada no indivíduo
e na sua tragédia pessoal, nenhum esforço em diminuir a opressão social
é feito, visto que esta opressão não é enxergada.

Uma pessoa pode nascer com uma perna que não se move, ou mesmo
sem uma perna: isso é um fato da natureza. No entanto, o significado
que se atribui a este fato é cultural.

Segundo Rodrigues, os processos biológicos, mesmo os mais básicos
ou primordiais, sofrem a mediação da Cultura23. Tomemos como exemplo
o sono, quando nossos corpos se sentem cansados, sentimos sono e
procuramos dormir. Portanto, dormir é ceder a um impulso natural. No
entanto, antes de dormir, procuramos nossos parentes e desejamos boa
noite, tomamos banho, colocamos pijama, escovamos os dentes, rezamos.
Além disso, ao acordar, repetimos alguns destes atos, o que nos mostra
que embora dormir seja um ato natural, é também um ato cultural e com
ritos.

A Cultura imprime ao natural as suas próprias concepções. Neste sentido,
cada sociedade construirá sua estrutura ambiental de acordo com a concepção
que tiver atribuído a este fato natural, que será reforçada pela educação,
transmitindo aos membros desta sociedade este significado específico.

Se a sociedade atribui uma pessoa que nasceu sem uma perna um
significado de relevância, que é igual às outras em termos de dignidade
embora possua necessidades diferentes, a própria sociedade se
encarregará se fornecer suporte emocional, físico e ambiental a esta
pessoa, através por exemplo de rampas de acesso, de elevadores e
transporte público adaptado. Esta mesma pessoa, numa sociedade que
lhe atribui um significado de irrelevância, encontrará uma estrutura
físico-ambiental que a exclui, como escadas ao invés de rampas e
elevadores, e caberá a ela, pessoa com deficiência física, se adaptar e
superar as dificuldades que a sociedade lhe impõe.

22 Para aprofundar a análise dos dois modelos citados, sugerimos a leitura do Capítulo 3 de
OLIVER, 1996.

23 RODRIGUES, 1975, p.125.
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O fato natural nascer sem uma perna, é mediado pelos valores
culturais atribuídos a este fato e transmitidos pela Cultura. Ou seja,
a falta de um membro não é um mal em si mesmo, pois vai depender da
significação social dada. Percebemos que o tipo de sociedade em que
cada pessoa vive terá um efeito crucial na maneira em que a deficiência
física será experimentada e estruturada.

%� >����,�6�

Foi a partir de nosso convívio com as pessoas com deficiência que
passamos a problematizar as dificuldades vividas por estas pessoas, e
nosso passo seguinte foi passar à pesquisa bibliográfica. A origem destes
problemas estão no paradigma baseado no Modelo Individual, sustentado
pela Teoria da Tragédia Pessoal, que sugere que a deficiência é um
terrível evento ocorrido ao acaso com indivíduos desafortunados. Segundo
este modelo, estas pessoas são coitados carentes de cuidados,
merecedoras de pena e que devem sofrer intervenções para que se
adaptem ao ambiente em que vivem.

A partir desta teoria, o modelo possui dois pontos fundamentais: o
problema da deficiência é colocado “dentro” do indivíduo, chama do em
inglês de disabled (dis – não; abled – hábil); e a causa do problema são
as limitações funcionais causadas pelas deficiências físicas. Portanto,
cabe ao indivíduo se “adaptar” ao mundo ao seu redor, e as dificuldades
encontradas por esta pessoa são de culpa sua deficiência.

Como a deficiência é inerente ao indivíduo, em última análise, a culpa
por suas dificuldades é da própria pessoa com deficiência. Ela é vista
como um peso, primeiro pelos outros, depois por si mesma, na medida
que internaliza e incorpora os valores que lhe são passados socialmente.
Reparemos que disabled tem o mesmo radical que diseased, que significa
doente, enfermo, pessoa com incômodo físico: a pessoa com deficiência
é vista como uma doente desafortunada e culpada pela sua inadequação
à sociedade.

Já o Modelo Social é sustentado pela Teoria da Opressão Social, que
descola o problema do indivíduo para a sociedade: é a sociedade a real
opressora, e não a deficiência física. O Modelo Social não nega a
deficiência física, nem as dificuldades práticas que delas advêm, mas
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localiza o problema da exclusão e da opressão dentro da própria sociedade.
É a sociedade quem discrimina, quem falha em prover serviços apropriados
e assegurar adequadamente que as necessidades das pessoas com
deficiência são levadas em conta dentro da organização social.

A sociedade oprime de vários modos: através do preconceito das
pessoas denominadas normais (abled – hábeis), da discriminação
institucional, da inacessibilidade física a prédios públicos, do sistema de
transporte inadequado, da legislação insuficiente e da educação
segregadora. Imaginemos a seguinte situação: uma pessoa em cadeira
de rodas que não consegue subir uma escada. Para o Modelo Individual,
a culpa desta situação é da pessoa, que possui uma limitação física e não
consegue se adaptar ao ambiente (no caso, a escada). Para o Modelo
Social, a culpa é da sociedade, que ao construir uma escada, não levou
em conta as pessoas cadeirantes, excluindo-as. Portanto, deficiente é a
sociedade, que oprime, exclui, discrimina e não fornece meios físicos,
legais e valorativos que permitam a inclusão de pessoas com impairment
nas principais atividades sociais.

Uma pessoa pode nascer com uma perna que não se move, ou mesmo
sem uma perna: isso é um fato da natureza. No entanto, o significado
que se atribui a este fato é cultural. Se a deficiência é definida como uma
repressão social, os deficientes serão vistos como um grupo ou
coletividade vítima de uma sociedade incapaz de ampará-los. Porém,
como a visão dominante nas relações sociais e nas políticas públicas é a
centrada no indivíduo e na sua tragédia pessoal, pouco ou nenhum esforço
em diminuir a opressão social é feito, visto que esta opressão não é
percebida.

As estruturas físico-ambientais e barreiras encontradas pelas pessoas
com deficiências físicas em Fortaleza, como transporte público sem
adaptação, poucas rampas de acesso, falta de calçadas em condições
para o uso de cadeira de rodas, além da falta de educação inclusiva por
parte das pessoas sem deficiência atuam na discriminação velada deste
grupo social, reforçando estas significações.

Na busca de superar este paradigma e de alcançar uma sociedade
mais democrática e mais inclusiva, defendemos a adoção do Modelo
Social como novo paradigma, para que compreendamos as pessoas com
deficiências como pessoas saudáveis, indivíduos não merecedores de
pena ou caridade, mas sim de respeito e de opções de escolha, pessoas
que precisam de condições materiais, ambientais e culturais para efetivar
sua cidadania, sua liberdade de ação e de escolha.
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Resumo: O presente artigo versa sobre as tecnologias biométricas, suas

aplicações cotidianas e características técnicas, seus distintos métodos

de reconhecimento e níveis de segurança, sua viabilidade jurídica como

meio de identificação civil que não equivale ao conceito de assinatura e

os seus perigos e prevenções como meio de violação e proteção da

intimidade e vida privada.
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A tecnologia cumpre um papel de força de transformação na
sociedade humana, seja como instrumento de alteração da natureza, seja
como criadora de novos modelos societários humanos. As novas
tecnologias de informação, comumente denominadas genericamente como
informática, muito mais do que meros meios de eficiência e eficácia
com fins de aprimoramento de produtividade e segurança, constroem
novos paradigmas de sociabilidade que devem ser constantemente
avaliados pelo Direito, à medida que o avanço tecnológico exige novos
posicionamentos jurídicos.

Percebe-se, à época do presente artigo, que as tradicionais formas
de documentação civil, tais como cédulas de identidade, crachás e
assemelhados, vêm sendo postos em segundo plano ou até mesmo
recusados como meios de identificação pessoal. Crescentemente,
seguradoras de saúde, instituições bancárias, empresas privadas de
diversas áreas e até governos vêm exigindo a identificação de usuários e
funcionários por meio de equipamentos de reconhecimento biométrico.

A chamada Biometria é uma área de conhecimento técnico com
significativas aplicações práticas e implicações sociais, que se
materializam em diferentes modalidades e equipamentos cujos objetivo
principal é a identificação automática de pessoas previamente registradas
e autorizadas a determinadas ações ou serviços.

O presente artigo tratará de expor as principais características do
estado atual de uso da biometria e avaliar as questões jurídicas atinentes
a esta tecnologia, buscando verificar se sua aplicabilidade atende aos
fins sociais protegidos pelo Direito.

�� ?����	��


Biometria, em sentido literal, é a ciência que estuda a medida dos
seres vivos, ou seja, é a identificação de um indivíduo através de suas
características físicas e comportamentais. A natureza desenvolveu
diversos mecanismos biométricos para o reconhecimento entre os seres
vivos, por meios sensoriais combinados com registros em memória, os
quais são hoje considerados pela ciência como habilidades de altíssima
sofisticação que servem hoje como parâmetro de referência de crescentes
pesquisas e desenvolvimento de cunho tecnológico na área de biometria.
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O simples ato de identificar indivíduos diferentes, algo que até mesmo
crianças humanas de tenra idade são capazes de realizar, a capacidade
de afirmar que uma determinada pessoa é ou não quem afirma ser, é
algo que as modernas tecnologias só foram capazes de reproduzir de
modo minimamente satisfatório na história recente, pois só então os
dispositivos informáticos atingiram o necessário grau de processamento,
armazenamento e segurança para tanto.

Não é tarefa simples para um poderoso computador reconhecer um
indivíduo, pois seu software deverá ser minuciosamente instruído a
reconhecer quais elementos e parâmetros físicos e comportamentais
produzem efeitos distintivos entre seres humanos, bem como o
equipamento informático deve dispor de dispositivos eletrônicos que façam
a medição adequada destas características biológicas. O desafio final,
talvez o maior, para estes aparatos de recepção de dados biométricos, é
a capacidade de resistir às deliberadas tentativas humanas de enganar
estes equipamentos.

A capacidade de identificação segura de um determinado sujeito é
denominada como autenticidade. Existem diversos meios de autenticação,
sendo o mais conhecido e ainda utilizado a assinatura autógrafa, em que,
de próprio punho, o indivíduo posta sinal identificador exclusivo seu. Este
meio, na verdade, também é um método de natureza biométrica, que
pode ser realizado de forma manual ou automático, cuja segurança será
analisado por este trabalho.

��� �%�����4�� ����1������

A aparente superioridade sensorial humana de identificação de
indivíduos possui importantes limitações, sobretudo no tocante ao seu
uso em larga escala. Nenhum ser humano pode memorizar informações
acuradas sobre centenas ou milhares de pessoas que não conhece.
A prática social tornou de comum conhecimento que a identificação por
meio da apresentação de documentos civis tradicionais, como RGs e
CPFs ou por meio de assinaturas autógrafas, é facilmente fraudada por
indivíduos que empregarem recursos simples para simulá-los. Neste
sentido, faz-se necessário complementar ou e substituir os procedimentos
manuais de identificação baseada em técnicas analógicas e aparatos
tradicionais (papel, plástico) por procedimentos automáticos de
identificação baseada em técnicas digitais e aparatos eletrônicos.
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Mesmo as tecnologias informáticas possuem sérias limitações de
segurança. Alguns dos meios eletrônicos mais utilizados para a
identificação de indivíduos envolvem o porte de cartões e conhecimento
de senhas, como nas instituições financeiras, por exemplo. A problemática
central destes meios, é que é a experiência comum reconhece que tais
meios podem ser facilmente superados por indivíduos mal-intencionados,
por meio de furto ou cópia não-autorizada de dados.

Neste sentido, a mais forte tendência tecnológica de identificação
utiliza aspectos de reconhecimento biométrico, pelo fato desta tecnologia
prevenir fraudes. Alguns exemplos de aplicações práticas de biometria,
empregadas no Brasil hoje:

• Em seguradoras (planos) de saúde, para autorização de uso do
usuário.

• Em escolas e faculdades, para a medição da freqüência dos alunos.

• Em portas e elevadores, para liberação de acesso de funcionários.

• Em aeroportos, para controle de imigração e identificação de
passageiros.

Muitos outros usos já se encontram em voga, alguns dos quais
combinam diferentes técnicas biométricas e outros recursos de
identificação, os quais serão citados adiante.

��� 51������ ����1������

Os métodos de identificação biométrica são aqueles que autenticam
o indivíduo pelas características que apresenta. Quanto à análise das
características, eles podem ser divididos em dois tipos: características
físicas ou comportamentais.

Os métodos de reconhecimento por características físicas são:
reconhecimento pela íris, pela retina, pela impressão digital, pela voz,
pela geometria da face e pela geometria das mãos. Os métodos de
reconhecimento por características comportamentais são: pela assinatura
autógrafa, pela voz, pela dinâmica da digitação e pela temperatura
corporal.
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Estes métodos possuem em comum os processos de captura e
comparação dos parâmetros biométricos. Primeiramente, ocorre o
processo de registro da informação individual, que captura os parâmetros
biométricos da pessoa que se apresenta frente ao aparelho que quantifica
suas características métricas e armazena seus dados biométricos
particulares; em seguida, dá-se o processo de comparação de parâmetros,
que carrega na memória os padrões biométricos de referência de
características, compara com os dados particulares armazenados, busca
coincidência ou não com registros previamente realizados, classifica a
informação e, finalmente, libera ou bloqueia acesso.

Apesar dos processos serem semelhantes, os padrões métricos e
equipamentos eletrônicos utilizados diferenciam bastante os vários
métodos biométricos, cujos principais aqui receberão maior
esclarecimento.
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O termo impressão digital costuma gerar confusões entre tecnologias
que usam dígitos (números) e tecnologias que reconhecem a biometria
da superfície dos dedos, o que prejudica a compreensão geral do público
leigo em tecnologia quando se fala em assinatura digital. Aqui se trata
do segundo caso.

O reconhecimento do indivíduo pela impressão digital é o mais utilizado
e o mais barato. A impressão digitalde um plegar, por exemplo, é analisada
de acordo com três tipos de padrões: o Loop (corresponde a 65% do
desenho da digital), o Espiral (30%) e o Arco (5%). É do conjunto desses
padrões que vão ser extraídas as minúcias.

Uma impressão digital pousada tem em média cinqüenta minúcias e
são necessárias cerca de treze para garantir a identificação por este
método biométrico3. O conjunto de minúcias extraídas da impressão digital
é chamado de template. O template é armazenado e utilizado para
comparações posteriores.

3 COUTO, Paulo. Biometria brasileira. FórumPCs. Disponível em <http://
www.forumpcs.com.br/coluna.php?b=149332>. Acesso em: 12 jul. 2006.
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A análise das características biométricas do disco colorido que envolve
a pupila é conhecido como reconhecimento da íris. Apesar de ser
considerado o mais preciso dos métodos biométricos por especialistas
como o Professor Adílson Gonzaga4, o método possui a fama de gerar
maior incômodo para o usuário, que necessita olhar para um ponto fixo,
durante algum tempo, para que o dispositivo faça a aquisição da imagem.

Além de apresentar alguns dos custos mais elevados entre os métodos
biométricos (valores que variam de centenas a dezenas de milhares de
dólares, de acordo com o hardware e software utilizados), é
frequentemente confundido com os equipamentos de reconhecimento
de retina e, como este, sofre resistência dos usuários que temem qualquer
forma de dano aos olhos.
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Esta forma de reconhecimento realiza a análise da camada de vasos
sanguíneos localizada na parte de trás do globo ocular. Exige que o
indivíduo pouse o olhar em um dispositivo que, através de um feixe de luz
de baixa intensidade, escanea a retina. A alta confiabilidade desse método
também se deve ao fato da estrutura dos vasos sanguíneos estar
relacionada aos sinais vitais da pessoa, ou seja, o dispositivo leitor não
conseguirá definir o padrão da retina de uma pessoa se esta estiver sem
vida.

����$�,
���-
��(
�����
���/��


O método de reconhecimento por meio da geometria facial é utilizado
principalmente em aeroportos e prédios corporativos dos Estados Unidos.
Conforme o Prof. Adilson Gonzaga, o equipamento que faz
reconhecimento facial realiza as seguintes análises:

1. localização e formato de atributos faciais (olhos, boca, sobrancelhas,
nariz, queixo etc..) e relacionamento entre eles;

2. análise global da face e sua decomposição em um número de faces
canônicas.5

4 GONZAGA, Adílson. Biometria. A senha que não se esquece. Disponível em
<http://fafica.com.br/computacao/biometria.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2006.

5 op. cit.
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Este método analisa e mede o tamanho e o formato da mão. O usuário
apóia a mão em uma base que possui guias fixos que posicionam os
dedos em uma posição que permite que uma câmera digital e espelhos
capturem a informação tridimensional da mão.
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O reconhecimento da voz lida extrai características fisiológicas e
comportamentais da voz e é independente da linguagem. No
reconhecimento de voz não é importante o que é dito, e sim como é dito.

O obstáculo maior dessa tecnologia é que ela deve ser usada em
ambientes sem ruídos, pois estes podem dificultar e inviabilizar o
reconhecimento. Além disso, caso o indivíduo esteja rouco ou gripado,
sua voz soará diferente e poderá atrapalhar sua validação. Uma de suas
grandes vantagens é que tanto o equipamento (um microfone comum,
por exemplo) como o programa podem apresentar baixos custos de
aquisição.
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Não deve ser confundido com a assinatura em papel. Neste caso, os
mesmos movimentos da assinatura autógrafa são reproduzidos sobre uma
espécie de prancheta eletrônica, que analisa a maneira como um usuário
assina seu nome. São verificados e comparados o formato da escrita, a
velocidade e a pressão da caneta.
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O principal motivo de utilização de recursos de reconhecimento
biométrico é o aprimoramento da segurança nos processos de
reconhecimento informatizado. Neste sentido, é fundamental destacar
que cada método de biometria possui um grau maior ou menor de
segurança, que obedece aos fatores de singularidade de cada aspecto
biométrico e de sensibilidade de captação dos dispositivos eletrônicos de
biometria.
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Os níveis de segurança são mais altos à medida que é menor a
probabilidade de erro do uso de cada método biométrico. Neste sentido,
o estudioso da matéria, Prof. Adilson Gonzaga, apresenta um quadro
comparativo de tecnologias biométricas6, que aponta a incidência de erros
a cada número determinado de comparações:

Deve-se compreender os erros de identificação como casos de falsa
aceitação (FAR – False Acceptance Rate) e falsa rejeição (FRR – False
Rejection Rate). A FAR consiste na validação de usuário não autorizado
pelo sistema e a FRR, por sua vez, é a não-autenticação de usuário
autorizado pelo sistema.

Muitos sistemas podem ser configurados para fornecer detecção
sensível (geram mais FAR e menos FRR) ou detecção fraca (geram
menos FRR e mais FAR). A análise dessas taxas é decisiva na escolha
do equipamento, pois a falsa rejeição causa frustração e a falsa aceitação
ocasiona fraude.

��" !������ ��6�������

Infelizmente, há a possibilidade de fraude mesmo com o uso de
métodos biométricos, principalmente nos métodos de reconhecimento
pela impressão digital e pela voz.

No caso do reconhecimento por voz, até por ser menor o número de
fatores de análise, esta pode ser “copiada” da mesma maneira que os
cantores covers imitam as vozes dos artistas, prática que não exige
grandes recursos.

Método Padrão codificado Erros na identificação Segurança 
Íris Padrão da íris 1/1.200.000 Alta 
Impressão 
Digital 

Minúcias 1/1000 Média 

Mão 
Tamanho, comprimento dos 
dedos e das mãos 

1/700 Baixa 

Face 
Perfil, distribuição dos olhos, 
nariz, boca etc 

1/100 Baixa 

Assinatura 
Formato da letra, ordem da 
escrita, pressão da caneta 

1/100 Baixa 

Voz Características da voz 1/30 Baixa 
 

6 op. cit.
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A impressão digital pode ser falsificada com um simples molde do
dedo em silicone ou gelatina, que são capazes de reproduzir minúcias
com alto grau de fidelidade. Ao contrário dos outros métodos, que só
reconhecem tecido vivo, a impressão digital pode ser capturada
utilizando-se material artificial. Apesar da grande diversidade de
características, sendo praticamente impossível encontrar duas impressões
digitais iguais, por outro lado este método encontra este obstáculo de
viabilidade de fraude, cuja superação costuma exigir meios de
identificação mistos ou multimodais.

��$ )������� �� ����7������������� �����������

Um sistema de reconhecimento misto reúne as tecnologias de biometria
com outras tecnologias de identificação automática, como por exemplo,
um relógio de ponto que utiliza um leitor de cartão de acesso, senha e
impressão digital. Neste caso, combinam-se três fatores: uma coisa que
se possui (cartão), uma coisa que se conhece (senha) e uma coisa que
se é (biometria). O conjunto destas tecnologias multiplica a segurança
do equipamento, pois dificulta o êxito de fraudes, contudo aumenta a
possibilidade de erro e freqüentemente diminui a eficiência do seu uso,
pois cada usuário leva mais tempo para completar as várias etapas da
operação.

Já um sistema de reconhecimento multimodal aplica dois ou mais
parâmetros biométricos para confirmar a identidade do indivíduo como,
por exemplo, um portão eletrônico que possui equipamento de análise
simultânea de geometria facial, voz e do movimento dos lábios. Esta é a
mais forte tendência de sistemas biométricos de controle de acesso, contudo
apresenta limitações de desempenho (velocidade de reconhecimento) à
medida que aumenta a quantidade de usuários autorizados.

�� *�����������	�� ����2	����� �� ����	����
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Conforme documenta a História, o impacto de novas tecnologias
dominantes modifica a relação do ser humano com o meio natural, assim
como modifica a cadeia de relações humanas, consequentemente
estabelecendo novos padrões de vida. Dessa forma, toda revolução
tecnológica tende a gerar revolução social, que por sua vez gera revolução
jurídica, visto que as formas de convivência social se transformam,
produzindo novas demandas, novas práticas e novas respostas normativas
do Estado.
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Mediante mais uma mudança de paradigma tecnológico proporcionada
pela Informática, mais uma vez cabe ao Direito estudar as mudanças
sociais e aplicar normas de controle e transmissão de informação baseadas
em princípios éticos e jurídicos, buscando assim usos prudentes para as
novas tecnologias informáticas.

As aplicações de identificação biométrica atuais já encontram algum
respaldo no Direito contemporâneo, visto que estas vêm sendo
progressivamente utilizadas em instituições privadas e públicas, sem
maiores resistências governamentais ou questionamentos judiciais, ainda
que restem várias dúvidas em aberto sobre o tema.

Apesar da multiplicação, em empresas e governos, do uso de
reconhecimento biométrico, não há completa clareza quanto a qual
elemento jurídico este meio de identificação pessoal representa ou
equivale, bem como há dificuldades em traçar limites jurídicos para sua
utilização. Ainda que persistam outras questões jurídicas secundárias
sobre a biometria, este trabalho deter-se-á sobre os pontos mencionados.

 �� 6�������

Muitos dos usuários acreditam, e comerciantes de soluções de
biometria afirmam, que um reconhecimento biométrico é equivale a uma
assinatura autógrafa, o que permite a substituição desta por aquele,
argumento que soa financeiramente interessante para quaisquer
organizações que buscam maior agilidade e segurança em suas operações.
Contudo, tal informação é apenas parcialmente correta.

Cabe aqui uma breve definição do conceito jurídico de assinatura,
segundo Miguel Pupo Correia, professor de Direito Comercial da
Universidade Lusíade de Lisboa:

O termo assinatura significa, numa acepção ampla, qualquer acto
pelo qual o autor de um documento se identifica e manifesta a sua
concordância com conteúdo declarativo dele constante (...).
Portanto, a assinatura constitui um sinal ou meio, suscetível de
ser usado com exclusividade e aposto a um documento.7

7 CORREIA, Miguel Pupo. Sociedade de Informação e Direito. Disponível em
<http://www.alfa-redi.org/revista/data/13-4.asp>. Acesso em: 24 abr. 2006.
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Então, qual é a resposta da pergunta “uma impressão digital eletrônica
é suficiente para assinar um documento e torná-lo válido perante o
Direito”? O reconhecimento biométrico, sem dúvida, pode corresponder
ao primeiro elemento da definição apresentada anteriormente, um ato
que identifica o autor, desde que atenda aos devidos requisitos de
segurança. Contudo, há forte resistência na doutrina jurídica quanto à
satisfação do segundo elemento, um ato que manifesta a concordância
com o conteúdo declarativo nele constante.

Os principais autores da seara do Direito das Tecnologias da
Informação (também conhecido como Direito da Informática), negam
que o mero dado biométrico possa assinar um documento eletrônico por
dois motivos: a incerteza do que possa se estar assinando, comprometendo
assim a manifestação da vontade; e o fato da biometria não assegurar a
integridade do documento.

O prof. Miguel Pupo Correia classifica a biometria como uma classe
de assinatura eletrônica, contudo apresenta a ressalva acima comentada:

IV. Chave biométrica, baseada no reconhecimento de
características físicas do indivíduo por equipamento adequado
(impressões digitais, face, íris, sangue). São processos que
apresentam a vantagem de uma identificação praticamente perfeita
e inquestionável da pessoa, mas possuem inconvenientes que os
tornam praticamente pouco utilizáveis. Por um lado, não asseguram
por si sós a função de manifestação de vontade do autor, que só
pode ser assegurada por um outro processo associado àquele.

Um documento é um registro de um fato. Para que uma mídia
tradicional (sobretudo papel) ou eletrônica possa vir a ser considerada um
documento, devem ser atendidos os dois principais pressupostos de validade
jurídica: autenticidade, a capacidade de assegurar a autoria do registro; e a
integridade, a certeza que o conteúdo do documento não foi alterado. Cabe
verificar se a biometria, isoladamente, satisfaz estes requisitos.

Segundo o atual ordenamento jurídico brasileiro, a chamada
assinatura digital que provê um documento eletrônico com presunção
de validade, deve utilizar certificação digital, tecnologia que utiliza pares
de chaves criptográficas capaz de garantir autenticidade e integridade.
Segundo Marcos da Costa, um dos juristas mais atuantes na teoria e
prática da área de certificação digital:
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A biometria, por sua vez, não permite a geração de assinaturas
digitais, embora muitos pensem justamente o contrário. Bruce
Schneier, um dos mais respeitados profissionais de segurança de
computadores do mundo, autor de livros que venderam dezenas
de milhares de cópias, esclarece, em seu boletim mensal (ver em
http://www.couterpane.com/crypto-gram-9808.html) que “dados
biométricos são poderosos e úteis, mas eles não são chaves. Eles
são úteis em situações onde há um caminho confiável entre o
leitor e o verificador; nestes casos tudo o que você precisa é um
identificador único. Eles não são úteis quando você precisa das
características de uma chave: sigilo, aleatoriedade, a habilidade
de atualizar e destruir”. Noutras palavras, dados biométricos são
muito úteis para controlar o acesso a uma sala reservada, por meio
de um sistema fechado, que esteja protegido e situado dentro
desta mesma sala; mas não servem como assinaturas.8

Para que um reconhecimento biométrico possa contribuir para uma
assinatura digital, este reconhecimento deve estar atrelado a outras
tecnologias apropriadas para tanto, como a certificação digital, que pode
agregar biometria para aprimorar a segurança. Diversas empresas e
governos hoje já usam smartcards que combinam certificação digital e
reconhecimento de impressão digital para assinar documentos, ao invés
do uso destes cartões com meras senhas, pois a biometria pode ser mais
segura que passwords, desde que haja bom uso dessas informações
biométricas, que não são secretas, como ressalva o Prof. Dr. Augusto
Marcacini, jurista da seara do Direito Civil Processual com destacada
atuação em temas informáticos:

A moral é que a biometria funciona bem apenas se o verificador
puder verificar duas coisas: uma, que o dado biométrico veio da
pessoa no momento da verificação, e duas, que o dado biométrico
confere com o dado biométrico mestre que está arquivado. Se o
sistema não pode fazer isso, não pode funcionar. Dados
biométricos são identificadores únicos, mas não são secretos.9

8  DA COSTA, Marcos. Criptografia assimétrica, assinaturas digitais e a falácia da
“neutralidade tecnológica”. Direito em Bits. São Paulo: Fiúza Editores, 2004.

9  MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Duas óticas acerca da Informatização dos
processos judiciais. Direito em Bits. São Paulo: Fiúza Editores, 2004.
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A última afirmação acima revela a seguinte preocupação para as
novas aplicações de biometria que vêm se multiplicando: ainda que a
biometria gere identificadores únicos, estas informações não são secretas.
Um órgão de segurança pública pode possuir dados sobre as digitais de
uma pessoa, assim como seu plano de saúde, a empresa em que trabalha,
todos estes com fins distintos, porém todos possuem estas informações.
Pode-se imaginar que tal fato, já em vigor em nossa sociedade, pode
representar perigos para a intimidade e a vida privada não só para o
indivíduo, mas para toda a sociedade.

 �� 6���������.��������������

Novas tecnologias são empregadas para resolver ou facilitar
problemas técnicos e jurídicos, contudo costumam gerar, por sua vez,
novos problemas que demandarão novas soluções técnicas e jurídicas.
Este é o caso da biometria, que aprimora os processos tradicionais de
reconhecimento de pessoas, tornando-os automáticos, mais rápidos e
mais precisos, contudo gera novas preocupações, como a seguinte:

Assim como você nunca deveria usar a mesma senha em dois
sistemas diferentes, a mesma chave de cifrado não deveria ser
utilizada para duas diferentes aplicações. Se minhas impressões
digitais são usadas para ligar meu carro, abrir meus registros
médicos e ler meu e-mail, então não é difícil imaginar algumas
péssimas situações acontecendo.10

Pretendendo prevenir más aplicações de tecnologias biométricas, a
Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD), órgão
governamental do governo de Portugal responsável pela proteção da
intimidade e vida privada dos cidadãos deste país, orienta as empresas e
órgãos públicos daquele país no seguinte sentido:

9.   Importa ter uma posição prudente e equilibrada que incentive
os fabricantes de sistemas biométricos a adoptar soluções técnicas
que, protegendo a privacidade, minimizem os riscos de utilizações
indevidas.11

10 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. op. cit.
11 Comissão Nacional de Protecção de Dados. Disponível em <http://www.cnpd.pt/bin/

orientacoes/principiosbiometricos.htm> Acesso em: 24 jul. 2006.
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Uma das principais formas técnicas de proteger a privacidade é
garantir que o equipamento colherá apenas dados específicos (template),
e não um conjunto de informações que a torne passível de utilização em
outros sistemas. Esta medida técnica, para que tenha eficácia, deve se
tornar obrigatória por um instrumento jurídico apropriado, normativo, que
poderia ainda determinar, por exemplo, a seguinte medida técnica que os
planos de saúde atualmente não cumprem:

52. A utilização indevida pode ser melhor prevenida se as
características biométricas não se encontrarem centralizadas numa
base de dados, razão pela qual se defende, sempre que possível,
o registro das características biométricas (em particular quando
estiver em causa a impressão digital) em cartão que o trabalhador
deve transportar.12

Desta forma, será o próprio cidadão (ou empregado, de acordo com
a visão pretendida) quem será responsável por preservar o instrumento
com suas informações biométricas, e não um sistema que deteria
informações de milhares de pessoas, colocando-as em potencial perigo
de má utilização destes dados biométricos.

Finalmente, vale ressalvar que:

49. Não é o dado biométrico em si mesmo que pode afectar o
direito à privacidade da pessoa, mas a finalidade com que é
utilizado e os riscos que apresenta para a própria pessoa (risco de
discriminação ou de cruzamento com outros sistemas,
consequências produzidas em razão da sua falta de fiabilidade,
efeitos na sua esfera pessoal no caso de falsificação ou usurpação
da característica biométrica).13

A biometria, tecnologia de alta sofisticação em plena ascensão, não
significará o fim da proteção constitucional à intimidade e vida privada, e
poderá até mesmo contribuir para tal proteção, desde que seja empregada
para os devidos fins jurídicos e pelos devidos meios técnicos.

12  Comissão Nacional de Protecção de Dados. op. cit.
13  Comissão Nacional de Protecção de Dados. op. cit.
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O desenvolvimento tecnológico tem aprimorado os métodos de
reconhecimento por meio de Biometria, cada vez mais utilizada para
procedimentos de segurança da informação. A biometria tem sido
socialmente aceita e utilizada como meio de identificação civil, permitindo
serviços automatizados de alta eficácia e segurança.

Contudo, o reconhecimento biométrico não atende plenamente ao
princípio jurídico de autenticidade e não é considerada equivalente a uma
assinatura, por não manifestar vontade do indivíduo.

Os equipamentos e softwares de biometria devem ser desenvolvidos
em conformidade com os aspectos jurídicos que a questão suscita,
prevenindo a invasão de privacidade e o uso indevido de dados, ou seja,
uso em finalidade diversa para a qual foi capturado.
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Resumo: O artigo analisa a crise em que se encontra, na

pós-modernidade, o Estado e o Direito que o regula, no contexto de uma

sociedade hipercomplexa, fazendo uma crítica à gênese autoritária do

Direito do Trabalho, propondo a forma negociada de elaboração de

normas para superar a crise de eficácia e de legitimidade pela qual passa.

Sumário: 1. Introdução – 2. A crise do estado moderno e a adoção de

um direito reflexivo – 3. Normas de direito do trabalho: necessidade de

maior democratização –  4. Eficácia e legitimidade das normas trabalhistas –

5. Considerações finais.

Palavras-chave: Direito do Trabalho; Crise; Estado; Flexibilidade;

Negociado; Lei; Eficácia; Legitimidade; Pacto Social; Direito reflexivo.
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Pode-se notar que se mudam governos, opiniões, burocracias,

doutrinas filosóficas, mudam-se, também, as interpretações que os juristas

e os operadores do direito fazem das normas. No entanto, o Direito

continua o mesmo.

Ocorrem várias transformações e não se configura somente uma

ruptura, mas também uma continuidade. O sistema jurídico, ao mesmo

tempo em que se mantém, amplia-se, reproduz-se, num eterno

reconstruir-se. Direito: conservação e criação.

É nesse sentido que explica JOSÉ REINALDO DE LIMA LOPES

(1997, p.18) que:

1 Advogado, mestrando em Direito Constitucional pela Unifor, Professor de Direito e
Processo do Trabalho nos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade Farias Brito.
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a mudança, entretanto, é percebida e apreendida de modo
fragmentário e sob a ação do tempo. De modo fragmentário porque
não nos damos conta de uma alteração de forma abrupta: antes,
notamos as alterações pouco a pouco, como de fato elas se dão,
em elementos isolados do todo, em realizações particulares do
sistema.

O Direito do Trabalho também evoluiu, está longe de ser aquele direito
conservador, de caráter protecionista e paternalista.

Muito pelo contrário, acompanhando as tendências mais hodiernas,
o Direito “de um lado perde a sua imutabilidade, o seu caráter de revelação
divina ou racional (...) e passa a ser o produto dos homens reunidos
convencionalmente em assembléias e parlamentos” (Cf. LOPES,
1997, p.31). O Direito assume a responsabilidade de fomentador social e
de promotor de bem-estar, não em vias autoritárias, mas abrindo espaços
para uma maior e efetiva participação dos indivíduos, os interessados e
destinatários das normas jurídicas.

Toda a estruturação econômica e política que sustentava os Estados
ditos Sociais e o Welfare State, e suas atuações intervencionistas, hoje já
não é mais a mesma. O Direito, também.

Os Estados entram em crise, principalmente a crise de legitimidade.
As normas de direito formuladas por esses Estados já não conseguem
acompanhar as mudanças cada vez mais rápidas que ocorrem na
sociedade. O sistema jurídico rígido e detalhista cede espaço à negociação
dos atores sociais.

Com essa troca de paradigmas, uma notória e crescente necessidade
de maior democratização no Direito do Trabalho faz repensar a questão
da legitimidade e da eficácia das normas trabalhistas. A força cede lugar
à criatividade.

O presente estudo, sem maiores pretensões, tentará analisar essas
questões levantadas, culminando com uma proposta de um Direito do
Trabalho mais participativo, mais negociado, no qual há maior legitimidade
e maior eficácia. Saudações àqueles que defendem a prevalência do
negociado sobre a lei.
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Após as crises energéticas dos anos 70 do século XX, especialmente
a do petróleo, tem-se visto uma mudança profunda no cenário político
mundial. Além da derrocada do bloco socialista, marcada pela queda do
muro de Berlim (seria o triunfo do capitalismo?), viu-se, também, o
desmonte de quase todos os regimes autoritários na América Latina.
Agora, que papel outorgar ao Estado?

Essa crise, conforme ensina o pensador suíço ANDRÉ-NÖEL ROTH
(1996, p.15):

não é somente econômica, mas também crise dos modelos de
regulação social tradicionais, ou seja, crise do Estado e de seu
instrumento de regulação privilegiado, o direito.

Cada vez mais, acentua-se a distância entre a legislação e a realidade;
o Estado já não possui capacidade de impor soluções, quer seja num
modo autoritário, quer seja num modo negociado com os principais atores
sociais. Com a interpenetração das esferas públicas e privadas, novas
reflexões e práticas administrativas, políticas e jurídicas são criadas.

ROTH (1996, p. 16) explica que:

o uso e a promoção que o Estado faz de novos instrumentos de
ação baseados em uma legislação mais flexível são sinais de uma
transformação de seu modo de atuar. Na teoria jurídica, autores
inspirados pelo funcionalismo sistêmico de Niklas Luhmann
propõem, e comprovam, o desenvolvimento de um direito reflexivo.
Direito que estaria em conformidade com a sociedade atual
qualificada de complexa e de pós-moderna. Tal evolução não deixa
de influenciar de maneira profunda o caráter geral da regulação da
sociedade e dos países específicos desempenhados nesta, na
época moderna, pelo Estado e pelo Direito.

Uma das principais causas da crise da regulação é, sem sombra de
dúvida, a globalização econômica. Com a maior interdependência entre
os Estados, há maior influência na definição das políticas internas.

Interessante, nesse aspecto, a crítica do catedrático da centenária
Faculdade de Direito da UFC, professor PAULO BONAVIDES
(1999, p.16), ao dizer que:
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... com a globalização não estamos ante categoria ou regra que
trace, em definitivo, um rumo inelutável ao destino das gerações
porvindouras. Até mesmo os homens do nosso tempo estariam
assim condenados, já, a sacrificar sua individualidade, alienada e
comprometida pela nova massificação, a mais atroz e
descaracterizadora de todas. Não é isso o que a humanidade quer
nem, tampouco, a direção para onde ela há de marchar.

Houve, segundo DUNN (apud ROTH, 1996, p. 18), quatro rupturas
com a antiga ordem mundial: a) de um mundo bipolar passou-se a um
mundo multipolar, muito mais instável e complexo; b) com a mundialização
da economia, o desenvolvimento de gigantescos conglomerados
econômicos, em níveis planetários, diminui o poder coativo dos Estados
sobre eles; c) a internacionalização do Estado obriga a uma gestão global
de vários problemas, bem como a adoção de políticas coordenadas; e d)
o Direito Internacional vem se consolidar com princípios normativos
superiores, que permitem indivíduos reivindicar sua aplicação ou denunciar
a sua violação pelos Estados.

Essas rupturas provocam a perda da soberania e da autonomia dos
Estados, que já não conseguem regular efetivamente a sociedade civil,
tornando-se impotentes.

Nesse sentido, WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO
(1997, p. 18-9) ensina que:

o sistema econômico, juntamente com o sistema científico (...),
mundializam-se a passos largos, aperfeiçoando-se como sistemas
auto-referentes, ‘autopoiéticos’ (do grego to auton poiéin,
‘autoproduzir-se’). Mais lentos e, portanto, menos eficazes ou
funcionais são o sistema jurídico e político, que por isso não se
encontram tão bem acoplados um ao outro e aos demais, como
estão entre si sistemas como o da economia, da ciência e da mídia.
Assim como ruíram Estados ditos socialistas, também se
autodesmontam Estados sociais e outros em vias de se tornarem
Estados ‘modernos’, democráticos. Os Estados, que seriam os
verdadeiros sujeitos da sociedade mundial, ‘ficaram para trás’ e
se desligaram da economia, que gira em torno de si e ao redor do
mundo, sem o devido controle de seus sujeitos e destinatários –
as pessoas, organizadas política e juridicamente, para gerir a
destinação dos frutos de seu trabalho.
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Ainda argumenta ROTH (1996, p. 19) que:

... a distância entre sua vontade e a realidade, entre a lei e a sua
aplicação, vai crescendo. Diminuídos seus poderes de coação, o
Estado tem que compartilhá-los com outras forças que transcendem
o nível nacional e que, segundo sua posição na hierarquia mundial,
o determinam. Incapaz de impor sua regulação social, e aprisionado
entre um nível internacional mais coativo e um nível infranacional
que procura liberar-se de sua tutela, o Estado se encontra em uma
crise de legitimidade.

Como principal conseqüência dessa crise, tem-se uma maior
flexibilidade do anterior caráter autoritário do Direito e de sua dispersão
em vários níveis de formulação. No caso do Direito do Trabalho,
especificamente, as normas protecionistas, rígidas e detalhistas passam
também por esse processo de flexibilização, com a dispersão em outros
níveis de elaboração, como a empresa, por exemplo.

Surge, então, a idéia de direito reflexivo, um direito negociado, como
forma de resposta à crise estatal.

A complexidade da sociedade pós-moderna impede a regulação com
instrumentos tradicionais de coação, baseados sobre o poder e o dinheiro.
O Estado e o Direito não estão adaptados ao pluralismo jurídico, à
hipercomplexidade da sociedade e à evolução econômico-social.

Na pós-modernidade, conforme explica o professor da USP,
ANTÔNIO JUNQUEIRA AZEVEDO (2000, p. 125), torna-se cada
vez mais difícil se obter noções definitivas das coisas, torna-se cada vez
mais difícil atingir a essência das coisas. Não se preocupa mais em saber
o que é verdadeiro ou não, mas saber o que é útil ou não. Seria um
neo-pragmatismo? Existe, na verdade, uma hipercomplexidade. Vários
grupos exigem variadas leis, de acordo com suas identidades. Há uma
quebra da unidade do direito. A tendência é a relativização, um direito
reflexivo, a relevância do caso concreto.

Por isso, afirma WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO
(1997, p. 29-30) que o Estado Democrático de Direito – a superação
dialética do Estado Liberal e Welfare State de um lado e Estado Social e
Socialista de outro – é a fórmula política da pós-modernidade. Nos Estados
ditos (pós-)modernos, existe a concepção procedimental do direito, sendo
a Constituição um processo, uma “obra aberta”, onde há canais para a
participação democrática, fazendo, ao mesmo tempo, a construção e a
reconstrução de seu sentido jurídico.
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Assim, em consonância com o raciocínio de ROTH (1996:19),
arrematado-o, o professor alencarino afirma que:

como na pós-modernidade, com o elevadíssimo grau de
complexidade e novidade dos problemas sociais que aí se
apresentam, não há mais porque recorrer a nenhuma ‘receita’
ideológica previamente elaborada para se obter soluções, só
mesmo com procedimentos é que se forja da melhor maneira tais
soluções, abrindo a possibilidade de cada posição divergente
demonstrar a parcela de razão que lhe cabe e a superioridade de
uma frente às demais, em dada situação particular (GUERRA
FILHO, 1997, p. 33).

E com apoio nas idéias de WILKE, o filósofo suíço ROTH
(1996, p. 23) argumenta que:

o direito reflexivo, baseado não sobre o poder e o direito, mas sim
sobre o saber, poderia representar essa nova via, com o fim de
‘estabilizar os progressos do homem’, correspondendo, assim, à
necessidades de nossa sociedade pós-moderna.

No campo do Direito do Trabalho, todas essas idéias vêm
fundamentando a necessidade de mudanças na regulação das relações
de trabalho, através de uma legislação mais flexível, adaptada à
hipercomplexidade da sociedade atual e à nova configuração do mercado
de trabalho.

Assim, é um dado real e um fato que houve uma profunda mudança
de paradigmas no mundo trabalho. O Estado e as democracias atuais
também estão sofrendo questionamentos e se reestruturando.
A multiplicidade de regras, os mais variados tipos de fontes do direito e a
provisoriedade das normas, tudo isso vem estruturando uma nova ordem
legal, em época de crise de identidade dos Estados modernos, os quais
viam o direito como um sistema fechado, unitário e hierarquizado, baseado,
sobretudo, nas idéias positivistas de KELSEN (Cf. PHILIPPI,
2002, p. 31).

ARION SAYÃO ROMITA (2000, p. 189), com fundamento nas
idéias de HABERMAS, diz que hoje nas ciências sociais se usa um
conceito teórico-sistêmico de crise. Esta surge quando existem
possibilidades mínimas para a solução de problemas do próprio sistema,
afetando e pondo em risco a sua continuidade. E por isso as crises são
vistas como “distúrbios persistentes da integração do sistema”.
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Continua ROMITA (2000, p. 189) a dizer que o conceito de crise não
é estranho ao Direito do Trabalho, razão pela qual já recebeu, até, o
apelido de seu “companheiro de viagem histórico”. Mas o que surpreende
a esse autor é o fato de que:

se estude o Direito de Trabalho como se constituído por um
conjunto de normas destinadas a reger institutos fixos e imutáveis
no tempo e no espaço, verdadeiras categorias universais
produzidas pela razão, isentas de influência da história e dos fatores
culturais encontrados na sociedade!

Ignorar que houve mudanças e que essas mudanças afetam o trabalho
e sua regulação é caminhar para trás na história. O chamado direito
reflexivo parece ser a melhor resposta às crises que assolam o mundo
do trabalho, dando oportunidade de os atores sociais criarem soluções
próprias e criativas para os mais recentes e mutantes distúrbios da
pós-modernidade. A flexibilização no Direito do Trabalho é puro reflexo disso.
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Afirmou-se, inicialmente, que o Direito do Trabalho é autoritário.
É fácil de se justificar. Observe-se que os que são contrários à
flexibilização e à prevalência do negociado sobre a lei – idéias mais
avançadas sobre a matéria – apoiam-se no entendimento de que a
legislação do trabalho deriva da atuação intervencionista estatal, através
de edição de normas imperativas que asseguram direitos irrenunciáveis,
sendo, portanto, uma atividade irredutível e insubstituível.

O Estado deve evitar a manifestação de autonomia dos atores sociais,
mesmo que no plano coletivo, preservando, pois, sua autoridade, como
forma única de se conseguir corrigir as distorções da distribuição de
renda e dos embates entre capital e trabalho.

Essas idéias têm base na filosofia social do Estado Novo (1937-1945),
quando houve a ditadura de Getúlio Vargas, época em que foi concebida
a Consolidação das Leis do Trabalho (1943), quase uma cópia da
Carta del Lavoro italiana, eivada de inspiração fascista.
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Nesse período, o Brasil estava começando a se industrializar; a maioria
da população ainda era rural e a principal atividade econômica, a
cafeicultura. A concepção de Estado era autoritária, própria dos regimes
ditatoriais. Hoje o Brasil é um Estado Democrático de Direito
(art. 1º da Constituição) e absolutamente urbano, constituindo-se numa
das maiores economias mundiais e um dos mercados mais emergentes e
atraentes. Veja-se que diferença!

O caráter conservador na “Era Vargas” também é ululante. ROMITA
(2000, p. 194), nesse sentido, explica que:

a corrente hostil à flexibilização não escampa propostas de
atualização e transformações no ordenamento trabalhista,
forcejando por sua intangibilidade, daí o caráter conservador que
ostenta. O conservador procura ‘frear o processo de mudança’,
(sic) apaga-se ao antigo pelo fato de já ter sido experimentado e
não por ser antigo; opõe-se ao novo não por ser novo, e sim
porque não está comprovado.

Além do conservadorismo, critica ROMITA (2000, p. 195) que o
Estado também é corporativista, pois tenta “reestabelecer o equilíbrio
entre as classes sociais, colocando-se acima delas, como moderador,
regulador e sobretudo organizador”. Ora, somente o Estado é capaz de
regular as relações de trabalho, inclusive as coletivas, delimitando a
atuação sindical, e somente ele é capaz de solucionar os conflitos advindos
dessa relação. Ao cidadão, não lhe resta nada: a regulamentação estatal
tudo prevê! Tudo isso porque o Estado desconfia dos interlocutores sociais,
impondo-lhes “padrões de conduta por intermédio de normas imperativas,
inderrogáveis pela vontade dos particulares”, numa tentativa de perpetuar
a regulação heterônoma das relações de trabalho.

Assim, explica ROMITA (2000, p. 196):

a estrutura autoritária da relação política, como relação de comando
e de obediência, induz a concepção imperativa do direito e tem
como reflexo a redução de todo o direito a direito estatal, embora
a unidade do ordenamento jurídico estatal não signifique
inexistência de outros ordenamentos.

���������������
���
��



��


DIÁLOGO JURÍDICO

A concepção imperativa do direito se baseia na idéia de que a coação
faz parte da essência do direito, o que é errado. Na verdade, essa
concepção do uso da força no direito é pretexto para se legitimar regimes
ditatoriais e imperialistas, “assim qualificados como imprescindíveis à
garantia da ordem social”. Segundo o professor ARNALDO
VASCONCELOS (2001, p. 31), esse meio “oblíquo” de se legitimar a
atuação estatal ocasiona a perda da liberdade individual.

Quando surgiu, o Direito do Trabalho sofreu as influências da
necessidade de maior proteção estatal, como forma de garantia dos direitos
individuais de segunda geração. Nessa época, o mundo ocidental convivia
com políticas imperialistas e regimes ditatoriais. Alemanha e Itália, no
início do século XX, dispensam maiores comentários. Daí entender o seu
caráter protecionista, autoritário, conservador e paternalista. As idéias
de KELSEN com o positivismo jurídico eram a base teórica para justificar
o uso da força no direito, sem espaço para a atuação daqueles a quem a
norma se destinava.

Hoje, os Estados ditos modernos têm veia democrática. Muitos
regimes ditatoriais, como na Espanha, Chile e Brasil, caíram, emergindo
em Estados onde a participação popular é efetivamente maior. Isto justifica
ser o Estado Democrático de Direito a opção política de muitos países,
inclusive o Brasil.

O Direito do Trabalho deve acompanhar essas mudanças e se tornar
mais participativo, fomentador. O autoritarismo de influência fascista é
ultrapassado e contrário ao pensamento hodierno, mais democrático.

Todos esses aspectos levam a se discutir a função e o sentido da
finalidade do Direito do Trabalho nos dias atuais. Longe de ser aquele
manto protetor do início do século passado, a idéia de flexibilidade tomou
conta das empresas após a década de 70, como forma de prestigiá-las,
tendo em vista que forneciam uma mercadoria rara: o emprego
(Cf. ROMITA, 2000, p. 203).

Interessante transcrever as observações de ROMITA (2000, p. 203),
baseadas nas idéias de GÉRARD LYON-CAEN:
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O Direito do Trabalho não merece nem adoração nem fogueira,
nem mesmo a terceira via da indiferença. Ele não ‘protege’ o
trabalhador nem ‘prejudica’ aquele que dá trabalho a outrem em
seu próprio benefício; também não escamoteia simples relações
de força. Ele é indispensável para a regulação das relações que
presidem à vida econômica, ao instituir um equilíbrio (sempre
instável) entre as necessidades da empresa (empregadores) e as
reivindicações daqueles que lhe prestam serviços. Um perpétuo
debate de idéias, em cada época, preside à sua interpretação.

Por fim, conclui o jurista, que o Direito do Trabalho, por causa desse
eterno embate de idéias, possui duas finalidades, que não se sobrepõem
entre si: 1) assegurar a gestão e utilização ótima do pessoal no interesse
do capital e 2) consagrar em benefício dos trabalhadores vantagens e
direitos.
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Um dos vários problemas do Direito é que as normas jurídicas que o
veiculam, por si só, não obrigam decisivamente, não têm aptidão para
garantir a sua observância. O homem é um ser livre e o Direito é a
expressão de um dever-ser (Cf. VASCONCELOS, 1986, p. 311). Jamais
um imperativo.

Nesse sentido explica ARNALDO VASCONCELOS (1986:312) que:

Os esforços para assegurar a obrigatoriedade da norma
acompanham toda a história da formação e da consolidação do
Direito positivo. Pode até dizer-se que esse propósito foi que o
determinou. A crença na auto-suficiência da lei tem na Escola da
Exegese seu momento de triunfo. Hobbes é o precursor dessa
corrente de idéias, ao deferir às leis virtudes mágicas, capazes de
transmudar a maldade em bondade. Com o sucesso popular de
sua doutrina, Rousseau a revigora, pregando a bondade natural
do homem. Contemporâneo de Hobbes, e participando do mesmo
interesse dos séculos XV e XVIII pela temática da natureza humana,
Spinoza é a voz isolada por quem o século XX deveria ter maior
respeito nesse particular.
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Todos esses esforços retratam, na verdade, a insuficiência do Direito
para disciplinar toda a vida das relações sociais, tarefa que ele compartilha
com a Moral e com a Religião. Seria demasiada pretensão acreditar que,
na década de 40, no Brasil, o Direito do Trabalho poderia prever, por
exemplo, os caixas eletrônicos nos bancos e os home offices e as novas
configurações de trabalho. O Direito está sempre em movimento...

E para avaliar uma norma jurídica, integrada a um sistema, como a
norma de Direito do Trabalho, é necessário abordar e analisar duas
instâncias, duas categorias: validade e valor.

ARNALDO VASCONCELOS (1986, p. 313) ensina que, na
categoria validade,

examinam-se as condições existenciais da norma jurídica, o que
requer apenas o emprego de critérios técnicos, sendo tal
abordagem, portanto, eminentemente formal. Pretende-se apurar
se a norma, de que se trata, é formalmente boa, a saber, se admite
as provas de aferição relativas à juridicidade, à positividade, à
vigência e à eficácia. Da norma que resistir a tal análise, só se
pode afirmar, ainda, que existe validamente como norma jurídica.

Continua o mestre, a respeito da instância do valor:

Resta averiguar a seguir, se a norma jurídica, além de válida
formalmente, também o é sob o aspecto material, quer dizer: se
além de validade, possui valor. Investigam-se, aqui, suas condições
éticas, representadas pelas instâncias da justiça e da legitimidade.
Pressupõe-se tenha a norma jurídica conteúdo, que seja um dever-
ser carregado de valores. Realizada a comprovação, ficam
esgotadas as possibilidades de aferição da norma porque, agora,
já se tem tudo que se poderia querer saber sobre ela. As instâncias
de validade somam-se, sobrepondo-se a elas, as instâncias de
valoras (VASCONCELOS,1986, p. 313)

Quando se fala em eficácia, explica ARNALDO VASCONCELOS
(1986, p. 317):
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essa é a instância de validade social. Da norma que é realmente
observada pelo grupo comunitário, diz-se que tem eficácia. Isso
significa afirmar que, de fato, a norma desempenha
satisfatoriamente sua função social, qual seja manter a ordem e
distribuir justiça. (...) O que se espera da eficácia é o resultado,
que se mede pela constância com que a norma é seguida e realizada.
E isso, já mostrara Del Vecchio, não se consegue sem a colaboração
ativa de todos os componentes do corpo social. Nessa
participação, pressupõe-se a existência de firme sentimento
jurídico, que teve à convicção da obrigatoriedade do preceito
normativo. E aí se descobre como a eficácia se encontra
indissoluvelmente ligada às idéias de utilidade e de justiça.

Levando em consideração tais ensinamentos e as questões levantadas
no início do presente estudo, seria possível afirmar que no Brasil as normas
trabalhistas hoje possuem a mesma eficácia da década de 40? Fatalmente
a resposta é não.

Primeiramente, o “resultado”, a “constância que a norma é seguida e
realizada”, não parece satisfatório. Trabalhadores e empresas utilizam-se
de novas técnicas e de muita criatividade para não incidirem nos ônus da
legislação obreira. Há cada dia cresce o número de pessoas na
informalidade e o emprego formal diminui.

O que se nota, na verdade, no capitalismo contemporâneo, é uma
múltipla processualidade (Cf. ANTUNES, 1995, p. 41): de um lado a
desproletarização do trabalho industrial, com a diminuição do número de
trabalhadores no setor secundário e, de outro, a expansão do trabalho
assalariado no setor de serviços e a crescente precariedade e
subproletarização.

Com o advento da automação e da robótica, essa diminuição dos
trabalhadores fabris, que muitas vezes não são absorvidos em outros
setores da economia, ocasiona o desemprego estrutural.

O trabalho, então, passa a ser heterogêneo, fragmentado e complexo
(Cf. ANTUNES, 1995, p. 43). A estrutura vertical do mercado passa a
ser horizontal e multifuncional, multipolar. Isto ocasiona a ausência de
atuação sindical e conseqüentemente desproteção do trabalho, num
regresso de algumas garantias.
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As sexagenárias normas trabalhistas brasileiras não são tão eficazes
como antes. Já não existe mais a “colaboração ativa dos componentes
do corpo social”: elas não distribuem justiça! Criam, na verdade, um
grupo privilegiado e uma massa de trabalhadores na informalidade.
E por isso empregados e empresas, evitando a perda de postos de trabalho,
utilizam-se do poder negocial e das normas coletivas de trabalho e
conseguem maior flexibilidade em alguns direitos, salário e jornada, por
exemplo, com fundamento na  Lei Maior.

Assim é que MIGUEL REALE (apud VASCONCELOS, 1986,
p. 318) alerta que:

uma regra jurídica elaborada tecnicamente pelo órgão do Estado
não é regra jurídica no sentido pleno da palavra, quando não
encontra correspondência no viver social nem se transforma em
momento da vida de um povo.

No que diz respeito à legitimidade da norma jurídica, instância de
valor, explica ARNALDO VASCONCELOS (1986:325) que a “norma
necessita ser não apenas justa, mas também legítima”. E por ser “tema
de natureza filosófico-política, as exigências da justiça e da legitimidade
vão desaguar no terreno movediço das ideologias. Enquanto a justiça
tende a alimentar-se de sentimentos, a legitimidade encontra o alento de
sua existência nas crenças do grupo social” (cf. VASCONCELOS, 1986,
p. 326).

Não é à toa que ARNALDO VASCONCELOS (1986, p. 326) alerta
para o seguinte fato:

A indagação sobre a legitimidade de norma jurídica coloca,
automaticamente, o problema das relações entre Direito e poder.
E logo se descobre que o direito, que tem vinculações necessárias
com o poder, não pode ser outro, senão o Direito positivo.
Quer-se saber, então, não apenas quem tem poder de criar Direito
positivo, mas, principalmente, em que se sustenta a autoridade
desse poder.

E termina por fazer a diferenciação entre justiça e legitimidade:

A justiça constitui termo de referência à categoria lógica do Direito,
à juridicidade: ao elemento intersubjetivo desta corresponde a
idéia de proporção daquela. A legitimidade, diversamente,
refere-se, ao fato de estar o Direito posto,  à positividade, portanto.
A conclusão parece simples: do Direito, como gênero, descabe
apontar ilegitimidade; mas ao Direito, como espécie positivada,
tanto se propõe a justiça como a legitimidade.
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A conclusão não parece outra: se o Direito (positivo) do Trabalho,
(im)posto pelo Estado, não consegue mais regular as relações de trabalho,
por qual motivo temer o Direito negociado, se as partes o têm como justo
e legítimo?

O Direito negociado do Trabalho é legítimo porque elaborado pelas
próprias partes, de acordo com seus argumentos e conveniências. As
normas coletivas são mais eficazes, porquanto serão observadas
espontaneamente pelos trabalhadores e empregadores, aqueles que
elaboraram essas normas.

Analisando sob esse prisma, a prevalência do negociado sobre a lei é
mais legítima e eficaz e acompanha as mudanças cada vez mais rápidas
das relações sociais.
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A visão do operador do direito e dos juristas (acadêmicos) não pode
ser míope. Devem estar atentos aos movimentos e à constante evolução
do Direito.

Existe a necessidade de adaptação às novas circunstâncias que estão
regendo a economia e a política, principalmente para se conseguir partilhar
equitativamente os resultados dessa nova transformação econômica.
E como diz MICHEL HANSENNE (1994, p. 09), ex-Diretor Geral da
OIT, está posto o desafio de renovação conceitual, institucional e política.

Para ele, somente o diálogo social é capaz de adaptar as instituições
e políticas do trabalho, com o intuito de acompanhar a evolução no mundo
econômico, fazendo com que ela possa influenciar os resultados das
mudanças.

Além das transformações no mundo econômico, sobretudo as advindas
da evolução tecnológica, há, também mudanças de paradigmas numa
sociedade apelidada, hoje, de pós-moderna. O Estado está em crise, pois
seu instrumento de regulação, o Direito, não consegue mais abarcar todas
as manifestações da sociedade planetária, hipercomplexa.

Dá-se, então, uma reviravolta na elaboração do Direito, com a
tendência da reflexividade, com os próprios atores, incluindo, aí, agora, o
Estado, criando suas normas, de acordo com seus argumentos e de como
a situação é apresentada, tentando uma maior efetividade do Direito,
numa abordagem procedimental.
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A flexibilização, pois, seria um reflexo desse momento histórico, de
crise e de mudanças, mais rápidas e mais próximas (relativização do
tempo e do espaço), flexibilização entendida como um princípio implícito
no ordenamento jurídico, notadamente nos Estados Democráticos de
Direito, consistindo que o Direito não é estático, sendo, em contra partida,
dinâmico, flexível.

A saída, portanto, juntamente com a flexibilização, para a superação
da crise instalada, seria o diálogo social, com a participação de toda a
sociedade, ou, pelo menos, seus protagonistas.

E como bem alerta HANSENNE (1994, p. 11), “estaria fadado ao
fracasso o diálogo social que adotasse uma atitude conservadora de
negação de mudança”. Isto porque existe um novo contexto, no qual
estão se modificando o sistema de organização e as regras de
funcionamento no mundo do trabalho, onde grande parte dos trabalhadores
não está nas “grandes” empresas, nem tampouco representada pelos
sindicatos.

Por isso, continua HANSENNE (1994, p. 11):

um diálogo social em que não se considerem os marginalizados e
não se aborde a eliminação da forma mais aberrante de
desigualdade, isto é, a pobreza, dificilmente alcançará a legitimidade
social indispensável à sua eficácia.

É nas empresas onde estão acontecendo as maiores transformações
produtivas, bem como é no nível da empresa em que estão surgindo
novas oportunidades de diálogo, mais construtivas do que antagônicas.

A prevalência do negociado sobre a lei seria um instrumento para
iniciar as mudanças necessárias. As normas coletivas de Direito do
Trabalho são mais eficazes, pois são mais fáceis de se atualizar e
acompanham o ânimo das partes, fazendo com que os próprios
destinatários a observem. Essas normas são impostas por eles mesmos
e não por um terceiro, o Estado.

O novo diálogo requer uma participação maior de todos e uma
autonomia da sociedade. Empregadores, trabalhadores e governo serão
atores da mudança social, ou meros expectadores? Serão beneficiários
ou vítimas? As mudanças se estenderão a todas as outras pessoas que
não são empregados?
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A democratização do Direito Trabalho faz-se necessária.
Privilegia-se a liberdade de escolha. Dá-se uma maior autonomia às partes,
sem se esquecer do “manto protetor” e da garantia de certos direitos.
Estes restritos apenas aos direitos fundamentais, direitos humanos, já
elencados na Constituição. Garante-se um mínimo e o restante livre para
a negociação.

Várias são as perguntas; notórios, os desafios. E como adverte
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO (1997, p. 19), nunca se colocou
de forma tão clara e perplexa a questão da opção entre o socialismo
como fim do capitalismo ou a barbárie como fim do mundo.

Corajosos são os angustiados, na concepção existencialista sartreana,
em ter de tomar decisões. E posicionamentos  (Cf. GUERRA FILHO,
1996, p. 153-4). O homem tem o ônus de ser livre (Cf. VASCONCELOS,
2001, p. 57). Eis os desafios do Estado. Eis os desafios dos trabalhadores.
Desafio de todos.
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Resumo: O presente trabalho contém dados parciais acerca do projeto
de pesquisa intitulado “Prestação Jurisdicional Efetiva e Pacificação
Social: A relação entre a crise do Poder Judiciário e o Fenômeno da
Criminalidade”, financiado pelo Programa de Pesquisa Institucional da
Faculdade Farias Brito. A pesquisa de campo até agora efetuada com a
participação de seis assistentes discentes consistiu na visita a diversos
núcleos da Defensoria Pública e a unidades de Juizado Especial desta
capital, com o fito de verificar como esses organismos têm atuado para
garantir o acesso à justiça. Analisamos ainda caso prático (processos
penais) em que o crime foi cometido para garantir a tutela de um direito
do réu. Os dados então coletados já permitem a elaboração de algumas
conclusões parciais, como a de que a falta de efetivação do acesso à
justiça realmente possui um papel decisivo para a permanente litigiosidade
que se encontra instalada no seio social, muitas vezes gerando o surgimento
de delito. Passamos então a enxergar o Judiciário e as demais funções
essenciais à justiça não apenas como organizações estatais que têm como
função típica extirpar o conflito do meio social, mas também evitar seu
agravamento, evitando que pequenos conflitos se transmudem em graves
delitos. Propostas estão sendo estudadas para uma efetiva reforma do
sistema estatal de resolução de conflitos, com ênfase não apenas no
Poder Judiciário, mas também em todas as funções essenciais à justiça.
Sumário: 1. Introdução – 2. A Crise da Justiça brasileira como causa de
litigiosidade social – 3. O Ordenamento Processual Brasileiro e sua
evolução – As recentes reformas na legislação processual no contexto
da Reforma do Poder Judiciário – 4. Valorização institucional da
Defensoria Pública e Acesso à Justiça.
Palavras-chave: Reforma do Poder Judiciário; Pacificação Social;
Acesso à Justiça; Instrumentalidade do processo; Sincretismo processual;
Defensoria Pública.

1 Professora de Teoria Geral do Processo e do Programa de Pesquisa Jurídica Institucional
da Faculdade Farias Brito e Procuradora Federal.
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Em maio do corrente ano, iniciamos uma pesquisa com o objetivo de
verificar se a descrença popular no Poder Judiciário é fator que, direta
ou indiretamente, estimula a criminalidade. A pesquisa, que ainda está
em curso e conta com a participação de seis discentes, é financiada pelo
Programa de Pesquisa Institucional da Faculdade Farias Brito e
intitula-se “Prestação Jurisdicional Efetiva e Pacificação Social: A relação
entre a crise do Poder Judiciário e o Fenômeno da Criminalidade”.

Os dados obtidos na pesquisa de campo, aliados a uma análise crítica
do Poder Judiciário sob a perspectiva da prevenção de litígios, fez-nos
concluir que a falta de efetivação do acesso à justiça realmente possui
um papel decisivo para a permanente litigiosidade que se encontra
instalada no seio social, muitas vezes gerando o surgimento de delitos.
Portanto, o Judiciário e as demais funções essenciais à justiça não devem
ser vistos apenas como organizações estatais que têm como função típica
extirpar o conflito do meio social, mas também evitar seu agravamento,
evitando que pequenos conflitos se transmudem em graves delitos.

Portanto, a Reforma do Poder Judiciário é imprescindível para garantir
a paz na sociedade, merecendo profunda análise de todos os setores da
sociedade. A comunidade acadêmica possui papel de enorme relevância
na discussão dos rumos da reforma, não somente analisando criticamente
as mudanças já operadas (alterações legislativas e políticas públicas),
mas também propondo medidas capazes de efetivar o direito fundamental
acesso à justiça. Com esse espírito de investigação imparcial, passamos
a discorrer acerca de algumas conclusões parciais da pesquisa.
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O legislador constituinte consagrou o acesso à justiça como um direito
fundamental (art. 5º, XXXV, CF). O acesso à justiça é princípio
constitucional que exige do Estado, para concretizar-se, não apenas um
non facere, no sentido de abster-se de praticar atos tendentes a impedir
o acesso à via jurisdicional, mas principalmente uma atitude de promoção
da fruição do dito direito. Daí a previsão constitucional de assessoria
jurídica gratuita a todos os que comprovem insuficiência de recursos
(art. 5º, LXXIV, CF).
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Na atualidade, todavia, o que se observa é que a maior parte da
população não tem acesso à via estatal de resolução de conflitos.
Verifica-se, ainda, que mesmo aqueles que dispõem de recursos
financeiros são incrédulos quanto à prestabilidade do processo jurisdicional,
em regra moroso e inefetivo.

A efetividade diz respeito à própria utilidade do processo. É ainda
garantia de paz social, na medida em que os jurisdicionados, confiando
na via judicial para a resolução de seus conflitos, superam-nos amparados
pelo aparelho estatal, de forma legítima, impedindo, assim, que se busquem
a vingança pessoal, inadmissível num Estado Democrático de Direito.

Por meio do Pacto Social, aceitou o indivíduo abdicar do uso da força
em prol do Estado, que, em contrapartida, garantiria o bem comum.
Entretanto, o Estado está em crise. Não consegue garantir aos indivíduos
nem mesmo o mínimo existencial.

A crise atinge todo o organismo estatal e, em especial, o Poder
Judiciário. Daí falar-se tanto atualmente na necessidade de uma “Reforma
do Poder Judiciário”. É que a constatação de injustiças flagrantes em
decisões judiciais transitadas em julgado, as denúncias de corrupção no
seio dessa organização, que, a priori, seria responsável por dirimir os
conflitos, por fazer valer a vontade da lei no caso concreto, tudo isso
revolta sobremaneira o cidadão comum, fazendo-o crer na idéia de que,
na Justiça brasileira, “ganha-se mas não se leva”.

Quando o cidadão verifica a incapacidade do Estado de resolver
seus conflitos, da fazer valer seus direitos, busca a via da autotutela, ou
seja, “faz justiça com as próprias mãos”. Com essa opção, rompe o
Pacto Social, já antes descumprido pelo ente estatal.  Surge, então, o
delito, respaldado por um Estado marginal, o “Estado do Caos”, no qual
a força pode ser exercida por todos quantos se sintam lesados ou
ameaçados de lesão. A mídia, recentemente, noticiou “onda de violência”
promovida pelo crime organizado na maior cidade do país, em clara
demonstração da gravidade da atual crise das instituições estatais.

Há que se ressaltar, todavia, que, na seara do acesso à justiça,
o Poder Judiciário não é a única instituição em crise. Daí ser mais
apropriado despersonalizar a crise, passando a chamá-la de “crise de
falta de acesso à prestação jurisdicional efetiva”. A sobredita “Reforma
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do Poder Judiciário”, portanto, significa a reforma de todas as “funções
essenciais à justiça”. Sua principal meta é garantir amplo acesso à
prestação jurisdicional de qualidade, através da melhor estruturação da
máquina judiciária e da valorização das funções essenciais à justiça.

A enxurrada de processos que se encontram estanques no seio do
Poder Judiciário nada mais representa que o reflexo de um sistema falho
de assessoria jurídica para todos. A situação caótica em que se encontram
as Defensorias Públicas de todo o país é exemplo disso.

Não bastasse a quantidade de processos judiciais ser desproprocional
ao número de julgadores, a legislação processual é deficiente. O legislador
brasileiro, em nome do princípio do duplo grau de jurisdição, por muito
tempo vacilou em estancar a via recursal, quase infindável. Um olhar
mais acurado sobre a legislação processual, entretanto, demonstrará que,
felizmente, sensíveis mudanças vêm ocorrendo.
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A segunda metade do século XVIII marcou o início de uma nova
visão acerca do Estado. Os ideais libertários da Revolução Francesa
põem fim ao absolutismo estatal, à idéia de poder ilimitado do soberano.
Eis que surge o Estado Moderno, de cunho marcadamente liberal e
individualista.

As transformações no plano jurídico foram significativas. A idéia de
liberdade, de não-interferência do Estado nas relações privadas, marcou
as relações jurídicas num primeiro momento, e isso se refletiu no âmbito
do processo judicial. Não eram aceitas medidas judiciais de ofício, sem
provocação das partes, sob pena de malferirem-se as liberdades e de
caracterizar-se indevida interferência estatal no âmbito das relações entre
particulares. O princípio dispositivo vivenciava seu auge.

Na verdade, sendo o Judiciário um dos três poderes do Estado, e
sendo aquele o Estado das liberdades, o processo judicial nada mais era
que um conjunto de procedimentos tendentes ao exercício do direito de
ação. Este – o direito de ação – era tido como o próprio direito material
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descumprido, possuindo, portanto, caráter civilista, privatista. Aliás, à
época, pouco se desenvolvera o direito público, enquanto o direito
processual inexistia como ramo autônomo da ciência jurídica.
Tratava-se de uma “visão plana do ordenamento jurídico”2, posto que
somente o plano do direito material possuía significação.

Somente na segunda metade do século XIX, e com mais intensidade
no século passado, com os novos delineamentos das funções institucionais
do Estado, as concepções de jurisdição e processo passam a ser revistas.3

Recentemente, a doutrina voltou-se para a preocupação com os fins
da jurisdição. Esse novo olhar sobre a atividade jurisdicional é fruto da
constatação de que o processo foi criado pelo homem na busca de realizar
determinados objetivos, e nessa perspectiva deve ser visto, não se
justificando formalismos contraproducentes, que retardam a entrega da
prestação jurisdicional, quando não a tornam inefetiva.4

A visão do processo enquanto instrumento, e não fim em si mesmo,
revolucionou o princípio do acesso à justiça, que passou a significar o
acesso à prestação jurisdicional efetiva, útil e célere5. Em sua obra
Princípios do Processo Civil, assim enuncia Rui Portanova o que seria o
princípio instrumental: “O processo deve cumprir seus escopos jurídicos,
sociais e políticos, garantindo: pleno acesso ao Judiciário, utilidade dos
procedimentos e efetiva busca da justiça no caso concreto”6.

Esse salto qualitativo que deu a ciência do processo civil não veio
sem tempo. Na verdade, alguns fatores chegaram mesmo a retardar o
seu advento, como a instabilidade política vivenciada há muito pelo Estado
brasileiro. Nestes novos tempos de Estado Democrático de Direito –
aliás não tão novos, já que a atual Constituição já conta com quase duas
décadas –, o direito processual encontrou ambiente profícuo para o
desenvolver-se.

2 A expressão é utilizada por Cândido Dinamarco. O autor também se utiliza do termo
“sincretismo jurídico” para definir a não diferenciação dos planos material e processual
do ordenamento jurídico até meados do século XIX. (Cf. A Instrumentalidade do
Processo, p. 18).

3 Em 1868, é lançado na Europa o clássico Die Lehre von den Processeinreden und
die Processvoraussetzungen, do jurista alemão Oskar von Bülow, revolucionando a
concepção de processo que se tinha até então, passando a tratá-lo como uma relação
jurídica de direito público, já que dela faz parte o Estado.

4  A respeito dos escopos do processo, vide Dinamarco, A Instrumentalidade do Processo,
parte II.

5  “(...) ao demandante de uma protecção judicial deve ser reconhecida a possibilidade de, em
tempo útil (‘adequação temporal’, ‘justiça temporalmente adequada’), obter uma sentença
executória com força de caso julgado – ‘a justiça tardia equivale a uma denegação da justiça’”.
(J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 499).

6 Princípios do Processo Civil, p. 48.
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É nesse contexto de conscientização acerca da instrumentalidade do
processo que se situam as recentes alterações na legislação processual,
que, como veremos, têm dado primazia aos valores justiça e efetividade
em detrimento – e não sacrifício total – do valor segurança.

Fenômeno que tem marcado as últimas reformas legislativas é o
sincretismo processual, que significa a fusão de duas ações de natureza
diferente (cognitiva, cautelar e/ou executiva) num mesmo processo. Essa
tendência de reunir várias ações num mesmo processo veio para ficar,
pondo fim à clássica divisão processo de conhecimento, processo de
execução e processo cautelar, tão bem sistematizada no Código de
Processo Civil brasileiro (Lei nº 5.869/73), fruto do auge da fase científica
do direito processual. Todavia, a excelente técnica legislativa do CPC
não dispensa reforma. Pelo contrário, já há algum tempo elas vêm
ocorrendo, de forma lenta e gradual, sendo de destacarem-se os biênios
94/957 e 2001/20028 e, mais recentemente, o biênio 2005/2006. Nestes
novos tempos de reconhecimento do caráter instrumental do processo, a
efetividade é a tônica.

Em 2002, por exemplo, assistimos ao acréscimo do §7º ao art. 273 do
CPC, que nada mais significou do que o sincretismo processo de
conhecimento – processo cautelar, com a possibilidade de no mesmo
processo serem requeridas medidas de natureza cautelar e cognitiva (ação
cautelar e ação de conhecimento).

Outro exemplo seria a Lei nº 11.232, de 22 de dezembro de 2005, que
entrou em vigor, modificando radicalmente a execução da obrigação de
pagar quantia certa decorrente de título judicial, fazendo desaparecer o
processo de execução, na mesma linha da execução das obrigações de
fazer, não fazer e entregar coisa. Criou-se, assim, uma fase de
cumprimento da sentença no bojo do processo de conhecimento,
dispensando a formação de nova relação jurídica processual. A referida
lei revogou vários dispositivos do Livro II do CPC (Do Processo de
Execução), restringindo-se atualmente a sistemática anterior à execução
fundada em título judicial e a execução em face da Fazenda Pública.

7 A reforma ocorrida nesse biênio modificou sobremaneira o panorama do Código vigente,
sendo de afirmar-se com Juvêncio Viana que “A reforma findou por alcançar todos os livros
do Código, aprimorando institutos já conhecidos ou criando novos (...)”. (Efetividade do
Processo em face da Fazenda Pública, p. 24). Destacam-se as alterações no processo de
execução (Leis n° 8.898/94 e 8.953/94), no regime dos recursos, especialmente o agravo de
instrumento (Leis n. 8950/94 e 9.139/95), bem como a regulamentação de institutos que se
tornaram ícones do movimento pela efetividade do processo, como a antecipação de tutela
(Lei n° 8.952/94) e a ação monitória (Lei n° 9.245/95).

8 A chamada “2ª fase da Reforma do CPC” é constituída pelas alterações legislativas
levadas a efeito pelas Leis n. 10.352/01, 10.358/01 e 10.444/02, sendo de destacar-se o
intuito de corrigir imperfeições da primeira fase da Reforma.
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Outras quatro novas leis modificaram o Código de Processo Civil
recentemente (Leis nº 11.187/2005, 11.276/2005, 11.277/2005 e
11.280/2005). Todas possuem o mesmo objetivo: tornar a prestação
jurisdicional mais célere e efetiva. Aliás, este também era o objetivo das
reformas processuais anteriores. Não é de hoje que o legislador procura
aperfeiçoar o sistema processual brasileiro.

A Lei nº 11.187, de 19 de outubro de 2005, que vem sendo denominada
como a Lei dos Agravos, disciplinou o cabimento dos recursos de agravos
retido e de instrumento, tornando expressa a regra da retenção do agravo,
retirando, assim, qualquer discricionariedade do recorrente. Foi extinto,
ainda, o “agravinho”, que seria o agravo interno, para o próprio tribunal,
cabível, contra a decisão que concede ou não efeito suspensivo ao recurso.

Em 7 de fevereiro de 2006, mais três leis foram sancionadas. A Lei
nº 11.276 previu a súmula impeditiva de recursos, diminuindo
substancialmente o trâmite de diversos processos. A Lei nº 11.277 teve
por objetivo acelerar a entregar da prestação jurisdicional no caso de
propositura de diversas ações repetidas, enquanto a Lei nº 11.280 procedeu
a alterações menos significativas em algumas partes do CPC.
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No decorrer de nossa pesquisa, visitamos várias instituições ligadas
à promoção do acesso à justiça. Observamos que a Defensoria Pública,
ao menos potencialmente, é o principal canal de acesso à justiça,
ao menos para a parcela da população mais carente de recursos
financeiros. Nas visitas aos diversos núcleos de atendimento, verificamos,
todavia, que a instituição atravessa verdadeira crise, o que a impede de
concretizar seu mister constitucional de efetivação do acesso de todos à
justiça de forma gratuita.

À Defensoria Pública, segundo a Constituição Federal, cabe
“a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados”
(art. 134, caput, da CF). Observe-se que o texto constitucional não se
referiu à assistência judicial, preferindo a expressão orientação jurídica,
bem mais ampla, a significar que os consumidores do serviço
(hipossuficientes) podem e devem recorrer à Defensoria Pública para
prevenir e resolver quaisquer litígios, ainda que não seja necessário recorrer
à via judicial. Trata-se da visão de acesso à justiça como acesso à via
estatal de resolução de conflitos, não exatamente acesso à via judicial.
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Aliás, a conciliação extrajudicial é serviço que a Defensoria Pública, na
medida do possível, presta com eficiência. E assim deve ser para
evitar-se o agravamento da situação do Poder Judiciário, que, como já
antes dissemos, está superlotado de processos judiciais. A conciliação,
na verdade, deve ser promovida por quaisquer organismos, estatais e
não estatais, por ser verdadeira forma de pacificação social.

Apesar de ser uma instituição tão fundamental à garantia do acesso
à justiça, as Defensorias Públicas do Estado e da União estão em crise.
Em Fortaleza, onde procedemos à visita de vários núcleos de atendimento
ao público, é nítida a disparidade entre o número daqueles que procuram
atendimento e o número de defensores públicos. Por conta disso, para a
maior parte da população de Fortaleza, é tormentosa a espera por
assessoria jurídica. A situação não é diferente no restante do país.

Os defensores públicos, em sua maioria, são profissionais que, mesmo
sem condições de trabalho e remuneração digna, abraçam, por vocação,
a belíssima missão de fazer acontecer a justiça aos socialmente menos
favorecidos. Lutam por tornar possível a construção de uma instituição
forte e independente.

Aliás, a necessidade de conferir-se independência funcional às
Defensorias Públicas vem sendo amplamente debatida em âmbito regional
e local. Como resultado de toda essa luta, em 12 de julho deste ano,
defensores públicos de diversos Estados e da União assistiram, na Câmara
dos Deputados, à aprovação do texto que amplia as atribuições e modifica
garantias e vedações da Defensoria Pública. A proposta foi aprovada
por uma comissão especial e, agora, será votada pelo plenário da Casa.
Talvez, num futuro próximo, possamos assistir à valorização institucional
da Defensoria Pública e, por conseguinte, à plena efetivação do direito
fundamental de acesso à justiça.
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Resumo: O presente trabalho2 apresenta os resultados preliminares da
pesquisa – Anencefalia – perfil da tutela jurisdicional no Estado do Ceará,
alcançados através da coleta de dados secundários obtidos da análise
dos livros de atendimentos, exames e diagnósticos e prontuários médicos
das gestantes de fetos anencefálicos atendidas na Maternidade Escola
Assis Chateaubriand – MEAC no período de 1996 a 2006. Os dados
disponíveis permitem estabelecer algumas idéias sobre o perfil social,
familiar, educacional, econômico das gestantes atendidas naquele hospital
de referência, bem como verificar o estado de saúde e as decisões tomadas
pelas grávidas quanto à manutenção ou interrupção da gestação, inclusive
a procura do Poder Judiciário para obter autorização para interrupção
legal, assistida. A pesquisa ainda está em desenvolvimento, mas os
primeiros resultados já permitem alargar a discussão somando outros
aspectos ao enfoque inicial centrado na dor, estado de luto patológico,
vitimização das gestantes.
Sumário: 1. Introdução – 2. A pesquisa e seus objetivos – 3. Material e
Método – 4. Resultados preliminares – 5. Considerações sobre os
resultados.
Palavras-chave: Anencefalia; Decisão; Gestantes; Interrupção; Perfil
Social; Saúde.
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Entende-se por gravidez o estado em que a mulher se encontra durante
todo o tempo necessário ao desenvolvimento do produto da concepção.
Do ponto de vista médico, a gravidez viável só se verifica com a fixação
do óvulo fecundado na mucosa uterina já preparada para recebê-lo, ou
seja, com a implantação do óvulo no útero materno, e se conclui com o
início do parto, após a ruptura da placenta. Sob o aspecto jurídico, ela vai
desde a fecundação até o início do parto.

A concepção é o momento inicial do desenvolvimento biológico de
um ser humano, sendo também a fecundação o marco inicial da gravidez.
Do ponto de vista psicológico, entretanto, entende Fiori (1981), o início
deste processo é anterior, isto porque a mãe e o pai já organizaram ao
longo de suas vidas fantasias e expectativas sobre a concepção e acerca
dos filhos que poderiam vir a ter.

Rachel Soifer, psicanalista argentina, descreve e sistematiza as várias
etapas pelas quais a gestante passa da concepção ao puerpério, os surtos
de ansiedade específicas da gestante, as fantasias próprias a cada período
da gestação, bem como reações físicas correlatas (apud FIORI, 1981).

Ela acentua que toda gestação implica de início uma ambivalência
básica representada pela aceitação e desejo de ter a criança e, ao mesmo
tempo, pela rejeição à gravidez em conseqüência do temor de ser destruída
pela gestação. Segundo Fiori, no entanto, a aceitação e a rejeição à
gravidez ocorrem inconscientemente e são percebidas por meio de vários
sintomas apresentados pelas grávidas (FIORI, 1981).

Antes mesmo da tomada de consciência da gestação, já é possível
verificar sintomas que indicam uma reorganização psíquica da mulher,
relacionada à hipersonia, ao tema dos sonhos, ao crescimento do apetite,
náuseas, diarréia e constipação intestinal, processos psicológicos e físicos
relacionados a aceitação ou rejeição da gravidez.3

Afirma Fiori que, durante a gravidez, é normal a superação de ambas
as manifestações, com o controle da fome e o fim das náuseas. Quando
há, no entanto, permanência de um alto nível de náuseas e vômitos, indica
que a gestante necessita de atendimento psicoprofilático voltado para o
parto (1981).

3 Para melhor esclarecimento consultar LOBÔ, 2005-A.
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Acrescenta que, existindo fantasias persecutórias – sonhos em que
são roubadas e esvaziadas – associadas aos demais sintomas de rejeição,
a gestação se encontra em momento crítico e são necessários
acompanhamento psicológico, orientação e informação concreta à
gestante como medidas psicológicas preventivas do aborto (FIORI, 1981).

A rejeição se manifesta também na negação dos movimentos do
feto, no plano da percepção consciente, e na contração dos músculos
abdominais, quando a gestante, numa tentativa inconsciente de impedir
os movimentos, pode vir a prejudicar a rotação, não possibilitando ao
feto assumir posição propícia para o parto.

A movimentação do feto também traz outras conseqüências
relacionadas aos temores e fantasias, principalmente maternos.
Movimentando-se o feto, a gestante toma consciência de que está vivo,
donde emerge a preocupação com as suas características – saúde,
integridade física.

Pelo fato de carregar o nascituro no ventre por nove meses e por
nutrir sua formação da concepção ao nascimento, o bebê acaba
sendo fantasiado muito mais como um produto materno do que
como um produto dual. Embora esta preocupação também surja
nos pais, é notadamente intensificada nas mães. Um meio concreto
de se confirmar este dado consiste em verificar como os pais
suportam melhor o nascimento de uma criança lesionada do que
as mães (FIORI, p. 16).

A aproximação do parto, ao final de uma gestação envolvida em
sintomas de rejeição e ansiedade, agravará os temores e conflitos vividos
pela gestante. Em primeiro lugar, o temor de morte no parto se acentua
e se torna claro. Secundariamente, o desenvolvimento rápido do feto
provoca alterações bruscas do esquema corporal e acarreta sensações
de estranheza, interfere na organização espaciotemporal e atualiza
núcleos psicóticos de despersonalização. Depois, a interrupção das
relações sexuais, freqüente nesse período, contribui para elevar a
ansiedade, desequilibrar o casal e diminuir a flexibilidade dos músculos
perineais, dificultando a distensão no momento do parto (Ibidem).
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Verifica-se que a gravidez por si só desencadeia uma série de conflitos
psicológicos que afetam de maneiras diversas a mãe e a família do concepto.
Normalmente presentes já no início da gestação, os sentimentos de
aceitação e rejeição, e suas manifestações físicas e psicológicas, com o
passar do tempo, serão equilibrados, sendo a rejeição superada.

Nem sempre, porém, o desenvolvimento da gestação ocorrerá dentro
da normalidade que se espera. Durante o desenvolvimento pré-natal, podem
ser detectados erros genéticos que provocam anomalias graves
incompatíveis com a vida extra-uterina. Tal diagnóstico, além de exacerbar
os conflitos, agravando suas conseqüências, ainda acarretará o início do
processo de luto dos pais.

Segundo Bowlby (1998), para os pais de crianças que sofrem de doenças
fatais, o luto começa no momento em que lhes comunicam o diagnóstico.
O sentimento começa com uma fase de torpor muitas vezes interrompida
por explosões de raiva. A seguir, vem o período de descrença da exatidão do
diagnóstico e especialmente dos prognósticos e como conseqüência a tentativa
de conservar o filho provando que os médicos estão errados.

Acentua que, além da descrença e ligados a ela, estão a irritação para
com os responsáveis pelo diagnóstico e prognóstico e períodos de atividade
intensa – manifestando-se como uma busca desordenada de informações
médicas sobre a doença. Como conseqüência da procura incessante de
contraditar o diagnóstico, percebe-se a tendência de negligenciar tudo o
mais, como o trabalho doméstico, o cuidado com os outros filhos,
a recreação. Também são comuns a insônia e a perda de apetite.

Além de tudo isso,  relata Kaplan (apud BOWLBY,1998), ser comum
surgirem conflitos entre pais de uma criança com uma doença fatal,
porque pode ocorrer de um deles estar mais inclinado do que o outro a
examinar o prognóstico de maneira séria, além de cada um reagir de
maneira diferente do outro, o que desencadeia a sensação de
incompreensão e falta de apoio mútuo .

Bowlby (1998) entende que a evolução do luto depende das relações
entre os pais. A possibilidade de partilharem o sofrimento e de permanecerem
unidos em todas as fases, confortando e apoiando um ao outro, trará mais
ou menos sofrimento. Quando há conflito, incompreensão e isolamento, a
família pode se desfazer – sendo muito comuns os divórcios –, além da
possibilidade de cada um dos membros da família se tornar um paciente
psiquiátrico.
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Registra ainda que, nos estudos realizados, a taxa dos que adoeceram
– casais, indivíduos ou ambos – foi muito elevada, sendo que os principais
registros dizem respeito a sintomas psiquiátricos ou psicossomáticos,
alcoolismo, afonia histérica, problemas com os filhos sobreviventes,
sentimentos de culpa e inadequação. Assim, conclui, poucas famílias
escaparam ilesas aos problemas relacionados ao luto.

Não bastasse todo esse difícil processo vivido pelos pais,
especialmente pela gestante, durante a gravidez, não podem ser ignoradas
as repercussões na vida dos pais e da família advindas do óbito do filho.

O adulto compreende a morte como um momento irreversível e
universal, que impõe a interrupção de todas as funções e chega para
todos, de importante significado social. A morte muda os papéis e as
relações entre as pessoas próximas, principalmente entre aquelas que
guardam parentesco (BEE, 1999).

Segundo Bowlby (1998), pais de crianças que saem mortas do ventre
ou que morrem dias ou meses após o nascimento – apesar do laço entre
estes pais e o filho ser recente – apresentam os mesmos padrões gerais
de reação daqueles que perdem entes com os quais conviveram e
compartilharam suas vidas, como os viúvos. O torpor, seguido de aflição
somática, anseio, raiva e subseqüentes depressão e irritabilidade são
comuns, bem como as preocupações com a imagem do bebê morto e os
sonhos com ele.

O estado do corpo quando visto pela última vez afetará as lembranças
da pessoa enlutada. Em muitos casos, são recorrentes sonhos nos quais
o enlutado é perseguido pela pessoa perdida cujo corpo apresentava
mutilações ou deformidades. Acrescente-se ainda que as circunstâncias
de uma morte podem levar à tendência comum de responsabilizar alguém
pela morte – o próprio enlutado, seu cônjuge ou parentes, e até mesmo o
morto (BOWLBY, 1998).

Mesmo que recebam a devida assistência, os pais, especialmente as
mães, podem ser consumidos por um sentimento de vergonha por não
terem sido capazes de gerar uma criança sadia, ou de culpa por não
terem sido bem-sucedidos nos cuidados com o bebê que morreu (ibidem).

��	�����	��������	������!���	� �������	�"������������	
�����#�	����
�
����	



���

DIÁLOGO JURÍDICO

A expulsão de um feto morto ou a morte de um recém-nascido põe
em risco as relações entre os pais, entre a mãe e os filhos mais velhos,
além de afetar os sentimentos maternos quanto à possibilidade de ter
outro filho. Há registros de que grande proporção das mulheres que
pariram um feto morto não quis ter mais filhos (ibidem).

Portanto, percebe-se que durante todo o processo gestacional um
dos momentos mais delicados é o do diagnóstico pré-natal, evento
estressante na medida em que existe a possibilidade do diagnóstico de
anomalias fetais, cujo enfrentamento nem sempre é um processo de fácil
elaboração pelos pais e familiares que acompanham a gravidez.

A Medicina Fetal é a área da medicina obstétrica que objetiva avaliar
a saúde e a vitalidade fetal, procurando fornecer informações sobre
diagnósticos e prognósticos fetais, indicando e orientando a paciente sobre
a melhor forma de atuação de acordo com cada situação.(BENUTE, 2006)

O avanço tecnológico possibilitou a introdução de novos métodos na
propedêutica fetal. A ultra-sonografia obstétrica passou a ser utilizada
nos países desenvolvidos, na década de 1950, chegando ao Brasil nos
anos 70, com a ultra-sonografia para fins diagnósticos (ZUGAIB, 2002).
Atualmente, com o aprimoramento das técnicas e dos equipamentos, é
possível a confirmação de muitas hipóteses diagnósticas sobre a condição
fetal, colocando os pais em contato direto com uma realidade cujo acesso
só seria possível após o nascimento (BENUTE, 2006).

Grande número de gestantes são submetidas ao exame de
ultra-sonografia obstétrica. Geralmente, este método propedêutico de
diagnóstico pré-natal objetiva colher informações que confirmem a saúde
do feto, eliminando ou minimizando os medos e anseios da existência de
malformações fetais (BENUTE, 2006).

A reação dos casais em face do diagnóstico pré-natal de uma
anormalidade fetal pode envolver sentimentos de raiva, desespero,
inadequação e distúrbios do sono e de alimentação, como já referidos.
Ainda com relação ao diagnóstico de malformação fetal, as reações
emocionais desencadeadas, tais como dor, angústia e sofrimento, podem
não estar relacionadas com o número de filhos vivos nem com o
planejamento e o desejo pela gestação, pois são comuns a todas as
mulheres que passam por essa experiência (BENUTE, 2002). Com
relação à equipe médica, a raiva pode ser dirigida à equipe de saúde,
demonstrando que a compreensão é fundamental para auxiliar o casal a
se adaptar à nova realidade.
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Ao gerar um filho malformado, os pais, muitas vezes, sentem que
transmitiram seus defeitos, erros, falhas ao filho e agora estão expostos
à sociedade sujeitos a todo tipo de crítica, outras vezes acreditam ter
ocasionado a malformação porque rejeitaram ou reagiram mal a gravidez.
Desse modo, verifica-se que intensas vivências emocionais são
desencadeadas a partir do diagnóstico de malformação fetal letal
(BENUTE, 2006).

Ao receber o diagnóstico de malformação fetal, é esperado que as
gestantes passem por períodos de dúvidas e questionamentos, buscando
outras opiniões, para confirmar o diagnóstico recebido (DUALIBI, 2003).
Esses sentimentos comumente dizem respeito à ansiedade e apreensão.
Quando o diagnóstico é estabelecido com a gestação avançada, a
aceitação do problema torna-se muito difícil. O diagnóstico de aneuploidias
fetais no período antenatal pode trazer benefícios mesmo para as mulheres
que pretendem prosseguir com a gravidez, pois possibilita a busca por
informações sobre os cuidados para com o bebê, principalmente
programando-se visitas a geneticistas e pediatras, antes do nascimento
(BENUTE, 2006).

Entre as muitas causas de diagnóstico letal estão os defeitos do
fechamento do tubo neural (DFTN) que são malformações congênitas
freqüentes que ocorrem devido a uma falha no fechamento adequado do
tubo neural embrionário, durante a quarta semana de embriogênese.
Apresentam um espectro clínico variável, sendo os mais comuns a
anencefalia e a espinha bífida. A espinha bífida é um defeito de fechamento
ósseo posterior da coluna vertebral. A anencefalia é a ausência completa
ou parcial do cérebro e do crânio. (AGUIAR, 2003)

A Anencefalia, dentre as anomalias que afetam o sistema nervoso
central, é o defeito mais grave e, também, o mais comum (MOORE ET
PERSAUD, 1998). Esse defeito resulta quando ocorre uma falha de
fechamento do tubo neural durante a terceira e quarta semana de
desenvolvimento levando a uma perda fetal, nativivos ou morte neonatal.
A anencefalia como outras formas de defeitos do tubo neural geralmente
seguem um modelo multifatorial de transmissão com a interação de
múltiplos genes bem como fatores ambientais. Esta anomalia pode ser
diagnosticada no período pré-natal através da dosagem de
alfa-fetoproteína no soro materno ou no líquido amniótico ou, ainda, por
ultra-som (FERNANDEZ, 2005).
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Os DFTN são determinantes importantes de morbimortalidade
perinatal. Todas as crianças anencéfalas são natimortas ou morrem pouco
tempo após o nascimento. Aproximadamente 20% das crianças afetadas
por DFTN apresentam algum outro defeito congênito associado. Embora
varie consideravelmente nas diversas regiões geográficas, a incidência
dos DFTN, de uma maneira geral, se situa em torno de 1:1.000
nascimentos vivos. O risco de recorrência em futuras gravidezes de um
casal que teve um filho com DFTN é cerca de 25 a 50 vezes maior que
o risco da população em geral, situando-se entre 4 e 5%. (AGUIAR, 2003)

Nos EUA a prevalência de anencefalia varia de 1 para cada 1.000
ou 2.000 nascimentos, com aumento da freqüência do Oeste para o Leste.
Em outro estudo realizado na cidade de Bauru (SP), de junho de 1990 a
dezembro de 1992, verificou-se uma prevalência de 0,6 malformado para
cada 1.000 nascimentos (FERNANDEZ, 2005).

Percebe-se que a perda por morte – principalmente quando seu
conhecimento é antecipado por um diagnóstico de enfermidade fatal,
como é o caso do feto anencéfalo – desencadeia uma série de processos
dolorosos para a gestante e seus componentes familiares, cujas
conseqüências danosas e muitas vezes irreversíveis não podem ser
ignoradas. Além disso, não se pode olvidar os riscos a que a mulher se
submete ou é submetida com o prolongamento da gestação, alguns
inerentes à própria gravidez e outros decorrentes da gestação de feto
anencéfalo.

Segundo a FEBRASGO4 – Federação Brasileira das Associações
de Ginecologia e Obstetrícia, em parecer sobre o assunto, as complicações
maternas são claras e evidentes, pois a prática tem comprovado que:
a) a manutenção da gestação de feto anencefálico tende a se prolongar
além de 40 semanas, b) sua associação com poli-hidramínio, aumento do
líquido amniótico, é muito freqüente, c) associação com doença
hipertensiva específica da gestação – DHEG, d) associação com
vasculopatia periférica de estase, e) alterações do comportamento e
psicológicas de grande monta para a gestante, f) dificuldades obstétricas
e complicações no desfecho do parto de anencéfalos de termo,
g) necessidade de apoio psicoterápico no pós-parto e no puerpério,

4 Parecer apresentado pelo advogado Luís Roberto Barroso na Argüição de Descumprimento
de Preceito Fundamental – ADPF nº 54.
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h) necessidade de registro de nascimento e sepultamento desses
recém-nascidos, tendo o cônjuge que se dirigir a uma delegacia de polícia para
registrar o óbito, i) necessidade de bloqueio de lactação, suspender a
amamentação, j) puerpério com maior incidência de hemorragias maternas
por falta de contratilidade uterina, k) maior incidência de infecções pós-cirúrgicas
devido às manobras obstetrícias do parto de termo.

Com todas estas alterações físico-psicológicas apontadas, é impossível
negar que o processo gestacional por si mesmo já traz uma série de transtornos
e perigos à saúde da mulher. Segundo o médico gineco-obstetra Herlândio
Costa Carvalho (ARAÚJO, 2004), na gestação de feto anencéfalo a gestante
corre uma série de riscos a começar pelo acúmulo do líquido amniótico, pois
o feto não tem capacidade para degluti-lo, razão pela qual uma gravidez de
cinco meses parecer estar no sétimo ou oitavo mês. Há risco de parto
prematuro, de rompimento da bolsa antes do tempo, dado seu excessivo
volume, favorecendo infecções para o bebê e para a mãe.

Acrescenta esse especialista que, para existir trabalho de parto, a glândula
supra-renal do feto deve liberar corticóide durante a gravidez, mas, como os
anencéfalos não produzem em quantidade suficiente, a gestação pode se
prolongar chegando até os 10 meses. Muitas vezes ficam nas posições sentada
ou atravessada, dificultando o parto. Além disso, ainda existe o risco de
hemorragia porque o útero não se contrai adequadamente depois do parto,
podendo a mãe ter que ser submetida a transfusão de sangue.

Ao informar o diagnóstico de malformação fetal, espera-se do profissional
encarregado (médico, psicólogo, assistente social) auxílio à paciente
caracterizado pela neutralidade no esclarecimento sobre os procedimentos
diagnósticos e terapêuticos. Assim, a imparcialidade do profissional é de
importância fundamental para que o casal possa se remeter às suas próprias
crenças e convicções, desencadeando processo de reflexão que poderá
auxiliar se eventualmente for discutida a interrupção ou não da gestação
(BENUTE, 2006).

A legislação de países da Europa ou da América do Norte permite
que o casal escolha entre interromper ou não a gestação, quando o feto
está gravemente acometido por afecção incompatível com a vida5.

5 Em países onde o aborto é permitido, quando é estabelecido o diagnóstico de anomalia
cromossômica do feto, a opção pela interrupção da gravidez ocorre em elevada
percentagem dos casos: 100% dos casos na Suíça e 94 a 100% nos Estados Unidos.
Quando se confirma o diagnóstico de distúrbios metabólicos, 100% das pacientes realizam
a interrupção da gravidez na Austrália, o mesmo ocorrendo nos Estados Unidos. A detecção
de espinha bífida leva ao aborto em 100% das gestações, na Inglaterra e nos Estados
Unidos, e em 95% das vezes na Austrália. (....)
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Discute-se que a opção pela interrupção da gravidez, muitas vezes, está
pautada na qualidade de vida do feto, com relatos de preocupação com o
sofrimento do bebê e da família (BENUTE,2006). Entretanto, no Brasil,
esse procedimento não é previsto pelo Código Penal. Do ponto de vista
legal, considera-se aborto a interrupção do processo da gravidez, com a
morte do feto, independentemente do estágio de desenvolvimento em
que se encontre a gestação.

Pela legislação vigente, o aborto não é punido quando é necessário
para preservar um bem maior: a vida da gestante ou a honra da mulher
violentada. Por não haver legislação específica sobre a interrupção da
gravidez, nos casos de malformação fetal letal, verifica-se a necessidade
de interpretação da lei penal e dos dispositivos constitucionais, e de
discussão sobre o tema por juristas antes, durante e depois dos processos
judiciais para concessão de alvará para interrupção da gestação, decisões
também discutidas pela sociedade em geral.

O tema não está pacificado, aguardando decisão pelo Supremo
Tribunal Federal-STF que deverá se pronunciar definitivamente sobre a
questão ao julgar a ação de Argüição de Descumprimento de Preceito
Fundamental- ADPF, nº 54, intentada pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Saúde – CNTS.

No Brasil, portanto, não havendo previsão legal expressa que autorize
a interrupção da gravidez nos casos de malformação fetal letal, o casal
que enfrenta este diagnóstico se vê angustiado na busca de soluções
para o problema, para as quais será sempre necessário expor à sociedade
e ao Estado o drama vivido, seus sentimentos, sua vida, através de ação
intentada junto as Varas Criminais.

A complexidade do tema fez surgir divergências em todos os setores
sociais, especialmente nas áreas médica, jurídica e religiosa. Ações
judiciais ajuizadas com variadas  causas de pedir, algumas vezes
objetivando autorização para interrupção médica da gestação de
anencéfalo e tantas outras a preservação da vida intra-uterina do feto
malformado e condenado a morte fetal ou neonatal, deram origem a
decisões várias que hora autorizam hora impedem a interrupção da
gravidez.
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Há mais de uma década, grávidas de feto portador de malformação
sem viabilidade de vida extra-uterina, como a síndrome de Edwards, e
feto portador de anencefalia têm buscado amparo judicial para sua
dignidade e seus direitos individuais e sociais fundamentais. Em muitos
casos, geralmente em razão do diagnóstico comprovado de anencefalia,
têm recebido a solidariedade de juristas, advogados, defensores e
promotores de justiça, e juizes dispersos por todo o País, que vêm
autorizando a interrupção da gravidez em qualquer estádio dela.
(LÔBO, 2005-A)

As autorizações judiciais para a realização do procedimento, porém,
dependem do juízo de valor e da disposição pessoal de enfrentamento do
status quo por parte de integrantes do Ministério Público e, principalmente,
dos magistrados. Percebe-se, com efeito, que a sociedade deve ao Poder
Judiciário a solução de importante questão.

Ao longo da última década, inúmeras decisões favoráveis à interrupção
da gravidez nos casos de anomalias fetais incompatíveis com a vida têm
sido proferidas por tribunais de todo o Brasil, mas, infelizmente, em alguns
casos, tais decisões não foram proferidas a tempo e o parto aconteceu
com a inevitável morte clínica do nascituro, ou, no caso do anencéfalo,
feto morto, ou o feto foi abortado naturalmente. As discussões judiciais
ganharam as páginas dos jornais e das revistas e passaram a ser tema de
interesse nacional, pois a população passou a ver discutida nos tribunais
questão que, na grande maioria das vezes, ficava restrita ao ambiente
familiar.

Segundo o Parecer nº 445/1997 do Conselho Regional de Medicina
de Santa Catarina, em 19 de dezembro de 1992, o juiz Miguel Kfouri
Neto, de Londrina-PR, autorizou a interrupção da gestação de feto
portador de anencefalia, tendo sido o processo instrumentalizado com
laudo do exame que comprovava a malformação, assinado por dois
médicos, sendo esse entendimento seguido por outros juízes em outros
casos de fetos com malformações reconhecidamente incompatíveis com
a vida extra-uterina (ABI-SABB NETO, 2004).

Em Fortaleza, segundo notícia veiculada no jornal Tribuna do Ceará,
de 11 de agosto de 1994, o magistrado Jucid Peixoto do Amaral, apreciando
o requerimento da SAMEAC – Sociedade de Assistência à Maternidade
–Escola Assis Chateaubriand, autorizou a prática do aborto por feto
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malformado em benefício de Maria Eunice Vieira Gomes, visto que o
exame de ultra-sonografia da paciente detectou anomalia grave do feto,
malformação fetal por anencefalia. A decisão foi proferida com
fundamento no inciso I, do art. 128, do Código Penal, que alude ao aborto
necessário.

Foi noticiado por meio da Agência Brasil/CFM (FURTADO, 2005),
que a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ), autora de um dos
projetos de lei que permite aborto em casos comprovados de feto sem
cérebro, informou durante debate na Assembléia Legislativa gaúcha, que
a Justiça brasileira já permitiu três mil interrupções de gestação em caso
de feto portador de malformação incompatível com a vida extra-uterina.

Apesar do volume das decisões concessivas de alvarás para
interrupção de gestação de feto anencéfalo, as decisões judiciais
impeditivas continuaram sendo proferidas, ensejando intermináveis
disputas nas instâncias recursais que ganharam espaço nos media, sendo
objeto de matérias diversas em revistas e jornais.6

Segundo o gineco-obstetra Herlândio Carvalho, especialista em
Medicina fetal, na Maternidade-Escola Assis Chateaubriand – MEAC,
em Fortaleza, a ocorrência de casos de gravidez de feto anencéfalo é
considerada freqüente, pois só em 2003 foram registrados cinco casos,
mas todos com pedidos de interrupção de gravidez negados pela Justiça
(ARAÚJO, 2004).

Mais importante do que conhecer as decisões judiciais já proferidas
é vislumbrar as mulheres que escrevem e vivem os capítulos desse drama,
que superando todas as lutas psicológicas e físicas decidem encontrar
forças para tomar decisões tão importantes – manter a gestação e
levá-la a termo com todos os riscos e dores ou, como Hércules, se lançar
a mais um trabalho, levar sua dor ao Estado e se fazer ouvir pelo Poder
Judiciário.

6 Podem ser mencionadas como exemplos da repercussão das disputas nos tribunais as
reportagens: “A humanização da justiça”, Isto É, 5/5/2004; “A guerra dos embriões”,
Época, 15/3/2004; “Decisão histórica”, Época, 28/6/2004; “Em nome da mãe”, Época,
12/7/2004; “Anencefalia: uma guerra entre católicos”, Época, 2/8/2004; “Anencefalia:
Supremo fará consulta”, Época, 27/9/2004; “O STF vai julgar”, Época, 2/5/2005.
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Apesar de diversas buscas não foi localizado qualquer estudo jurídico
ou social sobre os casos de anencefalia registrados em Fortaleza ou no
Estado do Ceará, nem sobre o tratamento jurídico dado aos pedidos de
interrupção da gestação pelos órgãos do Poder Judiciário local. A falta
de dados motivou a elaboração de protocolo de pesquisa que, aprovado
pela Maternidade Escola Assis Chateaubriand – MEAC, está em
execução e origina o presente trabalho.
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Para conhecer o perfil das gestantes de anencéfalos que recorrem
ao Estado para, com autorização judicial, realizar a interrupção da
gestação, bem como identificar aquelas que, superando todas as dores
físicas e psicológicas, decidem manter a gestação até o termo final é
necessário ultrapassar os muros da academia jurídica.

Para isso, iniciou-se junto à Maternidade Escola, após a aprovação
do projeto pelos Comitês de Ética em Pesquisa da MEAC e da UFC,
a pesquisa intitulada “Anencefalia – perfil da tutela jurisdicional no Estado
do Ceará” com o intuito de diagnosticar o perfil das gestantes de
anencéfalos assistidas pela instituição médica que recorreram ou não ao
Poder Judiciário cearense em Fortaleza para realização legal da interrupção
da gestação, bem como o diagnóstico da tutela jurisdicional efetivamente
prestada a essas mulheres pelos órgãos judicantes no decênio 1996-2006.
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 O universo do presente Projeto engloba todas as gestantes de fetos
anencéfalos assistidas na MEAC no decênio 1996-2006, trata-se,
portanto, de estudo retrospectivo. No enfoque epistemológico, a natureza
da presente pesquisa é positivista, empírico-analítica, e quanti-qualitativa
na visão científica de COSTA (1997). Sua tipologia é caracterizada pelas
pesquisas bibliográfica, jurisprudencial, empírica e exploratória.
Para execução da pesquisa serão utilizados os métodos da observação e
da descrição, da seleção e da análise interpretativa.
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Para viabilizar a execução do projeto no lapso temporal definido pelo
Programa de Pesquisa Jurídica da FFB, março a outubro de 2006, a
coleta de dados, através da pesquisa de campo, será limitada à área
geográfica de Fortaleza e utilizado como universo ou população da
pesquisa as gestantes atendidas na MEAC no decênio 1996-2006, por se
tratar de uma entidade com caráter universitário de referência para o
Estado, com atividades de ensino e pesquisa e acolher os casos graves.
À Maternidade-Escola Assis Chateaubriand são encaminhadas as
gestações de alto risco de todo o Estado do Ceará.

O decênio foi definido como limite temporal da investigação
retrospectiva a partir da informação prestada pelo Dr. Herlândio Carvalho,
anteriormente referida, pois sendo confirmada a média anual de cinco
casos registrados de anencefalia na MEAC, estimava-se  um total
aproximado de 50 (cinqüenta) sujeitos compondo a população do estudo,
todavia a expectativa foi superada .

Após o exame dos livros de atendimentos, exames e diagnósticos
foram localizados 90 (noventa) casos de anencefalia diagnosticados, com
gestantes acompanhados durante o pré-natal ou apenas atendidas em
emergência ou para exames e confirmação de diagnóstico na MEAC,
nos anos de 1996 a 2005. Nenhum caso foi registrado no ano de 2006 até
o mês de julho.

A primeira etapa da pesquisa de campo foi desenvolvida com a coleta
de dados secundários através do registro e análise das informações
presentes nos prontuários referentes aos casos de gestação de
anencéfalos. As informações colhidas dizem respeito ao estado de saúde,
local de origem, idade, escolaridade, profissão, estado civil, religião da
gestantes, a existência de  prole ou aborto anteriores a gestação do feto
anencéfalo,  fim da gestação, decisão sobre a manutenção da gravidez,
pedido judicial para interrupção.

Após a conclusão da primeira fase, o estudo segue com a realização
de telefonemas e envio de cartas para os endereços encontrados nos
prontuários na tentativa de localizar as mulheres que ainda residam em
Fortaleza, para que, com a prévia anuência, sejam entrevistadas e
forneçam informações sobre as motivações, sentimentos, conflitos,
decisões, dificuldades enfrentadas durante a gestação. Até a primeira
semana de agosto de 2006 foram entrevistas duas mulheres estando
esta fase ainda em andamento.
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Paralelamente, já começam a ser desarquivados os autos dos
processos, referentes aos casos localizados na primeira fase, nos quais
foram solicitados alvarás judiciais para interrupção da gestação.
Localizadas as decisões será iniciada a terceira fase da coleta de dados
com a análise dos conteúdos das sentenças.
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Foram localizados 90 (noventa) casos no período de 1996 a 2005,
não existindo até julho  nenhum caso de gestação de anencéfalo
acompanhada na MEAC no ano de 2006. 14 (catorze) casos foram
registrados em 1996, 12 (doze) em 1997, 8 (oito) em 1998, 9 (nove) em
1999, 7 (sete) em 2000, 3 (três) em 2001, 9 (nove) em 2002, 6 (seis) em
2003, 12(doze) em 2004, 10 (dez) em 2005.

Gráfico 1
Distribuição dos casos pelo ano pesquisado de 1996 a 2005. Fortaleza-CE. 2006

Buscando traçar o perfil social das gestantes atendidas na MEAC
foram investigados dados referentes à idade, estado civil, escolaridade,
ocupação, local de origem e religião, verificando-se ao final que cerca de
88% dos casos  de gestação de anencéfalos  envolve mulheres com
idade entre 19 e 35 anos, 46% das gestantes eram casadas e que 75,55%
das pacientes atendidas residiam em Fortaleza.

As demais informações não são conclusivas porque há elevada
incidência de omissão nos prontuários quanto à escolaridade, ocupação
e religião, em razão de muitas mulheres serem atendidas pelo serviço de
emergência ou apenas para realização de exames. É possível, contudo,
vislumbrar que há um significativo número de gestantes que não chegaram
a concluir o Ensino Fundamental (22,22%) e que são empregadas
domésticas (26,66%). Em apenas um prontuário está registrada a religião
professada pela grávida, católica, inviabilizada qualquer análise sobre
este aspecto.
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Tabela 1
Distribuição dos casos de acordo com os dados pessoais e condições sociais. Fortaleza-CE,
2006
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Procurando identificar os fatores determinantes da decisão pela
manutenção ou interrupção da gestação foram ainda investigados dados
quanto à existência de prole anterior e estado de saúde das gestantes.
33.33% das mães de anencéfalos atendidas na MEAC viviam sua primeira
gestação, 27,77% delas tinham apenas um filho. Na maioria dos casos,
56,66%, as gestantes apresentaram complicações físicas (placenta prévia,
hemorragia, dor no baixo ventre, polidramnio, pós-datismo, ausência de
líquido amniótico, óbito fetal, abdômen flácido, infecção, amniorexe prematura
entre outros) sendo, em muitos casos, configurada gravidez de alto risco.

Tabela 2
Distribuição dos casos de acordo com os dados referentes a prole e estado de saúde.
Fortaleza-CE, 2006

Quanto ao deslinde da gravidez ocorreram abortos terapêuticos
realizados na MEAC, abortos incompletos que foram concluídos na
MEAC, interrupção da gestação com alvará judicial, partos vaginais com
e sem indução medicamentosa, cesáreas, em 18 casos não consta
informação sobre o fim da gestação, pois as mulheres estiveram na
MEAC apenas para exames. Na maioria dos casos, 67,77% , as gestações
foram levadas a termo. Somente foram localizados três casos de
interrupção da gestação por ordem judicial.
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Ressalte-se que no período de 01 de janeiro de 1996 a 31 de julho de
2006, conforme relatório elaborado pelo setor de estatística da Maternidade
Escola, foram realizados 78.118 partos (normais, pélvicos etc) e
cesarianas, e 16.434 abortos (espontâneos, induzidos, necessários, com
e sem indicação legal, retido) perfazendo um total de 94.552 gestações
concluídas na MEAC.

Do total de 90 mulheres atendidas na MEAC com diagnóstico de
gestação de anencéfalo, 18 não foram atendidas nesta maternidade na
dequitação, sendo assim contados apenas 72 casos no total de 94.552,
significando 1 (uma) gravidez de anencéfalo para cada 1.313,22, portanto,
0,76/1000 partos, cesarianas e abortos realizados ou assistidos na
instituição. Se considerados os 90 casos de anencefalia  no total de 94.552
a proporção será de 1 (uma) gravidez de anencéfalo para cada 1.050,57,
portanto, 0,95/1000 dequitações, aproximando-se da média indicada na
literatura.

Tabela 3
Distribuição dos casos de acordo com o deslinde da gravidez, condição vital do feto e período
de sobrevida. Fortaleza-CE, 2006

Além das 3 (três) gestantes que ingressaram com pedidos de alvará
judicial para interrupção da gestação, em 4 (quatro) outros casos consta
no prontuário a informação sobre o desejo manifesto pela grávida de
interromper o processo gravídico, sendo que em 2 (dois) deles a gravidez

Dados de identificação Nº % 

DESLINDE DA GRAVIDEZ   

Abortos  na MEAC (terapêuticos e incompletos) 8 8,88 

Interrupção com alvará judicial  3 3,33 
Partos vaginais com indução e Cesáreas 31 34,44 
Partos vaginais sem indução  30 33,33 
Não informado  18 20 
CONDIÇÃ O VITAL DO FETO    
Óbito fetal 17 18,88 
Nascido vivo  14 15,55 
Não informado 59 65,55 
SOBREVIDA DO ANENCÉFALO   
Menos de 1 hora 3 21,42 
Menos de 24 horas  5 35,71 
9 dias  1 7,14 
Não informado 5 35,71 
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foi levada a termo e o feto foi dequitado vivo e nos 2 (dois) outros  não há
informação no prontuário sobre o fim da gestação, as mulheres foram
atendidas apenas para exames.

Entre os 8 (oito) registros de aborto que foram realizados na MEAC,
6 (seis) já estavam em curso – grave hemorragia com contrações –
ou incompletos quando  as mulheres chegaram à Maternidade.
Ressalte-se que em  3 (três) dos 8 (oito) prontuários consta a informação
de óbito fetal. Nos 2 (dois) outros casos o aborto ocorreu por intervenção
médica, sendo que em um deles não há informação no prontuário sobre
o estado de saúde da gestante e no outro está relatado que a gestante
não fizera queixa quanto a agravos.

As três mulheres que interromperam as gestações após autorização
judicial representam apenas 3,33% do total das gestações de fetos
anencéfalos registrados na MEAC no decênio 1996 a 2006.
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Os dados sobre gestações de feto anencefálicos coletados dos
registrados da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, 0,95/1000
nascimentos, confirmam informações anteriores da literatura sobre a
média de casos de anencefalia por nascimentos, ou gestações,
demonstrando que se trata de uma realidade que não pode passar
despercebida e ilesa à reflexão social.

Por se tratar a MEAC de uma instituição pública de referência recebe
muitos casos de gravidez de alto risco que são encaminhados por serviços
primários de saúde de diversos municípios. Há prevalência, contudo, de
casos de mulheres residentes em Fortaleza com um perfil social que
caracteriza a grande maioria como pessoas de baixa renda e pouca
instrução formal, carentes da assistência e apoio do Estado, o que aumenta
ainda mais a responsabilidade de toda a equipe médica e administrativa
envolvida no atendimento a essas gestantes.

Na maioria dessas gestações, 56,66% dos casos, as gestantes
apresentaram graves complicações físicas, sendo 6 (seis) delas atendidas
em processo de aborto espontâneo. Uma gravidez de risco exige repouso,
assistência médica, uso de medicação, portanto, estrutura familiar e
econômica que permita o deslinde normal da gravidez.
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Partindo do perfil social, econômico, familiar das gestantes atendidas
na MEAC seria razoável imaginar que muitas delas procurariam
interromper a gestação de feto anencéfalo. Mas os dados coletados
contrariam essa suposição inicial, pois na maioria dos casos, 67,77% , as
gestações foram levadas a termo se colocando a motivação dessas
decisões como questão contundente que só poderá ser respondida após
a coleta de dados primários, através da entrevistas.

Oito abortos foram registrados entre os 90 casos, 6 (seis) deles
iniciados antes da chegada das gestantes à MEAC, nos prontuários não
há informação se ocorreram espontaneamente ou  se foram provocados
pelas gestantes ou por terceiros, mas  estão registrados como abortos
espontâneos e retidos (quando incompletos). Em relação a esses 6 (seis)
casos é possível cogitar sobre a solução da gestação por decisão e
iniciativa  da gestante ou com seu consentimento.  Os dois casos restantes
dizem respeito a abortos induzidos e assistidos pela equipe médica da
MEAC, tendo ou não fins terapêutico ou humanitário, foram realizados
com assentimento das gestantes.

Constam ainda em quatro prontuários que as gestantes desejavam
interromper a gravidez, sendo que duas delas acabaram levando a gestação
a termo apesar de uma ter sido encaminhada ao departamento jurídico
da SAMEAC (Sociedade de Assistência à MEAC) e a outra ter
procurado advogado particular como informado nos prontuários. E as
duas outras não foram acompanhadas pela MEAC após a confirmação
do diagnóstico.

Em apenas três prontuários, há informação de que a intervenção
médica para interrupção da gestação ocorreu em cumprimento de ordem
judicial, representando 3,33% dos casos registrados. Esse dado chama a
atenção e exigirá maior cuidado nas próximas fases da pesquisa.

Percebe-se que as gestantes de anencéfalos pouco cogitam, 7,77%
das mulheres, ou não declararam, por variados motivos ainda não definidos,
cogitar a interrupção legal da gestação, após autorização judicial, levando
a formulação de algumas hipóteses relacionadas a  opção pela interrupção
ilegal e clandestina, desinformação, descrença no Poder Judiciário, opção
consciente pela manutenção da gestação.
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Confirmando-se a opção consciente pela gestação, por motivos
religiosos, morais etc será possível desfazer uma idéia inicial de que a
grande maioria das mulheres ao enfrentar a gestação de um feto
malformado e com diagnóstico letal se deixaria sucumbir pelo estado de
luto, iniciando um quadro de relevante agravo psicológico que só poderia
ser superado de maneira eficiente, restaurando a saúde física e mental
das gestantes, através da interrupção do ciclo gravídico.

Se essa conclusão for possível, será necessário maior apurado na
investigação do real estado de saúde física e psicológica da gestante
para que se justifique a concessão do alvará para interrupção da gestação.
É possível que essas mulheres estejam a mostrar força moral e equilíbrio
emocional maiores do que se supunha, tomando as rédeas dos próprios
destinos, não se deixando sucumbir ao estado patológico do luto.

Seguindo esse raciocínio, a interrupção da gestação de feto anencéfalo
seria confirmada como uma medida extrema e excepcional usada para
restabelecer a saúde àquelas mulheres que não conseguiram suportar a
dor e o desequilíbrio desencadeados por esta árdua experiência. Mas é
preciso prosseguir com a pesquisa para que as especulações possam ser
superadas.

Há muitas questões importantes envolvendo esse tema que precisam
ser pesquisadas, analisadas e discutidas, e os dados preliminares colhidos
já nos permitem superar o enfoque inicial centrado na dor e no estado de
luto dos pais, que progrediria em muitos casos para um quadro patológico,
e o discurso acadêmico, teórico, começa a dar lugar à realidade que se
descortina diante de olhos surpresos.
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Resumo: O presente estudo analisou o funcionamento dos juizados
especiais cíveis de Fortaleza-CE e o perfil dos seus usuários, a fim de
avaliar, através de pesquisa quantitativa e qualitativa, sua eficácia na
ampliação do acesso do cidadão à justiça. O estudo da rotina de quatro
unidades e a análise das repostas ao questionário aplicado aos usuários do
sistema revelaram o perfil sócio-econômico das partes e sua avaliação
sobre os juizados e sobre a Justiça. Ficaram evidenciadas, ainda, as
dificuldades para implementar plenamente os princípios previstos pela Lei
9.099/95, bem como para atingir o público de menor renda e escolaridade.
Sumário: 1. Introdução – 2. Os Juizados Especiais de Fortaleza –
3. Perfil das partes e a experiência dos juizados – 4. Conclusão.
Palavras-chave: Juizados Especiais; Acesso à justiça; Reforma do
Judiciário; Democratização; Judiciário Cearense.
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Os juizados especiais nasceram depositários de grandes expectativas
originadas em setores dentro e fora do campo jurídico. Se por um lado sua
criação visava ampliar o acesso do cidadão à justiça, por outro deveria
servir para realizar o desejo dos próprios membros do Judiciário de
legitimá-lo socialmente no contexto de reconstrução das instituições
democráticas (WATANABE,1985; VIANNA et al., 1999;CUNHA, 2004).

A fórmula utilizada seguiu o modelo dos small claim courts da cidade
de Nova Iorque, cuja sistemática apresentava um procedimento
simplificado, audiência única, coleta de provas orais, estímulo à conciliação,
além de não exigir a presença de advogados. O público alvo dos juizados
brasileiros deveria ser a população de baixa renda, impossibilitada de obter
os benefícios da proteção judicial dos seus direito por força de obstáculos
como o custo e o complexo sistema processual (CARNEIRO, 1982).

1 Advogado, Mestre em Sociologia pela UFC, Doutor em Ciências Sociais pela Unicamp.
Professor de Teoria Geral do Estado na Unifor e de Direito Constitucional na Faculdade
Farias Brito.
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O projeto resultou na Lei 7.244/84, que criou os juizados de pequenas
causas, antecessor dos atuais juizados especiais. Apresentava
competência apenas para a área cível, não exigia a presença de advogado
e recebia causas com valor de até 20 salários mínimos. Os bons resultados
obtidos com os primeiros juizados levaram a discussão sobre a ampliação
da sua atuação e a previsão dos juizados no texto constitucional de 1988,
com competência ampliada também para a esfera criminal (art. 98, I).

A adaptação à ampliação trazida pela Constituição ocorreu apenas
com a lei 9.099/95. Com a norma, nasceram os juizados especiais cíveis
e criminais atualmente em funcionamento no país. Tanto o legislador
ordinário como o constituinte preferiram garantir ampla autonomia aos
estados para organizar os juizados da maneira mais adequada à realidade
local.

No âmbito estadual, os juizados receberam regulamentação através
da Lei 12.553/95. De maneira complementar à Lei 9.099/95, a legislação
estadual ordena com mais detalhe a estrutura e o funcionamento dos
juizados especiais cearenses. Optou-se por unir num mesmo órgão e sob
a responsabilidade de um único juiz as competências cíveis e criminais
em todos os locais onde houvesse um juizado independente funcionando.
Nas cidades de comarca única ou onde não foram criados juizados, os
juízes devem seguir a Lei 9.099/95, independentemente da existência de
uma unidade autônoma, respeitadas as regras para processamento dos
feitos e de competência.

Funcionam em Fortaleza vinte unidades dos juizados cíveis e criminais,
juntamente com mais sete unidades existentes nas cidades da região
metropolitana e do interior do Estado. A distribuição das causas cíveis na
cidade segue uma rígida divisão territorial de competências, com cada
bairro recebendo atendimento específico numa das unidades dos juizados.

Na presente pesquisa optou-se por estudar apenas os juizados em
sua dimensão cível. A Escolha fundamenta-se nas especificidades que
separam claramente os procedimentos cíveis e criminais e na própria
natureza dos bens jurídicos protegidos. O volume de trabalho dos juizados
especiais cíveis, a busca voluntária das partes e o rito processual peculiar
exigem uma abordagem própria, dificultando uma pesquisa conjunta que
englobe a matéria criminal.
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A pesquisa envolveu um estudo sobre como o perfil do usuário e sobre
a sua avaliação acerca do juizado e do Judiciário. Foram acompanhadas
cerca de 100 audiências de conciliação e de instrução e julgamento em
quatro unidades dos juizados (Parangaba, Monte Castelo, Fátima,
Benfica, Centro) situadas em diferentes regiões de Fortaleza. Ao final de
cada audiência, as partes respondiam a um questionário fechado com
perguntas sobre renda, escolaridade, idade, objeto do litígio, características
do litígio e avaliação das instituições judiciais. Ao final, a amostra contou
com 85 casos, cujos questionários apresentavam respostas completas.

Na escolha dos locais para a pesquisa pretendeu-se garantir uma leitura
mais diversificada da experiência dos juizados, tendo em vista as diferentes
realidades sócio-econômicas de cada uma das regiões.

A coleta dos dados sobre as partes ocorreu concomitantemente com a
observação da rotina dos juizados, da postura dos funcionários e dos
magistrados em audiência e com a avaliação da estrutura das unidades.
A pesquisa de campo ocorreu nos meses de maio, junho e julho de 2006,
com o auxílio das alunas Aline Wariss Maia, Priscila Gonçalves Brito, Samya
Oliveira de Menezes e Talita Dáurea Malta. O trabalho contou com o
patrocínio da Faculdade Farias Brito, por intermédio de seu programa de
bolsas para o Projeto de Pesquisa Jurídica.
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Os juizados pesquisados funcionam em prédios próprios construídos
ou reformados especificamente para a sua finalidade. Nas unidades
visitadas, não se percebeu nenhum problema relevante em sua estrutura
física, bem como nos equipamentos e material de consumo. As salas de
audiência são claras, apresentam aparelhos de ar-condicionado, além de
mesas e cadeiras adequadas.

As pessoas que não trazem petições prontas assinadas por um advogado
recebem atendimento de um funcionário responsável pela conversão dos
fatos apresentados num termo escrito. Não se verificou a presença de
grandes filas ou maior demora do atendimento. O servidor elaborava um
texto relativamente simples, com alguns elementos de uma petição inicial
produzida por advogado, porém limitada à narração dos fatos e à
apresentação dos pedidos feitos pela própria parte.
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Neste momento, iniciava-se conversão da demanda de um cidadão
leigo às estruturas do campo jurídico. Percebia-se o cuidado do funcionário
em ordenar o relato de modo a facilitar o seu enquadramento numa das
hipóteses legais mais comuns aos juizados. A juridicização iniciava-se
com a consulta prévia sobre a competência territorial, que de plano poderia
levar ao encaminhamento do indivíduo a outra unidade, e seguia com a
elaboração de um título para a ação ou o objeto do litígio.

Títulos como ação de cobrança, execução, ação de despejo,
reparação de danos, entre outros, sintetizavam o interpretação do
funcionário sobre a norma aplicável ao caso. Ao final, ainda havia a
necessidade de formular um pedido, sobre o qual os autores dificilmente
sabiam informar com precisão. Percebia-se aí, mais uma vez, a influência
da atuação do funcionário na sua elaboração. Diante das hesitações e
das dúvidas dos postulantes, as palavras dos servidores acabavam
interferindo sobre o pedido.

O problema decorria do pouco conhecimento das pessoas sobre o
real significado dos seus direitos e sobre como transformar uma lesão
num pedido juridicamente possível. A atuação discreta do servidor como
consultor acabava complementada com o recurso das partes a outros
usuários, ao policial de plantão e quem mais se mostrasse disposto naquele
momento a auxiliar no caso.

Uma das soluções para o problema da formulação dos pedidos consiste
na presença de defensores públicos e estagiários de direito para atender
a população. Contudo, a ausência de defensores estende-se por quase
todos os juizados de Fortaleza, reproduzindo um problema mais amplo da
Defensoria Pública do Estado do Ceará. O número insuficiente de
defensores e a falta de condições adequadas para sua atuação não poupa
os juizados especiais da cidade.

Não obstante, não se pode perder de vista a informalidade e a oralidade
que devem reger os procedimentos dos juizados. Em princípio, a redução
a termo dos pedidos seguiria a narrativa própria do cidadão sem
conhecimentos jurídicos, não havendo necessidade de uma conversão à
lógica jurídica. O esforço dos responsáveis pelo atendimento segue uma
tendência generalizada de formalização dos procedimentos dos juizados,
verificada, com um vigor ainda maior, nas fases seguintes do processo.
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Ao término do atendimento, o autor recebe a informação sobre a
data da audiência de conciliação. Esta primeira audiência ocorre num
prazo relativamente curto de cerca de 30 dias. O levantamento sobre a
pauta para realização da primeira audiência nos juizados especiais cíveis
de Fortaleza mostra que o tempo médio para sua realização varia entre
30 e 40 dias em praticamente todas as regiões. O prazo mínimo de 30
dias segue uma orientação uniforme em todos os juizados, devido à
dificuldade de intimar a parte contrária em tempo hábil para viabilizar
seu comparecimento.

A audiência de conciliação ocorre com a presença de um conciliador
permanente escolhido pelo Tribunal de Justiça (TJ). Os conciliadores
pertencem ao quadro de cargos comissionados livremente escolhidos
pelo TJ entre bacharéis em Direito. Não existem critérios objetivos para
sua escolha, nem há necessidade de formação específica adicional em
técnicas de conciliação e mediação.

A atuação dos conciliadores variou muito nos juizados pesquisados.
Percebe-se a inexistência de diretrizes gerais elaboradas pelo Judiciário
para a condução das audiências de conciliação. A rotina desta etapa
dependia das aptidões, da personalidade e da formação específica de
cada um dos conciliadores.

Suas intervenções variavam de uma postura de indiferença, com
perguntas simples sobre a possibilidade de acordo, até um esforço bem
articulado, orientado por técnicas de mediação. Contudo, este último caso
representava a exceção e não a regra. Sem critérios claros para a escolha
dos conciliadores e sem a preparação para este tipo de trabalho, acabou-se
por colocar a etapa mais importante do procedimento dos juizados sob exclusiva
responsabilidade das habilidades individuais prévias dos conciliadores.

O modelo de conciliadores permanentes e remunerados adotado pelo
Judiciário cearense apresenta vantagens em relação à opção pelo
conciliador temporário e voluntário encontrado em praticamente todos
os Estados do país. Porém, os efeitos positivos desta via, dependem da
preocupação da cúpula do poder em escolher os conciliadores a partir de
critérios claros compatíveis com a natureza da função ou dotá-los de
uma preparação específica a fim de potencializar os resultados da sua
ação. Além disso, a atuação dos conciliadores não prescinde de um
acompanhamento permanente e um projeto que defina aquilo que se
espera do seu trabalho nos juizados2.

2 As dificuldades em torno da conciliação e da atuação dos conciliadores vêm sendo relatadas
em várias pesquisas, entre elas: SADEK, 2001; CUNHA, 2004; FEITOSA, 2005.
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A importância da conciliação como principal instrumento de solução
de litígios dentro dos juizados significa em parte a realização do objetivo
projetado através da Lei 9.099/95. Os dados evidenciam a relevância de
ampliar e melhorar o trabalho dos conciliadores, além de fortalecer
mecanismos de solução extrajudicial que sigam o mesmo princípio
conciliatório, sem, contudo, haver a necessidade de se chegar ao formalizar
uma demanda3.

A observação dos juizados da cidade de Fortaleza revelou ainda que
os conciliadores participam mais ativamente da rotina das unidades do
que muitos juízes. Sua presença acaba ocupando espaços deixados por
alguns magistrados, pouco afeitos às lides dos juizados. Não se pode
afirmar que exista um padrão uniforme de comportamento dos juízes em
atuação nos juizados, mas ficou claro que apenas em poucos casos há
um envolvimento maior com a gestão da unidade, uma preocupação com
o sucesso desse sistema e uma identificação pessoal com as peculiaridades
do procedimento.

O diálogo com juízes, servidores, advogados e promotores revelou
que o juizado figura apenas como um mero ponto de passagem dentro da
carreira, muitas vezes visto como uma atividade menor dentro do quadro
da organização judiciária. Num ambiente de pouca adesão aos princípios
da Lei 9.099/95 e parco empenho para o sucesso do objetivo de ampliação
e transformação do acesso à justiça, percebe-se claramente a carência
de um projeto e de planejamento para o sistema dos juizados cearenses.
Somente as iniciativas de alguns juízes, promotores e de pessoas de fora
do Judiciário têm conseguido dar maior vida aos juizados. Os magistrados
perdem, assim, a oportunidade de se tornarem agentes da própria
transformação do sistema de justiça.

3 As conclusões preliminares de um estudo que desenvolvo sobre os processos dos juizados
de Fortaleza mostram que em 42,7% dos casos investigados, a demanda foi encerrada por
acordo, correspondendo à maneira mais comum de por fim ao litígio. Apenas 18,5% dos
casos chegaram a ser julgados e 38,8% dos processos foram extintos sem julgamento de
mérito. Entre os casos encerrados por acordo, 64,9% ocorreram na audiência de conciliação,
através do conciliador e somente 19,6% dos acordos ocorreram na audiência de instrução
e julgamento com a presença de um juiz. Os resultados confirmam as conclusões obtidas
em pesquisa realizada pelo Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais (CEBEPEJ).
Esta pesquisa ocorreu em juizados especiais cíveis de nove capitais brasileiras, incluindo
Fortaleza. O levantamento realizado em Fortaleza revelou que 69% dos acordos ocorreram
nas audiências de conciliação e 19,7% nas audiências de instrução e julgamento.
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O insucesso da conciliação leva a realização de uma nova audiência
para instrução e julgamento do feito com a presença do magistrado.
Nesta audiência, há uma nova tentativa de conciliação e a coleta das
provas produzidas pelas partes. Apesar do rito previsto pela Lei 9.099/95
preconizar o julgamento imediato em audiência, raramente profere-se
sentença imediatamente após o encerramento da instrução. Durante a
pesquisa, em nenhuma das audiências de instrução e julgamento se
verificou o julgamento imediato dos pedidos.

Durante as audiências de instrução, a postura dos magistrados em
nada diferia daquela encontrada nas varas cíveis. O trato das partes
seguia de maneira formal e com a linguagem própria do mundo jurídico,
sem maior esforço de simplificação. Os depoimentos e a ouvida das
testemunhas eram reduzidos em termos escritos, da mesma forma
tradicionalmente utilizada na maior parte do Judiciário brasileiro,
contrariando expressa orientação legal para gravação em meios
magnéticos ou equivalentes (art. 13, § 3º da Lei 9.099/95).

A elaboração de termo escrito e a postura mais formalista em
audiência tornam seu ritmo mais lento e distante da oralidade pretendida
no modelo dos juizados. O resultado percebe-se no pequeno número de
conciliações realizadas pelos juízes e na dificuldade em proferir
imediatamente a sentença, com conseqüências diretas sobre o tempo de
duração do processo, o seu custo e a percepção das partes. O problema
deve-se ao transplante das práticas tradicionais do Judiciário para dentro
do juizado. O fenômeno não poderia deixar de acontecer tendo em vista
não haver nenhum esforço aparente para definir condutas, perfis de
atuação ou uma cultura própria capaz de destacar os juizados daquilo
que seu projeto inicial pretendia modificar.

Os operadores do direito em atuação no sistema dos juizados chegam
ao sistema carregados com o peso de tradições, rituais e simbolismos,
acentuados pela formação jurídica dogmática e formalista. A própria idéia
de existir um sistema de juizados pode ser questionada, tal a relação que
se estabelece entre o restante das varas e os juizados. A pesquisa não
permite concluir pela existência de um sistema com autonomia relativa,
com coordenação própria e juízes atuando dentro dos parâmetros
peculiares aos juizados4.

4 Para Luciana Cunha (2004) os juizados especiais de São Paulo não foram institucionalizados
pelo Judiciário paulista, o que define a maneira própria como cada unidade se organiza e
funciona respeitando intimamente as características dos juízes que o dirigem. No caso
Cearense, parece haver um fenômeno diferente, com uma institucionalização vinculada
aos mesmos procedimentos e práticas associados ao conjunto do Judiciário.
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A observação da rotina dos juizados e das audiências revela certa
rejeição dos magistrados à informalidade, à simplificação processual e à
oralidade. Durante a pesquisa de campo não se observou um único caso
em que se quebrasse o padrão de conduta tradicional dos magistrados,
situação reforçada pela leitura dos processos encerrados, em que
praticamente todas as sentenças continuam apresentando estrutura
completa, com relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do
Código de Processo Civil.

Diante desta situação, deve-se reconhecer que dificilmente se
verificará uma mudança dentro dos juizados sem a compreensão dos
integrantes do Judiciário sobre os princípios e os projetos contidos no seu
modelo. Não se trata apenas de viabilizar um caminho barato e mais
simples para postular judicialmente, mas de um modelo de justiça informal
com origens e estruturas diferentes. Encontra-se aí uma semente de
transformação do Judiciário, pensada pelos idealizadores da Lei 9.099/95,
cuja implementação depende grandemente de mudança na maneira como
os operadores do direito encaram sua função, o Direito, os litígios e o
sistema probatório. Não há como se esperar por transformações oriundas
diretamente dos magistrados, se toda a sua formação e as próprias forças
do sistema judicial à sua volta o direcionam para as práticas tradicionais
e consagradas ao longo dos anos.
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No estudo sobre os mecanismos de acesso à justiça, mostra-se
fundamental analisar o perfil dos usuários e sua percepção acerca da
experiência de trazer um litígio para solução dentro do Judiciário. Levar
os cidadãos a buscar proteção judicial aos seus direitos nem sempre se
revela uma tarefa simples. Boaventura de Souza Santos (2001) observa
que o ingresso em juízo exige a capacidade de identificar a existência
dos próprios direitos, conhecer na realidade vivida a ocorrência de uma
violação, identificar a via judicial disponível e ainda vencer o temor comum,
principalmente entre os mais pobres, sobre a experiência com a Justiça.

Não basta oferecer a alternativa simplificada e barata, mas vencer
todas estas etapas e ainda garantir uma experiência satisfatória capaz
de difundir uma nova visão entre os cidadãos sobre a defesa judicial de
direitos. Através da aplicação de questionários fechados ao término das
audiências de conciliação e de instrução e julgamento, pretendeu-se
conhecer melhor o perfil das pessoas que buscam os juizados e sua
percepção sobre o serviço obtido.
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A pesquisa revelou um público majoritariamente masculino.
A predominância possivelmente se relaciona com as desigualdades que
separam homens e mulheres, como renda, emprego, remuneração, entre
outros. Além disso, a hipótese aqui defendida para explicar esta
concentração liga-se a fatores culturais característicos do Brasil e,
especialmente, do Estado do Ceará, como a definição dos papéis sociais
de homens e mulheres. Assim, caberia aos homens a atribuição de buscar
a solução judicial para alguma violação de direitos. As diferenças também
podem ser percebidas quanto à renda. Enquanto 41,1% dos usuários do
sexo masculino apresentam renda média de cinco ou mais salários
mínimos, apenas 25% das usuárias se situam nesta faixa de renda.

Tanto entre os autores como entre os réus predomina a presença de
pessoas físicas. A possibilidade legal do uso dos juizados por microempresas
não se fixou entre os empresários. Afastados os casos em que os
condomínios residenciais figuram como autores, não se encontrou nenhum
autor representando uma pessoa jurídica em sentindo estrito.4

A escolaridade representa outra dimensão importante a ser analisada.
Neste aspecto, verifica-se uma escolaridade média alta dos usuários dos
juizados. Mais da metade dos entrevistados terminou o Ensino Médio ou
possui curso superior, destoando, assim, da escolaridade média da
população do Nordeste e do Brasil. Segundo dados do IBGE, apenas
18,1% da população do Nordeste e 26% da população do Brasil estudaram
11 anos ou mais. O fenômeno encontrado nos juizados de Fortaleza
mostra-se compreensível, pois a maior escolaridade reflete-se na
capacidade de compreender seus próprios direitos e de reconhecer as
situações em que a proteção judicial torna-se viável.

SEXO 
Percentual 

Feminino 
Masculino 
Sem informação 
Total 

28,2 
60,0 
11,8 

100,0 

4 Mesmo os condomínios não se configuram como pessoas jurídicas, apesar de assemelharem
a estas para efeitos legais.
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A renda média dos usuários dos juizados também se situa fora dos
padrões de renda da população brasileira e nordestina. Os dados da renda
fornecidos pelo IBGE mostram que nas faixas de renda até dois salários
mínimos encontra-se 42,3% da população brasileira economicamente
ativa, entre dois e cinco salários mínimos, 14,9% da população
economicamente ativa, e acima de 5 salários mínimos, apenas 7,7% da
população. No caso do Nordeste, as mesmas faixas de renda
correspondem respectivamente a 52,5%, 6,9% e 3,4% da população
economicamente ativa.

A comparação entre os números revela uma grande disparidade.
Um total de 47,1% dos usuários dos juizados possui renda superior a
cinco salários mínimos, enquanto entre a população economicamente
ativa do Nordeste este percentual chega a apenas 3,4%. Os usuários
com renda inferior a dois salários mínimos correspondem à minoria,
atingindo 21,7% dos entrevistados, ao mesmo tempo em que no Nordeste
esta faixa de renda engloba 52,5% da população economicamente ativa.

ESCOLARIDADE 
Percentual 

Não alfabetizado 
Ensino Fundamental incompleto 
Ensino Fundamental completo 
Ensino Médio 
Superior ou Pós-graduado 
Não informado 
Total 

1,2 
10,6 
24,7 
22,4 
29,4 
11,8 

100,0 

RENDA 
Percentual 

Até 2 SM 
De 2 a 5 SM 
Mais de 5 até 8 SM 
Mais de 8 SM 
Não informado 
Total 

21,7 
31,3 
15,7 
15,7 
15,7 

100,0 
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Revela-se aí uma elitização dos juizados e um afastamento do seu

papel como instrumento de democratização do acesso à justiça. As

pessoas com menor renda continuam distantes da proteção judicial dos

seus direitos, não obstante os mecanismos pensados para reduzir barreiras

como o custo e a complexidade. Servem-se melhor dos juizados, as

pessoas cuja condição permitiria pleitear seus direitos pela vias

anteriormente existentes.

A leitura dos dados leva a refletir sobre a necessidade de pensar

outras formas de possibilitar o acesso dos mais pobres à justiça e de

aprimorar o funcionamento dos juizados para melhor atender o público

de baixa renda. Além disso, não se podem esquecer os limites impostos

pela própria pobreza à idéia de acesso à justiça. Em meio à miséria, ao

analfabetismo e à fome, torna-se difícil falar de busca do Judiciário para

a proteção de direitos.

Não obstante, a expansão do número de feitos distribuídos nos

juizados, numa velocidade acima daquela encontrada nas varas cíveis,

demonstra o sucesso parcial em incorporar litígios antes solucionados

fora da esfera judicial.6

Os números sobre a ocupação dos usuários dos juizados também

reforçam a elitização anteriormente verificada, havendo uma relação

direta entre esta variável e renda. A grande maioria das pessoas que

procura os juizados possui emprego ou atividade remunerada regular e

permanente. Apenas 5,9% dos entrevistados se declararam

desempregados e 4,7% são donas de casa. A situação encontrada

confronta-se com realidade de emprego e renda do país. Outro número

interessante diz respeito aos 15,3% correspondente ao percentual de

usuários que trabalho como servidor público. O número expressivo revela

uma maciça presença desta categoria na lides dentro dos juizados.

6 Sobre esse crescimento acelerado dos juizados em comparação ao restante do Judiciário, ver:
FEITOSA, 2005; Relatório do STF – Indicadores Estatísticos do Poder Judiciário, 2005.
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O tipo de causa trazida aos juizados pelos entrevistados evidencia a
grande concentração da sua atuação sobre um número limitado de
matérias. Os dados coletados demonstram a grande utilização dos juizados
com meio de cobrança de dívidas e solução de litígios associados ao
trânsito. Os pequenos conflitos cotidianos, os problemas de vizinhança e
as lides em torno das relações de consumo aparecem em número muito
limitado. A forma de coleta de dados realizada através de questionários
fechados não permite assegurar que esses números expressem fielmente
a realidade do conjunto de processos trazidos aos juizados, pois muitas
causas, como as execuções não necessitam de audiência, além dos
entrevistados apresentarem dificuldades em identificar a natureza dos
seus litígios.

Não obstante, percebe-se nos dados uma tendência marcante,
indicativa dos usos preferenciais dados a essa forma de solução de litígios.
O grande número de cobranças ou execuções, vistos em conjunto com
indicadores de renda e ocupação, ressaltam a conversão dos juizados
numa espécie de balcão de cobrança com baixo custo para os credores.

OCUPAÇÃ O 
Percentual 

Empregado em empresa privada 
Autônomo 
Funcionário público 
Dona de casa 
Desempregado 
Empresário 
Outros 
Sem informação 
Total 

9,4 
32,9 
15,3 

4,7 
5,9 
7,1 

12,9 
11,8 

100,0 

OBJETO 
Percentual 

Trânsito 
Vizinhança 
Direito do consumidor 
Cobranças e outros 
Total 

34,1 
7,1 

17,6 
41,2 

100,0 
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Os pequenos conflitos ou as dívidas de baixo valor, envolvendo
principalmente pessoas mais pobres, que podem potencialmente levar a
situações de violência acabam não chegando ao Judiciário.

A baixa utilização dos juizados de Fortaleza para a proteção dos
direitos do consumidor foge à média do país verificada através da pesquisa
do CEBEPEJ (On line). Em cidades como Belo Horizonte, Rio de Janeiro
e São Paulo, mais de 50% da causas dizem respeito às relações de
consumo. A mesma pesquisa constatou que apenas 7,7% dos casos
pesquisados em Fortaleza envolviam relações de consumo.7

A situação verificada em Fortaleza não representa novidade.
Cappelletti e Garth (1988) já haviam registrado a ocorrência de fenômeno
semelhante em experiências anteriores destinadas a facilitar e ampliar o
acesso do cidadão à justiça. Não se deve, evidentemente, culpar os
usuários por cobrar dívidas nos juizados. As cobranças e execuções
apresentam valores médios relativamente baixos e dificilmente seguiriam
para a cobrança judicial sem as facilidades da Lei 9.099/95, porém o
grande número deste tipo de ação acaba congestionando a pauta dos
juizados e prejudicando os outros usuários.

A observação da rotina dos juizados e a leitura dos processos permite
ainda perceber que muitas cobranças originam-se de um mesmo litigante
habitual. Não se deve perder de vista também a gratuidade dos processos
dos juizados, resultando na apropriação de um subsídio estatal para
proteção de direitos por um grupo limitado de pessoas que possivelmente
não precisariam desta subvenção. O problema chama atenção para a
necessidade de modificação dos mecanismos judiciais e extrajudiciais de
garantia do crédito e de recuperação de dívidas, principalmente por meio
das mudanças processuais, a fim de preservar a área de atuação dos
juizados e garantir maior qualidade no seu funcionamento.

Os valores dos pedidos indicados pelos entrevistados encontravam-se,
em sua maioria, abaixo dos dois salários mínimos. Cerca de 70% dos casos
situavam-se abaixo dos quatro salários mínimos. Apenas 24,7% dos pedidos
superavam esta faixa, contudo se concentravam ainda muito abaixo do
limite de 20 salários mínimos imposto para a postulação sem advogado.

7  A diferença entre presente pesquisa e o estudo do CEBEPEJ explica-se, em parte, pela
formação das amostras. O estudo do CEBEPEJ concentrou seu trabalho na unidade
responsável pelo juizado móvel, o que leva a uma presença acentuada de questões envolvendo
acidentes de trânsito. O presente estudo não estudou os autos dos processos. Não obstante,
ainda sim, percebe-se a grande concentração de litígios acerca de acidentes de trânsito,
cobrança e execução, revelando uma característica marcante em toda cidade.
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Quanto maior o pedido, maior a redução proporcional verificada no valor
do acordo. Quanto menor a faixa, maior a chance de se obter um acordo
próximo ao pedido. Considerando tal relação, verifica-se que a chance de
um bom acordo se reduz na medida em que aumenta o valor do pedido.

A explicação possível para tal fenômeno, consiste na melhor
adequação do rito e do ambiente dos juizados aos litígios de menor valor.
Além disso, os valores mais elevados interferem na avaliação das
vantagens de ser fazer um acordo ou assumir o risco de levar o caso a
julgamento. A hipótese é reforçada pela maior presença proporcional de
advogados em casos com maiores valores. Mesmo nas causas situadas
na faixa de 20 salários mínimos, em que não há exigência de assistência
de advogado, verifica-se um crescimento na sua presença.

VALOR PEDIDO 
Percentual 

Obrigação de fazer 
Até 1 SM 
Até 2 SM 
Até 3 SM 
Até 4 SM 
Acima de 4 SM 
Total 

7,1 
27,1 
21,2 
15,3 
4,7 

24,7 
100,0 

VALOR OBTIDO 
Percentual 

Zero 
Obrigação de fazer 
Até 1 SM 
Até 2 SM 
Até 3 SM 
Acima de 4 SM 
Total 

34,1 
7,1 

24,7 
17,6 

9,4 
7,1 

100 

RELAÇÃ O ENTRE O VALOR DOS PEDIDOS E  
A PRESENÇA DE ADVOGADO 

 Advogado  
 Não Sim Total 
Obrigação de fazer 83,3% 16,7% 100% 
Até 1 SM 52,2% 47,8% 100% 
Até 2 SM 83,3% 16,7% 100% 
Até 3 SM 61,5% 38,5% 100% 
Até 4 SM 75,0% 25,0% 100% 
Acima de 4 SM 23,8% 76,2% 100% 
Total 56,5% 43,5% 100% 
 

ADVOGADO 
Percentual 

NÃO 
SIM 
Total 

56,5 
43,5 

100,0 

ADVOGADO 
Valor 
pedido 

Valor do  
acordo 

564,00 250,00 
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Percebe-se uma grande ocorrência de pedidos relativamente baixos
e uma tendência a realização de acordo com redução elevada em relação
ao valor pleiteado.

A leitura destes dados, em conjunto com os demais indicadores de
renda, escolaridade e presença de advogado, leva a uma constatação
interessante. Os juizados consolidaram-se como uma ambiente para
causas de pequeno valor, entretanto não conseguiram atingir um público
de baixa renda a quem o acesso aos recursos de justiça poderia trazer
benefícios relativamente maiores. A presença dos juizados não se mostra
suficiente para que parcela majoritária da população ultrapasse as
barreiras de acesso à justiça externas ao Judiciário, tais como a renda, a
escolaridade, o desconhecimento sobre os direitos e a cultura autoritária.

Os problemas encontrados não podem, contudo, obscurecer a boa
avaliação dos usuários dos juizados pesquisados. Entre os entrevistados,
94,1% consideraram o atendimento recebido bom ou muito bom, refletindo
uma avaliação bastante alta acerca do tratamento recebido quando do
ingresso da ação e da chegada para as audiências. Após o término das
audiências de conciliação e de instrução e julgamento, a avaliação caiu
consideravelmente, todavia se manteve elevada, com 61,2% de resultados
bons e muito bons.

Os usuários parecem perceber separadamente os juizados do conjunto
do Judiciário ou ainda ter vivenciado experiências diferentes em mais
um segmento do Judiciário. Segundo 57,6% dos entrevistados, a Justiça
Brasileira é ruim ou regular, com apenas 10,6% de avaliação muito boa.
Levando em consideração que a maioria nunca manteve outro contato
com os órgãos da Justiça, prevalece a hipótese de haver uma dificuldade
em compreender as relações entre as diversas instituições do Estado.
Desta forma, os juizados acabam vistos como organismos autônomos,
com regras e características próprias, sem conseguir expandir os efeitos
positivos do seu sucesso para a imagem do conjunto do Judiciário.

AVALIAÇÃ O DO JUIZADO E DA JUSTIÇA 
 Atendimento 

(%) 
Resultado  

(%) 
Justiça (%) 

Não sabe ou não informou 
Ruim 
Regular 
Bom 
Muito Bom 
Total 

– 
2,4 
3,5 

52,9 
41,2 

100,0 

14,1 
11,8 
12,9 
38,8 
22,4 

100,0 

– 
29,4 
28,2 
31,8 
10,6 

100,0 
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O fenômeno encontrado em Fortaleza, segue a tendência verificada
pela pesquisa realizada pelo Centro de Pesquisa de Opinião Pública da
UnB – DataUnB (2005). Conforme o estudo, a população brasileira
apresenta problemas para identificar as instituições brasileiras e não
consegue compreender as relações estabelecidas entre elas.8

�� >����,�6�

Os juizados especiais de Fortaleza encontram-se funcionando em
condições físicas satisfatórias, com prédios e equipamentos em boa
situação e, aparentemente, sem maiores problemas quanto ao número
de servidores. Não foram identificadas queixas dos funcionários, dos
magistrados e dos usuários neste tocante.

O atendimento aos usuários ocorre sem grande espera e a audiência
inicial de conciliação ocorre em cerca de 30 dias após o ajuizamento da
ação. Quanto à audiência de instrução e julgamento, o tempo de espera
amplia-se sobremaneira, variando entre 40 dias 6 meses.

A demora para as audiências de instrução e julgamento decorre, em
parte, do número de processo, mas principalmente do absenteísmo dos
magistrados, por motivos como a falta de juízes designados, doenças,
acúmulo de funções, bem como o pouco envolvimento com os problemas
dos juizados.

Verifica-se a necessidade de se estabelecerem mecanismos para
estimular a presença de magistrados que possuam afinidade com o modelo
dos juizados. Nota-se uma fragilidade na aplicação dos princípios contidos
na Lei 9.099/95 como oralidade, simplicidade, informalidade, economia
processual e celeridade. Um grande número de práticas encontradas
segue as rotinas das varas comuns, sem a preocupação de introduzir
uma nova dinâmica adequada ao modelo dos juizados. Constata-se uma
postura formalista da maioria dos juízes, o que resulta em sentenças
completas, em depoimentos transcritos em termos, em julgamentos adiados
para um momento posterior à audiência, entre outros aspectos.

8 A visão sobre a polícia e sobre a Justiça Esportiva ilustra bem essa dificuldade de
compreensão. Para 50,1% e 57,9% dos entrevistados, respectivamente, a Justiça Esportiva
e a Polícia fazem parte do Judiciário.
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A presença de conciliadores permanentes mostra-se interessante,
pois abre espaço para uma atuação profissional e eficiente em busca das
soluções consensuais. Sobre eles recai a maior responsabilidade pelo
sucesso dos juizados. Não obstante, não há definição no Judiciário
cearense sobre as qualidades exigidas na escolha dos conciliadores, muito
menos uma política de formação ou acompanhamento do seu trabalho.

De modo geral, os usuários dos juizados avaliam positivamente seu
funcionamento, considerando bom ou muito bom o atendimento e o
resultado obtido. As partes mostram-se satisfeitas com o serviço prestado,
todavia não projetam tal avaliação para o conjunto do Judiciário.
Percebe-se neste fenômeno uma dissociação entre os juizados e restante
do Judiciário, visto como um sistema relativamente autônomo. A distorção
deve-se, em parte, à frágil compreensão da população sobre as relações
estabelecidas entre as instituições estatais brasileiras.

A pesquisa com os usuários dos juizados revelou um perfil dominado por
pessoas físicas, do sexo masculino, com idade acima dos 35 anos e com
renda e escolaridade acima da média nacional e regional. A situação
socioeconômica da maioria dos usuários permite constatar uma elitização
dos juizados, caracterizada pela presença elevada de pessoas com maior
escolaridade e renda e o grande número de processos envolvendo cobranças
de dívidas, ainda que apresentem um valor médio relativamente baixo.

A ausência de um público com renda e escolaridade menor apresenta
raízes mais profundas na realidade social e econômica brasileira, contudo
chama atenção para a necessidade de refletir sobre as estratégias de
ampliação do acesso do cidadão à justiça. Para os mais pobres, com
pouca ou nenhuma escolaridade e integrantes da economia informal, que
correspondem à parcela majoritária da população brasileira, os
mecanismos dos juizados ainda se mostram de difícil acesso.

Não bastam reformas processuais ou uma justiça simplificada e informal
se ainda há enormes dificuldades em identificar minimamente seus próprios
direitos, as situações de violação dos mesmos e as vias para sua proteção.
A realização do projeto de verdadeiramente ampliar o acesso à justiça
depende, assim, de um aprofundamento da aplicação dos princípios diretores
dos juizados, da adesão e da mobilização do Judiciário em torno do seu
sucesso, mas também da construção de novos meios compatíveis com as
condições vividas pela maioria dos cidadãos brasileiros.

Esses novos meios significam a elaboração de soluções apropriadas
para cada realidade, respeitadas a diferenças locais, e livres dos vínculos
doutrinários e dogmáticos da tradicional formação jurídica brasileira.
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Resumo: Com a reforma do Poder Judiciário, através da Emenda

Constitucional nº 45/04, o funcionamento da Justiça, os critérios de ingresso

e de promoção da magistratura brasileira foram aprimorados (art. 93,

incisos I e II, ‘c’) e, com o aumento da competência da Justiça do Trabalho

(art. 114, I), fez crescer: a) a discussão do perfil profissional dos juízes;

b) a necessidade de funcionamento de cursos oficiais de preparação,

aperfeiçoamento e promoção de magistrados (inciso IV do art. 93) e de

maior busca da hermenêutica “para domar os monstros legais até que

eles tomem forma lógica, imprimindo-lhes sentido sistêmico”.

Questiona-se, ainda, se a súmula vinculante (art. 103-A) restringiu a

liberdade de consciência e convicção do juiz (LICC, Art.. 5º). Esta

discricionariedade de decisão do juiz, contudo, ao contrário do que muitos

pensam, não é ilimitada, uma vez que sua liberdade é, na prática, limitada

pelos princípios constitucionais.

Palavras-chave: Poder Judiciário; Perfil profissional da Magistratura;

Hermenêutica; Emenda Constitucional nº 45/04; Súmula Vinculante;

Discricionariedade de decisão do Juiz.

A nobre missão do ato de julgar exige do magistrado não apenas

competência técnica, que se limite apenas a uma sólida formação jurídica

capaz de, com segurança, fundamentar suas decisões. Sua experiência

profissional e formação cultural haverão de ser mais abrangentes, que

extrapolem os limites do cumprimento literal da lei positivada, constituindo,

assim, qualidades que repercutirão positivamente em sua atividade jurisdicional.

1 Doutor em Direito (Direito das Relações Sociais) pela  PUC/SP. Professor Adjunto-IV da
Faculdade de Direito da UFC, e professor da graduação e pós-graduação do curso de Direito
da Faculdade Christus.
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Os juízes gozam da garantia da vitaliciedade (no primeiro grau só
adquirida após dois anos de exercício), da inamovibilidade (salvo por
motivo de interesse público) e da irredutibilidade de subsídio, conforme
prevê o art. 95 da Carta Magna em vigor. Não cabe confundir o estágio
probatório de dois anos dos juízes com o prazo de três anos previsto no
art. 41 da CF/88, uma vez que os magistrados, conforme observa Uadi
Lammêgo Bulos, “seguem um regime constitucional próprio a esse
respeito. Se fosse diferente, os depositários da reforma administrativa
teriam modificado o inciso em epígrafe, alterando o prazo de dois para
três anos de exercício da judicatura. Em contrapartida, aplicam-se à
magistratura as disposições contidas nos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 41, pois
em nada atritam os preceitos constitucionais específicos, regentes do
Poder Judiciário.”2

Historicamente as prerrogativas da magistratura davam liberdade de
julgamento ao juiz. Diz o art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil que
“na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e
às exigências do bem comum”. Graças, ainda, ao princípio da
complementaridade da ordem jurídica, “as autoridades administrativas e
a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais,
decidirão o caso, pela jurisprudência, por analogia, por eqüidade e outros
princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho,
e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas
sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça
sobre o interesse público. O direito comum será fonte subsidiária do
direito do trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios
fundamentais deste” (CLT, art. 8º , e seu § único).

O ingresso na carreira da magistratura, cujo cargo inicial será o de
juiz substituto, ocorrerá através de concurso público de provas e títulos,
com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas
fases, obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação. Era o
que dizia o inciso I do art. 93 da Constituição Federal de 1988, em sua
redação original. Portanto, só exigia do candidato apenas sua capacidade
técnica, mesmo que apenas teórica, sem a exigência de experiência
profissional.

2 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. São Paulo: Saraiva, 5ª edição,
2003, p. 932.
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O apego desmedido, literal, ao texto da lei, observados em alguns
magistrados recém-ingressados na magistratura, mais parece aumentar
o mundo que o separa com sua teoria da prática social que permeia as
tensões e os conflitos próprios da natureza humana. Muitas de suas
decisões aparentemente ignoraram os fins sociais a que a lei se dirige e
as exigências do bem comum. Ao indagar qual a relação entre a teoria e
a prática, ou seja, como relacionar aquilo que se conhece em termos de
teoria, com a práxis, Platão nos faz ver o julgamento, o juízo humano
como uma espécie de tendência, colocar aspectos particulares dentro de
um modelo geral. A visão da verdade, no ato de julgar, só pode ser obtida
por uma pessoa na sua solidão, que o ajuda a perceber quem, de fato,
teve seu direito violado. Para tanto, ao contar, em seu socorro, apenas do
conhecimento frio, literal, da lei, que o ajudará a fundamentar sua decisão,
o juiz corre o risco de se distanciar da realidade dos fatos, dos valores, e
da natureza humana. Nestas circunstâncias, um Juiz Federal do Trabalho,
no afã de não se distanciar da seara segura do texto da lei, poderá proferir
uma decisão que ignora, por exemplo, o princípio da primazia da realidade
e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que se constitui
em um dos fundamentos da República Federativa do Brasil
(CF/88, art. 1º, inciso III), comprometendo o teor de sua sentença.

Este risco existe, sobretudo, se fundamentar sua decisão tomando
como referência leis flexíveis que, embora inseridas no ordenamento
jurídico em vigor, sejam constitucionalmente questionáveis por ignorar o
princípio da isonomia (CF/88, caput do art. 5º). Não basta a igualdade de
todos perante a lei. Tem que expressar, materializar, essa igualdade para
se tornar compatível com a nossa Carta Magna.

Marilena Chauí indaga: “qual era a idéia platônica da justiça?
Era uma idéia moral ou uma idéia política. Moralmente, uma pessoa é
justa (pratica a idéia universal da justiça) quando faz com que o intelecto
ou a razão domine e controle inteira e completamente seus impulsos
passionais, seus sentimentos e suas emoções irracionais do nosso povo.
Politicamente, uma sociedade é justa (isto é, pratica a idéia inata e universal
de justiça) quando nela as classes sociais se relacionam como na moral.
Em outras palavras, quando as classes inferiores forem dominadas e
controladas pelas classes sociais superiores (...) Justiça, portanto,
é o domínio da inteligência sobre os instintos, interesses e paixões, tanto
no indivíduo quanto na sociedade.”3

3 CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 11 edição, São Paulo: Editora Ática, 1999, p. 73.
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Afinal, terá razão Hans Kelsen4  quando afirma que “não há qualquer
conduta humana que, como tal, por força do seu conteúdo, esteja excluída
de ser conteúdo de uma norma jurídica”?! Toda conduta humana tem
que estar prevista em lei? Será possível se engessar na lei todo
comportamento social? Será possível se prever no ordenamento jurídico
todas as condutas humanas, todos os movimentos e fenômenos sociais?

É possível que ainda falte na formação de muitos magistrados uma
formação filosófica e humanística que o auxilie, na aplicação da lei, a ter
maior convicção da justeza e do alcance de sua decisão; inclusive se ela,
de fato, atende aos fins sociais e se dirige às exigências do bem comum.
Convém lembrar o Papa João XXIII5 , para quem “o bem comum consiste
no conjunto de todas as condições de vida social que consintam e
favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana”.

Miguel Reale observa que “à primeira vista poderá parecer até certo
ponto estranha esta dupla aspiração no sentido, de um lado, de assegurar
efetiva continuidade entre a tarefa do filósofo e a do jurista como tal, – e,
por conseguinte, que as indagações do primeiro sejam pressupostos da
atividade do segundo –, e, do outro, que se queira uma compreensão
mais concreta da problemática interpretativa. Parece-me, porém, que
essas duas posições são válidas, ou melhor, que são válidas na medida
em que se correlacionam e se exigem reciprocamente, não sendo possível
uma concreta forma de interpretação jurídica, sem uma fundação filosófica
a que a condicione e a situa numa compreensão integral da sociedade e
do direito.”6

Até mesmo no âmbito da hermenêutica jurídica, segundo Reale7, “são
ainda limitados os influxos da especulação filosófica sobre o
comportamento dos advogados, dos administradores ou dos juízes, por
mais que a todo instante se renovem e se proclamem os atos de apreço
teórico e de reverência doutrinária para com as excelências da obra
desenvolvida nos quadrantes da Filosofia Jurídica”.

4 HANS Kelsen. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p.221.
5 Papa João XXIII, Pacem in Terris (Encíclica, II, 58), In: DALLARI, Dalmo de Abreu.

Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 17ª edição, 1993, p.19.
6 REALE, Miguel. O Direito Como Experiência. São Paulo: Saraiva, 1999, pp. 227 e 228.
7 Idem, op. cit., p. 228.
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Francisco Meton Marques de Lima salienta que “tradicionalmente
estuda-se a hermenêutica jurídica como ‘o conjunto orgânico das regras
de interpretação’. Essas regras são legais, científicas e jurisprudenciais.
As primeiras estão contidas na lei, a exemplo dos arts. 5º, 6º e 7º da
LICC, de caráter geral, e em artigo próprio de cada Corpo de Lei, como
o 8º da CLT, o 3º do Código de Processo Penal (...) A hermenêutica
especificamente jurídica compreende toda a experiência e o conhecimento
jurídicos, bem como a crítica e o compromisso com o progresso moral da
sociedade.”8  Para ele, “o hermeneuta jurídico é o que tem o dever de
ser culto o suficiente para domar os monstros legais até que eles tomem
forma lógica, imprimindo-lhes sentido sistêmico, de modo a que qualquer
instrumento legal tenha o seu espaço hierárquico e coerente no
ordenamento jurídico, cumprindo o papel devido e possível. Essa operação,
como se vê, é complexa demais para uma mera interpretação da norma.
Requer mais que simples indagações de ordem procedimental, requer
adentrar no próprio ser do direito.”9

Friedrich Müller, por sua vez, afirma que “conhecer o sentido do signo
lingüístico ‘constituição’ significa saber quais regras vigem para o seu uso
e saber como se pode agir com esse signo (...) A ‘constituição’ não é
introduzida como definição nem como significado efetivamente usado (pois
nesse caso teríamos mais de dez definições e significados ao mesmo tempo),
mas como elemento de trabalho, como mera explicitação. E isso para
observar num primeiro momento que experiências fazemos com ela, para
descobrir como se pode agir com ela. É esse enfoque indutivo que, entre
outros elementos, interliga a Teoria Estruturante do Direito e uma vertente
da Lingüística contemporânea, denominada Semântica Prática. Ao operar
indutivamente e não dedutivamente, a Teoria Estruturante do Direito opta
pela teoria da ação. O sujeito da decisão jurídica não é ‘a lei’, ‘a norma’,
mas o jurista efetivamente atuante. Ele é responsável pela sua deliberação
vinculante, está além disso comprometido com o Estado de Direito e a
democracia, no tocante à metódica do seu trabalho. Nesse sentido exigente
se deve entender a expressão.”10

8 LIMA, Francisco Meton Marques de. O Resgate dos Valores na Interpretação
Constitucional. Fortaleza: Fortlivros/ABC Editora, 2001, p. 272 e 276.

9 LIMA, Francisco Meton Marques de. op. cit.,  p. 281.
10 Müller, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. São Paulo: Renovar,

2005, p. 126.
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Acrescenta, ainda, Müller: “o trabalho jurídico transcende a
‘compreensão’ (no sentido da Hermenêutica) e a ‘interpretação’
(no sentido do paradigma positivista e das posições antipositivistas).
O trabalho jurídico é trabalho com textos nas instituições estatais ou
(enquanto preparação ou comentário) com vistas a elas.

Tradicionalmente estava em jogo a ‘aplicação’ de leis. Estas deviam
ter um conteúdo, determinado pela vontade do seu autor (legislante).
É, portanto, o legislador (pela boca do juiz) que fala – decide, assume a
responsabilidade, não o juiz. Quem fala não é um sujeito humano, mas
um texto: o juiz como bouche de la loi. Como se sabe, o modelo remonta
a Montesquieu.

Esse paradigma familiar opera com pressupostos toscos: a
possibilidade de uma única interpretação correta em cada caso, de um
centro de sentido de conteúdo claro, de uma unidade do sentido objetivo
dos textos jurídicos. Pressupor tais coisas parece ilusório diante do foro
da filosofia da linguagem mais recente, entrementes explicitada há três
décadas, e diante do foro da atual teoria lingüística dos textos”.11

Carlos Henrique Bezerra Leite nos adverte que “a interpretação
conforme à Constituição permite que o intérprete, depois de esgotar todas
as interpretações convencionais possíveis e não encontrando uma
interpretação constitucional, mas também não contendo a norma
interpretada nenhuma violência à Constituição Federal, verifique se é
possível, pelo caráter axiológico da norma constitucional, levar a efeito
algum alargamento ou restrição da norma que a compatibilize com a
Carta Maior. É bom lembrar, no entanto, que tal amplitude ou restrição
da interpretação da norma não deve ser revestida de afronta à sua
literalidade ou à vontade do legislador. Pode-se dizer que o princípio da
interpretação conforme à Constituição permite uma renúncia ao
formalismo jurídico e às interpretações convencionais nem nome da idéia
de justiça material e da segurança jurídica, elementos tão necessários
para um Estado democrático de direito.”12

11 Idem, p. 127.
12 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. São

Paulo: LTr Editora, 2ª edição, maio, 2004, p. 81.
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As técnicas de interpretação, usando expressão de Ivan Alemão,
“servem não só para a lei, mas também para as sentenças, laudos periciais
quando têm força de sentença, cláusulas, regulamentos ou qualquer outro
texto-regra (...) Devemos considerar que a lei tem vontade própria. Não
se admite assim a interpretação autêntica, ou seja, a elaborada pelo próprio
legislador. Essa é a forma de garantia de cidadania, que começou com o
fim do absolutismo, quando então o imperador fazia a lei e a interpretava
com força de lei.”13

A Emenda Constitucional nº 45, de 8.12.2004, reformou o Poder
Judiciário brasileiro. Alterou dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95,
98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128,
129, 134 e 168 da Constituição Federal, e acrescentou os arts. 103-A,
103-B, 111-A e 130-A à nossa Carta Magna.

Dentre as diversas novidades trazidas pela EC 45/04, o Conselho
Nacional de Justiça passou a integrar um dos órgãos do Poder Judiciário
(inciso I-A do art. 92), a quem compete o controle da atuação
administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos
deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições
que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Municiado de
tais prerrogativas, o CNJ já vem tomando iniciativas corajosas, ao proibir
a já habitual prática de nepotismo no âmbito do Poder Judiciário.

A nova redação determinada pela EC 45/04 ao art. 114 da Constituição
Federal em vigor ampliou consideravelmente a competência da Justiça
do Trabalho, uma vez que a esta compete processar e julgar as ações
oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público
externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios (inciso I). Sua redação anterior era
restritiva, competindo à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios
individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos
os entes de direito público externo e da administração pública direta e
indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União, e,
na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho,
bem como os litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias
sentenças, inclusive coletivas. Percebe-se que este “novo critério resultou
no deslocamento do eixo da determinação da competência, que passou
da matéria (da relação de emprego) para a pessoa (do trabalhador).”14

13 ALEMÃO, Ivan. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, abril, 2004, p. 71 e 72.
14 PINTO, José Augusto Rodrigues. “A Emenda Constitucional n. 45/2004 e a Justiça do

Trabalho: Reflexos, Inovações e Impactos”. In: COUTINHO, Grijalbo Fernandes e FAVA,
Marcos Neves (Coodenadores). Justiça do Trabalho: Competência Ampliada.
São Paulo: Editora LTr, maio 2005, p. 230.
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Esta ampliação da competência da Justiça do Trabalho, tornou possível
“figurar, doravante, em um dos pólos da relação jurídica processual,
trabalhadores autônomos em geral, como: contadores, contabilistas,
engenheiros, arquitetos, consultores, corretores, eletricistas, mecânicos,
jardineiros, pintores, pedreiros, carpinteiros, mestres-de-obras, vidraceiros,
decoradores, costureiras, manicures, personal trainer, estagiários,
representantes comerciais (...) Nestas situações, como é evidente, o juiz
não aplicará a legislação trabalhista, mas, sim, a legislação civil (em sentido
amplo) reguladora da relação jurídica material, intesubjetiva, segundo as
particularidades de cada caso concreto. Isso corresponde a afirmar que
o juiz do trabalho será levado a reciclar-se, a transpor os limites de seu
tradicional círculo gnosiológico, proquanto será instado a pronunciar-se,
por exemplo, sobre contratos de prestação de serviços (CC, art. 594), de
empreitada (CC, art. 610), de mandato (CC, art. 653), de agência e
distribuição (CC, art. 710; representação comercial), de corretagem (CC,
art. 722), de transporte (CC, art. 730), de arrendamento ou parceria
agrícola, dentre tantos outros, ou seja, sobre Direitos: Civil, Comercial,
Administrativo e o mais. Descortinam-se, pois, à frente dos magistrados
do trabalho, terrenos ignotos, desafiadores – quiçá, ardilosos – e mares
nunca dantes navegados.”15

Aparentemente, contudo, a ampliação da competência da Justiça do
Trabalho não foi conveniente para o trabalhador empregado, seu usuário
histórico, uma vez que mesmo contando com a boa vontade e a
produtividade dos juízes, aumentará o tempo de solução das lides, tendo
em vista o aumento previsto do número de causas que passaram a tramitar
na Justiça do Trabalho.

Mauricio Godinho Delgado defende a posição de que o inciso I do
novo art. 114 da CF/88, “ao retirar o foco competencial da Justiça do
Trabalho da relação entre trabalhadores e empregadores (embora esta,
obviamente, ali continue incrustada) para a noção genérica e imprecisa
de relação de trabalho, incorpora, quase que explicitamente, o estratagema
oficial dos anos 90, do fim do emprego e do envelhecimento do Direito
do Trabalho. A emenda soa como se o trabalho e o emprego estivessem
realmente em extinção, tudo como senha para a derruição do mais
sofisticado sistema de garantias e proteções para o indivíduo que labora
na dinâmica socioeconômica capitalista, que é o Direito do Trabalho.”16

15 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. Breves comentários à reforma do poder judiciário.
São Paulo: LTr, abril, 2005, p. 131.

16 DELGADO, Mauricio Godinho. “As duas faces da Nova Competência da Justiça do
Trabalho”. In: Revista LTr, vol. 69, n. 01, janeiro de 2005, p.42.
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Assumindo uma posição mais radical, José Augusto Rodrigues Pinto
afirma que “as normas dirigidas a toda a magistratura e daí refletidas na
trabalhista, não podem ser tidas como de reforma do Poder Judiciário
porque, na verdade, a magistratura saiu da EC nº 45/04 exatamente como
entrou. Nelas só há mudança de redação ou acréscimo de medidas de
mais severo controle da carreira e do desempenho de sue integrantes,
sob inspiração do princípio da moralidade adminstrativa.”17

Até que seja criada a lei complementar, de iniciativa do STF, sobre o
Estatuto da Magistratura (CF/88, caput do art. 93), a lei complementar
nº 35, de 14.03.79, promulgada sob a vigência da ordem constitucional
anterior, disporá sobre a Magistratura Nacional.

A magistratura trabalhista sofreu reflexos com a reforma do Poder
Judiciário, pelo que destacamos:

– exigência de comprovação de atividade jurídica no mínimo de três
anos de atividade jurídica para inscrição em concurso de ingresso
na carreira (art. 93, I);

– acesso aos tribunais de segundo grau por Antigüidade e merecimento,
alternadamente (art. 93,III);

– previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçamento e
promoção de magistrados, constituindo etapa do processo de
vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por
escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados
(art. 93, IV);

– o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do
tribunal (art. 93, VII);

– proibição de recebimento, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou
contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas,
ressalvadas as exceções prevista em lei (art. 95, IV);

– a União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará
ouvidorias de justiça, competentes para receber reclamações e
denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do
Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, representando
diretamente ao Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, § 7º);

– garantia de ampla defesa nos processos sobre recusa de promoção
por antiguidade (art. 93, II, d) e nos processos disciplinares
(art. 103-B, III).

17 PINTO, José Augusto Rodrigues. A Emenda...., op. cit, p. 221 e 222.
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O inciso I do art. 93 da CF/88, com a EC 45/04 passou a ter a seguinte
redação:

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.(grifo nosso)

Neste caso, na expressão de Francisco Meton Marques de Lima e
Francisco Gérson Marques de Lima, “a finalidade da norma foi evitar o
ingresso de pessoas inteligentes, estudiosas, porém ainda não
amadurecidas nos dramas humanos de convivência a que o Direito tem
que dar solução.”18  Neste sentido se posiciona Manoel Antônio Teixeira
Filho quando afirma que “a medida é salutar, pois se destina a fazer com
que a pessoa ingresse na magistratura com um mínimo de experiência
jurídica, ou seja, de contato com a realidade prática. Os fatos da vida
têm demonstrado, com certa freqüência, que quando o bacharel em direito
ingressa na magistratura sem nenhuma experiência profissional tende a
ser insensível, extremamente formalista, e a deixar-se dominar por uma
certa soberba, que tem sido responsável, em grande medida, pela
dificuldade de relacionamento com as partes, com os advogados, e até
mesmo com os serventuários. A insegurança é filha da inexperiência e
mãe da agressividade. Logo, um juiz inexperiente tende a ser inseguro e,
em razão disso, agressivo, descortês. Essa agressividade constitui um
mecanismo de defesa contra a própria insegurança.”19  Infelizmente tais
posturas permanecem compondo o perfil de muitos desses magistrados
durante os longos anos de suas atividades funcionais...

18 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. Breves comentários à reforma do poder
judiciário. São Paulo: Editora LTr, abril 2005, p. 38 e 39.

19 RODRIGUES, Américo Plá. Princípios de direito do trabalho. São Paulo: LTr e USP,
1993, p.30, 31 e 37. In: ALKMIM, Gustavo Tadeu. “Nova Competência da Justiça do
Trabalho – Perspectivas de um Juiz Espcieal para uma Justiça Especial”. In: Coutinho,
Grijalbo Fernandes e FAVA, Marcos Neves (Coodenadores). Justiça do trabalho:
Competência ampliada, op. cit., p. 166.
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Tem razão Plá Rodrigues quando afirma que “a maior distinção do
juiz de direito do juiz trabalhista consiste na aplicação do princípio tutelar.
É o que faz a diferença. Pedra de toque que torna o Direito do Trabalho
um direito social – e especial. (...) A defesa maior deste princípio de
proteção cabe ao intérprete; no caso, ao magistrado trabalhista.(...)
O juiz do trabalho deve ter sensibilidade para perceber que as relações
de trabalho, antigas e atuais, são formas de dominação do capital e têm
como objeto exploração do trabalho do outro, e por isso compreendem,
necessariamente, alguém a ser explorado – quase sempre, hipossuficiente.
Intérprete do caso concreto, não pode se esquecer que (em tese) legislador
e Estado protegem aquele que é explorado (o trabalhador), devendo na
hora de julgar “colocar-se na mesma orientação (tutelar), buscando
cumprir o mesmo propósito.”20

Resta-nos indagar se, em face da ampliação da competência da Justiça
do Trabalho (CF/88, art. 114, I) caberá a cada juiz criar para os casos
concretos o rito procedimental que reputar mais conveniente. Acaso “teremos
juízes legisladores criando procedimentos ao sabor de sua cultura jurídica e
de sua convicção pessoal?”21  Até onde vai o poder discricionário do juiz
trabalhista, respaldado que está pela garantia das fontes do direito do trabalho
previstas no art. 8º da CLT? A súmula vinculante, aprovada pelo Supremo
Tribunal Federal, previsto no art. 103-A da Constituição Federal em vigor
(caput acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8.12.04),
afinal, restringiu a liberdade de consciência e convicção do juiz?

Atribui-se a Pontes de Miranda a expressão de que “a liberdade
irrefletida não é digna da liberdade”... “Onde se estabelecem, alteram
ou extinguem direitos, não há regulamentos – há abuso do poder
regulamentar, invasão da competência do Poder Legislativo”.22

A discricionariedade de decisão do juiz, ao contrário do que muitos pensam,
não é ilimitada, uma vez que sua liberdade é limitada, na prática, pelos
princípios constitucionais.

20 RODRIGUES, Américo Plá. Princípios de direito do trabalho. São Paulo: LTr e USP,
1993, p.30, 31 e 37. In: ALKMIM, Gustavo Tadeu. Nova Competência da Justiça do
Trabalho – Perspectivas de um Juiz Espcieal para uma Justiça Especial. In: Coutinho,
Grijalbo Fernandes e FAVA, Marcos Neves (Coodenadores). Justiça do Trabalho:
Competência Ampliada, op. cit., p. 166.

21 CARMO, Júlio Bernardo do. “Da  Ampliação da Competência da Justiça do Trabalho e da
Adequação de Ritos Procedimentais (Exegese tópica e simplista da Emenda Constitucional
n.45/04 que cuida da reforma do Poder Judiciário)”. In: Revista LTr, vol. 69, n. 01,
janeiro de 2005, p.50.

22 PONTES DE MIRANDA. Comentários à constitução de 1967, v. III, p. 314. In: SILVA,
Antônio Álvares da. As súmulas de efeito vinculante e a completude do
ordenamento jurídico. São Paulo: Editora LTr, setembro, 2004, p. 78.
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Na visão de Antônio Álvares da Silva, “uma vez posta a lei, o juiz
com a aplicação, remodela-a, adaptando-a as necessidades sociais. Não
cria, mas recria os comandos jurídicos (...) ao passar pelas mãos dos
juízes e pela experiência dos povos, as leis se enriquecem de elementos
novos que, sem mudar-lhes a natureza, redimensionam-nas no tempo,
fazendo-lhes ajustes de percurso, para que continuem aptas a continuar
seu percurso histórico”.23

O juiz pode exercer sua atividade criadora e legiferante desde que
“a norma a ser criada guarde conexidade e implicitude com o ordenamento
jurídico vigente.”  O juiz de primeiro grau julga com liberdade. Antônio
Álvares da Silva acrescenta que “se, mais tarde, houve uniformização,
sua liberdade não se limitou simplesmente porque o tribunal superior
disciplinou a divergência, escolhendo uma orientação”.25 Portanto, para
evitar repetição, “o tribunal estabelece uma síntese de seu pensamento
sobre o caso concreto e a ele se refere, ao julgar casos semelhantes, não
está exigindo automatismo, nem transformando juízes inferiores em
autônmatos ou robôs jurídicos. Apenas economiza uma discussão
desnecessária, poupando tempo e praticando um procedimento eficaz e
rápido”.26

Contudo, a súmula vinculante, aprovada pelo STF, de ofício ou por
provocação, mediante decisão de dois terços de seus membros,
se manifesta somente após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional.(CF/88, parte do caput do art. 103-A). A súmula terá
por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre
órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que
acarrete grave insegurança jurídica e a relevante multiplicação
de processos sobre questão idêntica (CF/88, §1º do art. 103-A
acrescentado pela EC nº 45/04). Portanto, a aprovação de súmula, com
efeito vinculativo pelo STF só será possível nestes casos.

23 SILVA, Antônio Álvares da. As Súmulas de Efeito Vinculante e a Completude do
Ordenamento Jurídico. São Paulo: Editora LTr, setembro, 2004, pp. 54  e 57.

24 Idem, p. 54.
25 Ibidem, p. 101.
26 Ibidem, p. 117.
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Manoel Antonio Teixeira Filho27 crê que “mais do que evitar
insegurança jurídica, a Súmula vinculativa veio para reduzir o número de
causas submetidas à apreciação do STF, tendo como objeto matérias
idênticas.Realmente, havendo Súmula vinculativa sobre determinado tema,
os órgãos inferiores da jurisdição não poderão decidir de modo contrário
ao contido na Súmula. Se o fizerem, caberá reclamção ao STF” (CF/88,
§ 3º do art. 103-A). Neste caso, observam Meton e Gérson Marques de
Lima que as reclamações vão abarrotar o STF porque “o Congresso
Nacional está delegando a um único órgão o monopólio da interpretação
da lei (...) É o sonho da plenitude do direito pela letra da lei (...)
O argumento é de que essa súmula será selecionada para casos que tais.
Entretanto, cumprindo ao STF elaborá-la, quem porá freio a um eventual
surto legisferante pro essa via? Pois é sabido que todos a quem é conferida
alguma forma de poder tendem a abusar dele. Representa uma tentativa
de ressuscitar o método exegético de interpretação da norma jurídica”.28

A ‘desneutralização’ do Poder Judiciário significa, segundo Tércio
Ferraz Jr, que “o juiz é chamado a exercer uma função sócio-terapêutica,
liberando-se do apertado condicionamento da estrita legalidade e da
responsabilidade exclusivamente retrospectiva que ela impõe,
obrigando-se a uma responsabilidade prospectiva, preocupada com a
consecução de finalidades políticas das quais ele não mais se exime em
nome do princípio da legalidade (dura lex sed lex). (...) A responsabilidade
do juiz alcança agora a responsabilidade pelo sucesso político das finalidades
impostas aos demais poderes pelas exigências do Estado Social”.29

Salienta Andréas J. Krell que “nos países periféricos como o Brasil,
a atuação de muitos juízes se caracteriza pela resistência em assumir a
sua co-responsabilidade na ação providencial do Estado. Nessa linha
exige-se um Judicial intervencionista que realmente ouse controlar a falta
de qualidade das prestações dos serviços básicos e exigir a implementação
de políticas sociais eficientes, não podendo as decisões da Adminstração
Pública se distanciar da ‘programaticiade principiológica’ da
constitutição.”30

27 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. op. cit., p. 233.
28 In: Reforma do Poder Judiciário, op. cit., pp. 74 e 75.
29 FERRAZ JR.., Tércio Sampaio. “O Judiciário frente à Divisão dos Poderes”. In: Anuário

dos Cursos de Pós-Graduação em Direito da UFPE, nº 11, 2000, p. 354s... In:
KRELL, Andréas J. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha
– “Os (des)caminhos de um Direito Constitucional ‘Comparado’”. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris Editor, 2002, p.94.

30 KRELL, Andréas J. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha
– Os (dês)caminhos de um Direito Constitucional ‘Comparado’”. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris Editor, 2002, p.97.

���������
������
(�������	




�	�

DIÁLOGO JURÍDICO

Para Krell “a doutrina e a jurisprudência constitucional brasileira
encontra-se numa fase de transição entre um tratamento tradicional
lógico-forma das normas sobre Direitos Fundamentais e a aplicação de
métodos modernos de uma interpretação material-valorativa (...) Parte
dos operadores jurídicos não parece estar devidamente preparada para
aplicar os Direitos Fundamentais duma maneira dogmaticamente correta
e ainda não se encontra ‘a altura’ do texto constitucional complexo.
O sistema brasileiro do controle difuso da contituicionalidade de normas
e atos públicos leva à necessidade premente de especialização e aquisição
de conhecimentos aprofundados nas áreas da Filosofia, da Sociologia e
das Ciências Políticas por parte dos juízes de todos os níveis. No âmbito
dos Direitos Fundamentais Sociais, a aplicação progressiva e coerente
das normas constitucionais depende também de uma evolução da ética
profissional da magistratura e da redução de sua dependência em relação
ao Poder Executivo”.31

Esta evolução da ética profissional da magistratura e da redução de
sua dependência em relação ao poder público que resguarda sua
imparcialidade e independência está, aliás, presente na redação dos incisos
IV do art. 95 da CF/88, acrescentado pela EC nº 45, de 8.12.04 quando
determina que é vedado ao juiz:

IV. receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de
pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as
exceções previstas em lei.

Outras inovações trazidas pela EC nº 45/04 trazem novo alento aos
brasileiros, sobretudo àqueles menos favorecidos economicamente, mas
que mesmo assim contribuem, com o seu trabalho diário na luta por sua
sobrevivência, na construção de um país menos desigual e mais justo.
É possível que neles se vejam crescer maior confiança em nossas
instituições, nos poderes constituídos (de quem muitas vezes se sentem
esquecidos), e a convicção de poder contar com um Poder Judiciário
menos moroso onde, de fato, se pratique a verdadeira JUSTIÇA, a partir
da postura profissional e ética de seus magistrados, cuja conduta deve
servir de modelo e referência na sociedade, sem práticas de nepotismo e
de outros meios incompatíveis com seu mister. Afinal, a partir da
EC nº 45/04, nossa Carta Magna garante que “não será promovido o juiz

31 Idem, p. 107 e 108.
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que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal,
não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão”
(art. 93, II, ‘e’); “a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado
férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionado, nos
dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão
permanente” (art. 93, XII); “o número de juízes na unidade jurisdicional
será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população”
(art. 93, XIII); “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação” (art. 5º, LXXVIII). As ações dos juízes
brasileiros passaram a ser acompanhadas de perto pelo Conselho Nacional
de Justiça (vide CF/88, art. 92, I-A), a quem compete o controle da
atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento
dos deveres funcionais dos juízes, conforme prevê o art. 103-B e seu § 4º,
da Constituição Federal de 1988. As condições estão, assim, postas para
a desejada moralização e aperfeiçoamento do Poder Judiciário brasileiro.
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Resumo: A partir do estudo da melhor literatura jurídica em princípios
constitucionais, foi verificada a tendência da utilização do princípio da
proporcionalidade como solucionador de conflitos entre princípios,
especialmente na colisão de direitos fundamentais. Observou-se a
influência do direito alemão, utilizando a premissa da dignidade da pessoa
humana, como inspiração do princípio da proporcionalidade.
Sumario: 1. Introdução – 2. Definição de princípio – 3. Definição do
princípio da proporcionalidade – 4. Definição do princípio da razoabilidade –
5. Diferenciação do princípio da proporcionalidade do da razoabilidade –
6. A importância do princípio da proporcionalidade para a teoria dos
direitos fundamentais – 7. Conclusão.
Palavras-chave: Princípio; Princípio da Proporcionalidade; Princípio da
Razoabilidade.
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O ordenamento jurídico é formado tanto por regras (ou normas em
sentido estrito), como por princípios.

A fase atual do constitucionalismo, derivada de um estado de
insatisfação de alguns juristas com o positivismo lógico-formal, que exaltava
a lei, norma em sentido estrito, que tanto prosperou à época do Estado
liberal, é denominada pós-positivista, que foi instaurada na segunda metade
do século passado. A dicotomia jusnaturalismo versus positivismo, foi
superada, sendo marcada, justamente pela normatividade e positivação
dos princípios.2

1 Mestranda em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Bolsista da FUNCAP,
advogada, especialista em Direito Empresarial pela Universidade Estadual do Ceará (UECE),
Graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

2 MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública.
l ed. São Paulo: Dialética, 1999, p. 9.
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Os métodos tradicionais para solucionar conflitos são estritamente
formais, pois são originários do Estado liberal, o chamado “velho Estado
de Direito”, que fazia o culto da lei. Com este trabalho objetiva-se fazer
uma nova abordagem, sob inspiração do culto à Constituição, nas novas
linhas do Direito Constitucional, que é, justamente, o Direito por princípios.

Percebe-se que a tendência da moderna solução de conflitos é de
ponderação, frente às modificações do comportamento humano e aos
avanços tecnológicos, para que se efetive os direitos fundamentais que
estão dispostos em nossa atual Constituição. Neste sentido, o Princípio
da Proporcionalidade é trazido à tona na discussão acerca de como
solucionar conflitos.

�� ������56��������������

Segundo José Afonso da Silva, citando Celso Antônio Bandeira de
Melo, define-se Princípio:

Princípio é o mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro
alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre
diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério
para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir
a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere
a tônica e lhe dá sentido harmônico.3

Entendendo a definição acima, princípio é a base de todo o sistema
jurídico. Um sistema jurídico quando elaborado, inspira-se nos princípios.
Os princípios situam-se no ápice, devido à sua função multi-interpretativa.
São as pilastras mestras do sistema.

Paulo Bonavides conceitua princípio segundo Luís-Diez Picazo, cuja
idéia deriva da linguagem da geometria, “onde designa as verdades
primeiras”. Por isso são “princípios”, ou seja, “porque estão ao princípio”,
sendo as “premissas de todo um sistema que se desenvolve more
geométrico”. Declara, ainda, que o princípio exprime “uma verdade
jurídica universal”.4

3 SILVA. José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24 ed. São Paulo:
Malheiros, 2005, p. 91.

4 BONAVIDES. Paulo. Curso de direito constitucional. 13 ed. São Paulo: Malheiros,
2003, p.258.
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Outro conceito de princípio foi o elaborado pela Corte Constitucional
italiana, citado pelo professor Paulo Bonavides:

Faz-se mister assinalar que se devem considerar como princípios
do ordenamento jurídico aquelas orientações e a aquelas diretivas
de caráter geral e fundamental que se possam deduzir da conexão
sistemática, da coordenação e da íntima racionalidade das normas,
que concorrem para formar assim, num dado momento histórico, o
tecido do ordenamento jurídico.5

Uma característica importante do princípio, que não foi expressa nos
conceitos anteriores, foi a normatividade. Segundo o Professor Paulo
Bonavides, a normatividade é a característica que mais demonstra o
avanço da doutrina contemporânea. Por isso, ele cita Crisafulli:

Princípio é, com efeito, toda norma jurídica, enquanto considerada
como determinante de uma ou de muitas outras subordinadas,
que a pressupõem, desenvolvendo e especificando ulteriormente
o preceito em direções mais particulares (menos gerais), das quais
determinam, e, portanto resumem, potencialmente, o conteúdo:
sejam, pois estas, efetivamente postas, sejam, ao contrário, apenas
dedutíveis do respectivo princípio geral que as contém.6

Diante dos conceitos acima mencionados pelos renomados estudiosos,
conclui-se que os princípios são premissas mais abstratas e que
prescrevem valor. Os princípios possuem normatividade, todavia são
normas que comandam que se realize algo na medida do possível, de
acordo com as possibilidades jurídicas e fáticas. E, tendo por ensinamento
o conceito da Corte Constitucional italiana, os princípios também se
encontram na consciência dos povos, não estando necessariamente
escritos, justificando sua força normativa originada pela história. Possuem
um caráter genérico, orientando a compreensão do sistema jurídico, não
se referindo a um fato específico. Devido a essa característica da
generalidade, pode existir colisão entre princípios no caso concreto. Neste
caso, deve haver o ‘sopesamento’, com a finalidade de se aplicar o mais
adequado, sem, contudo deixarem de existir na ordem jurídica.

5 BONAVIDES, Paulo.op. cit. p.259.
6 Id. Ibidem. p. 257.
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O novo Estado de Direito, o Estado Constitucionalista, deslocou o
respeito aos direitos fundamentais para o centro de importância da ordem
jurídica. O Estado Consitucionalista também foi o responsável pelo
nascimento do princípio da proporcionalidade.

O princípio da proporcionalidade nasceu do direito administrativo,
com o advendo da nova modalidade de Estado, o Estado Constitucionalista,
tendo sido empregado para limitar o poder de polícia. Por outro lado,
desenvolveu-se e foi incorporado ao direito constitucional, onde ganhou
força e se irradiou por vários outros ramos do direito, passando a ser
considerado um princípio que poderia ser interpretado como um princípio
de validade universal, não se restringindo aos limites de um determinado
ordenamento jurídico. Entende-se ser um princípio aplicável a todo e
qualquer ordenamento, de qualquer Estado.7 É princípio geral de direito
constitucional, assim como o princípio do Estado de Direito.

A vinculação do princípio da proporcionalidade com o direito
constitucional dá-se pelos direitos fundamentais, protegendo-os, assim
como a liberdade, e ao poder legítimo, ou seja, está vinculado à contenção
dos poderes do Estado e à guarda dos direitos e garantias fundamentais.
O princípio da proporcionalidade é critério de limitação à liberdade
individual, pois tem uma eficácia distinta toda vez que atua na esfera dos
direitos fundamentais. A principal função do princípio da proporcionalidade
é a atualização e efetivação da liberdade aos direitos fundamentais,
estabelecendo seus limites.8

De início, é importante estabelecer que há duas acepções de
proporcionalidade: uma no sentido lato, e outra no sentido estrito.
Em sentido amplo, o princípio da proporcionalidade é a regra fundamental
a que devem obedecer tanto os que exercem quanto os que padecem o
poder. É a regra geral para solucionar conflitos entre princípios, que
somente existem no caso concreto. Como os direitos fundamentais são
considerados norma-princípios, pois são valores e estão positivados na
Constituição, o meio mais seguro e mais eficaz para resolver uma colisão

7 BRAGA. Valeschka e Silva. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
l ed. Curitiba: Juruá Editora, 2004, p. 79.

8 BONAVIDES. Paulo. op.cit.p. 396.
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entre eles é o princípio da proporcionalidade. No sentido estrito, o princípio
se caracteriza pelo fato de presumir a existência de relação adequada
entre um ou vários fins determinados e os meios com que estão levados
a cabo. De acordo com esse último sentido, entende-se que há violação
do princípio da proporcionalidade, com ocorrência de arbítrio, toda vez
que os meios destinados a realizar um fim não estão, por si mesmos,
apropriados e ou quando a desproporção entre meios e fim é
particularmente evidente.

Em relação à acepção ampla do princípio da proporcionalidade, os
estudiosos descobriram a existência de três elementos, conteúdos parciais
ou subprincípios que fazem parte da estrutura do princípio da
proporcionalidade, são eles: adequação, a necessidade e a
proporcionalidade em sentido estrito. O primeiro subprincípio, a
adequação, significa a conformidade, a pertinência ou a validade do fim.
Confunde-se com a vedação de arbítrio. Tem como essência a adequação
do meio com o fim que se deseja atingir, sendo a medida capaz de se
atingir o objetivo escolhido, ou que por meio do seu auxílio se possa
alcançar o fim desejado. O segundo elemento ou subprincípio da
proporcionalidade é a necessidade. Esse segundo subprincípio significa
que a medida não deve extrapolar os limites indispensáveis à conservação
do fim legítimo que se deseja, ou seja, uma medida para ser tomada é
porque deve ser necessária. Ou seja, de todas as atitudes que servem
para se chegar ao mesmo fim, deve ser utilizada aquela que for menos
prejudicial ao indivíduo, podendo ser denominado, também, de princípio
da escolha do meio mais suave. O terceiro e último subprncípio é a
proporcionalidade em sentido estrito. Significa o mandamento de
ponderação ou avaliação. A escolha recai sobre o meio ou os meios que,
no caso específico, levarem mais em conta o conjunto de interesses em
jogo. Há uma obrigação de fazer uso de meios adequados e interdição
quanto ao uso de meios desproporcionados. Quando a medida é excessiva,
injustificável, não cabe no significado da proporcionalidade.

Esse princípio nasceu com o novo Estado de Direito, cuja solidez
constitucional resulta, sem dúvida, da necessidade de instaurar em toda
ordem social, os chamados direitos da segunda e da terceira gerações,
ou melhor, segunda e terceiras dimensões, pois quando se começa uma
nova dimensão de direitos fundamentais, não termina outra. O que há é
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uma nova visão da dimensão anterior, existe um redimensionamento.
O surgimento desses direitos, de segunda e de terceira dimensões, os
direitos sociais, econômicos e culturais, juntamente com os direitos da
comunidade, que são: a proteção ao meio ambiente, o desenvolvimento e
a fraternidade, assim como a pertinência de tais direitos com o princípio
da proporcionalidade, demonstra um amadurecimento social, que se
reflete no âmbito do Direito, pois o raio de ação desse princípio se dilata
além dos direitos de primeira dimensão. Nos direitos de primeira e segunda
dimensão, o titular é o indivíduo e quando se chega à terceira dimensão,
o titular não é somente o indivíduo, mas toda a comunidade, comprovando
uma evolução.

É importante salientar que a Corte Constitucional da Alemanha teve
uma relevante participação no desenvolvimento do princípio da
proporcionalidade, que passou a ser incorporado ao Direito Constitucional,
destacando-se os direitos fundamentais. A principal função do princípio
da proporcionalidade é o exercício na esfera dos direitos fundamentais,
sua vinculação ao Direito Constitucional ocorre por via desses direitos, é
aí que ele ganha extrema relevância e confere um prestígio e difusão tão
ampla. Ao amparar os direitos fundamentais, o princípio da
proporcionalidade vincula-se ao problema da limitação do poder legítimo,
devendo fornecer o critério das limitações à liberdade individual.

Modernamente, a proporcionalidade é considerada um princípio geral
de direito, ou seja, é aquele que não precisa ser positivado, mas que se
encontram na consciência dos povos e são universalmente aceitas.
Segundo Paulo Bonavides, citando Penalva, “é princípio consubstancial
ao Estado de Direito com plena e necessária operatividade.”9

No Brasil, embora a Constituição da República de 1988 não
consagre expressamente a proporcionalidade, entende-se que nela
está implícita. Aliás, alguns autores a derivam do Estado de Direito,
outros a fundamentam do próprio conteúdo dos direitos
fundamentais, e uma parte dos autores acredita derivar do devido
processo legal (os que entendem ser a proporcionalidade e a
razoabilidade conceitos fungíveis).10

9 Id. Ibidem. p. 395
10 Id. Ibidem. p. 83.
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O princípio da proporcionalidade não precisa ser escrito, explícito no
texto constitucional, porque pertence à natureza e à essência do Estado
de Direito.

A doutrina procura solidificar tal princípio como regra fundamental
de apoio e proteção dos direitos fundamentais e de caracterização de um
novo Estado de Direito, tornando o princípio da proporcionalidade um
princípio essencial da Constituição.

Diante do exposto, conclui-se que o princípio da proporcionalidade é
um princípio geral de direito, um princípio geral de Direito Constitucional,
assim como o princípio do Estado de Direito, que não precisa estar escrito,
ou seja, positivado, mas sua obediência é obrigatória, mesmo sem previsão
explícita na Constituição. Essa obrigatoriedade surgiu devido à ligação
deste princípio ao Direito Constitucional, por via dos direitos fundamentais,
pois é a partir desse elo que se aufere grande relevância, pois quando se
trata sobre Direitos Fundamentais, entende-se que há uma obrigação de
ponderar todos os interesses relevantes. E essa função primordial de
ponderação, decorre da própria idéia de Estado de Direito.11
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Em primeiro lugar, deve-se ter noção do que seja considerado razoável.
Razoável, de uma forma geral, significa prudência, ponderação, sapiência,
tolerância, moderação. É razoável aquilo que está conforme a razão,
dando uma idéia de equilíbrio, tudo aquilo que não ultrapasse os limites
do homem médio, sendo aceito em regra pela sociedade, estando de
acordo com os valores e costumes de cada povo, que não seja arbitrário
ou caprichoso.

O princípio da razoabilidade conduz às idéias de adequação e de
necessidade. Diz respeito a tudo que seja adequado, idôneo, aceitável,
relativo a tudo que não seja absurdo, ou seja, aquilo que seja admissível.
Dessa forma, não basta que uma determinada atitude tenha uma
finalidade legítima, porém é preciso que os meios empregados sejam
adequados à consecução do objetivo desejado e que sua utilização,
principalmente quando se trata de direitos fundamentais, no âmbito de
medidas restritivas ou punitivas, seja realmente necessária.

11 Citado por Valeschka e Silva Braga, António Francisco de Sousa declina: a obrigação de
ponderar todos os interesses relevantes para um dado plano tem que ser entendida como
um princípio decorrente da própria idéia de Estado e Direito. SOUSA, António Francisco
de apud, BRAGA, Valeschka e Silva. op. cit. p. 83.
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O princípio da razoabilidade obriga sempre a seguinte pergunta: “será
que não haveria um meio menos gravoso e igualmente eficaz? Em síntese,
deve-se sempre utilizar aquele meio que se mostre menos gravoso. Por isso,
tal princípio é também chamado de princípio da proibição de excesso”. “Tem
por fim avaliar a compatibilidade entre os meios e os fins de qualquer ato,
especialmente os do poder público, para que se evite restrições desnecessárias,
arbitrárias ou abusivas, para que se tenha uma conduta adequada”. Então, a
razoabilidade acaba sendo considerada um limite, pois exige este
comportamento adequado, compatível. Diante do que se acabou de expor,
conclui-se que há uma coincidência de significados entre a o princípio da
razoabilidade e o subprincípio da proporcionalidade, proporcionalidade em
sentido estrito. Talvez essa igualdade de significados justificasse a utilização
pelo STF como sinônimos. O Pretório Excelso, órgão de cúpula do Poder
Judiciário no Brasil e intérprete máximo da Constituição brasileira, em seus
julgados utiliza o princípio da proporcionalidade como sinônimo do princípio
da razoabilidade como se ver a seguir:

ADI 1158 MC/AM AMAZONAS

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIREITA DE

INCONSTITUCIONALIDADE

Relator(a): Min. Celso de Mello

Julgamento: 19/12/1994 Órgão Julgadora TRIBUNAL PLENO

Publicação: DJ 26/05/1995 PP-15154 EMENT VOL-01788-01 PP-
00051

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI ESTADUAL QUE CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS
(1/3 DA REMINERAÇÃO) A SERVIDORES INETIVOS –
VANTAGEM PECUNIARIA IRRAZOÁVEL E DESTITUIDA DE
CAUSA – LIMINAR DEFERIDA.– A norma legal, que concede a
servidor inativo gratificação de férias correspondente a um terço
(1/3) do valor da remuneração mensal, ofende o critério da
razoabilidade que atua, enquanto projeção concretizadora da
cláusula do substantive due process of law, como insuperável
limitação ao poder negativo do Estado. Incide o legislador comum
em desvio ético-jurídico, quando a concede a agentes estatais
determinada vantagem pecuniária cuja razão de ser se revela
absolutamente destituída de causa.12

12 www.stf.gov.br
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O Pretório Excelso, como se verifica ao ver o julgado acima, não faz
uma análise profunda da proporcionalidade, analisando-a no seu sentido
amplo e em seu sentido estrito, pois se acredita que tal estudo pertença à
doutrina. Por outro lado, fazendo uma síntese entre os estudos doutrinários
e a jurisprudência do STF, tem-se um embasamento sólido para o tema
que se propôs a defender: que os princípios da proporcionalidade, esta
em seu sentido amplo, e o da razoabilidade não possuem exatamente o
mesmo significado e que a proporcionalidade é importante para os direitos
fundamentais, na medida em que os limita.

Princípio da razoabilidade significa a obediência a critérios aceitáveis
do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas
equilibradas. Pretende-se deixar bem claro que condutas em desacordo
com este princípio, principalmente em relação aos direitos fundamentais,
não serão apenas inconvenientes, mas também ilegítimas e, juridicamente
inválidas, por serem consideradas desarrazoadas, bizarras e incoerentes.

!� ���������
56�� ��� ���������� �
� ����������
���
��� ��� �

�
#�
�����
��

De acordo com o que foi exposto sobre os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, conclui-se que não possuem
exatamente o mesmo significado. O princípio da proporcionalidade,
latu sensu, por sua vez, significa um princípio mais abrangente, mais
amplo, sendo um princípio geral. E princípio geral de direito e princípio
geral de Direito Constitucional. Por sua idéia essencial e geral significar
a ponderação, considera-se o princípio dos princípios, ou seja, aquele em
que se socorre quando há conflitos entre princípios.

É imprescindível lembrar que os direitos fundamentais são
considerados normasprincípio. São assim considerados por expressarem
os valores mais importantes de cada povo, positivados na Constituição.
Em relação à Constituição brasileira, são considerados cláusulas pétreas,
ou seja, não podem ser retirados do texto constitucional sequer por via
de emenda, comprovando sua extrema importância e, confirmando mais
uma vez, sua posição de destaque, seja no ordenamento jurídico brasileiro,
seja no ordenamento jurídico de um outro Estado.
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Portanto, se o princípio da proporcionalidade é o instrumento da solução
de conflitos entre princípios e os direitos fundamentais são, também, assim
considerados, o já mencionado princípio pode e deve ser utilizado como
técnica de solução de conflitos entre os direitos fundamentais. Pois, quando
há esse tipo de choque, não se exclui o princípio, pondera-se para a obtenção
da melhor solução para o caso concreto.

Pelo que se vai expor a seguir, o princípio da razoabilidade é um
princípio que acaba se incluindo na proporcionalidade, quando se depara
com a questão da proporcionalidade em sentido estrito, sendo esse o
motivo de não terem o mesmo significado. A proporcionalidade em sentido
estrito significa o equilíbrio global entre os custos e os benefícios. Conduz
à idéia de conformidade, devendo o ônus ser menor que o benefício
alcançado. Busca-se a medida mais razoável para ser considerada apta
para atingir os fins desejados, somente sendo aceitável uma medida como
válida se não houver outra menos lesiva. Por isso, acaba sendo um
sinônimo da razoabilidade, com a fórmula: “proibição de excesso”, o qual
defende-se.13

Em suma, a proporcionalidade é defendida neste trabalho como o
princípio dos princípios, um princípio geral de direito, e por ser assim
considerado, deve ser utilizado como técnica de solução de conflitos entre
princípios, incluindo o próprio princípio da razoabilidade. A razoabilidade,
por sua vez, traz a idéia geral da proibição de excesso, ou seja, a
compatibilidade entre os meios e os fins para que se evite atitudes
arbitrárias ou abusivas. Muitas vezes, para que a razoabilidade finja seu
fim, utiliza-se da proporcionalidade, aqui defendida como técnica de
solução dos problemas, ponderação entre meios e fins que se deseja
alcançar diante do caso concreto.
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O princípio da proporcionalidade é importante para os direitos
fundamentais porque, em primeiro lugar, considera-se os direitos
fundamentais normas-princípios. São considerados normas por estarem
positivadas na Constituição e princípios por serem as pilastras mestras

13 BRAGA, Valeschka e Silva. op. cit. p. 91
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da Magna Carta brasileira. Considera-se, dessa forma, porque o maior
objetivo de uma Constituição é a defesa dos direitos fundamentais.
Comprova-se tal premissa, quando os direitos fundamentais são
considerados como cláusulas pétreas, ou seja, não podendo ser retirados
do texto constitucional por via de emenda, na atual Carta da República.
Em segundo lugar, o princípio da proporcionalidade foi amplamente
defendido como o solucionador de conflitos, quando existem choques
entre princípios e, pelo que foi exposto, como se defende o fato dos
direitos fundamentais também serem princípios, a proporcionalidade foi
escolhida o meio mais adequado para se resolverem problemas quando
há choque entre os direitos fundamentais.

Para que o princípio da proporcionalidade seja utilizado adequadamente
como solucionador de conflitos entre os direitos fundamentais, deve
basear-se na idéia geral da dignidade da pessoa humana. Essa idéia geral
é oriunda do direito alemão e foi retirada do texto do professor Gilmar
Ferreira Mendes14. Então, quando houver conflito, colisão entre direitos
fundamentais, que são princípios e que, por isso mesmo, estão no mesmo
grau de hierarquia, utiliza-se o princípio da proporcionalidade para
ponderar tais interesses em conflito. Pondera-se com a idéia geral da
dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, sempre buscar-se-á uma solução cada vez mais próxima
ao ideal de justiça.

(� >����,�6�

Pode-se inferir que os tradicionais métodos de solução de conflitos
não são mais suficientes, pois se encontra numa era de valorização
constitucional, tendo sido superado o culto à lei. Defende-se o
reconhecimento da importância dos princípios positivados ou não na
Constituição. Com esse reconhecimento, destaca-se a utilização do
princípio da proporcionalidade como princípio geral de direito, princípio
geral de Direito Constitucional e como instrumento da solução de conflitos
no caso concreto. Esse princípio passou a ser a maneira mais justa de se
ver a solução para cada caso concreto, quando há conflito entre princípios.

14 MENDES, Gilmar Ferreira. Colisão de Direitos Fundamentais na Jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal. Repertório 1013 de Jurisprudência. São Paulo: IOB, 1/18145, la
quinzena de março de 2003, p. 178-185
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Considera-se que a razoabilidade é um princípio que não tem
exatamente o mesmo significado que a proporcionalidade, sendo, por
isso, considerados tenuamente diferentes, quando são analisados na sua
individualidade. Essa tênue diferença aparece quando a proporcionalidade
é vista em sentido amplo; neste caso, sendo utilizada como um método
de solução de conflitos entre princípios. A análise em sentido lato verificou
a existência de três subprincípios inseridos na proporcionalidade:
adequação, necessidade e proporcionalidade strictu sensu.
Constatou-se, também, que num dos subprincípios, a proporcionalidade
strictu senso, há uma coincidência no seu sentido com o do princípio da
razoabilidade, defendendo-se, pois, neste opúsculo, que são iguais.
Entende-se que a razoabilidade e a proporcionalidade em sentido estrito
possuem o mesmo sentido: proibição de excesso como por exemplo, a
exigência de racionalidade dos atos do Poder Público, a proibição de
excesso. Logo, a proporcionalidade em sentido amplo termina por abarcar
a razoabilidade.

Dada a estruturas aberta, ampla e principiológica das normas de
direitos fundamentais, pode-se concluir que a possível metodologia a ser
usada na solução de conflitos dessas atuais normas-princípio é a
ponderação, pois quando há conflito entre essas normas-princípio, não
há exclusão de uma ou de outra e a solução deve ser vista no caso,
concreto, utilizando-se o princípio da proporcionalidade.
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Resumo: Este trabalho buscará surpreender a criminalidade feminina
em dois momentos: o primeiro, de molde tradicional, construído com base
em estereótipos da condição social e biológica da mulher, e outro recente,
de desdobramentos ainda incertos, mas de clareza suficiente para revelar
uma significativa mudança desse fenômeno. O objetivo é realçar os eixos
de uma transformação do perfil de criminalidade feminina,
sustentando-se nos números oficiais hoje disponíveis e em algumas
pesquisas realizadas, a fim de enfocar essa mudança num contexto de
efetivação dos direitos da pessoa humana.
Sumário: 1. Introdução ao tema – 2. Concepção tradicional: da
prostituição e do aborto ao homicídio passional – 3. Novas manifestações:
a tendência de igualdade qualitativa na criminalidade – 4. Criminalidade
feminina e Direitos Humanos – 5. Conclusões.
Palavras-chave: Criminologia; Direito penal; Criminalidade feminina;
Direitos Humanos.
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Por que motivo se pode afirmar que existe uma criminalidade feminina,
em contraposição a uma outra, que seria masculina? Uma resposta
possível também serve para explicar o reconhecimento de uma
delinqüência juvenil: nas ciências sociais, certos fenômenos se distinguem
de outros porque apresentam características próprias, circunstâncias
específicas, conceitos isolados. Quando se diz aqui sobre fenômeno, faz-se
referência a eventos similares e recorrentes na vida social, e sendo assim,
não é o caso aqui de simplesmente avaliar quaisquer episódios
criminógenos sob o olhar da questão de gênero, mas admitir que aspectos
bem particulares da condição humana da mulher se inserem entre os
fatores influenciadores em alguns setores da criminalidade geral.

1 Promotor de Justiça no Ceará, Mestre em Direito pela UFC – Universidade Federal do
Ceará e Professor na ESMP – Escola Superior do Ministério Público do Ceará.
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Apesar da inegável importância do assunto, a criminalidade feminina
nunca mereceu senão notas de rodapé nas obras criminológicas e jurídicas.
É o que lembram Frinhani e Souza:

No Brasil, os dados que tratam da criminalidade feminina são
poucos e pouco reveladores da real dimensão deste fenômeno
social. Poucos são os estudos que tratam da criminalidade feminina
em relação à criminalidade geral2.

Na história do pensamento, as idéias de crime e criminoso têm sido
antropocêntricas, isto é, a construção dos conceitos e postulados teóricos
deita alicerces numa ideologia masculinizada, que leva em conta uma visão
masculina do mundo. Mesmo as pesquisas de campo apenas subsidiariamente
colocam a mulher como elemento de interesse investigativo.

Mas justamente através das pesquisas empíricas, com destaque para
a temática prisional, que passaram a detectar, nas últimas décadas, uma
instigante modificação da participação feminina nas mais diversas
modalidades de episódios criminógenos, iniciou-se um processo de
segmentação dos estudos em torno do envolvimento da mulher com a
criminalidade. Até então, o estudo de uma criminalidade que se pudesse
considerar tipicamente feminina se baseava em estereótipos,
“pré-conceitos” e representações sociais bem específicas.

De fato, as linhas de abordagem da criminalidade feminina foram
desenvolvidas a partir de critérios bioantropológicos e sociais, com maior ou
menor destaque dado a cada um deles pelos autores. No resgate dos elementos
importantes para a avaliação de um fenômeno criminógeno, os estudiosos se
habituaram a assinalar a quase sempre identificável inferioridade física da
mulher em comparação com o homem e a eventual incidência de
anormalidades psíquicas, muitas vezes associadas às funções sexuais
femininas. A condição de subalternidade social da mulher e, num espectro
mais amplo, o modo de interação da mulher com o meio em que vive também
têm sido utilizados como critérios básicos de estudo. Referenda Espinoza:

2 Frinhani e Souza. Mulheres encarceradas e espaço prisional: uma análise de
representações sociais, p.61.
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A imagem da mulher foi construída como sujeito fraco em corpo e
em inteligência, produto de falhas genéticas – postura na qual se
baseia a criminologia positiva quando se ocupa da mulher
criminosa. Outra característica que lhe atribuíram foi a inclinação
ao mal em face da menor resistência à tentação, além do predomínio
da carnalidade em detrimento da espiritualidade. Justificava-se
portanto um patrulhamento mais efetivo pela Igreja e pelo Estado.3

É tido como assertiva correta entre os criminólogos que a criminalidade
feminina, em números absolutos, é significativamente menor em
comparação com a masculina. Em geral, as opiniões dos analistas vêm
apoiadas em dados estatísticos. No sistema prisional, as mulheres
compõem algo em torno de 4% da população carcerária brasileira4.
Por outro lado, acredita-se que as cifras negras na criminalidade feminina
podem ser bem maiores do que aquelas atualmente divulgadas, o que
diminuiria o abismo existente entre ela e a de perfil masculino. Alguns
escritores atribuem esse fato a uma suposta maior facilidade da mulher
de encobrir seus atos, uma vez que, nesse raciocínio tradicional, os crimes
são cometidos em ambientes privados ou domésticos. E um dos elementos
prováveis nessa avaliação seria, por cento, o aborto, inclusive, objeto de
progressiva descriminalização com base na crescente tolerância social
dessa prática.

Este ensaio buscará surpreender a criminalidade feminina em dois
momentos: o primeiro, de molde tradicional, e como já se disse, construído
com base em estereótipos da condição social e biológica da mulher,
e outro recente, de desdobramentos ainda incertos, mas de clareza
suficiente para revelar uma significativa mudança desse fenômeno.
O objetivo é realçar os eixos dessa verdadeira transformação – algo, de
resto, inerente a quaisquer outros fenômenos criminológicos –
sustentando-se nos números oficiais hoje disponíveis e em algumas
pesquisas realizadas, a fim de enfocar essa mudança num horizonte de
efetivação dos direitos da pessoa humana.

3 Espinoza. A mulher encarcerada em face do poder punitivo, p.56-7.
4 Apesar do baixo índice, não se pode ignorar que, segundo muitos estudiosos, a mulher

tende a ser considerada muito mais como vítima nas etapas anteriores do sistema de
justiça criminal (judiciário e polícia), de tal maneira que, hipoteticamente, a mulher
encontraria mais facilidade de escapar ao processo de afunilamento do sistema.
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Em outros tempos, a prostituição era a infração feminina por
excelência, normalmente associada à contravenção de vadiagem5.
Num único modelo de conduta, reúnem-se todos os vícios condenados
por uma média da sociedade, e no mesmo passo, os paradoxos de uma
sociedade elitista, machista e encoberta de véus. É importante dizer que
a prostituição, desse modo considerado o ato de dispor do próprio corpo
para terceiros, mediante recompensa, com fins sexuais, não é um crime
em si mesmo. Não está prevista na legislação penal como conduta típica.
Mas os criminólogos são uníssonos em afirmar que a prostituição atrai
para sua órbita de influência uma série de atos criminosos, como o
rufianismo, o lenocínio, o tráfico de entorpecentes, o furto, as lesões
corporais, e mais recentemente, a exploração sexual de crianças e
adolescentes. Isso ocorre em razão da função social atribuída à
prostituição: embora uma atividade marginal, goza de certa tolerância
social. Assim, explica-se a relevância desse tema para a Criminologia.
Inclusive, há quem defenda a tese de que a repressão exagerada à
prostituição favoreceria o aumento da violência doméstica e dos crimes
sexuais em geral, tais o estupro e o atentado violento ao pudor.
A prostituição funcionaria então como uma “válvula de escape” para a
agressividade do homem. Enfim, um belo exemplo da ótica masculina
que permeia as questões envolvendo a criminalidade e a mulher.

5 A contravenção de vadiagem ainda está prevista no art.59 da Lei de Contravenções Penais.
O tipo penal consiste em “entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido
para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover
a própria subsistência mediante ocupação ilícita”. A pena prevista é de prisão simples, de
15 (quinze) dias a 3 (três) meses. Interessante notar o texto do parágrafo único, segundo o
qual “a aquisição superveniente de renda, que assegure ao condenado meios bastantes de
subsistência, extingue a pena”. Em suma, é permitido ser playboy, mas é infração penal ser
desempregado. Objeto de agressivas críticas, esse dispositivo legal sobrevive graças à inércia
e comodismo da cultura jurídica brasileira. É certo dizer que a sobrevivência é meramente
formal, isto é, no plano normativo, já que na realidade social, há bastante tempo, não se
noticiam nem há registros desse tipo de ocorrência – como se diz no linguajar policial. Por
outro lado, as agências policiais se habituaram a efetuar prisões para “averiguação” ou nos
casos em que a vadiagem se alia à embriaguez, também esta uma contravenção penal,
prevista no art. 62 da mesma lei, colocar o “indivíduo” no “passatempo”, ou seja, um lugar
reservado na delegacia para pernoite.
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A prostituição pode ser melhor compreendida sob a perspectiva do
conceito sociológico de comportamento desviante (déviance). Explica
García-Pablos de Molina:

A Sociologia utiliza o conceito de ‘conduta desviada’ (deviant
behavior, Abweichendes Verhalten etc.) que toma como critério
de referência as expectativas sociais, pois não existe – nem pode
existir – um catálogo apriorístico e neutro de condutas
objetivamente desviadas (desviadas in se ou per se) prescindido
daquelas. Desviado será um comportamento concreto na medida
em que se afaste das expectativas sociais em um dado momento,
enquanto contrarie os padrões e modelos da maioria social. Não
importam, pois, as qualidades objetivas da conduta, inerentes a
esta ou referida a valorações que procedem de outras instâncias
normativas, senão o juízo social dominante e a conduta ‘esperada’.
De algum modo, conforme esta orientação, a desviação não reside
na conduta mesma senão nos demais.6

Ora, a mulher ainda hoje é educada para o pudor e a timidez sexual,
e nesse cenário, a prostituição é considerada um (grave) desvio de conduta.
O juízo valorativo que a sociedade lança sobre a prostituta lhe confere
atributos negativos como os de licenciosidade, falta de caráter, negação
do trabalho honesto, apego ao dinheiro “fácil” etc. Porém, a mulher é ao
mesmo tempo tolerada na prostituição, com reservas, desde que seja
para desempenhar uma função social bem-definida, consistente na
satisfação de necessidades íntimas dos homens, sobremaneira aqueles
de classes sociais mais elevadas.

Em suma, nos moldes tradicionais, a prostituição é atividade de alta
reprovação moral, mas sem conseqüência direta no plano normativo,
a não ser através do funcionamento repressivo de instâncias informais e
formais de controle social, como a igreja e a polícia, respectivamente.

��� ����������������/���
A legislação penal especifica crimes próprios da mulher, ou seja,

condutas em que somente a mulher pode figurar como sujeito ativo.
São eles: aborto e infanticídio. Esclarece Bitencourt que “aborto é a
interrupção da gravidez antes de atingir o limite fisiológico, isto é, durante
o período compreendido entre a concepção e o início do parto, que é o
marco final da vida intra-uterina”7. Já o infanticídio é o mesmo que matar,

6 García-Pablos de Molina, Criminologia, p.66-7.
7 Bitencourt. Tratado de Direito Penal, p.159.
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mas sendo o próprio filho, durante o parto ou logo depois, sob a influência
de um enigmático estado puerperal. Trata-se de infrações identificadas
com a maternidade, a condição feminina por natureza. E subjacente a
tudo isso, o papel atribuído à mulher na sociedade, como agente de
reprodução humana e educação da prole no lar.

O aborto está incluído entre os assuntos de alta complexidade, nos
espectros ético, moral, jurídico, social e político, da atualidade. Não cabe
aqui ingressar nos meandros de tão árduo debate, cuja arena mais
apropriada é o da bioética, mas o certo é que a criminalização do aborto,
embora uma das condutas com mais altos índices de cifras negras,
apresenta indisfarçável importância para a compreensão das
interpenetrações da mulher com a criminalidade. No caso do infanticídio,
ante a raridade de sua ocorrência e também por causa das dificuldades
geradas pelo conceito jurídico de estado puerperal, discute-se sua
transposição para as hipóteses de homicídio comum.

É rara a notificação de um aborto nas agências policiais. Mais raro
ainda que uma mulher seja levada a júri popular por ter praticado aborto8.
No Brasil, as mulheres de poder aquisitivo freqüentam clínicas, onde
profissionais da medicina, mediante bom pagamento, realizam o
atendimento da cliente e o procedimento abortivo. Mas as mulheres
pobres, vítimas da desinformação e da desassistência do Estado, pela
falta de políticas públicas consistentes de controle da natalidade, estão
sujeitas a toda espécie de riscos. Muitas morrem porque ingerem
medicamentos de efeitos abortivos sem qualquer acompanhamento.
Outras são submetidas a procedimentos inadequados e que podem levar
a óbito. Antes de ser um crime, seja por qual motivo, o aborto é sobretudo
uma questão de alta indagação ética e de saúde pública.

�� 8����/���� %��������

Os crimes de homicídio praticados por mulheres tendem a ter
motivações passionais ou financeiras. A presença de mulheres nas
estatísticas de homicídios são reduzidas, e quando isso se observa, segundo
conclusões de vários estudos, decorre de envolvimento afetivo, do tipo
amoroso ou ciumento, com os maridos, companheiros, amantes,
e excepcionalmente, rivais, ou então, da necessidade ou mero desejo de
obtenção de alguma fortuna. Neste último caso, destaca-se a condição
sócio-econômica da mulher, isto é, as dificuldades de auto-sustento
financeiro numa sociedade que discrimina a mão-de-obra feminina.

8 O aborto é considerado crime doloso contra a vida, e portanto, seu julgamento é de
competência do Tribunal do Júri Popular.
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Em interessante estudo sobre a criminalidade na cidade de São Paulo,
nos idos de 1880 a 1924, Boris Fausto salienta que:

as características do homicídio feminino (...) aproximam-se em
muitos aspectos das reveladas por outros autores americanos
com relação a Filadélfia. Tanto nos levantamentos de dados
obtidos na imprensa como através dos processos judiciais, avultam
do ponto de vista da temática as questões ligadas à família e à
vida afetiva. Raramente as mulheres agem contra pessoas do
mesmo sexo, e sua posição na agressão aos homens configura na
maioria dos casos um crime ‘precipitado pela vítima’, como resposta
a assédio sexual, a maus tratos, a ofensas físicas ou verbais à sua
honra.9

Portanto, segundo o historiador, antigamente era mais comum observar
uma prévia vitimização da mulher, circunstância responsável por sua
posição como criminosa. E o enredo familiar diz muito sobre o papel
desempenhado pela mulher na sociedade. A dependência financeira e
emocional do homem se apresenta como fator muitas vezes preponderante
para a colocação da mulher como agente de um crime de homicídio.

Quanto aos meios empregados nessa forma de delito, sobrelevam
aspectos relevantes na configuração da criminalidade feminina.
Os números destacam que a mulher pouco utiliza arma de fogo, sendo
ela mais acessível aos homens, e em seu lugar, ela recorre às armas
brancas (facas, facões, tesouras, agulhas etc.), como se sabe, facilmente
encontradas em ambientes domésticos.

Apesar das deficiências de registros, os criminólogos também
sublinham que, de regra – a exceção seria, dentre outras, as prostitutas –
as mulheres não apresentam antecedentes criminais, ou seja, os episódios
devem ser considerados acidentais. É o que se poderia classificar de
criminosas do tipo ocasional. O trabalho de Espinoza, por exemplo, salienta
que apenas 22% das mulheres entrevistadas eram reincidentes.

Com efeito, estudos apontam que, em conseqüência, a reincidência
em ações criminosas, em qualquer caso, tende a ser menor entre as
mulheres. Um fator apontado é o de que os estabelecimentos prisionais
femininos possuem menor população, o que favoreceria a manutenção
da ordem interna e aplicação das medidas de execução da pena, ou seja,
maior disciplina, higiene e adaptação das internas. Um sinal da resignação
da mulher no ambiente prisional é a inexistência de registro de fugas de
presidiárias, segundo recentes dados do Ministério da Justiça.

9 Fausto. Crime e Cotidiano, p.90.
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Em resumo, pode-se dizer que, para a criminologia tradicional, de
viés positivista, a delinqüência feminina está sintetizada na prática de
crimes próprios (aborto e infanticídio), nos homicídios passionais ou
financeiros e nas variadas formas de crimes vinculados à prostituição.
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São visíveis as pequenas revoluções engendradas na vida social em
conseqüência de uma maior penetração da mulher em diversos segmentos
das atividades humanas, mas principalmente, no mercado de trabalho.
O avançado processo de emancipação feminina tem trazido
conseqüências significativas: menos tempo no lar, e portanto, para a
educação dos filhos; maior competitividade e integração nas relações
sociais, o que se reflete nos vários cenários da vida privada e nos modelos
de comportamento individual; mais conquistas de direitos sociais, embora
de concretização difícil, como a isonomia no patamar salarial em relação
aos homens etc. O que se poderia esperar desse quadro, considerando
que a criminalidade geral não deixa de ser um retrato do modo de vida
em sociedade, é que o perfil da mulher envolvida com o crime também
sofresse alterações profundas.

Entretanto, não é exatamente isso que tem ocorrido. As manifestações
da criminalidade feminina vêm se perpetuando nos campos que aqui
chamamos de tradicionais – alguns deles abordados no tópico anterior.
Mas em outros, elas se apresentam como uma verdadeira novidade.
Delitos como roubo e seqüestro sempre estiveram associados ao perfil
masculino, porque bastante violentos, praticados em bandos e, não raro,
exigem o uso de força física. No entanto, são crescentes os números de
casos judiciais desses crimes envolvendo mulheres. As estatísticas
prisionais, judiciais e policiais corroboram essa nova perspectiva. Na visão
de Espinoza,

houve mudanças na conduta delitiva das mulheres.
Os crimes cometidos por elas não mais se encaixam nos
denominados ‘delitos femininos’ – infanticídio, aborto, homicídio
passional – pois se deu um incremento nos índices de condenação
por crimes de tráfico de entorpecentes, roubos, seqüestros,
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homicídios, entre outros (...) Portanto, a conduta delitiva que tem
mulheres como sujeito ativo adquiriu uma conotação desvinculada
da categoria de gênero para se alinhar no que pode se chamar
‘criminalidade de pobreza’.10

Na pesquisa da autora, 5,8% das mulheres detentas eram
analfabetas e a grande maioria, o equivalente a 76,6% possuíam apenas
o Ensino Fundamental. E muito embora 80% delas estivessem empregadas
antes do encarceramento11, suas atividades se limitavam ao setor terciário,
com destaque para o trabalho de empregada doméstica, e por conseguinte,
auferindo baixos salários. Por isso, acrescentam Frinhani e Souza que
“as dificuldades socioeconômicas podem estar relacionadas a
questões afetivas”12. Afinal, estariam conjugados aí a necessidade de
criar os filhos13, a tentativa de preservação dos vínculos familiares e o
desejo de satisfazer alguém que se ama. Em estudos no ambiente prisional,
detentas entrevistadas costumam relatar a participação de homens em
algum momento do episódio criminógeno, sendo ele responsável direto
ou indireto por seu envolvimento com a criminalidade e, afinal, seu
encarceramento. Em resumo, ainda nesse ponto a criminalidade feminina
se distingue da masculina: a mulher comete crimes movida basicamente
por sentimentos íntimos, mesmo que isso porventura venha atrelado à
sua situação sócio-econômica.

Esse novo contexto corresponde a algo que poderia ser denominado
de “igualdade na criminalidade”, isto é, homens e mulheres, em situações
alheias à temática de gênero, apresentariam participação assemelhada
num horizonte mais amplo de fenômenos criminológicos, sejam eles
violentos ou não. A palavra-chave dessa mudança de eixo na criminalidade
feminina residiria, portanto, no status sócio-econômico da mulher na
sociedade atual, o que pode estar relacionado com as pequenas revoluções
descritas no primeiro parágrafo deste capítulo.

 �� .������������2����� ��� %�����������

Mesmo a forma de se fazer prostituição vem se alterando ao longo
do tempo. O fato é que as antigas “madames” deram lugar aos books

10 Espinoza, op.cit., p.126-7.
11 A realidade prisional masculina é diametralmente oposta: a grande maioria é formada de

desempregados.
12 Frinhani e Souza, op. cit., p.72.
13 Um elevado índice de presidiárias, embora sem vínculos matrimoniais sólidos, já têm um

ou mais filhos, o que também sugere um retrato de deficiência das políticas públicas de
controle de natalidade.
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divulgados através da internet. A polícia não mais exerce uma atividade de
controle repressivo e inibidor, a não ser em situações mais extremadas, como
a exploração sexual de crianças e adolescentes. Não havia notícias de
prostituição masculina. Mas aqui se observa um processo invertido de
equalização: o homem vem ocupando mais espaço na atividade de prostituição.

As agora chamadas “garotas de programa” tendem a não se expor
nas ruas por absoluta desnecessidade. A mídia eletrônica é suficiente
para a oferta de sexo. Tampouco pode-se dizer que o seu perfil
socioeconômico se restringe às classes mais baixas. Há, no fundo, apenas
um eufemismo terminológico. Elas podem se apresentar como
“acompanhantes de executivos” ou simplesmente “modelos”, com
instrução em línguas, informática etc. Com a renda auferida na
prostituição, algumas conseguem financiar curso superior, viagens e até
imóveis próprios.

 � �����1���

Um outro indicativo de mudanças, ao menos no plano jurídico, é o
fenômeno do adultério. No antigo Código Penal do Império, de 1890, nos
termos de seu art. 279, punia-se o adultério cometido pela mulher com
pena de um a três anos de prisão, enquanto que o homem só seria punido
se mantivesse “uma concubina teúda e manteúda”, ou como explica
Fausto, “só quando convertesse o adultério em um estado permanente
concomitante com o estado conjugal”14. Historicamente, o adultério
era tipificado como crime visando a preservação do lar conjugal, com
conteúdo muito mais repressor junto às mulheres, dado o papel social
tradicional cujo desempenho lhe era exigido. Eis o real objetivo da tutela
penal neste caso: coibir a relação extraconjugal da mulher, a fim de manter
uma certa posição da família. Mas a figura típica do adultério sofreu
aquilo que a doutrina chama de abolitio criminis. O crime então previsto
no art.240 do atual Código Penal foi totalmente revogado pela Lei
n.º11.106/200515. Isso seria um indicativo, ainda que tardio e de modo
indireto, do reconhecimento de uma maior emancipação feminina no
exercício de suas liberdades sexuais. E numa outra análise possível, a
visualização de que a impunidade do homem no adultério deveria ser

14 Fausto, op. cit., p.82.
15 A mesma lei suprimiu o termo “mulher honesta”, conceito anacrônico e evidentemente

machista, de outros dispositivos do Código Penal.
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estendida à mulher, e dessa maneira, não fazia mais sentido que ela fosse
responsabilizada penalmente por essa conduta, ou seja, pudesse ser
considerada uma criminosa16. Permanece, sem embargo, a reprovação
moral do adultério, ainda com conseqüências sociais mais graves para a
mulher.

Em suma, aqui também se constata o que se está chamando de
“tendência de igualdade”. Se desde muito tempo o adultério masculino
era abrangentemente tolerado, isso se estendeu ao feminino no aspecto
normativo.

 �" ,�9������� ����%����� � �:
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Provavelmente o impacto mais importante desse processo de mudança
se dá no tráfico de entorpecentes. De fato, com o passar dos anos, é
cada vez maior a presença da mulher nas estatísticas dessa modalidade
criminosa. Pesquisas demonstram que seu envolvimento decorre
geralmente de ligações amorosas com homens traficantes. As mulheres
são encontradas em posições subalternas nos esquemas de tráfico, como
os de “avião” e “mula”, o que facilita sua prisão pela polícia e, por
conseqüência, sua inserção no sistema de justiça criminal.

No já citado estudo de Espinoza, constatou-se que o significativo
número de 40,2% do universo de detentas do estabelecimento visitado
foram condenadas ou figuram como rés em processos por tráfico de
entorpecentes. No Brasil, segundo o Ministério da Justiça, há 4451
mulheres detidas por tráfico de entorpecentes, e outras 186 por tráfico
internacional. Para efeito comparativo, são 30001 e 1355 homens,
respectivamente. Nas entrevistas, as mulheres ressaltam que seu
envolvimento com o tráfico se devia aos relacionamentos amorosos e à
facilidade de obtenção de dinheiro. Como já se evidenciou, o tráfico de
entorpecentes implica uma organização da atividade do tipo empresarial,
na qual a mulher se insere como mão-de-obra que conta com certos
atrativos: rendimentos consideráveis, menor suspeição junto às polícias,
maior interação com a comunidade, dentre outros. Enfim, tem-se aqui
um exemplo claro da reunião dos elementos pessoais da mulher –
em consonância parcial com a criminologia tradicional – com fatores
socioeconômicos.

16 O delito de adultério era de ação penal exclusivamente privada, ou seja, somente o
cônjuge vitimizado poderia mover uma ação penal contra o autor do crime. No caso dos
homens, lembrando o contexto social atual, certamente isso também contribuiu para sua
recente descriminalização.
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Também nos crimes de seqüestro, há indicativos de crescente
participação de mulheres nas quadrilhas, mas ainda com atribuições
acessórias, como vigília, alimentação no cativeiro, contato com a família
etc. No sistema prisional brasileiro, contam-se hoje aproximadamente 72
mulheres detidas por envolvimento com esse tipo de infração.

 �$ �����7������������������������������

Mas apesar da mudança de perfil da criminalidade feminina, no âmbito
do sistema de justiça criminal, a presença da mulher, em termos numéricos,
não se modificou de maneira substancial. Esclarece Musumeci:

No início do século XX, acreditava-se que as mulheres cometiam
menos crimes do que os homens por estarem confinadas ao espaço
doméstico, longe do mundo do trabalho e das tentações das ruas,
prevendo-se que sua participação cada vez maior na esfera pública
corresponderia a um aumento expressivo da criminalidade
feminina. Mas, ao contrário dessas previsões, as mulheres
continuam tendo hoje uma participação muito pequena nas
estatísticas criminais e prisionais, mesmo depois de terem ocupado
o espaço público e vencido as supostas barreiras protetoras do
mundo privado. Apesar de estarem integradas ao mercado de
trabalho tanto quanto os homens (embora com menores salários)
e de terem-se tornado razoavelmente independentes, econômica
e socialmente, o percentual de presas permanece praticamente o
mesmo ao longo de todo o século XX.17

É possível cogitar alguns fatores que possam estar influenciando essa
permanência das taxas de prisionalização feminina. Eles giram em torno
da tendência cultural de abrandamento do tratamento dispensado à mulher
no sistema de justiça criminal e da pouca relevância da participação da
mulher nos atos criminosos mais violentos (roubos e seqüestros).
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Embora não exista um documento específico, na perspectiva dos
Direitos Humanos, os textos reconhecem a necessidade de tratamento
privilegiado à mulher reconhecida oficialmente como criminosa, tendo
em vista as peculiaridades da própria condição feminina. Nesse sentido,
a gravidez é condição da mulher especialmente protegida.

16 Musumeci. Mulher e Violência no Sistema de Justiça Criminal, p.3.
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A Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, por exemplo,
proíbe a imposição de pena de morte a mulheres em estado de gravidez
(art.4º). Assinale-se que a pena de morte, por si só, é repudiada.

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência Contra a Mulher18 declara que toda mulher tem direito ao
reconhecimento, gozo, exercício e proteção de todos os direitos humanos
e às liberdades consagradas pelos instrumentos regionais e internacionais
sobre direitos humanos. Estes direitos compreendem, entre outros:
a) o direito a que se respeite sua vida; b) o direito a que se respeite sua
integridade física, psíquica e moral; c) o direito à liberdade e à segurança
pessoais; d) o direito a não ser submetida a torturas; e) o direito a que se
refere a dignidade inerente a sua pessoa e que se proteja sua família;
f) o direito à igualdade de proteção perante a lei e da lei; g) o direito a um
recurso simples e rápido diante dos tribunais competentes, que a ampare
contra atos que violem seus direitos; h) o direito à liberdade de
associação; i) o direito à liberdade de professar a religião e as próprias
crenças, de acordo com a lei;  j) o direito de ter igualdade de acesso às
funções públicas de seu país e a participar nos assuntos públicos, incluindo
a tomada de decisões (art.4º).

No mesmo texto, é dito que os Estados-partes concordam em adotar,
em forma progressiva, medidas específicas, inclusive programas para
fomentar o conhecimento e a observância do direito da mulher a uma
vida livre de violência, a que se respeitem e protejam seus direitos humanos,
e; modificar os padrões socioculturais de conduta de homens e mulheres,
incluindo a construção de programas de educação formais e não-formais
apropriados a todo nível do processo educativo, para contrabalançar
preconceitos e costumes e todo outro tipo de práticas que se baseiem na
premissa da inferioridade ou superioridade de qualquer dos gêneros ou
nos papéis estereotipados para o homem e a mulher ou legitimam ou
exarcebam a violência contra a mulher (art.8º).

17 Também conhecida como “Convenção de Belém do Pará”, adotada pela Assembléia Geral
da Organização dos Estados Americanos em 6 de junho de 1994 e ratificada pelo Brasil em
27 de novembro de 1995.

�
��
��
��������
�
����������'������������	��������



���

DIÁLOGO JURÍDICO

Quanto ao sistema prisional, a Lei n.º7.210/84 (lei de execução penal)
determina que a penitenciária de mulheres poderá ser dotada de seção
para gestante e parturiente e de creche com a finalidade de assistir ao
menor desamparado cuja responsável esteja presa (art.89), bem como
todos os estabelecimentos penais serão dotados de berçário, onde as
condenadas possam amamentar seus filhos (art.83, 2º). Diz ainda que
somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em
residência particular quando se tratar, dentre outros casos, de condenada
com filho menor ou deficiente físico ou mental e condenada gestante
(art.117, incisos III e IV).

!� >����,�@��

A mudança observada na criminalidade feminina é sobretudo
qualitativa, e não quantitativa. E o eixo dessa mudança se sustenta na
recorrente presença da mulher nos crimes relacionados ao tráfico ilícito
de entorpecentes.

É preciso superar de uma vez por todas a visão da criminologia
positivista, de que a mulher é alguém que apresenta características
pessoais de tendências favoráveis ao crime. Embora seja constatada a
permanência dos elementos biológicos na constituição da delinqüência
feminina, o perfil dessa criminalidade ganhou novos contornos. No plano
teórico, um caminho que se abre para essa necessária superação é o da
efetivação dos Direitos Humanos.

Desse modo, é extremamente discutível e duvidosa a tese de que
fatores biológicos e até morfológicos são determinantes na criminalidade
feminina, como pensam correntes criminológicas tradicionais. Fatores
socioeconômicos costumeiramente associados à criminalidade urbana,
como a falta de instrução, desemprego e faixa de renda baixa estão cada
vez mais presentes nos dados estatísticos dos crimes perpetrados por
mulheres.

O crime feminino tem abandonado o estereótipo do homicídio passional,
com forte conteúdo de amor ou ciúme, já que é cada vez maior a presença
da mulher em outros delitos violentos, como roubos, seguidos ou não de
morte, e seqüestros.
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A participação cada vez mais ativa da mulher na vida social,
e especialmente no mercado de trabalho, embora venha repercutindo
nos mais variados setores da vida coletiva e promovendo novos contornos
às relações de gênero, não se refletiu, por ora, em números absolutos, no
imaginado incremento dos índices de participação da mulher na
criminalidade geral, ao menos no que é possível detectar através da
população do sistema prisional.

Os dados estatísticos de diversas pesquisas e também do Ministério
da Justiça, no tocante ao sistema prisional brasileiro, apontam que a
presença da mulher na última etapa do sistema de justiça criminal continua
de menor repercussão. Porém, o perfil da mulher encarcerada, no que
se refere aos delitos responsáveis por sua colocação intramuros, se alterou
bastante, ante a marcante influência dos delitos relacionados a
entorpecentes (tráfico, associação para o tráfico etc.) e também de crimes
interpessoais violentos (homicídio, seqüestro, roubo etc.).
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo discutir a controvérsia
existente quanto a interpretação dos artigos 253 e 254 do Código Brasileiro
de Justiça Desportiva. Durante o estudo serão abordados os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade e o papel decisivo que exercem
na interpretação dos mencionados dispositivos, bem como na aplicação
das penalidades que lhe são inerentes.
Sumário: 1. Introdução – 2. Agressão ou Jogada Violenta? Aspectos
polêmicos – 3. O princípio da razoabilidade na interpretação dos artigos
253 e 254 do CBJD – 4. O princípio da proporcionalidade e a aplicação
das penalidades – 5. Conclusão.
Palavras-chave: Jogada violenta; Racionalidade; Senso comum;
Proporcionalidade e sopesamento.
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O advento do Código Brasileiro de Justiça Desportiva tem suscitado
muitas controvérsias não somente na seara do Direito, mas em todo
segmento esportivo, causando um inevitável frisson entre clubes, imprensa
e torcedores. A aplicação de severas multas, a disputa de partidas com
portões fechados e a perda do mando de campo são medidas que têm
sido alvo de contundentes críticas, motivo pelo qual o novo Código tem
sido bastante contestado.

Tais polêmicas são facilmente perceptíveis, pois os meios de
comunicação vêm diuturnamente noticiando e questionando os acertos e
desacertos destas medidas, transformando o CBDJ numa legislação
indesejável, fadada ao fracasso e com sérias deficiências que dificultam
a melhor aplicação do Direito no caso concreto.

1 Procurador da Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação
Cearense de Futebol de Salão e membro da Comissão de Legislação Esportiva e Direito do
Desporto da OAB/CE



���

DIÁLOGO JURÍDICO

As questões que serão objeto desta breve análise fazem parte da
rotina das Comissões disciplinares e das instâncias superiores da Justiça
Desportiva, questões que não chegam ao conhecimento da opinião pública,
ficando restritas ao entendimento dos Tribunais e dos operadores do
Direito Desportivo. As divergências giram em torno da caracterização
da figura típica prevista no art 253 (agressão física) e a sua diferenciação
da jogada violenta, disciplinada no art 254. A discussão vem gerando
muitas polêmicas, bem como tem sido pautada em argumentos pouco
convincentes e em critérios bastante questionáveis.

Há quem sustente que a caracterização da agressão repousa sobre a
constatação de dois requisitos: 1) que tenha acontecido fora da disputa
de bola; 2) que o agredido tenha sofrido uma lesão. Muitos julgadores
têm pautado suas decisões a partir da observância desses dois fatores
condicionantes. Durante este trabalho serão abordados esses dois critérios,
quando se tentará demonstrar as deficiências que reúnem, a falibilidade
de sua observância, e ainda a importância dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade na interpretação e aplicação dos dispositivos
mencionados.
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Conforme se adiantou no intróito destas linhas, a interpretação dos
arts 253 e 254 do CBJD não tem sido tarefa das mais fáceis e, não raro,
têm causado muitas discussões acerca da caracterização dessas duas
condutas. Casos em que atletas aos disputarem a posse de bola praticam
ato característico de agressão acabam por serem enquadrados na figura
típica prevista no artigo 254, que dispõe da seguinte forma: “Art. 254.
Praticar jogada violenta. PENA: suspensão de 2 (duas) a 6 (seis) partidas,
provas ou equivalentes.”

Situações em que atletas valem-se de cotoveladas, tapas, socos etc.,
são consideradas jogadas violentas pelo simples fato da agressão ter
ocorrido no momento da disputa pela posse de bola. Atos característicos
de agressão transformam-se em jogada violenta a partir de critério não
expresso em lei, e o que é pior, que foge à qualquer pretensão de
racionalidade ou de razoabilidade.
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Para que o intérprete aplique a melhor exegese é imperioso que este
disponha de conceitos bem-definidos, que lhe sirvam de horizonte para a
sua interpretação. Daí a necessidade de definição do termo jogada. Esta
dispõe de um caráter utilitário, integrando o rol de condutas necessárias
ao desempenho regular de uma determinada modalidade esportiva e que
poderão ser consideradas lícitas ou ilícitas frente a observância de alguns
requisitos.

A jogada pode ser ilícita quando a sua prática aconteceu em momento
indevido ou em face da inobservância que algum requisito necessário à
caracterização de sua licitude. Numa perspectiva mais pedagógica,
destaquem-se dois exemplos bem simples: É permitido ao goleiro tocar
com as mãos na bola dentro de sua área de meta, sem que isto lhe
importe algum gravame, sendo, portanto, uma jogada lícita. Todavia, este
mesmo goleiro ao tocar com as mãos na bola fora da dita área, o mesmo
está cometendo uma infração. Note-se que nas duas situações é possível
visualizar o caráter utilitário da ação (defender a meta), muito embora o
preenchimento de um requisito seja fator diferencial para a sua licitude
(tocar a bola dentro dos limites da área de meta).

Outro exemplo bastante esclarecedor é o do “carrinho”. Este quando
aplicado de forma prudente, sem riscos à integridade física do adversário,
é considerado uma atitude lícita, permitida. Contudo, quando aplicado de
forma desmedida, com força excessiva, atingindo o adversário ou pondo
em risco a integridade física deste, tem-se uma atitude ilícita, uma infração.

Perceba-se que em ambas situações, as condutas descritas dispõem
de um caráter utilitário, podendo, portanto, serem consideradas jogadas.
Estas, no entanto, poderão assumir uma feição de licitude ou de ilicitude
caso não atendam a determinados requisitos.

Diante de um conceito mais preciso de jogada, torna-se menos
complexa a tarefa de definir o que seja uma agressão. O ato de agredir
é sempre doloso, ou seja, não se agride involuntariamente, circunstância
que não permite a modalidade culposa. A agressão quando praticada
tem como propósito único molestar a integridade física de outrem, não
havendo nenhum outro motivo além deste.
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A jogada, por sua vez, tem como objetivo realizar uma ação a princípio
lícita, mas que em razão da falta de observância de alguns requisitos,
seja por dolo ou culpa, transforma esta ação em ato ilícito, ao passo que
a agressão em nenhum momento assumirá uma feição de licitude, pois
não dispõe de caráter utilitário, sendo sempre reprovável e passível de
punição, visto que o seu único propósito é causar danos à integridade
física de outrem.

Outro fator deveras importante para uma distinção mais segura é a
visualização dos bens jurídicos que as normas visam proteger. A integridade
física do atleta é inconteste, sendo o principal bem a ser protegido.
Entretanto, dessa proteção pode haver outros desmembramentos, quando
seria possível enumerar outros bens jurídicos igualmente importantes,
tais como, a harmonia evento e a lealdade entre os participantes.

A prática esportiva seja ela profissional ou amadora, não pode se
frutar ao respeito de valores tão significativos. Numa época em que a
violência tem crescido de forma avassaladora, o esporte assume um
importante papel de instrumento de inclusão social e de cidadania.
Os atletas podem e devem servir como referenciais para seu público,
que em grande parte é constituído por jovens e crianças. O profissional,
mais do que qualquer outro deve ter consciência da importância de cultivar
valores de respeito por seus companheiros e pela sociedade. A justiça
desportiva, por sua vez, juntamente com as autoridades públicas, deve
zelar para que esses valores sejam preservados e expandidos.

As previsões normativas assumem uma maior amplitude em face da
observância destes valores, destas pautas éticas que implementam no
esporte a sua dimensão cidadã, sem que isto represente supressão de
sua dimensão competitiva. Assim, a busca pela diminuição e, quiçá, o fim
da violência no esporte passam pela preservação dos valores éticos e da
disciplina entre os participantes.
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Sem perder de vista a abordagem técnica, feita a distinção é possível
afirmar que uma agressão será sempre uma agressão, haja vista sua
própria natureza e dos fins a que visa atingir. Ora, como dito, a lei não
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estabelece critérios bem-definidos para que se proceda com tal distinção,
e mesmo que o fizesse não caberia àquela contrariar a natureza das
coisas. Na ausência de critérios explicitados em lei, cabe ao intérprete
utilizar-se de sua racionalidade, dentro de parâmetros razoáveis, que lhe
permitam uma interpretação lógica e aceitável.

Não é por acaso que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva aponta
o princípio da razoabilidade como um dos princípios que devem orientar
a interpretação de seus dispositivos (arts 2º, XIV e 283 do CBJD).
A interpretação da lei não pode fugir ao bom senso, a sensibilidade do
intérprete ao concretizar a norma deve revestir-se de um maior requinte
e afinação com as peculiaridades de cada caso. Agir com razoabilidade
é agir com racionalidade, não contrariando a natureza das coisas e o
senso comum. Nessa perspectiva, considerar como jogada violenta um
ato típico de agressão é o mesmo que contrariar a própria natureza das
coisas.

Na tentativa de otimizar a interpreteção dos dispositivos previstos
nos artigos 253 e 254, José Cácio Tavares da Silva faz a seguinte
diferenciação:

No mesmo passo, deve-se salientar que a infração aqui tipificada
não se confunde com a prática de jogada violenta, inserta no
art 254. A agressão, ao contrário daquela, não decorre do embate
desportivo normal ocorrido durante a partida, prova ou
equivalente. Nela, o dolo vai além, refoge da normalidade do lance
para alcançar uma finalidade outra do agente: a intenção mesma
de agredir, haja ou não o embate, seja ou não durante a competição,
pois ela pode ocorrer durante os preparativos, nos intervalos ou
após sua realização, desde que no mesmo ambiente, espacial e
temporal da disputa.

A jogada violenta, por seu turno, se caracteriza especificamente
na disputa direta do lance, quando o agente age intencionalmente
de forma despropositada e desproporcional, possibilitando a que
o adversário venha a ser lesionado por conta daquela atitude.2

2 SILVA, José Cácio Tavares da. Código Brasileiro de Justiça Desportiva: comentários
e legislação: Brasília. Ministério do Esporte. 2004. p.115.
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Ao definir agressão, o autor enfatiza a intenção de agredir, bem como
a possibilidade de ocorrer em qualquer momento, desde que no mesmo
ambiente, espacial e temporal da disputa. Diante de tal constatação,
pergunta-se: Por qual razão o atleta não poderia se valer de uma disputa
de bola para agredir o seu adversário? Tal hipótese é perfeitamente
possível, haja vista o intento ardil do agressor em tentar camuflar a
infração, ludibriando o árbitro ao simular uma jogada normal, quando na
verdade o seu objetivo maior era agredir.

Há momentos em que o jogador tem como único propósito molestar
a integridade física de seu rival, ficando a disputa de bola em segundo
plano. Não raro, atletas aproveitam-se de situações de disputa para
praticar o revide, configurando aquilo que o autor em comento classifica
como “a intenção mesma de agredir”. Assim, por qual razão classificar
como jogada violenta uma atitude na qual é nítida a intenção de agredir,
mesmo que venha acontecer durante uma disputa de bola? Na jogada
violenta existe a intenção de disputar a posse de bola, ocorrendo, pois,
um excesso na força implementada na disputa, uma atitude
desproporcional.

Na agressão a intenção é uma só: agredir. Na jogada violenta, por
sua vez, há o intento de vencer a disputa pela bola, o que faz com que
muitas vezes o atleta use de força excessiva. É possível também a jogada
violenta dolosa, esta acontece com o propósito de impedir que o atleta
progrida no lance, obstando uma situação de perigo em favor do adversário.
Nesta o intento é de impedir o êxito da jogada adversária, enquanto na
agressão a intenção é apenas de causar dano à integridade física.

Desse modo, o argumento sustentado pelo autor ainda não é o melhor,
pois o critério sobre o qual repousa não é dos mais razoáveis, haja vista
as possibilidades acima destacadas. Quando a lei estabelece uma rigorosa
penalidade para os casos de agressão, fica evidente o propósito do autor
em coibir a violência deliberada, premeditada, atitudes que fogem por
completo a qualquer pretensão de disputa, que substitui o sentimento de
competição por objetivos pouco nobres. Por outro lado, atribui-se
penalidade de menor gravame à jogada violenta, visto que nela é possível
cogitar a intenção do atleta em disputar a jogada, ainda que não o faça
da melhor maneira, ou da menos danosa. A jogada violenta pode em
algumas hipóteses não ser desleal, enquanto a agressão é sempre desleal.
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Mais uma vez, vale ressaltar que, haja a vista a lei não descrever o
que de fato seja uma jogada violenta, resta ao intérprete utilizar-se critérios
de racionalidade durante o ato de interpretação da norma. Se a intenção
é a de agredir, que diferença faz o momento em que ocorra? O próprio
autor é enfático nesse sentido quando elenca todas aquelas possibilidades.

Igualmente passível de questionamentos é o argumento que sustenta
a necessidade de verificação de lesão para que se tenha configurado a
agressão. Como ponto de partida para análise do presente argumento,
urge destacar a redação do art 253, que dispõe o seguinte:

Art. 253. Praticar agressão física contra o árbitro ou seus auxiliares,
ou contra qualquer outro participante do evento desportivo:

PENA: suspensão de 120 (cento e vinte) a 540 (quinhentos e
quarenta) dias.

§ 1o. – Se da agressão resultar lesão corporal grave, mas que não
importe no afastamento do agredido, a pena será de suspensão
de 240 (duzentos e quarenta) a 720 (setecentos e vinte) dias.

§ 2o. – Se ultrapassado o prazo de suspensão fixado pelo Órgão
Judicante, na forma do parágrafo anterior, e o atleta agredido
permanecer impossibilitado da prática da atividade por força da
agressão sofrida, continuará o agressor suspenso até a total
recuperação do agredido.

A redação do artigo em epígrafe não faz qualquer tipo de menção a
tal necessidade, apenas faz do grau de gravidade da lesão uma
circunstância agravante. A caracterização da lesão não compõe uma
das elementares do tipo, motivo pelo qual o argumento é insubsistente.
Mais uma vez, destaque-se a doutrina de José Cácio Tavares da Silva
que assevera:

A infração se caracteriza quando há ofensa à integridade física do
árbitro, auxiliares ou qualquer outro participante de competição
desportiva, notadamente o atleta.O dispositivo prevê penas
diferenciadas para a agressão física, de acordo com as
conseqüências ou resultado da infração. A extensão desse
resultado será definida pelo órgão judicante, à vista dos elementos
dispostos. Se for grave a lesão corporal resultante da agressão,
a pena de suspensão, que no primeiro momento compreende o
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período de 120 (cento e vinte) a 540 (quinhentos e quarenta) dias,
se agrava para o período de 240(duzentos e quarenta) a 720
(setecentos e vinte) dias; ultrapassado o prazo fixado na decisão
e permanecendo o atleta agredido impossibilitado de praticar,
formalmente, a sua modalidade, o atleta agressor continuará sob a
condição de suspenso até que o atleta agredido se recupere
integralmente para a prática desportiva.

O que deve ser ponderado nesses casos, é que a extensão da
gravidade da lesão deverá ser determinada em função de laudos
médicos e outros necessários à identificação inequívoca da relação
causal, inclusive no que se refere à permanência da mesma lesão
que impossibilite a prática desportiva.3

O texto da lei é claro e o ensinamento doutrinário acima só corrobora
a tese aqui defendida. A gravidade da lesão não faz parte das elementares
objetivas do tipo, sendo apenas uma circunstância agravante quando da
aplicação da pena. Assim, querer constituir a lesão como uma elementar
do tipo é alterar arbitrariamente o texto da lei. Não há, portanto, na
redação do artigo 253 a necessidade de lesão, mas apenas que ocorra a
agressão, sendo a lesão grave uma circunstância agravante, não podendo
ser considerada uma elementar do tipo.

Ainda que a princípio cause uma certa estranheza, a cusparada é
considerada agressão física em face da filosofia adotada pelo CBJD,
seja pela repulsa do ato em si, seja pelas eventuais conseqüências danosas
que possa causar à saúde do ofendido.4 O ato de cuspir contra alguém
denota uma maior vontade de ofender do que propriamente causar algum
tipo de lesão, muito embora não se descarte um possível dano contra a
saúde do ofendido.

A cusparada, via de regra, causa mais danos à honra, a dignidade do
indivíduo, do que a sua integridade corporal propriamente dita. Infere-se,
portanto, que a pretensão do legislador vai além de proteger esta última,
donde se denota a sua vontade de punir severamente atos notadamente
abjetos, que atentem contra a dignidade do atleta e cujo propósito imediato
seja o de agredir.

3 Id. ibid., 2004, p. 115.
4 Marcilio César Ramos Krieger, op. cit., 2004.
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A razoabilidade, mais uma vez, faz-se necessária na interpretação
do dispositivo em comento, pois não seria razoável acrescentar à lei, de
forma arbitrária e contrariando sua literalidade, um critério que o seu
próprio texto não prevê. Da mesma forma, é imprescindível a observância
do caráter teleológico das normas e a sua relação com o contexto no
qual estão inseridas, buscando as interpretações que mais satisfaçam os
fins pretendidos pelo Código.
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A relação entre o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade é
bastante estreita, havendo quem não faça distinção entre eles.
O Supremo Tribunal Federal não tem feito qualquer diferenciação entre
estes dois princípios, quando o princípio da razoabilidade estaria embutido
no devido processo legal. Segundo o STF, o devido processo legal não
consiste apenas na previsão legal dos atos processuais, ou seja, que estes
estejam todos previstos em lei, mas que, além disso, esses atos sejam
razoáveis, que regulem devidamente e racionalmente o processo.5

Celso Antonio Bandeira de Melo afirma que o princípio da
proporcionalidade não é senão faceta do princípio da razoabilidade.(p.99)
Nesse sentido, o autor complementa o seu pensamento ao afirmar o seguinte:

Logo, o plus, o excesso acaso existente, não milita em benefício
de ninguém.  Representa, portanto, apenas um agravo aos direitos
de cada qual. Percebe-se, então, que as medidas desproporcionais
ao resultado legitimamente alvejável são, desde logo, condutas
ilógicas e incongruentes...

...Ora, já se viu que a inadequação à finalidade da lei é inadequação
à própria lei. Donde, atos desproporcionais são ilegais e, por isso,
fulmináveis pelo Poder Judiciário, que sendo provocado, deverá
invalidá-los quando impossível anular unicamente a demasia, o
excesso detectado.6

5 SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Processo tributário. São Paulo: Atlas, 2004.
6 MELO, Celso Antonio Bandeira de. Direito – Curso de Direito Administrativo. 19.

ed.  São Paulo: Malheiros, p. 99.
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O princípio da razoabilidade busca promover ações em que haja a
prevalência do bom senso, medidas racionais, coerentes, que evitem o
absurdo e que não atentem contra a lógica. Já a proporcionalidade,
conforme a visão de Bandeira de Melo, visa coibir o excesso, o abuso,
buscando uma adequação entre meios e fins.

É bem verdade que o princípio da proporcionalidade se presta a um
papel de ponderação, de buscar os meios mais adequados à realização
do fim pretendido (adequação), de verificar se os meios escolhidos além
de adequados são os menos danosos (exigibilidade) e, por último, visando
a máxima realização dos valores em conflito no caso concreto, sem que
a realização de um não venha resultar na supressão total do outro
(proporcionalidade em sentido estrito).

Não há dúvidas que os princípios em questão são de alta relevância
na aplicação das normas, visto que a partir deles é possível evitar
interpretações esdrúxulas, incompatíveis com a racionalidade e o senso
comum, bem como evitam-se excessos, exageros que comprometem a
decisão final. Durante este estudo, é possível perceber a importância da
razoabilidade no momento da interpretação de cada artigo, permitindo
uma exegese mais qualificada e coerente.

Já a proporcionalidade, ou melhor, o princípio da proporcionalidade
mostrará toda sua importância na aplicação das penalidades, quando será
fator decisivo na prevenção de sentenças exorbitantes. Muito embora o
Código Brasileiro de Justiça Desportiva estabeleça critérios objetivos para
aplicação de penalidades, nomeando circunstâncias agravantes e
atenuantes, o quantum da pena será estabelecido conforme critério subjetivo
do julgador. Dispõe o artigo 181 do CBDJ: “Art. 181. Havendo agravantes
e atenuantes, a pena a ser aplicada será mensurada pelo julgador”.

É durante a aplicação da lei no caso concreto que o Princípio da
Proporcionalidade servirá de fator de ponderação no ato de quantificação
da pena. A previsão legal de circunstâncias agravantes e atenuantes
facilita a tarefa do julgador, o que não significa que o problema esteja
solucionado. A subjetividade do intérprete deverá submeter-se a um
determinado controle, estando a decisão sujeita à observância destes
princípios (razoabilidade e proporcionalidade). O artigo 181 confere uma
margem de discricionariedade ao julgador na quantificação da pena, o
que não o faz livre para desobedecer aos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.
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As infrações previstas nos artigos 253 e 254 do CBJD dispõem de
penalidades bem diferentes. Enquanto na primeira a pena é estabelecida
em dias (120 a 540), a segunda está disposta em partidas, provas ou
equivalentes (2 a 6). Diante das variações que poderão haver durante o
ato de quantificação da pena, a proporcionalidade assumirá sua condição
de fator de ponderação, permitindo ao julgador um melhor sopesamento
das circunstâncias e peculiaridades do caso, considerando os fatores
objetivos previstos em lei (ex: agravantes, atenuantes) e outros não
expressos no texto legal, observáveis a partir de uma visão
teleológico-finalística.

Fator de extrema importância é a condição individual do atleta,
devendo o julgador observar se está diante de um profissional ou de um
amador. Tal observância é deveras significativa não só pelo benefício
que a lei confere ao atleta amador (art 182 do CBJD), mas em razão da
previsão constitucional contida no art 217, III, da CF/88 e do respeito
que se deve a valores que transcendem a literalidade das codificações.
Enquanto o primeiro faz do esporte a sua profissão, o segundo poderá
fazer da prática esportiva um instrumento de inclusão social e cidadania,
de preparação para uma futura vida profissional e, é claro, de lazer.

Portanto, a observância de fatores desta natureza representam uma
forma de racionalização da aplicação da pena, pois se está diante de
duas realidades bem distintas, com significados e repercussões bem
diferentes, mas que são igualmente importantes. Para ser mais claro,
poderíamos citar o exemplo de um atleta amador que faz parte de um
projeto que retira jovens das ruas e os integram ao esporte. Aplicar uma
pena desproporcional e irracional, que firam de morte os princípios aqui
defendidos, poderá implicar na volta deste jovens às ruas, fazendo
sucumbir o êxito do projeto.

Já o profissional, este mais do que qualquer outro deve estar consciente
da sua conduta como atleta. Como tal, deve agir com dignidade,
responsabilidade e honradez, respeitando seus companheiros de profissão
e todos aqueles que de alguma forma concorrem para a realização do
desporto.
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Exalte-se, mais uma vez, a estreita relação entre os princípios em
estudo, visto que a sentença que assume feições desproporcionais
fatalmente estará contrariando o bom senso, ou seja, tornando-se uma
decisão desarrazoada ou irracional. Assim, a desproporcionalidade poderá
figurar como um sinal de incoerência, de falta de razoabilidade, enquanto
a falta de razoabilidade na interpretação da lei, ou seja, na adequação da
conduta praticada ao tipo penal pertinente, poderá deflagrar uma sentença
desproporcional, posto que as penalidades previstas em ambas disposições
são bastante díspares, quando um erro de enquadramento poderá resultar
numa sentença excessivamente injusta.

Por fim, além de todas essas cautelas que deve seguir o julgador, é
imprescindível que este tenha em vista não só o atleta em sua
individualidade, mas todo o contexto em que o mesmo está inserido, a
realidade da qual faz parte. A complexidade das relações sociais e as
peculiaridades que lhe são inerentes não podem ser desconsideradas na
aplicação da lei. Interpretações silogísticas e dedutivistas já não
acompanham a dinâmica dos fatos sociais, carecendo o ato de
interpretação uma maior aproximação das singularidades de cada caso
que se apresenta.

O Brasil é um país de dimensões continentais onde há uma enorme
diversidade, racial, cultural, étnica, religiosa, com regiões mais ou menos
desenvolvidas do que outras e um enorme abismo social entre pobres e
ricos. Todos estes fatores também repercutem diretamente no esporte, o
que aumenta ainda mais a necessidade de julgadores sensíveis a essas
contradições. Se por um lado se deve fazer valer a disciplina, por outro
se deve respeitar a dignidade humana, esta que não se confunde com
impunidade ou benevolência com os infratores.

O engrandecimento do desporto brasileiro também está nas mãos
dos órgãos da Justiça Desportiva e de seus julgadores, razão pela qual a
sensibilidade social, ética e o conhecimento jurídico são as mais
importantes qualificações que o julgador deve reunir, haja vista o
formalismo exacerbado e o “fetichismo legal” já estarem de todo
superados, não mais encontrando lugar na concepção moderna de Estado
Democrático de Direito que dispõe de uma inegável dimensão valorativa,
a qual interpretação filológica e formalista é incapaz de atender.
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A aplicação da lei requer uma clara distinção entre conceitos, pois
eles propiciam ao intérprete uma maior segurança no momento de sua
concretização, motivo pelo qual buscou-se uma distinção mais precisa e
racional das previsões legais contidas nos artigos 253 e 254 do Código
Brasileiro de Justiça Desportiva, que disciplinam, respectivamente,
agressão e jogada violenta.

A noção de agressão que se quis estabelecer neste estudo foi a de
que, esta se distingue da jogada violenta por não dispor de um caráter
utilitário, não podendo em momento algum ser considerada como conduta
lícita, sendo em qualquer circunstância passível de punição. A análise de
elemento subjetivo também ganha importância, visto que a agressão é
sempre dolosa, por isso mais grave, enquanto a jogada violenta comporta
as modalidades culposa e dolosa. Podendo ser causada pelo excesso de
força ou pela imprudência (culposa), ou pela vontade do agente em impedir
a progressão de uma jogada que represente algum perigo contra a sua
meta (dolosa).

É bem verdade que seria demasiado ingênuo pensar que a jogada
violenta não possa ser praticada com a finalidade de machucar. Não se
pode descartar a hipótese da jogada violenta dolosa, sem qualquer
pretensão de disputa, que visa apenas o dano físico. Também é verdadeiro
afirmar que a pena estabelecida para a jogada violenta comporta graus
de intensidade, variando de duas a seis partidas, o que em nada obsta a
aplicação da pena máxima de acordo com as peculiaridades de cada
caso, possibilitando a imputação de um maior gravame aos casos em que
for visível a intenção do agente em causar o dano físico.

Muitos são os casos de atletas que tiveram suas carreiras
interrompidas em decorrência de jogadas violentas que, antes de tudo,
buscavam molestar, danificar a integridade física de outrem. Assim
poder-se-ia pensar numa forma qualificada para a jogada violenta, tomando
como referencial o dispositivo do art 253, que prevê circunstâncias
agravantes para o caso de lesão grave.

Por último, destaque-se a importância dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade na interpretação dos dispositivos legais em estudo,
bem como na aplicação e quantificação das penalidades no caso concreto.
Evita-se, ou pelo menos, diminui-se a possibilidade de decisões irracionais
e abusivas, figurando como fatores de racionalidade e ponderação.
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Resumo: O artigo analisa a inconstitucionalidade do art. 19-A da lei
8.036/90, que dispõe sobre a obrigação de recolhimento de FGTS nas
hipóteses de contratação pelo Poder Público sem a observância da prévia
aprovação em certame público de provas ou de provas e títulos. O texto
também analisa a jurisprudência sedimentada no Tribunal Superior do
Trabalho (Súmula 363) a respeito da matéria.
Sumário: 1. A evolução da interpretação constitucional quanto aos efeitos
das contratações irregulares realizadas pelo Poder Público –
2. Da legislação infraconstitucional superveniente que garantiu a
percepção de FGTS nos casos de contratação nula –
3. Da inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90. Técnica da
ponderação de interesses. Prevalência do princípio do concurso público.
Observância do princípio constitucional implícito da proporcionalidade –
4. Conclusões.
Palavras-chave: Direito do Trabalho; FGTS; Contrato nulo; Súmula 363
do TST; Concurso Público – art. 19; A da Lei 8.036/90 – art. 37, II, § 2º,
da Constituição Federal; Proporcionalidade
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Em que pese ostentar a Constituição Federal, desde 05.10.88, o firme
propósito do Estado brasileiro de implementar, efetivamente, novos
princípios para a gestão da administração pública, dentre os quais o da
acessibilidade a cargos e empregos públicos pela via exclusiva do concurso
(art. 37, II), há que se reconhecer que o caminho a ser percorrido para
essa implementação tem se mostrado árduo.

1 Juiz do Trabalho da 21ª Região, Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do
Rio Grande do Norte e Professor de Direito Processual do Trabalho da Universidade
Federal da Paraíba.
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Não se trata de afirmar que a legislação constitucional em vigor é
avançada demais para um povo em certos aspectos ainda preso
culturalmente a um passado colonial, de sociedade estruturada por
estamentos sociais monárquicos e onde a coisa pública sempre foi vista
como instrumento de cooptação, distribuindo-se as funções públicas segundo
o prestígio dinástico ou de acordo com as conveniências dos baronatos.

O Direito Constitucional moderno já não vê a carta política de uma
nação apenas como o consectário de seus costumes e de suas tradições
políticas e jurídicas. A constituição de um povo não é simplesmente uma
‘tradução’ para o vernáculo dos seus princípios, crenças e práticas.
A moderna constituição é, sobretudo, uma estrutura de regras e princípios
a reger o futuro de uma sociedade: é uma constituição dirigente, para
usarmos a consagrada expressão de Canotilho.2

Por isso, consigna o constitucionalista português que mesmo as
ditas normas constitucionais programáticas não são simples promessas
políticas ou meros apelos ao legislador, juridicamente desprovidos de
qualquer vinculatividade (CANOTILHO, 2002, p. 1162). O que dizer
então da impositividade da regra do concurso como único meio
constitucionalmente permitido para o preenchimento de cargos e empregos
públicos efetivos?

Pois bem. Nada obstante a literalidade do disposto no mencionado
art. 37, II, da Constituição Federal3, a recente história da administração
pública brasileira, especialmente a que pôde ser captada pela Justiça do
Trabalho, revela que a sua observância tem sido freqüentemente relevada,
quando não simplesmente ignorado o princípio do concurso público.

2 “Em obra clássica sobre o assunto, Canotilho aponta a grande problemática em se definirem
os limites de uma constituição-dirigente, sendo núcleo principal de estudo ‘o que deve (e
pode) uma constituição ordenar aos órgãos legiferantes e o que deve (como e quando
deve) fazer o legislador para cumprir, de forma regular, adequada e oportuna, as imposições
constitucionais’, implantando os planos traçados pelo legislador constituinte originário,
em inter-relação com a realidade social” (MORAES, 2000:38).

3 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e, também ao seguinte:

...................................................
II. a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso

público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do
cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
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Proliferaram-se pelo país as contratações perpetradas ao arrepio da
Carta Republicana, estampando a arraigada prática da pessoalidade e
da conveniência política, que tanto tem marcado a formação do Estado
brasileiro. Pelas mais diversas regiões do país, viram-se entes da
Federação continuando a contratar novos servidores sem a prévia
realização de certame público.

O cenário, passados mais de 15 anos da promulgação da Constituição,
é verdade, tem melhorado bastante, especialmente pela ação dos
organismos de controle externo dos atos da administração pública, dentre
os quais o Ministério Público, os tribunais de contas e o próprio Poder
Judiciário, aspecto que tem contribuído para a rescisão dos contratos
irregulares e a realização de concursos públicos.

E quanto àqueles que procuraram a Justiça do Trabalho em busca de
indenização trabalhista relativamente a tais contratos declarados nulos?
Eis o aspecto pragmaticamente central do problema.

O Texto Constitucional apenas declara que a não observância do
princípio do concurso público implica em nulidade do ato e a punição da
autoridade responsável (art. 37, § 2º, CF), nenhuma alusão fazendo quanto
à natureza dos efeitos da declaração de tal nulidade.4

Encontrou-se, então, o Judiciário Trabalhista diante de um problema
definido por Canotilho como ‘problema político-constitucional’, cuja
solução demanda a chamada ‘aplicação judicial’ da constituição
(CANOTILHO, 2002, p. 22), que nada mais é que a fenomenologia da
justicialização da constituição, momento em que os juízes e tribunais são
chamados a interpretar a constituição, dando a determinado dispositivo
constitucional o sentido pragmático que se harmonize aos valores de seu
tempo.

A interpretação da nulidade prescrita no art. 37, § 2º da Constituição
Federal se constitui, seguramente, uma das mais relevantes notas da
jurisprudência trabalhista nos últimos anos.

Mas a formação dessa jurisprudência, a par dos desdobramentos de
sua fixação, foi significativamente marcada pelas múltiplas interpretações
dadas aos casos concretos pelos diversos Juízos e Tribunais do Trabalho,
inclusive o Tribunal Superior do Trabalho.

4 Neste sentido, assentou a 2ª Turma do STF (AGRAG 233.108-9, Rel. Min. Marco Aurélio,
01.06.99).
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Duas correntes se mostraram dissonantes logo nos primeiros anos
da nossa atual experiência constitucional. Uma primeira agasalhava a
teoria clássica das nulidades do contrato de trabalho, segundo a qual a
declaração da nulidade de um contrato de trabalho não poderia ostentar
efeitos retroativos, porquanto não é possível restituir a energia já
despendida pelo trabalhador.5 Para essa corrente, embora nulo o pacto
laboral – já que firmado sem a prévia aprovação em concurso público –,
fazia jus o trabalhador a todas as verbas decorrentes de uma rescisão
sem justa causa, inclusive as indenizações legais.

Uma outra, no entanto, defendia desfecho diferente, considerando a
força do contexto constitucional que prescrevia a nulidade. Para ela, a
norma cogente do art. 37, § 2º, da Constituição, não poderia admitir a
usual aplicação da teoria clássica, porquanto o interesse público se
sobrepunha na espécie, a proteger o princípio da acessibilidade, embora
que em detrimento das reparações legais próprias de uma rescisão
trabalhista. Nesta hipótese, a solução do caso concreto apenas observaria
o respeito ao pagamento da contraprestação pecuniária pelos serviços,
que efetivamente não podem ser revertidos ao trabalhador, vedando a
percepção de qualquer outra verba. Reconhecia-se, portanto, os efeitos
‘ex tunc’  da declaração da nulidade do pacto.

Essa última interpretação, mais consentânea com os propósitos
moralizadores desenhados pela Assembléia Constituinte para a
administração pública, prevaleceu no âmbito no Tribunal Superior do
Trabalho, como revela o seguinte precedente:

Contrato de trabalho. Pessoa jurídica de direito público. Nulidade.
Efeitos. Vínculo empregatício não caracterizado. Verbas rescisórias
indevidas. Violação do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

1. A nulidade decorrente do não atendimento dos pressupostos
previstos no art. 37, inciso II, da Constituição Federal produz efeitos
‘ex tunc’. Assim, o efeito primeiro da declaração de nulidade do
contrato de trabalho, formalizado com pessoa jurídica de direito
público fora dos parâmetros constitucionais é a inexistência do ato,
por vício de forma, já que praticado sem o implemento dos requisitos
que dispõem sobre a investidura em emprego ou cargo público.

5 A esse respeito, consultar: GOMES, Orlando et alli, 1990:136-7.
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2. A hipótese de contratação irregular para o exercício de emprego
público tem estreita identificação com a figura do funcionário de
fato, vinculada ao Direito Administrativo, ao qual é devido apenas
o pagamento dos salários, pois, formalizada esta modalidade de
prestação de serviços, não se tem por caracterizada a relação de
emprego.

3. Sem a configuração do vínculo empregatício, em face do efeito
‘ex tunc’ da declaração de nulidade da contratação, só se reconhece
o direito ao pagamento de salários pelos serviços prestados, nada
sendo devido a título de verbas rescisórias. Assim sendo, transgride
literalmente o texto do art. 37, inciso II, da Constituição Federal de
1988, decisão que declara a nulidade do contrato de trabalho pelo
não cumprimento do requisito do concurso público e, mesmo assim,
determina o pagamento de verbas rescisórias.

4. Embargos conhecidos e providos. (TST, ERR 92722/93, SBD1,
Redator para o acórdão Min. Francisco Fausto).

A consolidação desse entendimento, no âmbito do Tribunal Superior
do Trabalho, resultou na edição, em 19.09.2000, do enunciado n. 363 de
sua Súmula de Jurisprudência, com a seguinte redação:

CONTRATO NULO. EFEITOS. A contratação de servidor público,
após a Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em
concurso público, encontra óbice no seu art. 37, II e § 2º, somente
conferindo-lhe direito ao pagamento dos dias efetivamente
trabalhados segundo a contraprestação pactuada (Resolução
Administrativa n. 97/TST).

Através da Resolução nº 111, de 04.04.2002, resolveu o mesmo
Tribunal Superior do Trabalho alterar a redação do referido verbete,
apenas para destacar que o pagamento da contraprestação pactuada,
admitido na espécie de contratação irregular, deve observar o número de
horas trabalhadas e respeitar o valor do salário-mínimo/hora.
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Esse quadro não tardou a sofrer alteração. Com efeito, a Medida
Provisória n. 2.164-41, de 24.08.2001, ainda em vigor em razão do disposto
na Emenda Constitucional n. 32/2001, perpetrou, em seu art. 9º, alteração
na Lei de Regência do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
(Lei 8.036/90), acrescentado-lhe o art. 19-A, com a seguinte redação:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do
trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses
previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o
direito ao salário.

Parágrafo único. O saldo existente em conta vinculada, oriundo de
contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do caput,
que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador
a partir do mês de agosto de 2002 (NR).

Inovou-se, dessa forma, o ordenamento jurídico para se fixar regra
positiva e ampliativa de direitos devidos em caso de nulidade contratual,
em confronto, assim, com a jurisprudência até então consolidada sobre a
matéria.

Não se desconhece que a jurisprudência vinha até então admitindo,
ainda que de maneira não uniformizada ou sumulada, a liberação ao
trabalhador de depósitos do FGTS eventualmente recolhidos durante a
vigência de contratos de trabalho irregulares mantidos pelo Poder Público6,
hipótese de liberação que também restou consignada na Lei 8.036/90
após a edição da mesma Medida Provisória 2.164-41.7

6 Neste sentido, o seguinte aresto: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
LEVANTAMENTO DO SALDO DA CONTA VINCULADA. CONTRATO DE
TRABALHO NULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos casos em que o contrato
de trabalho foi declarado nulo judicialmente, o trabalhador tem direito ao levantamento
do saldo do FGTS, ainda que tal hipótese não esteja expressa na Lei nº 8.036/90.
2. In casu, a admissão do trabalhador em cargo público sem a realização de concurso se
configura de culpa recíproca, previsto no art. 20, I, da aludida lei, uma vez que a empregadora
contratou o agravado de forma irregular e este anuiu a tal situação. 3. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido” (STJ, AGRESP 267858-GO, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJU 25.11.2002).

7 A nova redação do art. 20, inciso II, da Lei 8.036/90 passou então a prever a movimentação
da conta do FGTS também em caso de “declaração de nulidade do contrato de trabalho
nas condições do art. 19-A”.
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O advento da Medida Provisória, no entanto, fez eclodir, ato contínuo,
uma nova orientação no âmbito da Justiça do Trabalho, mais especialmente
no Tribunal Superior do Trabalho, que passou a admitir, pois, um segundo
efeito quando da declaração de nulidade contratual. Além da
contraprestação pactuada, passou a Alta Corte Trabalhista a considerar
devidos, igualmente, os depósitos do FGTS, em observância ao que agora
dispõe a Lei 8.036/90, pelo introduzido art. 19-A, a ponto de implementar
nova alteração redacional ao texto do verbete n. 363 de sua Súmula, que,
desde a publicação da Resolução n. 121 (DJU 19.11.2003), passou a
ostentar a seguinte redação:

CONTRATO NULO. EFEITOS. NOVA REDAÇÃO. A contratação
de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em
concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º,
somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação
pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado
o salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.
(grifamos)

É plausível considerar que a mudança na jurisprudência consolidada
do TST levou em conta a literalidade do disposto no art. 19-A da Lei
8.036/90, bem como as decisões proferidas durante todo o ano de 2003
pela Corte, onde se reconheceu a validade de tal dispositivo. Vejamos o
que nos revela um dos precedentes:

AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO
DE CONCURSO. EFEITOS. SALDO DE SALÁRIOS, HORAS
EXTRAS E FGTS.

A contratação de servidor público após a Constituição
Federal de 1988, ressentindo-se do requisito da prévia aprovação
em concurso público para a investidura em emprego ou cargo
público, encontra óbice no art. 37, II e § 2º, do atual Texto
Constitucional, sendo nula de pleno direito, de sorte a não surtir
nenhum efeito trabalhista.

Assim, a decisão rescindenda, ao determinado o
pagamento de aviso prévio, férias proporcionais acrescidas do
terço constitucional, 13º salário proporcional, FGTS com multa e
multa do § 8º do art. 477 da CLT, contrariou frontalmente a norma
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do art. 37, § 2º da Constituição, com exceção do pagamento do
equivalente aos salários – na forma pactuada e respeitando-se o
mínimo legal – dos dias efetivamente trabalhados, como forma de
ressarcimento de sua força de trabalho dispensada, além das horas
extras e FGTS, pelo que se impõe a exclusão dos demais títulos.

Em relação às horas extras, impõe-se a manutenção do
decidido porque elas têm natureza contraprestativa do trabalho,
cuja valorização jurídico-social acha-se consagrada no art. 1º,
inciso IV, da Constituição, pelo que equivalem aos dias
efetivamente trabalhados, devendo, no entanto, ser remuneradas
de forma simples, em razão de o adicional se constituir um ‘plus’
salarial abrangido pela amplitude da nulidade.

A propósito do FGTS, não obstante a nulidade do contrato,
os princípios constitucionais em que se funda a própria República
Federal do Brasil, de respeito à dignidade da pessoa humana e
aos valores sociais do trabalho, impuseram ao TST, ao editar o
Enunciado 363, a conclusão de se garantir ao trabalhador
públicos direitos mínimos que o colocassem a salvo da condição
similar de escravo. Esses princípios, que levaram esta Corte a
abrandar as implicações provenientes doa nulidade do contrato
de trabalho no âmbito da Administração Pública, certamente
inspiraram a alteração imprimida à Lei 8.039/90 pelo art. 9º da
MP 2.164-41/2001, infirmando assim eventual pecha de
inconstitucionalidade. É bom salientar ainda que  a proibição do
efeito retrooperante remete ao direito adquirido, ao ato jurídico
perfeito e à coisa julgada, hipóteses indiscerníveis em relação à
aplicação da medida provisória aos contratos findos. Além disso,
não estando presentes nenhum dos obstáculos à incidência
imediata da medida provisória, verifica-se do novo art. 19-A da
Lei 8.036/90 ressalva de ser devido o depósito do FGTS quando
mantido o direito ao salário. Dela se pode concluir pela aplicação
‘incontinenti’ da inovação aos processos em curso e,
extensivamente, aos contratos de trabalho então findados, mesmo
porque o são sabidamente de trato sucessivo, e o FGTS foi
universalizado como regime jurídico único, conforme se infere
do art. 7º, incisos I e III da Constituição. Mas se o FGTS incide
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sobre a contraprestação paga ou devida ao trabalhador público,
carece ele do direito à multa de 40% sobre a conta vinculada.
Isso não tanto por sujeitar aos efeitos da nulidade do contrato de
trabalho, ou pela constatação de o ‘caput’ do art. 19-A da Lei
8.036/90 não o ter assegurado, mas também por conta do disposto
no parágrafo único da norma em pauta.

Recurso ordinário e remessa necessária parcialmente
providos. (TST, SBDI II, RXOFROAR 47-2002-000-17-00, Rel. Min.
Antonio José de Barros Levenhagen, DJU 10.10.2003). (grifamos)

Com a necessária vênia, não estamos em total acordo com as
conclusões da jurisprudência destacada, relativamente à
constitucionalidade do disposto no art. 19-A, embora comungamos com
a construção interpretativa delineada para justificar a posição do Judiciário
em mitigar os absolutos efeitos da nulidade prevista na Constituição para
o caso de contratação sem concurso público, garantindo-se apenas o
pagamento da contraprestação pelo trabalho realizado.
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Para apresentar melhor nossa discordância, devemos ressaltar que a
interpretação que se faz em torno dos efeitos da contratação irregular
pelo Poder Público tem em mira a tensão entre o princípio do concurso
público (art. 37, II, CF) e aqueles fundamentos descritos no art. 1º da
Constituição Federal, especialmente a dignidade da pessoa humana e os
valores sociais do trabalho (incisos III e IV).

Logo, o que temos é a necessidade de encontrar a solução para o
problema da constitucionalidade do art. 19-A contemplando pontual
desequilíbrio ou, mais tecnicamente, o conflito de interesses constitucionais
para o caso concreto, cuja solução pode ser encontrada através do uso
da técnica da ponderação de princípios constitucionais.
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Segundo Canotilho, a ponderação ou balanceamento para uma solução
dos conflitos de bens constitucionais pressupõe a existência de duas
normas jurídicas que não podem, devido às circunstâncias do caso
concreto, realizar-se em toda sua potencialidade. De outro lado, pressupõe
a inexistência de  regras abstractas de prevalência, pois neste caso
o conflito deve ser resolvido segundo o balanceamento abstracto
feito pela norma constitucional (CANOTILHO, 2000, p. 1226).

Há, portanto, que se encontrar o meio de ponderar os princípios
constitucionais que se revelam em desequilíbrio na hipótese de nulidade
contratual prevista no art. 37, § 2º da Constituição. Nesse caso, ponderar
os princípios em conflito significa sopesar a fim de se decidir qual
dos princípios, num caso concreto, tem maior peso ou valor
(CANOTILHO, 2000, p. 1227).

A ponderação de interesses, assinala Daniel Sarmento,

só se torna necessária quando, de fato, estiver caracterizada a
colisão entre pelo menos dois princípios constitucionais
incidentes num caso concreto. Assim, a primeira tarefa do
intérprete, diante de uma possível ponderação, é a de proceder à
interpretação dos cânones envolvidos, para verificar se eles
efetivamente se confrontam na resolução do caso, ou se, ao
contrário, é possível harmonizá-los.

Nesta tarefa, estará o exegeta dando cumprimento ao princípio da
unidade da Constituição, que lhe demanda o esforço de buscar a
conciliação entre normas constitucionais aparentemente
conflitantes, evitando as antinomias e colisões. Isto porque a
Constituição não representa um aglomerado de normas isoladas,
mas um sistema orgânico, no qual cada parte tem de ser
compreendida à luz das demais (SARMENTO, 2003, p.  99-100).

Na hipótese de contratação nula, na forma do art. 37, § 2º da
Carta Republicana, parece-nos indene de dúvidas que a consideração de
seus efeitos, a par da evolução da jurisprudência, tem sofrido variação
de acordo com a ponderação perpetrada entre os diversos princípios e
regras constitucionais envolvidos. Mas, mesmo as regras constitucionais,
abstratamente consideradas, e que eventualmente se revelam em conflito,
numa dada situação, podem ser objeto da técnica da ponderação de
interesses:
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Em princípio, as regras jurídicas não são objeto de ponderação de
interesses, pois as colisões entre elas são resolvidas através de
critérios abstratos – hierárquico, cronológico e de especialidade –,
de tal forma que a aplicação de uma exclui completamente a
possibilidade de incidência da outra sobre o caso.

Cumpre observar, porém, que inúmeras regras constitucionais
representam a concretização normativa de princípios, dos quais
são materialmente dependentes. É possível que o princípio
inspirador de determinada regra constitucional entre em tensão,
num caso concreto, com outro princípio constitucional. Neste
caso, a eventual não-aplicação do primeiro princípio, em
decorrência da ponderação de interesses, levará também a
não-incidência da regra que dele for um desdobramento
(SARMENTO, 2003, p. 106).

Pois bem. Para o exame da constitucionalidade do art. 19-A da Lei
8.036/90, através do filtro da ponderação de interesses de princípios
constitucionais que agasalhariam ou não a legitimidade de sua integração
como efeito complementar à decretação da nulidade contratual, há que
se observar a incidência de um elemento principiológico implícito em
nosso tronco constitucional, qual seja, a regra ou princípio da
proporcionalidade, também conhecido como princípio da proibição do
excesso, hoje assumido como um princípio de controle exercido pelos
tribunais no balanceamento concreto de direitos ou interesses em conflito
(CANOTILHO, 2000, p. 268).

Não se trata aqui de destacar todos os aspectos que cercam o
princípio da proporcionalidade no panorama da ponderação de interesses.
É suficiente sublinhar que a jurisdição constitucional moderna tem se
utilizado largamente de tal princípio para, por exemplo, examinar a
legitimidade de uma norma em face do arcabouço constitucional,
contemplando se seus objetivos e alcance estão em justa medida com os
propósitos da Constituição, expurgando-se aquilo que está em excesso.

Por tais razões é que consideramos que a obrigação de recolhimento
de FGTS em contrato nulo extrapola o limite razoável de mitigação da
nulidade constitucional estampada no art. 37, § 2º, da Constituição, eivando,
assim, de ilegitimidade a regra acrescentada pela já citada Medida
Provisória.

��
����	�
���
���
�������������
������������	���	��
����	�	�������������#�	

��������	�������������	��0�
��	��



���

DIÁLOGO JURÍDICO

Senão, vejamos.
Em primeiro lugar, urge sublinhar que a construção jurisprudencial

reconhece, como efeito de um contrato nulo de pleno direito, o direito
não tecnicamente a salário, mas sim à contraprestação pecuniária
(correspondente, como critério objetivo, ao salário mínimo hora), a fim
de resguardar os fundamentos constitucionais da dignidade da pessoa
humana e dos valores sociais do trabalho, cuja observação, na vigência
de uma matriz constitucional dirigente, se espraia sobre um rosário
indefinido de possibilidades.8

Nesse diapasão, consideramos razoável a construção jurisprudencial
estampada na redação anterior do Enunciado n. 363 do Tribunal Superior
do Trabalho, já que resguarda a contraprestação por um esforço do
trabalhador que foi aproveitado pela administração pública e sem a
possibilidade de devolução, que é fisicamente impossível.

Aliás, neste sentido tem sido a orientação da interpretação do
Supremo Tribunal Federal para a nulidade de que trata o art. 37, § 2º da
Carta Política. Considera a Corte Suprema o pagamento da
contraprestação pelos serviços prestados pelo trabalho irregularmente
admitido como o único efeito possível relativamente à nulidade prevista
pelo texto constitucional. Eis um dos precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA TRABALHISTA.
DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DE
SERVIDOR PÚBLICO EFETUADA APÓS A PROMULGAÇÃO DA
VIGENTE CONSTITUIÇÃO. RECEBIMENTO DO SALÁRIO
COMO ÚNICO EFEITO JURÍDICO VÁLIDO. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DO CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA
CONSTITUCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. O empregado –
embora admitido no serviço público, com fundamento em contrasto
individual de trabalho celebrado sem a observância do postulado
constitucional do concurso público – tem direito público subjetivo
à percepção da remuneração concernente ao período efetivamente
trabalhado, sob pena de inaceitável enriquecimento sem causa do
Poder Público. Precedentes (STF AGRG 322.524-3-BA, Relator
Ministro Celso de Mello, DJU 19.12.2002).

8 A respeito do caráter multifacetado do princípio da dignidade da pessoa humana, registra
Daniel Sarmento: “A essência do princípio em questão (da dignidade da pessoa humana)
é difícil de ser capturada em palavras. Essa fluidez, porém, não diminui a importância
do princípio, mas, antes, enriquece-o, possibilitando a sua incidência sobre uma infinidade
de situações que dificilmente poderiam ser previstas de antemão pelo Constituinte”
(SARMENTO, 2003, p. 58).
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Essa decisão estampa o julgamento de agravo regimental dirigido
contra decisão monocrática do Ministro Celso de Mello, donde extraímos
o seguinte trecho:

(...)  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – mesmo
tratandos-se de contratação para efeito de investidura em emprego
público, celebrada após a vigência da Constituição de 1988
(Ag. 273.806-BA, v.g.) – não tem transigido em torno da
necessidade da observância do princípio constitucional do
concurso público (RTJ 132/61, Rel. Min. Celso de Mello – RTJ 149/
419, Rel. Min. Moreira Alves – RTJ 156/37, Rel. Min. Sydney
Sanches - RTJ 161/831, Rel. Min. Celso de Mello – ADI 1.230-DF,
Rel. Min. Ilmar Galvão, v.g.). Impõe-se destacar, desde logo, que o
postulado inscrito no art. 37, inciso II, do texto constitucional,
enquanto cláusula concretizadora dos princípios da isonomia e
da impessoalidade, traduz-se da exigência inafastável de prévia
provação em concurso público de provas, ou de provas e títulos,
para investidura em cargo ou emprego públicos (...) De outro lado,
e não obstante a parte recorrente houvesse sido contratada por
entidade estatal, sem a necessária observância do princípio do
concurso público, cabe reconhecer que a decisão emanada do
Tribunal Superior do Trabalho – ao assegurar-lhe, como único
efeito jurídico válido resultante do pacto celebrado, o direito à
percepção do salário referente ao período efetivamente trabalhado
– ajusta-se, por inteiro, ao entendimento jurisprudencial
prevalecente no âmbito desta Suprema Corte (RE 262.904-PR,
Rel. Min. Néri da Silveira). (grifamos)

Não se trata de reconhecimento ao pagamento do que, como vimos,
denominado de salário, mas sim a uma reparação, de caráter
indiscutivelmente indenizatório, pela impossibilidade de restituição das
partes ao statu quo ante e também para que não se promova o
enriquecimento sem causa do tomador desse serviço. Não é, assim,
sinalágma contratual, porquanto nulo é o pacto. É comutatividade social,
de fonte principiológica constitucional.

Não nos parece, assim, a par da própria jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, guardar proporcionalidade a edição do dispositivo
estampado no art. 19-A da Lei 8.036/90, a pretexto de corroborar com a
dignidade do trabalho nos casos de nulidade do contrato de trabalho
firmado com ente público de direito interno.
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A Constituição Federal, ao estabelecer as regras e princípios da
administração pública, enumera o postulado do concurso público como um
verdadeiro vetor condicionante da atividade estatal (MORAES, 2000,
p. 315). Por isso, a rigidez do comando exposto no art. 37, II e seu § 2º.

Ora, como se pode observar, o comando constitucional dirige-se de
forma direta e inequívoca no sentido de não emprestar validade e efeitos
a uma investidura realizada sem a observância dos princípios e regras
previstas na Carta da República para o ingresso no serviço público, sem
prejuízo da responsabilização do agente público.9

Se, no caso, reconhecemos a tese da contraprestação stricto sensu
(que tem, como sublinhamos, caráter indenizatório) como solução
adequada, proporcional e razoável para equilibrar a dissolução de um
contrato eivado de nulidade, temos que igualmente considerar que qualquer
acréscimo legislativo que abone ou acrescente maior grau de
contraprestação tende a tornar inócua a imposição constitucional, o que
o torna, por conseqüência lógica, inconstitucional.

É dizer, não é possível admitir-se que a legislação infraconstitucional
possa enumerar direitos devidos em face de um contrato que a
Constituição Federal já prescreva como nulo. Isso é, com o devido respeito
aos entendimentos contrários, ofensa direta ao texto constitucional.

A admitirmos a compatibilidade do art. 19-A da Lei 8.036/90 com o
tronco constitucional, qual seria o impedimento para que, amanhã, o
Congresso Nacional ou o Presidente da República (através de medidas
provisórias) passem a aprovar, nos limites de suas competências,
proposições que estabeleçam, para os contratos nulos, o pagamento de
verbas rescisórias, contagem de tempo de serviço, enfim de todos os
demais direitos que somente devem ser garantidos àqueles que, atentos
aos princípios da moralidade e impessoalidade (art. 37, caput, CF),
submeteram-se a certame público, após longos períodos de preparação?
Isso é razoável? Estou convencido que não.

9 A responsabilização de agentes municipais que, por exemplo, perpetram contratação de
pessoal sem a observância dos critérios legais, já encontra tipo penal estatuído no
Decreto-Lei nº 201/67, precisamente em seu art. 1º, inciso XIII. Embora ainda rarefeitas
as ações penais nesses casos, relativamente ao volume de contratos de trabalho
judicialmente declarados nulos, já temos precedentes paradigmáticos, como revela o
seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: “CRIME DE RESPONSABILIDADE.
PREFEITO. ART. 1º, XIII, DO DECRETO-LEI 201/67. ART. 37, INCISOS II E IX,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A nomeação ou contratação de servidor público,
pelo Prefeito Municipal, para cargo público isolado ou em carreira, com
inobservância do disposto no art. 37, inciso II, da Lei Maior, pode constituir,
em tese, o crime de que trata o inciso XIII, do art. 1º, do Decreto-Lei 201/67. Recurso
conhecido e provido” (STJ, RE 113.316-PR, Rel. Min. José Arnaldo, DJU 09.06.1997).
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Conferir constitucionalidade ao inquinado dispositivo é o mesmo que
rasgar a Carta Política, desprezando todo o esforço que vem fazendo a
Nação na construção de uma administração pública mais proba e eficiente,
quadro ainda distante nos mais diversos rincões desse país.

�� >����,�@��

A ponderação de interesses – que guarda a relação entre os princípios
da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (art. 1º,
incisos III e IV), em confronto com o princípio da acessibilidade aos
cargos e empregos públicos (art. 37, II) –, justifica a construção
jurisprudencial em relação ao alcance da nulidade estampada pelo
art. 37, § 2º, da Constituição Federal, até o limite do reconhecimento do
direito subjetivo do trabalhador, contratado ao arrepio das regras
constitucionais, ao pagamento da contraprestação pelos serviços
efetivamente prestados, porquanto se cuida de solução que atende, de
forma razoável, a preservação do instituto do concurso público e a
vedação ao trabalho sem remuneração.

De outra sorte, por não guardar razoabilidade com o tronco
constitucional, na medida em que viola a excepcionalidade já sedimentada
relativamente aos efeitos da nulidade contratual, consideramos
inconstitucional a obrigação de recolhimento de FGTS nas hipóteses de
contratação pelo Poder Público sem a observância da prévia aprovação
em certame público de provas ou de provas e títulos, podendo a
ilegitimidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, introduzido pela Medida
Provisória nº 2.164-41, ser inclusive declarada de forma incidental,
no exercício do controle difuso da constitucionalidade dos atos normativos.
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Resumo: O presente trabalho examina o conceito de improbidade
administrativa e expõe os princípios da Administração Pública,
relacionando a inobservância de tais princípios à prática do ato de
improbidade administrativa. Os princípios administrativos são comandos
fundamentais que inspiram o modo de agir da Administração Pública.
Por constituírem uma das fontes do direito, podem ser considerados normas
que indicam padrões de conduta. A conduta do agente público que não
observe tais princípios é suscetível de apuração e responsabilização nas
esferas administrativa, penal e cível, com suas respectivas peculiaridades.
Em função disso, propõe-se a autonomia relativa da responsabilidade do
agente público em face dos processos administrativo, criminal e cível,
considerando a comunicabilidade das instâncias nos casos previstos e a
independência das eventuais sanções.
Sumário: 1. Introdução – 2. Improbidade: conceitos e generalidades –
3. Princípios da Administração Pública:  3.1. Princípios explícitos;
3.2. Princípios implícitos – 4. Responsabilidade do agente público:
4.1. Responsabilidade administrativa; 4.2. Responsabilidade penal:
4.2.1. Conceito de funcionário público para efeitos penais –
4.3. Responsabilidade civil – 5. Conclusão.
Palavras-chave: Direito Administrativo; Improbidade administrativa;
Responsabilidade do agente público; Comunicabilidade de instâncias
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Com o crescimento do setor público e a ineficiência dos meios de
controle e fiscalização da Administração sobre os agentes públicos,
observou-se uma evolução normativa na punição destes agentes, não
apenas quando ajam por conveniência ou interesses pessoais, como
também na prevenção da corrupção administrativa.

1 Advogada. Pós-Graduanda em Processo Civil pela Faculdade Farias Brito e Bacharela em
Direito pela Universidade de Fortaleza.
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A finalidade precípua da normatização, num primeiro momento,
é resguardar a Administração Pública, seja no que tange à proteção do
erário, seja quanto à probidade administrativa. Em segundo plano, tutela
também os interesses de terceiros prejudicados pelo ato do agente público;
e, por extensão, todos os administrados.

A doutrina admite, em processos completamente autônomos,
a apuração – e eventual punição – de conduta indevida praticada por
agente público em seu labor. É por demais oportuno frisar que a conduta
– objeto de investigação no processo administrativo, penal e civil –
é única, porém distintas são suas conseqüências, bem como os
procedimentos adotados em consonância com tais conseqüências. Há
de se considerar também a autonomia das penalidades, uma vez que as
sanções administrativas, penais e civis são independentes entre si, embora
tenham origem no mesmo ato praticado pelo agente público.

A instauração de um processo (penal, por exemplo) não está
condicionada à dos demais. Todavia, poderão ser observadas situações
em que haverá a comunicabilidade de instâncias, quando a decisão de
um processo poderá repercutir em outro. Este trabalho trata exatamente
da relativização da autonomia das responsabilidades do agente público
em razão das possibilidades de comunicação de instâncias adiante
expostas.
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Improbidade é uma palavra derivada do latim improbitate, que significa
falta de honestidade, má índole. Em Direito Administrativo, improbidade
caracteriza a falta de hombridade do agente público em sua conduta.

Diante dessa idéia, podemos caracterizar a improbidade
administrativa, segundo Waldo Fazzio Júnior (2003, p. 51) como
“o exercício de função, cargo, mandato ou emprego público sem
observância dos princípios administrativos da legalidade, impessoalidade,
publicidade, moralidade e eficiência.”

Alexandre de Moraes (2002, p. 320) define os atos de improbidade
administrativa como:
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aqueles que, possuindo natureza civil e devidamente tipificados
em lei federal, ferem direta ou indiretamente os princípios
constitucionais e legais da administração pública,
independentemente de importarem enriquecimento ilícito ou de
causarem prejuízo material ao erário público.

Os atos de improbidade administrativa praticados por agentes públicos
podem ser qualquer conduta administrativa ilegal ou imoral, com ou sem
enriquecimento ilícito próprio ou de terceiro, com ou sem prejuízos para
os cofres públicos. Esse desvirtuamento do exercício da atividade
administrativa consiste em conduta comissiva ou omissiva, motivada pela
má-fé do agente, ainda que produza efeitos indesejados. Considera-se,
para os fins deste estudo, a improbidade administrativa como sendo
qualquer conduta de agente público que viole os princípios da
Administração Pública.
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O termo Administração Pública tanto pode referir-se às pessoas e
órgãos governamentais, representando instrumentos de governo, como
também à atividade administrativa, significando gestão dos interesses da
coletividade. Tem a natureza de um munus público, imposto ao agente
público que deve pautar sua conduta nos princípios básicos da
Administração.

Alguns princípios estão elencados expressamente no texto
constitucional, em seu artigo 37, quais sejam a legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência. Outros decorrem do sistema político
adotado no Brasil ou ainda são enumerados na Lei nº 9.784/99, que dispõe
sobre o processo administrativo.

Os princípios administrativos são comandos fundamentais que inspiram
o modo de agir da Administração Pública. Por constituírem uma das
fontes do direito, podem ser considerados normas que indicam padrões
de conduta. Tais princípios devem ser observados no desempenho da
atividade administrativa em todas as esferas de governo. A desobediência
a estes princípios caracteriza ato de improbidade administrativa.
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Segundo o princípio da legalidade, o agente público está sujeito aos
regramentos contidos na lei e no senso comum, não podendo deles se
afastar, sob pena de praticar ato inválido e se sujeitar à apuração do
cometimento de ilícito administrativo, penal ou civil, conforme a situação.
Toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei.

Valendo-se das palavras de Hely Lopes Meirelles (2004, p. 88),
diz-se que “a eficácia de toda atividade administrativa está condicionada
ao atendimento da Lei e do Direito”, pois na Administração Pública não
existe liberdade e nem vontade pessoal. Enquanto na Administração
particular, a lei é uma faculdade de agir; na Administração Pública, é um
dever de agir.

Por sua vez, a impessoalidade exige que um ato administrativo seja
praticado somente para seu fim legal; afastando, por via de conseqüência,
a possibilidade do agente público agir em função de interesse próprio ou
de terceiros.

Conforme ensinamento de José dos Santos Carvalho Filho
(2005, p. 17), este princípio “objetiva a igualdade de tratamento que a
Administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em
idêntica situação jurídica”. Guarda estreita relação com os princípios da
isonomia e da finalidade. Ao não atender sua finalidade precípua, qual
seja, o interesse público ou conveniência da Administração, o ato
administrativo estará sujeito à invalidação por desvio de finalidade, pela
via da ação popular (Constituição Federal, artigo 5º, LXXIII). Por
conseguinte, o agente público ainda responderá, no âmbito penal, pela
prática de abuso de autoridade.

A moralidade administrativa – não devendo ser confundida com a
moral comum – é um princípio que norteia a atuação do agente público
pela observância dos princípios éticos da própria instituição em benefício
do interesse público. A moralidade do ato administrativo se dá no
atendimento da função administrativa, voltado para o bem comum da
coletividade administrada e orientado pela probidade, decoro e boa-fé.
Devem ser observados não apenas os critérios de conveniência,
oportunidade e justiça, como também de honestidade.
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Da conjunção dos princípios da legalidade e da moralidade
administrativa, depreende-se o conceito do bom administrador, formulado
por Franco Sobrinho (apud MEIRELLES, 2004, p. 90), como aquele
que “usando de sua competência legal, se determina não só pelos preceitos
vigentes, mas também pela moral comum”.

A publicidade, como um dos requisitos de validade do ato
administrativo, é a divulgação do ato para conhecimento de todos e início
de seus efeitos jurídicos. Aqui não se trata somente da mera divulgação
dos atos oficiais, mas também da conduta interna de seus agentes, para
viabilizar o conhecimento e controle da conduta dos agentes
administrativos pelos interessados. A partir da publicação oficial, o ato
adquire eficácia erga omnes.

O princípio da eficiência exige que, além de apresentar resultados
positivos para o serviço público e atendimento satisfatório das
necessidades dos administrados, a conduta do agente público deverá se
pautar pela celeridade, economia, correção e rendimento funcional. Ao
passo em que foram conferidos direitos aos usuários de serviços prestados
pela Administração ou por seus delegados, foram também estabelecidas,
de maneira efetiva, obrigações aos prestadores destes serviços.

 �� .����/%���� ��%�/�����

A razoabilidade, que também pode ser entendida como princípio da
proibição dos excessos, se presta a aferir a adequação dos meios às
finalidades pretendidas com o escopo de evitar atuações desnecessárias
ou abusivas do agente público.

Razoável é aquele conceito que se situa dentro de limites aceitáveis,
ainda que os juízos de valor que provocaram a conduta possam dispor-se
de maneira um pouco diversa. Cumpre salientar que deve ser guardada
a consonância com os requisitos que a lei estabelece para validade dos
atos administrativos.

A discricionariedade administrativa se vale bastante da razoabilidade
para pautar a relação de pertinência entre a finalidade do ato e os padrões
de oportunidade e conveniência da Administração Pública. A razoabilidade
é um critério valioso para delimitar o alcance da motivação e a escolha
do objeto quando da prática de um ato discricionário.
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A proporcionalidade afasta a “imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao
atendimento do interesse público”2.

Segundo o princípio da segurança jurídica, é vedada a aplicação
retroativa de nova interpretação de lei, salvo para preservar a boa-fé dos
administrados e conferir estabilidade às relações jurídicas, mesmo quando
estas apresentam vícios de legalidade. Em certas situações, a omissão
da Administração gera para os administrados o entendimento de que o
ato é legítimo, portanto, em nome do interesse público, é possível se
proceder à convalidação do ato.

Pelo princípio da motivação, deve ser apontada a causa e os
elementos determinantes de cada ato administrativo. A motivação é
justificada pela autoridade impessoal da lei, imposta pelo regime político
adotado pela Constituição de 1988. O ato administrativo, quando afetar
interesse particular, deverá apresentar uma exposição fática bem como
a fundamentação jurídica que autoriza sua prática, para demonstrar que
foi praticado em razão do interesse público dentro da esfera de
competência funcional do agente. Tratando-se de ato discricionário, é
suficiente declinar a competência para exercício desse poder e a
conformidade com o interesse público. A motivação reforça princípios
como o contraditório, ampla defesa, acesso à Justiça, e também o princípio
da moralidade.

A supremacia do interesse público é um princípio que está
diretamente ligado ao princípio da finalidade, uma vez que a atuação do
agente público deve atender ao interesse geral, ainda que constitua
atividade ou serviço público delegado. Mesmo quando o Estado age em
vista de algum interesse mediato próprio, o fim último de sua atuação
deve ser voltado para o interesse público. Isto se dá desta maneira porque
os direitos gerais prevalecem sobre os individuais, e também pela
indisponibilidade do interesse público. O indivíduo é visto como parte
integrante de um grupo social, ficando em segundo plano os seus interesses
quando estes conflitarem com o interesse da coletividade.

2 Artigo 2º, parágrafo único, inciso VI, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe
sobre o processo administrativo federal.
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O princípio da indisponibilidade de bens e interesses permite à
Administração apenas a gerência e conservação dos direitos e interesses
públicos em prol da coletividade. A Administração não pode dispor dos
bens e direitos públicos pois atua em nome de terceiros.

Os serviços públicos foram instituídos para atender às necessidades
prementes e inadiáveis da sociedade. Para evitar que a coletividade não
sofra prejuízos em virtude da interrupção de obras e serviços, é que a
Administração Pública vela pela continuidade dos serviços públicos,
inclusive com vedação ao particular de opor em relação à Administração
a exceptio non adimpleti contractus3.

O princípio da autotutela consiste num dever da Administração Pública
de rever sua atividade com o escopo de restaurar uma situação de
regularidade, adequando seus atos ao princípio da legalidade. Esta revisão
pode ser feita de ofício, dispensando provocação de terceiros, em virtude
de sua competência de sanar irregularidades, bem como preveni-las.

O controle exercido pela Administração Pública é instrumentalizado
por um conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos através dos
quais ela exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade
administrativa em qualquer das esferas de poder. Suas principais
finalidades são viabilizar a atuação administrativa justa, assegurando a
produção e a eficiência da Administração, conferindo maior legitimidade
aos seus atos e efetivar as garantias dos administrados.
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Nas palavras de José dos Santos Carvalho Filho (2005, p. 594), a
origem da responsabilidade é “uma conduta ilícita ou da ocorrência de
determinada situação fática prevista em lei e se caracteriza pela natureza
do campo jurídico em que se consuma”. Em virtude da previsão do artigo
121 da Lei nº 8.112/90, o agente público responderá civil, penal e
administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.

3 Exceção de contrato não cumprido.
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A responsabilidade administrativa é conseqüência da violação de
normas administrativas por servidor público. A falta funcional, apurada
pelos meios apropriados, caracteriza o ilícito administrativo, que submete
o infrator à aplicação de pena disciplinar. Nas palavras de Maria Sylvia
Zanella di Pietro (2005, p. 533), “o servidor responde administrativamente
pelos ilícitos administrativos definidos na legislação estatutária e que
apresentam os mesmos elementos básicos do ilícito civil: ação ou omissão
contrária à lei, culpa ou dolo e dano”.

A própria Administração, no exercício de seu poder disciplinar, fará a
apuração do ilícito administrativo por meio de processos administrativos
sumários (verdade sabida e sindicância) ou do processo administrativo
disciplinar (“inquérito administrativo”), asseguradas ao servidor as
garantias constitucionais do processo.

Tanto o ilícito administrativo quanto a sanção disciplinar devem ser
legalmente previstos para não incorrer em desrespeito ao princípio da
legalidade. Entretanto, a previsão do ilícito administrativo não ostenta a
mesma precisão do ilícito penal, cabendo, portanto, à Administração, no
uso de sua discricionariedade, o enquadramento da falta funcional ora
cometida.

"�� ;�%������������ %���

A responsabilidade penal é, de acordo com Hely Lopes Meirelles
(2004, p. 477), “a que resulta do cometimento de crimes funcionais.”
O ilícito penal (crime ou contravenção) cometido por servidor público é
delito de ação penal pública, cujo processo será instaurado mediante
comunicação de qualquer pessoa à autoridade competente e denúncia
do Ministério Público. Esses crimes funcionais estão previstos no Código
Penal e em leis esparsas, e os respectivos processos obedecem ao rito
estatuído nos artigos 513 a 518 do Código de Processo Penal.

Sendo falta leve, o fato pode ser considerado somente ilícito
administrativo, sem que seja contemplado na lei penal, por não requerer
maior severidade na punição.
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Embora a Constituição Federal tenha instituído o nomen juris de
“servidor público”, a legislação penal continua utilizando o termo
“funcionário público”.

São assim consideradas as pessoas físicas incumbidas, definitiva ou
transitoriamente, do exercício de alguma função estatal. Os agentes
exercem, normalmente, as funções atribuídas aos órgãos públicos,
distribuídas entre os cargos dos quais são titulares; mas, excepcionalmente,
podem exercer funções sem cargo.

O sujeito ativo será sempre o funcionário público no sentido amplo,
atribuído pelo Código Penal, em seu artigo 327. Havendo concurso de
agentes, a condição de funcionário público é circunstância que se
comunica, por ser elementar do crime, consoante dispõe o artigo 30 do
Código Penal. Desconhecendo o particular a condição de funcionário
público do agente, não responderá aquele por crime funcional. Assim,
responderá por outro ilícito, tipificado na lei penal, porque o dolo do
co-autor ou partícipe não contempla a circunstância elementar.

A equiparação a funcionário público daqueles que exercem cargo,
emprego ou função em entidade paraestatal tem em vista os efeitos penais
apenas com relação ao sujeito ativo do crime4.

Atente-se ainda para o elemento subjetivo da improbidade, que é de
suma importância para a responsabilidade criminal. Quando o ato de
improbidade importar em enriquecimento ilícito ou atentar contra os
princípios administrativos, todas as modalidades serão dolosas. Entretanto,
quando o ato de improbidade acarretar prejuízo ao erário, admitir-se-á
conduta culposa ou dolosa.

Como os crimes praticados por funcionário público contra a
Administração são afiançáveis, o artigo 514 do Código de Processo Penal
oferece a possibilidade de defesa preliminar; salvo se, em virtude de
aumento especial, a pena mínima exceder 2 (dois) anos.

É previsto o aumento da pena em um terço quando o agente exercer
cargo em comissão ou funções de direção ou assessoramento em órgãos
que integram a estrutura da Administração Direta e Indireta, e ainda dos
entes de cooperação.

4  (RT 483/312)
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A responsabilidade civil do agente público é definida, por José dos
Santos Carvalho Filho (2005, p. 595), como “a imputação, ao servidor
público, da obrigação de reparar o dano que tenha causado à
Administração ou a terceiro, em decorrência de conduta culposa ou dolosa,
de caráter comissivo ou omissivo”.

A responsabilidade civil é de ordem eminentemente patrimonial e
encontra previsão legal no artigo 927 do Código Civil, que estabelece os
requisitos para caracterizar a obrigação de indenizar, quais sejam a ação
ou omissão antijurídica, a culpa lato sensu (culpa ou dolo), o nexo de
causalidade e a ocorrência do dano.

No caso em que o dano provocado pelo agente público atinja o Estado,
a responsabilidade será apurada pela própria Administração pela via do
processo administrativo adequado, assegurada a ampla defesa e o
contraditório. Ficando comprovada a culpa do agente público e resultando
prejuízo para a Fazenda Pública, independentemente de haver
locupletamento do agente público, este poderá ser submetido às penas
de seqüestro e perdimento de bens, nos termos da Lei nº 8.429/92.

Na situação em que o dano for causado a terceiros, a responsabilidade
do Estado será objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa,
ficando ressalvado o direito de regresso contra o agente responsável.
No exercício do direito de regresso, o Estado deverá comprovar a culpa
ou dolo do agente, passando a ser subjetiva a responsabilidade deste.

!� >����,�6�

A repercussão da decisão proferida pelo juiz do processo criminal
sobre o âmbito administrativo ocorre em duas hipóteses: quando a infração
praticada pelo servidor é prevista como ilícito penal e como ilícito
administrativo ou quando a infração constitui somente ilícito penal.

Na primeira situação, a decisão proferida pelo juiz criminal prevalece
sobre as demais, fazendo coisa julgada no âmbito administrativo. Por
conseguinte, a condenação ou a absolvição na área criminal vinculam a
decisão do juízo cível (artigo 935 do Código Civil) e da autoridade
administrativa, uma vez que foram exaustivamente analisadas a autoria
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e a materialidade do fato. Também o artigo 65 do Código de Processo
Penal dispõe sobre a repercussão, no juízo cível, da sentença penal que
reconhece que o ato ilícito foi praticado em uma das hipóteses de exclusão
de ilicitude elencados no artigo 23 do Código Penal.

Repercutirá na esfera administrativa a decisão absolutória que
reconhecer: a inexistência do fato, a não existência de prova da existência
do fato, a não caracterização do fato como ilícito penal, a inexistência de
prova que o réu tenha concorrido para o ilícito penal, a existência de
circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena.

Havendo absolvição do agente público pelo juízo criminal, a
Administração Pública só poderá puni-lo se houver outra irregularidade
(além do fato de que foi absolvido) que constitua ilícito administrativo
(falta residual). A não caracterização do fato como ilícito penal, embora
constitua uma infração administrativa, se justifica pelo menor potencial
ofensivo e pela não configuração da tipicidade, característica do direito
penal.

Ademais, quando a absolvição se der por falta de provas no âmbito
criminal, as provas existentes poderão não ser suficientes para configurar
a prática de um crime, contudo poderão bastar para comprovar o ilícito
administrativo. Os ilícitos penais, tipificados no Título XI, Capítulo I,
também são previstos de maneira esparsa, na legislação ordinária, como
ilícitos administrativos; de tal sorte que a instrução no processo criminal
pode contribuir para o processo administrativo. Por isso, é
desaconselhável a incomunicabilidade das informações processuais.

Observe-se igualmente que a ação civil poderá ser ajuizada quando
a absolvição, no juízo criminal, não for motivada pela inexistência material
do fato. Por exemplo, caso haja decisão absolutória no processo criminal,
o agente público poderá ser responsabilizado civilmente, caso fique
constatado o dano.

Mesmo em face da orientação doutrinária sobre a autonomia absoluta
das responsabilidades que podem ser atribuídas ao servidor que não
desempenha corretamente suas funções, entende-se que a melhor
referência seria como autonomia relativa.
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Resumo: O presente trabalho objetiva fazer um paralelo entre os vários
tipos de tutelas e sentenças. A problemática gira em torno das inovações
introduzidas pelo legislador brasileiro e suas repercussões na classificação
de alguns institutos processuais. Com base nos efeitos e nos meios de
efetivação das decisões, parte da doutrina passou a admitir duas novas
espécies de sentenças e tutelas, a mandamental e a executiva lato sensu.
Estas se diferenciam basicamente pelo modo através do qual se efetiva
a sentença e não pelo seu conteúdo. Com a recente reforma processual,
o processo de execução deixou de existir de forma autônoma,
comprometendo essa classificação. Com isso, ganha destaque a natureza
condenatória das sentenças mandamental e executiva lato senso também
consideradas subespécies da tutela executiva.
Sumário: 1.Introdução – 2.Contexto Atual – 3. A clássica divisão de
sentenças – 4.Sentenças Executivas Lato Sensu e Mandamental: Uma
“nova” classificação de sentenças? – 5. O Efeito do Processo Sintético
no Instituto da Tutela – 6. Conclusão.
Palavras-chave: Processo Sincrético; Tutela; Sentença; Classificação.
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Na tentativa de conferir maior efetividade ao processo, o legislador
brasileiro vem introduzindo diversas modificações na legislação processual
civil pátria. Tais alterações têm por objetivo principal promover o
cumprimento do direito afirmado pelo autor. A nova redação do art. 461
e a introdução do art. 461-A demonstram uma preocupação da lei em
distribuir o ônus da execução, promovendo uma participação mais intensa
do magistrado na efetivação da função jurisdicional.

1 Advogado, Especialista em Direito e Processo Administrativo pela Universidade de Fortaleza
(Unifor), Aluno do Curso de Pós-Graduação em Processo Civil da Faculdade Farias Brito.
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Tais inovações ensejaram vários questionamentos acerca da
classificação das tutelas e sentenças. Em razão do sincretismo processual,
parte da doutrina passou a defender a multiplicidade de tutelas e sentenças,
além daquelas abrangidas pela classificação clássica, que alcança as
sentenças condenatórias, meramente declaratórias e constitutivas.

 São apresentadas outras duas “novas” espécies de sentença, quais
sejam a mandamental e a executiva lato sensu, que se diferenciam
essencialmente pelo modo através do qual se dá a efetivação da sentença.
A primeira é marcada por medidas que incidem sobre a pessoa na
tentativa de fazê-la cumprir a obrigação reconhecida na sentença, ao
passo que a segunda se efetiva através da execução direta do Estado.

Outra parte dos doutrinadores acredita que entre a sentença
mandamental e a executiva lato sensu há uma simples diferenciação
terminológica, que incide tão somente sobre os efeitos da sentença e não
sobre seu conteúdo, sendo incapaz de influir na sua natureza jurídica,
pelo que não há que se falar  em novas espécies de sentenças.

Com o advento da recente reforma processual, a referida classificação
parece ter perdido o sentido. Isto porque o critério que as diferenciavam
deixou de existir em razão da extinção de um processo autônomo de
execução por título executivo judicial. Assim, as sentenças mandamental
e lato sensu são admitidas tão somente como sentenças condenatórias
e no tocante ao resultado entendidas como subespécies da tutela executiva.

�� ;�>��	�'	���	,
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O sistema processual civil vem recentemente passando por diversas
transformações em face da ânsia do legislador pátrio que, em resposta à
insatisfação e descrença da sociedade com a função jurisdicional do
Estado, vem modificando algumas regras de processo. Pretende-se com
essa inflação legislativa processual dá-lo uma maior efetividade, leia-se
torná-lo célere e fiel no tocante ao cumprimento do direito pleiteado pelo
autor na demanda.

Nesse sentido, como forma de fazer jus às metas acima expostas,
foram positivadas no Código de Processo Civil ao longo de um pouco
mais de uma década medidas, ou técnicas, como queiram, conferindo ao
magistrado poderes para que este pudesse também participar da
efetivação do direito já certificado em um primeiro momento.
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Foi nesse contexto que se deu, entre outras alterações, uma nova
redação ao art. 461 e a criação do art. 461-A, dando assim, respectivamente,
uma nova roupagem ao cumprimento das obrigações de fazer, não fazer,
bem como às obrigações de entrega de coisa distinta de dinheiro. Na verdade
o que se pretendeu foi, por meio de uma positivação no ordenamento,
distribuir o ônus da execução de um direito reconhecido em uma primeira
fase, entre a parte e o juiz, visto que se prevê a ingerência do magistrado
no meio de efetivação do direito do autor.

Nessa perspectiva, se fez ressurgir, posto que não se trata de
expressões novas, e, endossadas por boa parte da doutrina brasileira,
outras categorias de sentenças que, como via reflexa, também deram
ensejo a novas modalidades de tutelas, contrapondo-se à divisão ternária
da classificação de sentença. Foi nesse contexto que a doutrina
capitaneada por Pontes de Miranda se fez novamente presente.
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Faz-se oportuno lembrar que quando da divisão clássica de jurisdição
sobre o prisma de atividade, ou seja, função jurisdicional, é dividida em
condenatória, declaratória e em constitutiva. A primeira traduz a idéia de
uma certificação de uma prestação dando ensejo a uma fase executiva
constituída por um conjunto de meios objetivados a efetivar a prestação
devida. A declaratória, por seu turno, tem o fito, basicamente, de superar
incertezas e dúvidas acerca da existência ou inexistência de uma relação
jurídica. Por fim, a sentença constitutiva se aponta como a adequada
para certificar e efetivar direitos potestativos.

Segundo Liebman, (1968, p.16) a sentença condenatória caracteriza-
se por atribuir uma sanção. Para o mesmo autor, significaria a
concretização de um conjunto de medidas, leia-se regras sancionadoras,
portanto, positivadas no ordenamento jurídico. Essas técnicas de execução
seriam impostas pelo juiz no mundo fático como meio de aplicar uma
sanção pela falta de observância do direito material, dando ensejo assim
o que denominou de execução forçada.
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A ação declaratória, por sua vez, não enseja nenhuma obrigação de
prestação por parte do réu. Ela apenas declara a existência, a inexistência
ou a natureza de uma determinada relação jurídica. Não se pretende
buscar a efetivação de qualquer direito. É, pois, por esse motivo que tais
ações não se sujeitam a qualquer prazo prescricional.

Cabe destacar que a Lei Federal n. 11.232/05 conferiu executoriedade
às sentenças de reconhecimento da existência de uma obrigação de fazer,
não fazer, entregar coisa ou pagar quantia. Nesse sentido, ao se retirar a
expressão anteriormente utilizada, a saber, sentença condenatória, o
Código de Processo Civil abriu ensejo à possibilidade de execução de
uma sentença declaratória.

Diante desse novo contexto, pode-se afirmar que a sentença
declaratória proferida com supedâneo no art. 4° do Código de Processo
Civil tem força executiva sem que seja necessário o ajuizamento de uma
ação de conhecimento de cunho condenatório para se efetivar o direito
na sentença declaratória.

Nesse sentido, sustenta Teori Albino Zawaski (2005, p.30)

Ora, se tal sentença traz definição de certeza a respeito, não apenas
de existência da relação jurídica, mas também da exigibilidade da
prestação devida, não há como negar-lhe, categoricamente, eficácia
executiva. Ao legislador ordinário não é dado negar executividade
a norma jurídica concreta, certificada por sentença, se nela
estiverem presentes todos os elementos identificadores da
obrigação (sujeitos, prestação, liquidez, exigibilidade), pois isso
representaria atentado ao direito constitucional à tutela executiva,
que é inerente e complemento necessário ao direito de ação.

Segundo o Diploma Processual, a ação declaratória é também
admitida para fins de afirmação sobre a autenticidade ou falsidade de
um determinado documento. Pode-se afirmar, aliás, que essa é a única
hipótese de uma ação declaratória ter como objeto uma situação de fato.
Com efeito, não se vai ao judiciário para que este declare que o fato
ocorreu, mas sim a certificação de uma situação jurídica decorrente deste
fato.
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No que tange às ações constitutivas, entendem-se como direitos
postetativos o poder jurídico conferido a alguém de alterar, criar ou
extinguir determinadas situações jurídicas. Tais direitos são efetivados
no mundo jurídico das normas e não no universo fático como se dá nas
ações que se pretende uma prestação qualquer. A efetivação dos direitos
potestativos, exatamente por não dar ensejo a uma fase executiva
dar-se-á com o mero reconhecimento da nova situação jurídica pretendida
na ação e os efeitos dela decorrentes.

É por essa peculiaridade, entenda-se, de ausência de conduta a ser
praticada pelo sujeito passivo em uma demanda de natureza constitutiva,
que se pode denominar a situação jurídica do sujeito passivo de estado de
sujeição, pois em tais circunstâncias não há que se falar em lesão ou
inadimplemento, institutos típicos das ações condenatórias. (Chiovenda, 2000).

As sentenças meramente declaratórias e as sentenças constitutivas
por si só já bastam para se dar o efeito prático a que se busca. Em outras
palavras, adotando a terminologia dada pela doutrina, pode-se afirmar
que elas são satisfativas, ou seja, prescindem de uma fase executiva
para que se concretize o que se buscou na demanda.

 Em se tratando das sentenças condenatórias, entretanto, como citado
acima, necessitam de uma fase composta por técnicas de execução.
Esse modo de concretização do direito pleiteado e reconhecido tanto
pode se dá em um processo autônomo, como ocorria antes da reforma
referentes à obrigação de pagar quantia certa, como por um processo
denominado de sincrético. Nesse último tipo a fase executiva dar-se-á
no próprio corpo de um processo já instaurado, verificando assim um
módulo executivo complementar.

Cumpre observar que é sobre esse processo sincrético que se coloca
a discussão em torno das classificações de sentenças. A partir dessa
nova realidade, verificou-se um alargamento da clássica divisão ternária
de sentenças para uma classificação quinária composta, agora, além
daquelas, a saber, condenatória, meramente declaratória e constitutiva,
mais outras duas, quais sejam, a mandamental e a executiva lato sensu.
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A princípio, cabe destacar a distinção do que se entende por sentença
mandamental e por sentença executiva lato sensu. Em poucas linhas,
pode-se dizer que a diferença está essencialmente no modo como a
sentença será efetivada. Na mandamental, a execução se dá por meio
de medidas coercitivas que incidirão sobre a pessoa como forma de
incentivá-la a cumprir a obrigação descrita na sentença; já a que se
denomina de executiva lato sensu é efetivada por sub-rogação, vale
dizer, execução direta do Estado em substituição ao réu.

Na verdade, faz-se oportuno salientar que ser mandamental, ou
executiva lato sensu ficará a critério do modo como será efetivada a
sentença que, por sua vez já foi proferida em momento anterior e
caracterizada pela natureza condenatória, dada a necessidade de uma
execução forçada, critério este que difere das meramente declaratórias
e constitutivas.

Comungando com essa idéia, sustenta Alexandre Câmara (2005, p. 450).

As sentenças condenatórias, porém, devem ser alvo de uma
subclassificação, a qual será feita com base nos efeitos que pode
produzir. Aqui teremos então, duas espécies de sentenças
condenatórias: a sentença condenatória executiva, assim
entendida aquela cuja atuação se dá pelo emprego de meios
executivos, e a sentença condenatória mandamental, assim
compreendida aquela cuja atuação ocorre pelo emprego exclusivo
de meios de coerção, não podendo ser executada em razão da
natureza do dever jurídico a ser cumprido pelo condenado. (...)
Mantém-se íntegra, assim, a classificação tríplice das sentenças
definitivas, admitindo-se a sentença mandamental não como quarta
espécie, ao lado das outras três, mas como uma subespécie de
sentença condenatória.

Realmente o efeito prático que se busca nas denominadas sentenças
mandamentais e executivas lato sensu em nada difere do conteúdo de
uma sentença condenatória propriamente dita. Todas essas têm o objetivo
de fazer valer, efetivar no mundo fático o direito subjetivo pleiteado na
demanda e reconhecido em uma sentença de prestação.
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De fato, a mera diferenciação dada pela legislação sobre os meios
de se alcançar a realização prática do direito, vale dizer, se por meio de
coerção indireta, ou por sub-rogação, não parece autorizar acrescentar
mais duas novas espécies de sentenças àquelas já existentes, exatamente,
porque se estará utilizando dois pesos e duas medidas.

Os diversos caminhos que podem ser perseguidos para a efetivação
do direito pleiteado na demanda não influi na natureza da sentença, ao
ponto de justificar uma nova tipologia destas. Isto porque a classificação
das sentenças de procedência incide sobre o seu conteúdo e não sobre o
seu efeito que, por seu turno, é extrínseco àquela, decorrendo do
ordenamento jurídico.

A necessidade ou não de um ajuizamento de um processo autônomo
para concretizar o direito reconhecido na sentença não é um critério
razoável para modificar a sua natureza. Ora, a sentença já foi proferida
em momento anterior, portanto, classificá-la de acordo com os meios
que serão utilizados para efetivar o direito é desconsiderar o ato processual
decisório proferido pelo juiz quando de um encerramento de uma instância.

Adotar o critério do efeito da sentença como molde para
classificá-la faz surgir o seguinte questionamento: ou o ato processual de
conteúdo decisório proferido pelo magistrado não é uma sentença, sem
que se saiba, realmente, o que seja; ou o processo conterá duas sentenças,
uma quando do encerramento do processo e uma outra quando da escolha
da maneira de atuar em concreto.

De fato, as mais recentes reformas do Código de Processo são
plausíveis e necessárias em face da lentidão no trâmite da lide, o que
compromete a efetividade do processo. Ocorre que essas transformações,
muito embora tenham tido o condão de inovar na ciência jurídica
instrumental, não desvirtuaram a natureza jurídica dos institutos
processuais. O que se denomina de sentença executiva lato sensu ou
mandamental, são sentenças condenatória e possuem o mesmo conteúdo
destas.

Com efeito, ao aceitar a classificação de sentenças com fulcro no
maior ou menor grau de intensidade das técnicas de execução,
estar-se-á condicionando a natureza de uma sentença ao direito material,
vale dizer, variável conforme a obrigação a ser cumprida.  Isto porque
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para cada prestação sempre há um meio diverso de se fazer alcançado
o direito pleiteado. A depender do modo pertinente a uma obrigação
específica, leia-se inerente ao direito substantivo, é que se poderia dizer
a natureza daquela sentença.

Até então, tudo bem. Contudo, para que se possa assim proceder, se
fará necessário compreender as demais sentenças, digo, condenatórias,
constitutivas e meramente declaratórias, também sobre o prisma do direito
material, como forma de homogeneizar o critério de classificação. É, por
sinal, em virtude da falta de um critério homogêneo que não se permite
pensar as sentenças executivas lato sensu e mandamental como
autônomas. (MOREIRA, 2005)

Destarte, entendida a sentença como o ato que encerra a discussão
deduzida em juízo em uma primeira instância, esta somente pode trazer
em seu bojo ou a declaração de certeza de um determinado direito com
vistas a ser executado; a certeza acerca da existência ou inexistência de
uma determinada relação jurídica ou a constituição de uma nova relação
jurídica. Nesse sentido, verifica-se que a ampliação das espécies de
sentenças torna-se descabida e inútil em face do critério desarrazoado
de distinção delas.
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De outro modo, tem-se igualmente ampliado o rol dos meios de tutelas
no processo civil. É que juntamente com as tutelas executiva, cautelar e
a cognitiva, enquadrando-se nesta última, as tutelas constitutivas,
meramente declaratórias e condenatórias, mais duas outras espécies,
segundo boa parte da doutrina, têm estado presente nessa classe. São
elas as executiva lato sensu e a mandamental.

Faz-se oportuno salientar que se entende como tutela jurisdicional
tanto o fim a que se busca uma determinada demanda como também os
meios, ou seja, as providências tomadas pelo magistrado com o fito de
tornar satisfeito o direito subjetivo reconhecido e firmado em momento
anterior.

Sob o prisma de tutela como objetivo alcançado denota-se que não
há nenhum motivo plausível para diferenciar as tutelas executivas lato
sensu e mandamental das já existentes, posto que, se assim proceder,
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há de se incorrer em uma grande incoerência. Ressalte-se que a tutela
executiva em nada difere da tutela executiva lato sensu e da tutela
mandamental. Em outros termos, estas últimas não passam, em sua
essência, de tutelas executivas, entendendo tutela como o resultado da
atividade jurisdicional. Todas elas, igualmente às denominadas tutelas
executivas, se dispõem única e exclusivamente a garantir o resultado de
um direito subjetivo reconhecido em uma relação jurídica deduzida em
juízo anteriormente.

Nesse sentido, vale dizer, de tutela como o resultado que o processo
enseja no direito material, a tutela executiva lato sensu e mandamental
em nada difere das tutelas executivas propriamente ditas. Por outro lado,
entendendo-se tutela como o conjunto de medidas ou providências que
se colocam à disposição do magistrado como forma de concretizar no
mundo fático o direito posto em uma sentença, o esforço que se pode
fazer para encontrar alguma relação entre elas é considerá-las como
sub-espécies de tutelas executivas.

Na verdade, os meios de efetivação do direito que distinguem a tutela
executiva lato sensu da mandamental sempre foram os mesmos daqueles
utilizados pela tutela executiva, em face da necessidade do magistrado
impor no mundo fático o que foi determinado na sentença.

É bem verdade que tais medidas não estavam plenamente positivadas
no ordenamento processual pátrio, o que não eximia o juiz de lançar mão
de tais medidas em prol da concretização do efetivo resultado. Sobre
esse prisma, sustenta o Professor Marcelo Guerra (2003) que o juiz tem
o poder dever de adotar os meios executivos que se revelem necessários
à prestação integral de tutela executiva, mesmo que não previstos em lei,
e acrescenta que, até mesmo os vedados por ela desde que atenda aos
limites impostos por eventuais direito fundamentais discutidos em torno
da lide.

São por essas razões que, considerando a sentença como o ato que
encerra uma instância,  pode-se afirmar que as sentenças executiva lato
sensu e mandamental em nada diferem da sentença condenatória. Por
outro lado, admitindo-se como paradigma o conceito de tutela, vale dizer,
a efetivação do direito já reconhecido, as sentenças executivas lato sensu
e mandamental não distinguem da tutela executiva.
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Insta acentuar que toda essa discussão em torno das distinções de
sentenças e tutelas perderam um pouco da sua importância em face da
edição da Lei Federal n° 11.232/05 que conferiu a todas as ações de
prestação a natureza de sincretismo.

Nesse contexto, não há a necessidade de um processo autônomo de
execução de título judicial, uma vez que o módulo executivo
efetivar-se-á no mesmo processo em que foi proferida a decisão. Destarte,
o juiz poderá lançar mão de todos os meios pertinentes sejam eles por
sub-rogação ou por técnicas de convencimento para as ações
condenatórias.

Por fim, pode-se concluir que com a recente reforma sofrida pelo
Código de Processo Civil, a história volta a se repetir, ou seja, a nova
classificação de sentenças perde completamente o sentido, permanecendo
a antiga divisão ternária. Na verdade, com a eliminação de um processo
autônomo de execução de título judicial em nosso ordenamento, as ações
executivas lato sensu e mandamental serão eminentemente, como sempre
foram, e agora com maior rigor de certeza, sentenças condenatórias.
Pôs-se por terra o único critério que as diferenciavam, qual seja, a
existência de um processo autônomo de execução. No que tange à função
jurisdicional resultado, a tutela executiva lato sensu e a mandamental
são meras subespécies de tutelas executivas.

%� >����,�6�

É certo que a Reforma com que vem sofrendo o Código de Processo
Civil vem no sentido de cada vez mais se distanciar do processo dispositivo,
ou seja, sem haver mais a necessidade de uma provocação das partes
para o juiz a fim de que este faça cumprir o direito subjetivo reconhecido
na sentença. Trata-se de uma mudança louvável. No entanto, sem o
condão de interferir no conceito de institutos processuais como o de
sentença e tutela.

De fato, não é uma mudança na legislação que vai mudar a natureza
jurídica dos institutos acima referidos. Em outras palavras, não é a mudança
nos meios de efetivação do direito subjetivo anteriormente reconhecido
que irá justificar uma ampliação das classes desses conceitos.

�����
�����
��
����������



���

DIÁLOGO JURÍDICO

As sentenças denominadas lato sensu e mandamental têm a mesma
necessidade de proteção das sentenças condenatórias de mérito, a saber,
a certificação de um direito subjetivo e a autorização para realização
prática deste, por meio de medidas executivas posteriores ao ato judicial
sentença. Ser mandamental ou executiva lato sensu irá depender da
forma como o magistrado atuará para fazer jus a esse direito reconhecido
na sentença e isso definitivamente não descaracteriza a sua natureza
condenatória.

 Tendo como parâmetro a necessidade de proteção do direito subjetivo,
as tutelas mandamental e executiva lato sensu não se distinguem de
uma tutela executiva qualquer, posto que a finalidade que se busca nas
tutelas nestas em nada difere de uma tutela executiva, qual seja, o
resultado prático final do direito subjetivo certificado e reconhecido na
sentença.

Por fim, cabe enfatizar que a mera permissão legal para que o próprio
Estado juiz se valha de medidas executivas, independentemente da
provocação das partes, com o fito de fazer valer o direito subjetivo
reconhecido, não é suficiente para legitimar novas tutelas tais como
executiva lato sensu e mandamental. Podemos, sim, considerá-las, no
máximo, como subespécies de tutelas executivas.
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Resumo: Buscando a discussão e o aperfeiçoamento de questões
jurídicas relevantes, o presente trabalho dirige sua atenção ao instituto
do adicional de insalubridade, visando demonstrar e questionar a evolução
do entendimento da base de incidência dos percentuais de insalubridade,
dos seus primórdios históricos, na legislação pátria, até o entendimento
mais recente, quer na legislação, na doutrina e na jurisprudência.
Este artigo se desenvolverá através de abordagens históricas, legais,
conceituais, doutrinárias, sociais e jurisprudenciais, sempre relacionadas
ao tema “adicional de insalubridade”.
Sumário: 1. Abordagem histórica – 2. Abordagem legal – 3. Abordagem
doutrinária – 4. Abordagem social – 5. Abordagem jurisprudencial –
6. Conclusão.
Palavras-chave: Adicional de Insalubridade; Base de Cálculo;
Remuneração.
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A primeira inserção sobre adicional de insalubridade na legislação brasileira
ocorreu em 1936, portanto, anterior a Consolidação das Leis do Trabalho,
que foi aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

Ilustrando, cronologicamente, os primeiros contatos da legislação
pátria com o termo “adicional de insalubridade”, o Professor
Ivan da Costa Alemão Ferreira2, cita a obra do ilustre  Professor
Doutor ARION SAYÃO ROMITA3, qual seja, “Comentários aos
Prejulgados do TST” (Editora Rio), afirmando que “Foi a Lei 185 de

1 Especializando em Direito e Processo do Trabalho.
Graduado em Ciências Jurídicas e pós-graduado em Curso de Aperfeiçoamento de magistrados
pela ESMEC (Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará).
Advogado do Banco do Brasil

2 FERREIRA, Ivan da Costa Alemão, professor da Faculdade de Direito da Universidade
Federal Fluminense e Juiz do Trabalho da 1ª Região,  “Adicional de Insalubridade (ônus da
prova e laudo técnico)”, disponível em: (www.uff.br/direito/artigos).

3 Prof. Dr. Arion Sayão Romita – Membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas,
doutor em Direito do Trabalho pela UFRJ e professor da UERJ da UFRJ e do programa de
pós-graduação da UGF.
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14/01/36 que primeiro determinou, entre nós, o pagamento da taxa de
insalubridade, até 50% a mais do salário mínimo (art. 2º). O Decreto-lei
nº 399 de 30/04/48, que regulamentou a citada lei, deu às Comissões de
Salário-Mínimo a atribuição de fixar o adicional dentro do limite legal e
no seu art.4º, declarou caber ao então Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio organizar quadro das indústrias insalubres, sujeito à revisão
periódica. Em virtude desse dispositivo, expediu-se a Portaria nº SMC-
51 de 13.04.39. O percentual respectivo, de 40%, 20% ou 10%, se máximo,
médio ou mínimo o grau de insalubridade, foi fixado  pelo Decreto-lei
2.165 de 01/05/40 (art. 6º)”.

Observa-se que o Decretro-lei nº 399/48, acima citado, normatiza
que o adicional seria fixado pelo Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, devendo este direito (adicional de insalubridade) ser adquirido
somente após enquadramento das indústrias ditas insalubres, sujeitando,
ainda, à revisão periódica.

O art. 79 da CLT, inserido no capítulo – Do Salário Mínimo – normatiza
que “Quando se tratar da fixação do salário mínimo dos
trabalhadores ocupados em serviços insalubres, poderão as
Comissões de Salário Mínimo aumentá-lo até de metade do salário
mínimo normal.”

O Professor Ivan da Costa Alemão Ferreira, ancorando-se no douto
Professor ARION ROMITA, afirma que este ilustre doutrinador, em
sua  mencionada obra sustentava que o adicional sob análise era devido
somente aos empregados que auferissem o salário mínimo.
Corroboravam, neste diapasão, Arnaldo Sussekind e acórdão do STF.
À época, reclamava-se o adicional como se pleiteia salário mínimo, com
base em “enquadramento”. Todavia, o Prejulgado nº 8 do TST definiu
opinião contrária (“É devido o adicional de serviço insalubre, calculado à
base do salário mínimo da região, ainda que a remuneração contratual
seja superior ao salário-mínimo acrescido da taxa de insalubridade”).
Dessa forma o adicional deixa de ser parte  integrante do salário mínimo
para servir, apenas, de base de cálculo. A aquisição do direito passa a
depender do trabalho insalubre (ainda definido pelo Mtb e não sobe o
fato do trabalhador receber salário mínimo).4

4 FERREIRA, Ivan da Costa Alemão. Op. cit.
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Neste momento, faz-se necessário um rápido conceito sobre os
termos remuneração, salário e salário mínimo. Os doutrinadores Evaristo
de Moraes Filho e Antônio Carlos Flores de Moraes, na obra “Introdução
ao Direito do Trabalho”5, abrangendo mais  um termo, conceituam
remuneração, salário e vencimento como sendo: “O valor, fixo ou
variável, em dinheiro ou sob outra modalidade, que o empregador ou o
Estado paga, respectivamente, ao empregado ou funcionário, como
contraprestação dos serviços por eles desempenhados”. A designação
vencimento, ou no seu plural, vencimentos, é usada no ramo do direito
administrativo, enquanto que os termos remuneração e salário são
utilizados no direito do trabalho.

Segundo texto legal (CLT, art. 457, caput), “Compreendem-se na
remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do
salário devido e pago diretamente pelo empregador, como
contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.” Assim,
conclui-se que o salário é parte integrante da remuneração, onde a
remuneração é gênero, enquanto que o salário é espécie.

Por sua vez, os parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo assim dispõem:
“§1º – Integram o salário não só a importância fixa estipulada,
como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas,
diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. §2º – Não
se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias
para viagem que não excedam 50% (cinqüenta por cento) do salário
percebido pelo empregado.”

Deste modo, finalizam os doutrinadores: “Percebe-se, portanto, que o
salário, parcela da remuneração do empregado, é constituído por uma
importância fixa estipulada, acrescida de comissões, percentagens,
gratificações, diárias e abonos. Este salário, somado às gorjetas, pequenas
diárias e ajudas de custo, constitui a remuneração total do empregado.” 6

5 MORAES FILHO, Evaristo de. Introdução ao direito do trabalho/ Evaristo de Moraes
Filho , Antônio Carlos Flores de Moraes. - 8. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: LTr,
2000. p. 410 e 411.

5 MORAES FILHO, Evaristo de. Op. Cit., p. 411.
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Diante de tais conceitos, perguntar-se-ía, do que se trata o termo
“salário mínimo”? O conceito legal de salário mínimo está no art. 76, da
CLT, qual seja: “Salário mínimo é a contraprestação mínima devida e
paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao
trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço,
e capaz de satisfazer, em determinada época e região do País, as
suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário,
higiene e transporte.”

Do discorrido acima, e retornando aos textos legais relativos ao
adicional de insalubridade, observa-se que houve uma mudança de
entendimento, quanto à base de cálculo, pois,  inicialmente, a “taxa de
insalubridade” (Lei 185/1936) incidia somente sobre o salário mínimo, na
qualidade de remuneração, ou seja, só tinha direito ao adicional de
insalubridade o empregado que percebesse como remuneração o salário
mínimo, eis que referido adicional só poderia incidir sobre o salário mínimo.
Entretanto, com o passar do tempo, o percentual do adicional de
insalubridade passou a incidir sobre o salário mínimo (art. 79, da CLT), e
deste resultado poderia ser acrescido na remuneração do empregado,
explicitando melhor, o empregado que recebesse remuneração superior
e diferente do salário mínimo, também poderia ter acrescido em sua
remuneração o adicional de insalubridade, lembrando, por oportuno, que
a base de cálculo deste adicional, seria o salário mínimo.
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A Consolidação das Leis do Trabalho, traz em seu bojo, inserido no
capítulo que trata – Da Segurança e da Medicina do Trabalho –,
a conceituação legal das atividades insalubres (art. 189. Serão
consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por
sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os
empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância
fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo
de exposição aos seus efeitos.), redação data pela Lei nº 6.514, de
22.12.1977.

A Constituição Federal, em 1988, inseriu no capítulo DOS DIREITOS
SOCIAIS, os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social. Dentre eles, o “adicional
de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou
perigosas, na forma da lei.”, na conformidade do inciso XXIII, art. 7º.
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Os adicionais, em regra, são calculados percentualmente sobre um
parâmetro salarial. O que distingue os adicionais de outras parcelas são
tanto o fundamento como o objetivo de incidência da figura jurídica.
Os adicionais correspondem a parcela salarial deferida suplementarmente
ao obreiro por este encontrar-se, no plano do exercício contratual, em
circunstâncias tipificadas mais gravosas. A parcela adicional é, assim,
nitidamente contraprestativa: paga-se um plus em virtude do desconforto,
desgaste ou risco vivenciados, da responsabilidade e encargos superiores
recebidos, do exercício cumulativo de funções, etc.7

A base de cálculo para a incidência dos percentuais 10%, 20% e
40%, de acordo com os graus  mínimo, médio e máximo de trabalho
insalubre, é divergente no meio doutrinário.

Há entendimento de que a base de incidência deve ser o salário mínimo,
neste sentido, os seguintes doutrinadores: Arnaldo Süssekind8  Octavio
Bueno Magano9, Victor Russomano Mozart10, Evaristo de Moraes Filho e
Antonio Carlos Flores de Moraes11, Sérgio Pinto Martins12, dentre outros.

Amauri Mascaro Nascimento, afirma e opina que os percentuais,
conforme os graus de insalubridade mínimo (10%), médio (20%) e máximo
(40%), “vinham incidindo sobre o salário mínimo, qualquer que fosse o salário
contratual do empregado. A Constituição (art. 7º, IV), ao proibir a vinculação
de outros pagamentos ao salário mínimo, alterou  o critério que vinha sendo
observado. Uma solução possível é o cálculo sobre os pisos salariais das
categorias estabelecidas em convenções ou sentenças normativas.”13

7 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr,
2005. p. 736.

8 SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de direito do trabalho. 2ª ed. Renovar, 2004. p. 500.
9 MAGANO, Octavio Bueno. Primeiras lições de direito do trabalho. 3. ed. rev. e

atual. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2003. p. 55.
10 MOZART, Victor Russomano. Curso de direito do trabalho. 9. ed.. Juruá. 2002. p. 394.
11 MORAES FILHO, Evaristo de. Ob. Cit. p. 515
12 MARTINS, Sérgio Pinto. Curso de direito do trabalho. 4. ed. ver. e atual. São Paulo:

Dialética, 2005. p. 97.
13 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 19. ed. rev. e atual.

São Paulo: Saraiva, 2004., p. 830.
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O professor e magistrado Pedro Paulo Teixeira Manus14, faz uma
explanação evolutiva, comentando que o cálculo do adicional de
insalubridade tinha por base o salário mínimo ou o salário profissional da
categoria a que pertence o trabalhador, independentemente do salário
efetivamente percebido, na conformidade dos Enunciados 17 e 228, ambos
do Tribunal Superior do Trabalho. Porém, faz referência à decisão do
Supremo Tribunal Federal (RE 236.396-MG Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 2-10-98, publ. No DOU de 20-11.98), que alterou o
entendimento fixado pelo TST, deixando claro que a base de cálculo do
adicional de insalubridade, a partir da vigência do art. 7º da Constituição
Federal, já não pode ser o salário mínimo. Contudo, deixa em aberto qual
a exata base de cálculo. Afirma, ainda, este douto professor e magistrado
que decisões regionais têm sido proferidas, à luz do entendimento
transcrito do STF, utilizando o salário-base contratual como indexador do
adicional de insalubridade, onde este salário base contratual seria o salário
ajustado contratualmente, excluídos eventuais outros adicionais pagos.
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O ambiente insalubre, porventura existente em local de trabalho,
devido ao seu caráter nocivo, pode gerar, não raras vezes, doenças
momentâneas ou permanentes, as quais prejudicariam não só o
trabalhador, mas também o empregador, pois na  possibilidade de  ausência
do empregado por licença-saúde, ausente também é a respectiva mão
de obra. Assim, o ambiente insalubre é indesejável, tanto para o
empregado como para o empregador.

Uma vez detectado pelo Ministério do Trabalho atividades ou
operações consideradas insalubres, dever-se-á eliminar ou neutralizar
esta insalubridade, quer “com a adoção de medidas que conservem o
ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;”(inciso I, do
art. 191, da CLT) quer “com a utilização de equipamentos de proteção
individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente
agressivo a limites de tolerância.” (inciso II, do art. 191, da CLT),
cabendo “às Delegacias Regionais do Trabalho comprovada a
insalubridade, notificar as empresas, estipulando prazos para sua
eliminação ou neutralização” (§ único, do art. 191, da CLT).

14 MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Direito do trabalho. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. p.
140 e 141.
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Dessa maneira, detectadas e enquadradas as atividades e operações
insalubres pelo Ministério do Trabalho, e ocorrendo trabalho insalubre,
haverá o adicional respectivo, nos percentuais mínimo (10%), médio (20%)
e máximo (40%) incidentes sobre uma base de cálculo.

Se for considerado o entendimento de que a base de cálculo para o
adicional de insalubridade seja o salário mínimo, poder-se-ía considerá-lo
justo, tão somente se o salário mínimo fosse a remuneração do trabalhador.
Porém, se o empregado tem como contraprestação uma remuneração
superior ao salário mínimo, esta remuneração  deveria ser a base de
cálculo para o adicional de insalubridade, primeiro, porque estaria em
sintonia com o adicional de periculosidade que incide sobre o salário
(art. 193, § 1º, da CLT), considerado este como remuneração; segundo,
porque o empregador estaria interessado em solucionar mais rapidamente
a insalubridade existente, eliminando ou neutralizando o meio nocivo, pois,
persistindo o ambiente insalubre,  teria que desembolsar valor maior, à
título de adicional ao trabalhador; terceiro, porque sendo o salário mínimo
a base de cálculo para o adicional de insalubridade, o impacto econômico
para o empregador seria mínimo e ou suportável, não havendo, deste
modo, interesse na mudança do quadro de insalubridade, eliminando ou
neutralizando a situação nociva à saúde.

Neste sentido, caminha-se, paralelamente, com o recém notável
Doutor, Juiz e Professor  Jorge Luiz Souto Maior15, que em sua obra
“O Direito do Trabalho como Instrumento de Justiça Social”,
faz o seguinte comentário: “Interessante destacar, quanto a este aspecto
que a legislação trabalhista é profundamente ineficiente para proteger a
saúde do trabalhador, ou, pelo menos, o é a interpretação dominante
sobre as normas legais. Com efeito, um adicional de 10, 20 ou 40%,
incidente sobre o valor do salário mínimo, para compensar os prejuízos à
saúde do trabalhador, causados por um trabalho insalubre, em primeiro
lugar não compensa os prejuízos e, em segundo, não incentiva os
empregadores implementar medidas para eliminação do risco”

15 MAIOR, Jorge Luiz Souto. O direito do trabalho como instrumento de justiça
social. São Paulo: LTr. 2000. p. 348.
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Acrescenta o notável Professor Jorge Luiz Souto Maior, aliando-se
ao também Mestre, Juiz do Trabalho e Professor Sebastião Geraldo de
Oliveira16, que “Um pensamento voltado para a aplicação do direito do
trabalho no sentido da melhoria das condições de vida dos trabalhadores
conduziria a um sentido diverso da norma jurídica aplicável ao caso.
Neste sentido, pronuncia-se Sebastião Geraldo de Oliveira: “Entendemos,
porém, que o cálculo correto desse adicional deve considerar o salário
contratual   e não o salário mínimo, em razão do que estabelece o art. 7º,
XXIII, da Constituição da República: adicional de remuneração.
Pode-se argumentar, é certo, que o dispositivo remete o assunto para a
regulamentação por lei ordinária e, nessa hipótese, prevaleceria, pelo
princípio da recepção, a base de cálculo fixada no art. 192 da CLT.
Todavia, não se pode ignorar o vocábulo “remuneração” constante da
Carta Política, cuja acepção tem contornos bem definidos na doutrina
jurídico-trabalhista, valendo ressaltar que a presunção, sobretudo no Direito
Constitucional, é de que o legislador tenha preferido a linguagem
técnica”17.

Outro fato que deve ser considerado, levando-se em conta a
insignificante parcela de importância que é o resultado final do adicional
de insalubridade, tendo como base de cálculo o salário mínimo,
é a impossibilidade legal de acumulação de adicional de insalubridade
com o de periculosidade, existente no parágrafo 2º, do art. 193, da CLT.

A determinação legal quanto à impossibilidade de recebimento de
mais de um adicional, quando existentes num mesmo ambiente de trabalho
agentes nocivos à saúde, quer por insalubridade quer  por periculosidade,
é ratificada pela doutrina e jurisprudência dominante, v.g. Doutor e Juiz
do Trabalho Francisco Antonio de Oliveira, ao comentar o  Enunciado 17
do Tribunal Superior do Trabalho, faz a seguinte consideração:
“Do trabalho insalubre e perigoso – Os adicionais não se somam. Em
havendo o trabalho insalubre e o trabalho perigoso, será deferido pelo
juízo o adicional maior...”18

16  OLIVIERA, Sebastião Geraldo de Oliveira : Juiz do Trabalho, em Belo Horizonte. Professor
da PUC/MG, mestre em direito trabalhista pela UFMG. Obra. Proteção jurídica à saúde
do trabalhador. São Paulo. LTr. 1998.

17  MAIOR, Jorge Luiz Souto. op. cit. p. 348
18  OLIVEIRA, Francisco Antonio de. Comentários aos enunciados do TST. 5. ed. rev.

atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 66.
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Entretanto, mais uma vez, rebela-se o Professor Jorge Luiz Souto Maior,
em sintonia com o Professor Sebastião Geraldo de Oliveira, afirmando e
entendendo que tal proibição não pode prevalecer, nas seguintes
considerações: “Com efeito, a Convenção 148 da OIT, ratificada pelo Brasil
com vigência desde outubro de 1986, dispõe que os critérios e limites de
exposição deverão ser fixados em consideração a ‘qualquer aumento dos
riscos profissionais resultante da exposição simultânea a vários fatores
nocivos no local de trabalho’ (art. 8, 3). Além disso, conforme lembra este
autor, a Constituição da República estabeleceu a regra de que se devem
reduzir os riscos inerentes ao trabalho (art. 7º, XXII) e a postura
jurisprudencial e doutrinária não incentiva a atitude empresarial neste sentido.
Ademais, como frisa Sebastião Geraldo, ‘Se  a lei não vedou a percepção
cumulativa em decorrência da exposição simultânea que prejudica órgãos
distintos do trabalhador, não pode a portaria restringir a abrangência da
norma”, referindo-se à Portaria n. 3.214/78, que no item 15.3 da NR-15,
vedou, expressamente, esse recebimento acumulativo de adicionais.’”
E, continua, "Frise-se, ainda, neste assunto, a disposição do art. 11, alínea
b, da Convenção 155 da OIT, ratificada pelo Brasil, e com vigência interna
desde setembro de 1994: ‘...deverão ser levados em consideração os riscos
para a saúde decorrentes da exposição simultânea a diversas substâncias
ou agentes’. Com isso, não tem aplicabilidade, também, a regra do parágrafo
2º do art. 193 da CLT, que impede a acumulação dos adicionais de
insalubridade e de periculosidade.”19
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A jurisprudência dominante dos tribunais laborais pátrios é no snetido
de incieência do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, na
conformidade do artigo 192, segunda parte da CLT, já citado anteriormente.

Numa visão, um pouco mais evolutiva, entendeu o Tribunal Superior
do Trabalho, através da Súmula 17 (restaurada pela Res. TST 121/03,
DJ, 21/11/03), que “o adicional de insalubridade devido a empregado
que, por força de lei, convenção coletiva ou sentença normativa, percebe
salário profissional será sobre este calculado.” Informa-se, por oportuno,
que  esta Súmula teve sua primeira redação em 1969.

19 MAIOR, Jorge Luiz Souto Maior. op. cit. p. 348/349
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A restauração da Súmula 17 do Tribunal Superior do Trabalho
deveu-se ao novo entendimento deste Tribunal, que alterou e atualizou ,
em 21/11/2003, a Súmula 228, como segue: “Insalubridade. Base de
Cálculo. O percentual do adicional de insalubridade incide sobre o
salário mínimo de que cogita o art. 76 da CLT, salvo as hipóteses
previstas no Enunciado 17 ” (Res. TST 121/03, DJ, 21.11.03). Ressalte-
se que o artigo 76 da CLT trata do conceito do salário mínimo, já descrito
em item anterior.

A orientação Jurisprudencial da Seção de Sissídios Individuais-2 do
Tribunal superior do Trabalho (OJ SDI-2) nº 71 trata do salário mínimo
como indexador e foi publicada no diário da Justiça do dia 10.11.2004,
com o seguinte entendimento: “Salário mínimo. Indexador.
A estipulação do salário mínimo profissional em múltiplos do salário
mínimo não afronta o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal de
1988, só incorrendo em vulneração do referido preceito
constitucional a fixação de correção automática do salário pelo
reajuste do salário mínimo”.

Neste diapasão, descreve-se julgado que entende que o adicional de
insalubridade deve ser sobre o salário profissional:

“EMENTA: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE
CÁLCULO. SALÁRIO PROFISSIONAL. INTELIGÊNCIA DOS
ENUNCIADOS Nº 17 E 228, TST.” (Proc. TRT/15ª Região
nº 01066-2002-017-15-00-7 RO(23.237/2003-RO-3). Recurso Ordinário
da 1ª VT de São José do Rio Preto-SP, Juiz Relator Luís Carlos Cândido
Martins Sotero da Silva).

Entretanto, há jurisprudências, cujas decisões corroboram com a
evolução do entendimento de que a base de cálculo para incidência do
adicional de insalubridade é sobre a remuneração percebida pelo
empregado.

Assim, seguem algumas decisões que têm o entendimento de que o
percentual do adicional de insalubridade incide sobre a remuneração e
não sobre o salário mínimo:

“EMENTA: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE
CÁLCULO. REMUNERAÇÃO.” (Proc. TRT /2ª Região
nº 02183200131502000. Recurso Ordinário da 05 VT de Guarulhos-SP,
Juiz Presidente Regimental e Relator Valdir Florindo).
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“EMENTA: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE
CÁLCULO – O adicional de insalubridade deve ser calculado sobre a
remuneração do empregado, visto estar tacitamente revogado o artigo 192
da CLT.” (Proc. TRT/15ª Região nº 00831-2003-012-15-00-0. Recurso
Ordinário da 1ª VT de Piracicaba-SP, Juiz Relator Flávio Nunes Campos).

 “EMENTA: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE
CÁLCULO – O  adicional de insalubridade deve ser calculado sobre a
remuneração do empregado, visto estar tacitamente revogado o artigo 192
da CLT.” (Proc. TRT/15ª Região nº 01429-2003-025-15-00-0. Recurso
Ordinário da VT de Botucatu, Juiz Relator Flávio Nunes Campos).

“EMENTA: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE
CÁLCULO A PARTIR DA CF/88. REMUNERAÇÃO.” (Proc. TRT/
15ª Região nº 01521-2001-057-15-01-5 (37171/2003-RO-8). Recurso
Ordinário da VT de Presidente Venceslau-SP, votação unâmine).

%� >����,�6�

A norma positivada, aparentemente estática, deve ser interpretada
sob o foque da finalidade social e das exigências do bem comum, para
que sua aplicação ao caso concreto atenda aos anseios da sociedade e
da comunidade.

No caso, sob análise, a aplicação do texto legal (art. 192, da CLT),
em sua totalidade, não atenderia ao fim social, nem às exigências do bem
comum, ademais, colidiria com dispositivos constituccionaos (art. 7, incisos
IV e XXIII).

Nietzsche afirmava: “nada me prende, a não ser meu livre
pensamento”. Deste modo, a doutrina e a jurisprudência, em constante
evolução, ainda que minoritariamente, entendem que o adicional de
insalubridade deve incidir sobre a remuneração.
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Resumo: O presente estudo disserta sobre a responsabilidade civil do

Estado por ato do Poder Legislativo. Tece considerações acerca da

responsabilidade civil do Estado e das teorias da irresponsabilidade estatal,

a civilista e a publicista, bem como da evolução da responsabilidade civil

no Brasil. Aborda-se sucintamente a função legislativa, os direitos e

deveres dos membros desse poder e a inserção dos parlamentares no

conceito amplo de funcionário público. Apresenta-se a responsabilidade

estatal e os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do ato

normativo objeto de declaração. Conclui-se que, embora o poder

Legislativo faça parte do Estado, predomina quanto aos atos legislativos

a idéia de irresponsabilidade, com exceção para os casos de lei declarada

inconstitucional pelo Poder Judiciário ou possuir efeitos concretos.

Sumário: 1. Considerações acerca da responsabilidade civil do estado:

1.1 A responsabilidade civil do Estado no Brasil – 2. A função legislativa:

2.1 A função legislativa e o serviço público – 3. Tipos de responsabilidade

civil do estado por ato legislativo – 4. Conclusão.

Palavras-chaves: Responsabilidade Civil do Estado; Poder Legislativo;

Hipóteses.
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A responsabilidade civil do Estado passou por evoluções sucessivas

até atingir o conceito de responsabilidade pública em que nos encontramos

hodiernamente.

1 Graduada pela Universidade de Fortaleza – Unifor e cursando Especialização em Direito
Processual Civil pela Faculdade Farias Brito. Funcionária Pública Estadual
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As teorias sobre o tema são a da irresponsabilidade estatal, a civilista
e a publicista. Essas teorias foram adotadas com predileção pelo sistema
europeu-continental, por influência do trabalho jurisprudencial do Conselho
de Estado francês. Rui Stoco (1997, p. 372), lecionando sobre a origem
e fontes da responsabilidade do Estado, assevera: “O grande
desenvolvimento da responsabilidade do Estado proveio do direito francês
e através da construção pretoriana do Conselho de Estado”.

A teoria da irresponsabilidade estatal foi adotada preponderantemente
no período absolutista francês. Naquela época, a figura do Estado se
confundia com a própria figura do rei, sendo traduzido na máxima
L’e  État c’est moi2.

Ora, se o Estado exercia a tutela do direito, através de um rei que se
dizia o próprio Estado, este jamais agiria contra a lei, não podendo o Estado
ser responsabilizado se o rei era infalível. A responsabilização do Estado
era tida como desrespeito à soberania, pois equiparava o rei ao súdito.

A teoria civilista surgiu após o enfraquecimento da teoria da
irresponsabilidade e se baseava nos princípios do direito civil, sendo esta a
origem de sua designação. Subdivide-se em teoria dos atos de império e de
gestão e teoria da culpa civil (ou da responsabilidade subjetiva). Segundo a
primeira, quando o Estado pratica atos de império, ele age segundo as
prerrogativas e privilégios próprios da Administração Pública, exorbitando
do direito comum, pois age no exercício de sua soberania e em razão do
império a que esta se prende. Seus atos são inquestionáveis, não podendo
ser responsabilizado por lesão que porventura acarrete ao particular.

Os atos de gestão são os praticados pela Administração Pública em
situação de igualdade com os particulares, na gestão de seus serviços, e
por estar o Estado em condição de igualdade com o particular,
aplicam-se as normas de direito comum, sendo este passível de
responsabilização. Maria Sylvia Zanella Di Pietro (1998, p. 420),
discorrendo sobre a teoria civilista dos atos de império e de gestão,
esclarece que a diferenciação entre esses atos: “...foi idealizada como
meio de abrandar a teoria da irresponsabilidade do monarca por prejuízos
causados a terceiros”. Na prática era muito difícil diferenciar quando o
Estado praticava atos de império ou de gestão. Ademais, a divisão da
personalidade do Estado passou a ser inconcebível e essa teoria foi
abandonada, cedendo lugar à teoria (ainda civilista) da culpa civil ou da
responsabilidade subjetiva.

2 O Estado sou eu (rei), afirmação que reflete o pensamento adotado no Estado Absolutista.
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Na teoria da responsabilidade subjetiva busca-se apurar a culpa

subjetiva do agente administrativo, baseada em ação culposa ou dolosa,

para que seja possível a reparação, pelo Estado, do dano causado. Nesse

caso, o ônus da prova cabe a quem sofre o dano. Segundo Hely Lopes

Meirelles (1997, p. 561) o predomínio das normas de Direito Público

sobre as regras de Direito Privado ensejou o enfraquecimento dessa

teoria que: “...vem perdendo terreno a cada momento, com o predomínio

das normas de Direito Público sobre as regras de Direito Privado na

regência das relações entre a Administração e os administrados”.

Os princípios de Direito Público passaram, então, a nortear a

responsabilidade estatal, surgindo a teoria publicista que está dividida em

teoria da culpa administrativa (culpa do serviço público ou falta do serviço)

e teoria do risco (teoria da responsabilidade objetiva).

A teoria da responsabilidade por culpa administrativa é também

conhecida por responsabilidade por falta do serviço, falha do serviço ou

culpa do serviço, é um tipo de responsabilidade subjetiva, porque baseada

na culpa ou dolo, segundo a qual ocorre a culpa do serviço público quando

este não funcionou quando deveria (omissão), funcionou mal ou atrasado

(comissão).

A teoria da falta do serviço público representa uma transição entre a

teoria subjetiva da culpa civil e a doutrina objetiva do risco. Segundo

Hely Lopes Meirelles (1997, p. 562): “...É o estabelecimento do binômio

falta do serviço-culpa da Administração...”. Essa teoria exige uma

culpa especial da Administração que se convencionou chamar de culpa

administrativa. O prejudicado, por culpa do serviço, deve demonstrar

que o dano experimentado adveio de falta do serviço para obter a

indenização correspondente3.

3 Temístocles Brandão Cavalcanti, em voto proferido no julgamento do RE 61.387, da
2ª Turma do STF, explicitou que: "...Nesses casos, a responsabilidade se aproxima da culpa
pela omissão em tomar as providências exigidas para a segurança do serviço."(STOCO,
1997, 9. 374)
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Celso Antônio Bandeira de Mello (1999, p. 672), ao dispor sobre
esse tipo de responsabilidade estatal, afasta-se dos demais autores ao
distinguir a responsabilidade conforme os atos que a ensejem sejam
omissivos ou comissivos, e explica o porquê de esta modalidade de
responsabilidade ser aplicada em casos de omissão do Estado:

Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do

Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou

ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade

subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente,

ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe

responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.

Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal

que lhe impunha obstar o evento lesivo. (Grifo no original)

Para esse autor, a responsabilidade do Estado por atos omissivos é
sempre ocasionada por ato ilícito, pois, se o Poder Público não estivesse
obrigado a impedir o dano, faltaria razão para responsabilizá-lo. O ente
estatal só pratica ato ilícito quando atua com imprudência, negligência ou
imperícia – comportamentos culposos – ou quando possui o intuito
deliberado de infringir norma que o constituía em uma obrigação
determinada – comportamentos dolosos – configurando, assim, hipóteses
de responsabilidade subjetiva posto que calcadas na culpa e no dolo.
Essa opinião vem influenciando o posicionamento mais recente dos
tribunais pátrios4.

4 “Nega-se provimento ao recurso, adotando-se a fundamentação da r. sentença da lavra do
Meritíssimo Juiz Rui Stoco: ‘A responsabilidade por falta de serviço, falha do serviço ou
culpa do serviço é subjetiva, porque baseada na culpa ( ou dolo). Caracterizará sempre
responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar segundo
certos critérios e padrões, não o faz, ou atua de modo insuficiente. O Estado tanto pode
responder pelo dano causado em razão da responsabilidade objetiva consagrado no art. 37,
§ 6º, da Constituição da República (se a atividade da qual decorreu o gravame foi lícita)
como pela teoria subjetiva da culpa (se a atividade foi ilícita em virtude de faute du
service)’(TJSP – 1ª C.- Ap.– Rel. Renan Lotufo – j. 21.12.93 - RJTJSP 156/90)”.
Excerto extraído de: STOCO (1997. p. 375-376).
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Já para a teoria do risco, mais conhecida por teoria da
responsabilidade objetiva, a comprovação de que o prejuízo suportado
pelo particular resultou de ato estatal é suficiente para ensejar a
responsabilidade civil do Estado. O risco é o fundamento da
responsabilidade do Estado por ato comissivo ou omissivo. Dessa forma,
a teoria do risco ou da responsabilidade objetiva foi adotada pelo direito
pátrio quando o dano experimentado pelo particular for oriundo de ato
comissivo ou omissivo de agente público, ainda que regular. Para
configurá-la é suficiente a mera relação de causalidade entre o
comportamento da Administração e o dano.
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A responsabilidade civil do Estado no Brasil oscilou entre a doutrina
subjetiva e objetiva, não se pondo em dúvida a obrigação de indenizar da
Administração tal como ocorreu na Inglaterra e nos Estados Unidos que,
por algum tempo, adotaram a teoria da irresponsabilidade estatal.

Desse modo, força é concluir que, no Brasil, a teoria da
irresponsabilidade do Estado não foi aceita. Nesse sentido, Amaro
Cavalcanti (1957, p. 617) afirma:

... no Brasil nunca se ensinou ou prevaleceu a irresponsabilidade
do Estado pelos atos lesivos de seus representantes.  Se não havia
nem há uma disposição de lei geral, reconhecendo e firmando a
doutrina da responsabilidade civil do Estado, nem por isso menos
certo que essa responsabilidade se acha prevista e consignada em
diversos artigos de leis e decretos particulares; e, a julgar pelo teor
de suas decisões e dos numerosos julgados dos Tribunais de Justiça
e das decisões do próprio Contencioso Administrativo, enquanto
existiu, é de razão concluir que a teoria aceita no País tem sido
sempre a do reconhecimento da aludida responsabilidade...

As Constituições de 1824 e 1891 passaram a prever a
responsabilidade do funcionário público que, no exercício de suas funções,
causassem dano ao particular em decorrência de abuso de poder ou
omissão. Maria Sylvia Zanella Di Pietro (1998, p.422)  ensina que: “Nesse
período, contudo, havia leis ordinárias prevendo a responsabilidade do
Estado, acolhida pela jurisprudência como sendo solidária com a dos
funcionários...”.
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Em 1916 foi promulgado o Código Civil que adotou a teoria civilista
da responsabilidade subjetiva, à vista do disposto em seu art. 15. Assim,
até o advento da Constituição de 1934, era necessário apurar a culpa
subjetiva do agente administrativo, baseada em ação culposa ou dolosa,
para que fosse possível a reparação, pelo Estado, do dano causado.
O ônus da prova cabia a quem sofria o dano. Com a Constituição Federal
de 1934, acolheu-se o princípio da responsabilidade solidária entre Estado
e funcionário, sendo a mesma norma repetida na Constituição de 1937
(DI PIETRO, 1998, p. 422).

Em 1946, com a promulgação da Carta Magna, a responsabilidade
da Administração Pública passou a ser objetiva, seguindo essa doutrina
as constituições seguintes (CF de 1967 e 1988). Na Carta Constitucional
atual a responsabilidade estatal objetiva está prevista no art. 37, § 6º.
O Código Civil de 2002, em seu art. 43, mantém a teoria objetiva, para
tanto dispondo que: “As pessoas jurídicas de direito público interno são
civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade
causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os
causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”.
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A idéia de poder é inerente ao Estado, pois este não existe sem aquele
que é a emanação da própria soberania estatal. As normas organizadoras
do Estado surgem a partir da atuação do poder estatal que sistematiza os
preceitos normativos incidentes sobre uma dada coletividade.

A clássica divisão dos Poderes do Estado em Executivo, Judiciário e
Legislativo proposta por Montesquieu foi adaptada à realidade do Estado
contemporâneo. Atualmente os três poderes são vistos a partir da idéia
de prevalência de uma função sobre as outras. Assim é que o Poder
Legislativo, prevalentemente, legisla, exercendo de forma secundária ou
subsidiária as funções jurisdicional e administrativa, ocorrendo o mesmo
com os outros dois Poderes.

Assim, é certo que as principais funções do Poder Legislativo são
legislar e fiscalizar. O Legislativo exerce, ainda, de forma atípica as
funções de administrar e julgar. Essa divisão nas atribuições dos poderes
permite um maior controle do Estado por ele próprio, criando um sistema
de freios e contra-pesos, pois cada poder de alguma forma exerce uma
fiscalização no outro, todos eles possuindo deveres e direitos.
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Os direitos e deveres dos congressistas estão quase todos

concentrados nos arts. 53 a 56 da Carta da República. Alexandre de

Moraes (1999, p. 389) sobre o assunto, leciona:

A Constituição Federal estabelece em seu Título IV - 'Da organização

dos Poderes’ – Capítulo I – ‘Do Poder Legislativo’– Seção V– ‘Dos

deputados e senadores’, regras instituidoras das imunidades e vedações

parlamentares, para que o Poder Legislativo, como um todo, e seus

membros, individualmente, atuem com ampla independência e liberdade,

no exercício de suas funções constitucionais. Tal conjunto de regras

denominamos estatuto dos congressistas.

São direitos dos parlamentares: inviolabilidade, imunidade formal,

privilégio de foro, isenção do serviço militar e a limitação ao dever de

testemunhar.  A inviolabilidade é também conhecida por imunidade

material, e significa que os deputados e senadores são invioláveis civil e

penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos5. Já os

deveres dos parlamentares estão arrolados constitucionalmente nos arts.

54 e 55, e são materializados nas incompatibilidades funcionais, negociais,

políticas e profissionais.

Os direitos e deveres dos parlamentares, notadamente a prerrogativa

de imunidade material ou inviolabilidade, é de fundamental importância

para a compreensão da impossibilidade de a Administração Pública, em

se tratando de responsabilidade por ato legislativo, manejar ação

regressiva contra o parlamentar que votou pela aprovação de uma lei

inconstitucional, por exemplo, haja vista a inviolabilidade prevista

constitucionalmente no caput do art. 53 da Lei Maior. Nesse sentido

sinaliza Maria Helena Diniz (2003, p. 573): “O Estado que paga

indenização a quem foi lesado por ato legislativo não terá ação regressiva

contra o legislador faltoso ante o disposto no art. 53 da CF e ante o fato

de ser a lei um ato jurídico complexo”.

4 Previsão inserta no caput do art. 53 da Constituição Federal.
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Como já ressaltado anteriormente, o Estado é uno, sendo subdividido
em três funções: a legislativa, a executiva e a judiciária. Assim, o Estado
é responsável, nos termos do art. 37 § 6 º da Carta Magna, pelos atos de
seus agentes que, nessa qualidade, causem danos ao particular. Aqui não
se questiona a qual poder estatal o agente pertence. O que se busca
saber é se quem causou o dano está inserido no conceito amplo de agente
público.

O parlamentar, por estar a serviço da nação, deve laborar com a
perícia necessária, como qualquer outro profissional, mesmo sendo
possuidor da já mencionada inviolabilidade ou imunidade material. Isso
porque o fato de os deputados e senadores serem invioláveis, civil e
penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, não exime
o Estado da responsabilidade advinda de um voto que aprove uma lei
eivada de inconstitucionalidade.

Como agente público, em sentido amplo, geram o dever do Estado de
pagar as indenizações resultantes de seus atos. É essa a opinião de Celso
Antônio Bandeira de Mello (1998, p. 687) ao afirmar que:

Para que haja responsabilidade pública importa que o
comportamento derive de um agente público. O título jurídico da
investidura não é relevante. Basta que seja qualificado como
agente público, é dizer, apto para comportamentos imputáveis ao
Estado (ou outras pessoas, de Direito Privado, prestadoras de
serviços públicos, quando atuarem nesta qualidade). Importa,
outrossim, que o dano tenha sido produzido por alguém graças a
esta qualidade de agente público, e não em situação alheia ao
qualificativo em causa.

Assim, a conduta causadora de dano ao particular oriunda de um
membro de qualquer dos Poderes, desde que agindo na qualidade de
agente do Estado, pode acarretar à Administração o dever de indenizar.
Já para Hely Lopes Meirelles (1997, p. 568) o Estado só deve responder
se restar comprovada a culpa manifesta na expedição do:
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Para os atos administrativos, já vimos que a regra constitucional
é a responsabilidade objetiva da Administração. Mas, quanto aos
atos legislativos e judiciais, a Fazenda pública só responde
mediante a comprovação de culpa manifesta na sua expedição, de
maneira ilegítima e lesiva. Essa distinção resulta do próprio texto
constitucional, que só se refere aos agentes administrativos
(servidores), sem aludir aos agentes políticos (parlamentares e

magistrados), que não são servidores da Administração Pública,
mas sim membros dos Poderes de Estado. (Grifo no original)

Acreditamos, porém, que a Constituição Federal, art. 37 § 6º é
cristalina ao estabelecer que as pessoas jurídicas de Direito Público e as
de Direito Privado, prestadoras de serviços públicos, são responsáveis
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
O que há, e tão-somente, é a referência ao agente destas pessoas, não
fazendo qualquer distinção entre os agentes políticos, administrativos,
honoríficos, delegados ou credenciados6.

Dessa forma, o Estado deverá ser responsabilizado pelos atos danosos
oriundos do legislativo, da mesma forma que já o é pelos atos do outros
dois Poderes. A impossibilidade de ação regressiva do Estado contra os
parlamentares responsáveis pelo ato danoso7, como, por exemplo, quando
a lei é declarada inconstitucional, não exime a Administração de
responsabilidade.

6 Os agentes políticos exercem funções governamentais, judiciais ou quase judiciais, ocupam
os primeiros escalões do poder e não são considerados servidores no sentido estrito
(exemplos: chefes do Executivo, ministros, secretários, juízes, deputados, senadores,
membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas). Os agentes administrativos se
vinculam ao Estado e suas entidades por relações profissionais, são titulares de cargos,
emprego ou função. Os agentes honoríficos são cidadãos honrados ou de notória capacidade
profissional, desprovidos de qualquer vínculo funcional, mas para efeitos penais são
equiparados a funcionários públicos (art. 327 do CPB), v.g. os jurados. Os agentes delegados
são os particulares executores ou prestadores de serviços públicos. Os agentes credenciados
são particulares incumbidos pelo Estado para representá-lo em determinado ato ou a
praticar atividade específica, sendo remunerados pelo poder credenciante, vg. um médico
credenciado para avaliar a situação de saúde de servidores.

7 Essa impossibilidade, como já explicitado neste capítulo, dá-se em razão da inviolabilidade
prevista constitucionalmente (Art. 53 da CF) aos deputados e senadores. Ora se são
invioláveis por seus votos, não podem ser responsabilizados se aprovam uma lei
posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo.
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A responsabilidade do Estado por danos causados a particulares evolui
ao longo do tempo no intuito de proteger cada vez mais o interesse privado.
Foi visto no tópico anterior que a existência de três Poderes não afeta a
unidade Estatal. Entretanto, apesar de atualmente o Estado ser responsável
pelos danos causados por seus agentes a particulares, a responsabilidade
do Estado ocasionada pelo Legislativo foi a última a surgir8.

Comunga com a afirmação Celso Antônio Bandeira de Mello (1998,
p. 658) que pontifica: “No que respeita às funções públicas suscetíveis
de gerarem compromisso estatal por danos, seu marco superiormente
avançado é a responsabilidade por atos legislativos – o que já sucede,
em alguns casos, nos tempos hodiernos”.

Há, portanto, ainda quem propugne pela prevalência da teoria da
irresponsabilidade quando o dano for ocasionado por ato do legislativo.
Maria Sylvia Zanella Di Pietro (1998, p.426) dispõe que "A regra que
prevalece em relação a atos legislativos é a da irresponsabilidade" e
aponta como argumentos invocados a favor, sem os defender:

1. o Poder Legislativo atua no exercício da soberania, podendo
alterar, revogar, criar ou extinguir situações, sem qualquer limitação
que não decorra da própria Constituição;

2. o Poder Legislativo edita normas gerais e abstratas dirigidas a
toda a coletividade; os ônus delas decorrentes são iguais para
todas as pessoas que se encontram na mesma situação, não
quebrando o princípio da igualdade de todos perante os ônus e
encargos sociais;

3. os cidadãos não podem responsabilizar o Estado por atos de
parlamentares por eles mesmos eleitos. (Grifo no original)

A estes argumentos, responde a citada autora:

1. mesmo exercendo parcela da soberania, o Legislativo tem que
se submeter à Constituição, de modo que acarreta a
responsabilidade do Estado quando edita leis inconstitucionais;

8 Quiçá porque os próprios parlamentares se esquivassem dessa responsabilidade, pois não
há interesse para estes em verem essa responsabilização evoluir a ponto de, quem sabe um
dia, passar  o Estado a ter direito de regresso contra os legisladores responsáveis pelo
dano, o que hoje é vedado constitucionalmente (CF/88, art. 53).
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2. nem sempre a lei produz efeitos gerais e abstratos, de modo
que o Estado deve responder por danos causados por leis
que atinjam pessoas determinadas, mesmo que se trate de
normas constitucionais;

3. ao terceiro argumento, responde-se que a eleição do
parlamentar implica delegações para fazer leis
constitucionais.(DI PIETRO, 1998, p.426)

Essa discussão se mostra infrutífera à medida que nosso sistema
constitucional é clarividente ao dispor que o Poder Legislativo representa
apenas parcela da soberania prevista na Carta Magna. Soberano é o
Estado. Ora, em sendo assim, a responsabilidade é do Estado por atos de
seus agentes, tanto faz que sejam estes oriundos do Poder Executivo,
Judiciário ou Legislativo e, muito menos, se o Estado poderá ou não
ajuizar ação regressiva contra seus agentes.

Ademais, busca-se, a princípio, a responsabilização do Estado e não
a responsabilidade pessoal do parlamentar, não influindo naquela o fato
de a decisão advir de um órgão colegiado ou de um agente estatal apenas.

Não obstante a doutrina vir se posicionando pela irresponsabilidade
estatal9, em regra, quando os danos aos particulares são oriundos de atos
típicos do legislativo, o direito pátrio começa a admitir esse tipo de
responsabilidade estatal quando a norma for declarada
inconstitucional ou, mais raramente, quando a lei de efeitos
concretos, embora constitucional, onera demasiadamente parte de
uma categoria de pessoas.

Conclui-se que, quando o parlamentar atuar na elaboração de uma
lei, o Estado poderá ser responsabilizado objetivamente, caso se observe
a conduta danosa da Administração, sendo aplicado o art. 37 § 6º da
Carta da República, pois a atividade legiferante é vinculada, devendo
obediência à estrita legalidade.

9 Yussef Said Cahali (1996, p. 656) transcreve acórdão proferido no Tribunal Regional
Federal, sustentando a tese da irresponsabilidade estatal: "...Legitimidade passiva -
Responsabilidade da União por atos legislativos- Alteração das normas relativas a caderneta
de poupança. 1. A atividade legislativa ou é exercida segundo a Constituição ou contra a
Constituição. 2. Em qualquer caso, inexiste responsabilidade do Estado. Na primeira
hipótese porque o ato será legítimo e dele não poderá decorrer prejuízo indenizável; na
segunda, porque o ato legislativo será ineficaz, não podendo gerar qualquer efeito em
relação à situação jurídica de seus destinatários...".
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A princípio, a presunção de constitucionalidade milita a favor da lei.
Isso ocorre porque a lei em vigor no ordenamento possui plena validade
e só assim deixa de ser considerada abstratamente quando declarada
inconstitucional pelo poder judiciário através de uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade. Desse modo, para a reparação de danos oriundos
de uma norma é imprescindível, salvo raras exceções10, a prévia
declaração de inconstitucionalidade desta pelo Supremo Tribunal Federal
que é o guardião da constituição.

Não fosse a obrigatoriedade da declaração de inconstitucionalidade,
o particular lesado pela norma eivada de inconstitucionalidade ajuizaria
uma ação direta de indenização, com pedido incidente de declaração de
inconstitucionalidade da lei, buscando na fase constitutiva da lide o mesmo
resultado sem que a norma fosse submetida ao controle de
constitucionalidade que exige quorum e procedimento específicos.

Assim, o Estado não é responsável se o juízo nega aplicação à lei no
caso concreto, declarando-a incidentalmente inconstitucional, pois a lei
não foi submetida ao órgão competente para tal declaração, continuando
com plena validade, conforme ensinamentos de Yussef Said Cahali
(1996, p. 657-658):

O simples provimento da Turma Julgadora que, em caso sub judice,
recusa aplicação da lei, a pretexto de ser ela inconstitucional, deixa
incólume a norma legal na sua existência, validade e eficácia, sabido
que, a declaração de inconstitucionalidade da lei reclama quorum
e procedimento específicos; não se legitimando, assim,
a pretensão indenizatória de danos à causa de uma lei cuja
inconstitucionalidade não tenha sido regularmente  declarada pelo
tribunal competente.

Portanto, nenhuma eficácia de actio judicati se pode atribuir à
sentença que simplesmente recusou a aplicação da lei, fundando-
se na sua inconstitucionalidade, pois, de outro modo, estar-se-ia
permitindo até mesmo ação direita de indenização, com declaração
incidente de inconstitucionalidade da lei, para reparação dos danos
conseqüentes do ato legislativo, um substitutivo da actio judicati;
tal procedimento não se afina com a sistemática constitucional e
processual vigente.

10 As exceções à prévia declaração de inconstitucionalidade da lei causadora do dano será
objeto de estudo nos tópicos seguintes.

�����������������������



�
�

DIÁLOGO JURÍDICO

No caso, se exige uma actio judicati específica, representada por
uma decisão do tribunal competente, reconhecendo e declarando
a inconstitucionalidade da lei; pois, só então, deixando de existir
esta para o Direito, esvaída na sua eficácia e validade, poderá ser
reclamada indenização por perdas e danos causados antes de ou
depois da declaração de sua inconstitucionalidade.

A inconstitucionalidade ocorre quando a lei contraria normas ou
princípios da constituição. José Afonso da Silva (1999, p. 49) afirma que:
“... O fundamento dessa inconstitucionalidade está no fato de que do
princípio da supremacia da constituição resulta o da compatibilidade
vertical das normas da ordenação jurídica de um país...”. O efeito da
declaração de inconstitucionalidade da lei por via de ação11 se opera
erga omnes e alcança, inclusive, os atos do passado praticados com
base nessa lei12.

Diante disso, a doutrina sustenta a tese da plena submissão do poder
público ao dever de responder pelos danos causados por ato legislativo
declarado inconstitucional, Rui Stoco igualmente (1997, p. 482):
“A orientação da doutrina tem-se fixado no sentido de proclamar a plena
submissão do poder público ao dever jurídico de reconstituir o patrimônio
dos indivíduos cuja situação pessoal tenha sofrido agravos motivados
pelo desempenho inconstitucional da função de legislar”.

Como exemplo clássico, temos a lei, que institui um imposto, taxa ou
multa indevidamente e é posteriormente declarada inconstitucional.
Os particulares que porventura pagaram a obrigação exigida podem pleitear
judicialmente a responsabilidade do Estado, ocasionada pelo ato legislativo.

Acrescente-se, outrossim, o ato regulamentar que, embora com efeitos
normativos, não é expedido pelo legislativo. Nesse caso, havendo a
declaração de inconstitucionalidade, há o reconhecimento da
responsabilidade estatal, corroborando com a idéia de que a
responsabilidade é do Estado e não de um Poder específico.  É assente
na doutrina que, o decreto declarado inconstitucional, pode ocasionar a
responsabilização da Administração Pública. Hely Lopes Meirelles (1997,

10 Via de ação significa que a lei foi declarada inconstitucional a partir de sua apreciação em
tese.

11 RE nº 35.70, de 1961.
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p. 569), entretanto, esclarece que decreto não é lei, embora possua efeitos
normativos: “... O que o STF já admitiu foi a responsabilização da
Administração por ato baseado em decreto posteriormente julgado
inconstitucional. Mas decreto, embora com efeitos normativos, não é lei,
como erroneamente está escrito na ementa deste julgado”.

Há ainda a responsabilidade estatal referente às leis de efeitos
concretos cujos efeitos oneram demasiadamente um número restrito de
particulares, embora tenham obedecido aos trâmites constitucionais para
suas aprovações. Nesses casos, há ofensa ao princípio da isonomia,
distribuindo de forma desigual o ônus social, tendo o lesado direito à
reparação com o mesmo fundamento. Assim, a doutrina pátria vem se
posicionando no sentido de que sobre as leis de efeitos concretos incide
a responsabilidade da Administração porque se estas se afastam da
característica de abstração e generalidade própria dos atos normativos.
É a tese sustentada, dentre outros, por Caio Mário da Silva Pereira (1996,
p. 138), José de Aguiar Dias (1997, p. 628), Elcio Trujillo (1996, p. 96) e
Maria Sylvia Zanella Di Pietro (1998, p. 427).

�� >����,�6�

Desse modo, conclui-se que a doutrina e a jurisprudência vêm
sedimentando o entendimento de que é inegável a responsabilidade estatal
por ato legislativo, quando a lei for previamente declarada inconstitucional
por via do controle abstrato de normas pelo Supremo Tribunal Federal13.
A lei constitucional poderá, mais raramente, ensejar a responsabilização
quando esta lei for de efeitos concretos, onerando demasiadamente o
particular e malferindo os princípios da isonomia e da distribuição
eqüitativa dos ônus e vantagens de se viver em sociedade.

12 Corroborando com a afirmação temos o voto proferido pelo desembargador Celso de
Mello e divulgado na RDA: "Cabe responsabilidade civil pelo desempenho inconstitucional
da função de legislar"(STF - despacho em RE - Rel. Celso de Mello - j.4.12.92 - RDA 191/
175).
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Resumo: A pesquisa delineia um breve estudo sobre a obra de Robert
Alexy e sua importância para a sistematização pós-positivista da teoria
dos direitos fundamentais. Abordar-se-á o contexto histórico-jurídico da
teoria, suas principais influências e a lei do sopesamento, considerada
um dos melhores métodos à disposição do intérprete para a solução de
casos difíceis.
Sumário: 1. A evolução conceitual dos princípios – 2. A normatividade
dos princípios e sua distinção das regras – 3. O critério da
proporcionalidade – 4. A lei do sopesamento de Alexy ante a colisão de
princípios – 5. Conclusão.
Palavras-chave: Princípios; Normas; Pós-positivismo; Sopesamento.
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O conhecimento da peregrinação teórica dos princípios, culminando
com a sua recente constitucionalização na forma de direitos fundamentais,
é de essencial importância para analisarmos a contribuição teórica dos
autores contemporâneos, como Robert Alexy, para a nova hermenêutica
dos valores. Desse modo, faz-se imprescindível posicioná-lo no sistema
jurídico-evolutivo da teoria dos princípios, teorizado em três fases,
conforme o estudo a seguir.

A primeira fase, chamada de jusnaturalista, deriva de inúmeros
pensadores que, de Aristóteles ao advento da Escola Histórica do Direito,
construíram o conceito de princípio num enfoque abstrato ou racional-
dedutivo. O princípio, desse modo, habitaria o plano do Direito ideal,
seria imanente à natureza humana e representaria o axioma dos ideais
axiológicos. Nessa fase, sua normatividade é inócua, até porque sua
dimensão é bem mais ético-valorativa do que jurídica propriamente dita.

1 Bacharel em Direito (Universidade de Fortaleza)
Colação de grau: 2005.1
Pós-graduando em Direito do Trabalho (Faculdade Farias Brito)
Período: 2006.1
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A segunda fase é chamada positivista. Nesta, os princípios penetram
nos Códigos como uma fonte normativa subsidiária, os quais teriam a
precípua finalidade de colmatar eventuais lacunas. Na fase positivista os
princípios, deduzidos do próprio ordenamento, apenas serviriam à lei, fonte
normativa por excelência. Como diria Gordillo Cañas (apud
BONAVIDES, 2005, p.262) os princípios seriam como uma “válvula de
segurança” do ordenamento jurídico, que ali estavam para “estender sua
eficácia de modo a impedir o vazio normativo”.

Na terceira fase, chamada de pós-positivista, que eclodiu no
pós-guerra e impera nos dias hodiernos, os princípios são elevados ao
status constitucional e, assim, ficam no solo do Estado Democrático a
bandeira da supremacia axiológica dos direitos fundamentais. Assim, eles
atingem máxima normatividade, constituindo, simultaneamente, o alicerce
de todo o ordenamento jurídico e o cume da pirâmide normativa.

Qualquer especulação acerca do caráter programático de tais normas
foi completamente afastada; os princípios constitucionais, positivados na
forma de direitos fundamentais, possuem agora eficácia plena. Na doutrina
colhemos a lição de Marcelo Guerra (2003, p.86):

Ora, os direitos fundamentais são positivados no ordenamento
jurídico através de normas com estrutura de princípio. Mas ainda:
tais normas situam-se no ápice da pirâmide normativa, ou seja,
ocupam a posição hierárquica mais elevada no ordenamento. Dessa
forma, impõe-se reconhecer que os direitos fundamentais são
juridicamente exigíveis, vale dizer justificáveis, e que, para tanto,
não podem estar a depender de normas de posição hierárquica
inferior àquelas que o prevêem. Superada, assim, a subordinação
dos direitos fundamentais à intervenção do legislador infra-
constitucional.

É nessa fase pós-positivista que situamos a teoria dos direitos
fundamentais de Robert Alexy. Aliás, sua contribuição, ao lado do
pioneirismo de Dworkin, nos Estados Unidos e Crisafulli, na Itália, é de
capital importância para a consolidação normativa dos princípios.
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Conforme acentua Marcelo Guerra (2005), explorando a teoria de
Alexy, “princípios são comandos de otimização, i.e., normas que
comandam a concretização de um valor, da melhor maneira possível,
dentro de limites práticos e jurídicos”.

É importante frisar que os princípios comandam a concretização de
um valor. Alexy( apud PEDRON, on line) teoriza que os “princípios
podem ser equiparados aos valores,(...) todavia não são valores. Isso
porque os princípios, enquanto normas, apontam para o que se considera
devido, ao passo que os valores apontam para o que pode ser considerado
melhor.”

De fato, Alexy (apud SOUZA NETO, 2002, p. 251) enfatiza que
“a única diferença entre valores e princípios consiste em que os primeiros
possuem uma estrutura axiológica, enquanto os segundos possuem uma
estrutura deontológica. No entanto, isso não implica que as reflexões
relativas aos valores não se apliquem também aos princípios e vice-versa.”
É com base nesse conceito que desenvolveremos o presente estudo.
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Robert Alexy (apud BONAVIDES, 2005, p.277) parte da premissa
de que princípios e regras são espécies do gênero normas jurídicas,
“porquanto ambos se formulam com a ajuda de expressões deônticas
fundamentais, como mandamento, permissão e proibição”. Alexy
corrobora, dessa maneira, a teoria de Ronald Dworkin, ajudando a superar
o debate positivista que retirava a normatividade dos princípios.

Lembra o autor alemão que mesmo antes de sua teoria já havia
inúmeros critérios de diferenciação dos standarts normativos. O principal
deles seria o da generalidade. Regras seriam normas de pequeno grau
de generalidade relativa, ao passo que os princípios possuem um alto
grau de generalidade.

Porém, tal abordagem quantitativa, de nítido caráter subjetivo, é um
frágil método para diferenciar os princípios das regras. Conforme já
observava Galuppo (apud PEDRON, 2005, on line), “pode-se perceber
que a generalidade não é um critério adequado para tal distinção, pois é,
quando muito, uma conseqüência da natureza dos princípios, sendo incapaz
de proporcionar uma diferenciação essencial”.
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Alexy (apud BONAVIDES, 2005, p.278)  então, propõe o critério
gradualista-qualitativo, afirmando que  “entre os princípios e as regras
não impera tão-somente uma distinção de grau, mas de qualidade
também. Unicamente essa tese consente fazer uma distinção estrita entre
as normas.” É dessa forma que Alexy (apud PEDRON, 2005, on line)
traça sua distinção fundamental sobre regras e princípios:

Princípios são normas que ordenam que algo se realize na maior
medida possível, em relação às possibilidades jurídicas e fáticas.
Os princípios são, por conseguinte, mandados de otimização que
se caracterizam porque podem ser cumpridos em diferentes graus
e porque a medida de seu cumprimento não só depende de
possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas.

(...)

Por outro lado, as regras são normas que exigem um cumprimento
pleno e, nessa medida, podem sempre ser somente cumpridas ou
não. Se uma regra é válida, então é obrigatório fazer precisamente
o que se ordena, nem mais nem menos. As regras contém por isso
determinações no campo do possível fático e juridicamente.

Ao contrário dos princípios, as regras devem ser aplicadas na base
do tudo ou nada (all-or-nothing). Se uma regra é válida, deve ser
aplicada conforme um procedimento de subsunção silogístico, não há
outra saída. Diante de uma eventual antinomia de regras, uma delas
deverá ser afastada para que a outra seja considerada válida.

Contrariu sensu, os princípios, como estruturas abertas, ou seja,
mandados de otimização, num eventual conflito ante o caso concreto,
devem ser ponderados e sopesados de forma a compatibilizá-los e, não
obstante a aplicação de um em detrimento do outro, devem manter-se
igualmente válidos. Marcelo Guerra (2003, p.85), comentando a teoria
de Alexy, traça importante paralelo entre as duas categorias normativas:

Por aí já se percebe que as regras distinguem-se dos princípios,
sobretudo, quanto ao modo de aplicação. Realmente, As regras,
por consistirem em mandados definitivos (“definitive Gebote”),
nas quais, dentro do quadro do fática e juridicamente possível,
uma determinada conduta é prescrita como obrigatória, proibida
ou permitida, aplicam-se por subsunção, na base do
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“all-or-nothing”. Já os princípios, por consistirem em mandados
de otimização (“Optimierungsgebote”), aplicam-se não com base
na subsunção – o que é virtualmente impossível de ser realizado,
dado o caráter aberto de tais normas-, mas sim por meio da
ponderação. É que tais normas, em sendo aplicadas diretamente,
exigem do operador jurídico uma intensa atividade valorativa, no
sentido de escolher um entre os vários caminhos que se revelam
igualmente possíveis, à luz da respectiva norma.

(...)

O conflito entre regras gera uma antinomia jurídica, a qual será
necessariamente solucionada, através de critérios fornecidos pelo
próprio sistema, de forma a aplicar-se somente uma das regras,
excluindo-se a outra. Já os princípios, justamente porque não
contêm previsões específicas e sim o reconhecimento de fins,
somente no momento de serem concretizados podem entrar em
rota de colisão; e quando isso acontece a solução deverá
compatibilizar ambos os princípios em conflito, de forma a, mesmo
que se venha a privilegiar um em detrimento do outro, ambos
mantêm-se igualmente válidos.

Desse modo, para Alexy (apud GUERRA, p. 85), “os princípios são
normas jurídicas, (...) e são normas qualitativamente distintas das regras,
rejeitando a concepção de que entre regras e princípios a distinção seria
somente de grau de generalidade, menor na primeira, maior na última”.
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Na qualidade de comandos de otimização, que comandam “n”
condutas da melhor maneira possível para a consecução de um fim, os
princípios jamais poderiam ser aplicados em “bloco”, ou seja, não é
possível validar, num plano hipotético, todas as condutas derivadas de
um princípio simultaneamente.

Essa aplicação, conforme elucida Guerra (2005) geraria um impasse
interno e um impasse externo. O primeiro consiste na impossibilidade de
determinar qual das regras seria aplicável, quando não o possam ser
conjuntamente; o segundo se traduz na impossibilidade de determinar,
racionalmente, qual princípio será seguido, quando regras deriváveis de
ambos são antinômicas.
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Daí surgir o conceito de validade prima facie. As regras, que por
sua vez são comandadas por princípios, têm validade apenas prima facie.
A sua aplicação ao caso concreto deverá ser realizada por meio da
ponderação, com base no critério ou regra da proporcionalidade.2

Esse critério é a essência da doutrina do filósofo de Kiel. Basicamente,
operacionaliza a aplicação dos princípios, estabelecendo um verdadeiro
teste que aplicará a regra mais adequada para a consecução dos fins
pretendidos. Consiste a proporcionalidade em três sub-regras
fundamentais: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em
sentido estrito.

De acordo com a regra da adequação, “deve-se buscar uma exata
correspondência entre meios e fins, no sentido de que os meios
empregados sejam logicamente compatíveis com os fins adotados e que
sejam praticamente idôneos para buscar o atingimento desses fins”.
(GUERRA, 2003, p.92)

A necessidade, a seu turno, "impõe uma avaliação dos próprios meios,
na perspectiva dos prejuízos eventualmente resultante deles." (GUERRA,
2003, p.92). A necessidade significa ponderação, ou seja, a escolha de
uma determinada regra deve trazer o menor prejuízo possível a outros
direitos fundamentais.

A proporcionalidade em sentido estrito “impõe uma avaliação global
da situação, na qual se faça uma correspondência jurídica entre meios e
fins, no sentido de estabelecer as vantagens e desvantagens do emprego
dos meios, à luz de outros fins envolvidos na questão.” (GUERRA, 2003,
p.92). O método visa a conciliar os princípios em conflito, evitando a
eliminação total de um em detrimento do outro.

2 Muitos autores como, por exemplo, Willis Santiago Filho (2005, p.57) advogam que a
proporcionalidade é um princípio e não uma regra. No entanto, se considerarmos válida
a teoria de Alexy, jamais poderemos aplicar a terminologia princípio à regra da
proporcionalidade, justamente por uma questão de coerência lógica e argumentativa.
“É que sendo adotado o conceito de princípio sugerido pelo filósofo alemão, não se pode
enquadrar como tal, isto é, como mandado de otimização, as prescrições que integram a
regra da proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido
estrito). Tais prescrições, ainda que sirvam como critérios orientadores da aplicação de
princípios, como se verá, são corretamente classificadas por Alexy como regras,
justamente porque se aplicam mediante subsunção.” (GUERRA, 2003, p.91)
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As três sub-regras da proporcionalidade devem ser encaradas como
etapas ou procedimentos. Somente em caso de necessidade devemos
passar de uma sub-regra para outra, i.e., nem sempre precisaremos esgotar
as três sub-regras da proporcionalidade na aplicação de um determinado
comando ou resolução de um conflito. “Assim é que a adequação deve
ser examinada em primeiro lugar, para depois examinar-se a necessidade
e só ao final, se for o caso, passar ao exame da proporcionalidade em
sentido estrito”. (GUERRA, 2003, p. 92)

Ao inserir a regra da proporcionalidade dentro do próprio conceito
de norma-princípio, Alexy fornece, assim, “uma solução simples e bastante
inteligente ao problema da fundamentação do princípio da
proporcionalidade em um dado ordenamento, como é o brasileiro, onde
não há expressa referência a este princípio em textos legais”. (GUERRA,
2003, p.95)
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O conflito entre dois princípios nunca é total, pois, do contrário, admitir-
se-ia que todas as regras comandadas por um princípio se chocam com
regras comandadas por outro princípio, ou como ensina Guerra (2005),
que todas as “condutas que concretizam o valor comandado por um
princípio obstaculizam o valor comandado por outro”.

O conflito também não se manifesta em tese, isto é, em caráter
abstrato. É que princípios são comandos de otimização e o eventual choque
entre eles se dá apenas na ocorrência de um caso concreto. Em outras
palavras a colisão principiológica ocorre quando uma regra de um
determinado princípio que comanda a concretização de um valor
choca-se com outra regra de outro princípio em similar situação. Ademais,
o próprio conflito em si exige uma situação in concreto.

Desse modo, concluímos que a colisão entre princípios é sempre
pontual e dependente de um caso concreto. É por isso que uma
determinada solução aplicada a um determinado conflito de princípios
jamais poderia ser generalizada para casos “similares”, porque assim
como impressões digitais, todos os conflitos são estruturalmente idênticos,
porém circunstancialmente diversos.
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O problema da discricionariedade das decisões judiciais é o ponto
focal da teoria de Alexy, assim como o foi na de Ronald Dworkin.
É possível uma resposta correta para casos de conflito entre princípios
de difícil solução (hard cases)? Alexy (apud PEDRON, 2005, on line)
aponta duas variantes dessa tese, uma versão fraca e uma forte.

Iniciando pela versão fraca, ter-se-ia que supor a possibilidade de
criar uma lista, de certo modo completa, de princípios de um dado
sistema jurídico. Tal lista não apresentaria considerações sobre o
peso relativo desses princípios, o que a transformaria em um mero
catálogo de topoi.

Contrariu sensu, a versão forte dessa tese advoga que, além de
todos os princípios, dever-se-ia conter todas as possíveis relações de
prioridades abstratas e concretas entre eles, de modo a decidir-se, diante
do caso concreto, a decisão correta que lhe seria aplicável.

Essa última é a tese de Ronald Dworkin, a qual foi refutada por
Robert Alexy. “Isso porque, tomando por base tanto os princípios quanto
os valores, não podem ter pesos concebidos em grandezas numéricas,
mas apenas em face de um determinado caso concreto.” (PEDRON,
2005, on line). Essa proposição deveria conter, conforme acentua Alexy
(apud SOUZA NETO, 2002, p.253), “todos los princípios, todas las
relaciones de prioridad abstractas y concretas entre ellos y, por ello,
determinara univocamente en cada uno de los casos.” Tal abstração é
racionalmente inapreensível, razão pela qual a tese é insustentável.

Criticando a doutrina de Dworkin, ressalta Alexy que não há nenhum
procedimento nela que aponte como se obter uma resposta correta para
solucionar casos difíceis (hard cases). Aliás, Dworkin (apud PEDRON,
2005, on line) se vale de metáforas, como a do juiz Hércules, um idealístico
paradigma de sapiência e moralidade:

(...) Dworkin imagina um magistrado com capacidades e paciências
sobre-humanas, competente para de maneira criteriosa e metódica
selecionar as hipóteses de interpretação dos casos concretos a
partir do filtro da integridade. Assim, em diálogo com as partes
daqueles processos, ele deverá interpretar a história institucional
como um movimento constante e, partindo da análise completa e
criteriosa da Constituição, da legislação e dos precedentes, para
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identificar nestes a leitura feita pela própria sociedade dos
princípios jurídicos aplicados aos casos. Como conseqüência,
supera-se a chamada vontade do legislador (ou dos Pais
Fundadores) como requisito assegurador da objetividade na
interpretação do direito, como bem esboçado pela tradição do
positivismo.

Segundo ressalta Souza Neto (2002, p.252), na obra de Dworkin
“a atividade complexa da ponderação é resolvida através da noção
monolítica de um juiz ideal.” É justamente este o ponto focal da crítica de
Alexy à obra de seu ilustre predecessor. A precípua finalidade da teoria
de Alexy é a de complementar a obra de Dworkin e, assim, formular um
método procedimental confiável para resolver os casos difíceis
(hard cases).

Não caindo no extremo da versão forte proposta por Dworkin,
tampouco Alexy simpatiza com a versão fraca oriunda da tópica, i.e.,
classificar os princípios em um mero catálogo de topoi, sem uma
consideração racional sobre a sua hierarquia e peso relativo. Vejamos as
reflexões de Souza Neto (2002, p.254) sobre o distanciamento de Alexy
do modelo argumentativo proposto pela tópica:

O autor enfatiza que, para a teoria dos princípios não serem meros
catálogos de topoi, são necessários um sistema de condições de
prioridade, um sistema de prioridade prima facie, e um sistema de
estruturas de ponderação. É certo também que a tópica trabalha
com ponderação.  No entanto, para a tópica importa provocar a
adesão do auditório, podendo o magistrado, para isso, lançar mão
dos princípios, valores e diretrizes políticas possuidores de maior
potencial persuasivo. Não há necessariamente a presença dos
elementos reguladores do processo argumentativo acima
mencionados. No sentido de pôr certa ordem no sistema de
princípios, impõe-se o estabelecimento de condições mínimas para
que um princípio tenha precedência sobre outros, i.e., a formulação
de certas regras de prioridade, reguladoras do processo de
ponderação.
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O método criado por Alexy é chamado de lei do sopesamento.
Por meio dela passamos por três etapas gradativas: na primeira,
estabelece-se o grau de restrição a um princípio, na segunda, checamos
a importância de se realizar outro princípio e na terceira, finalmente,
ponderamos se a realização do segundo princípio justifica a restrição do
primeiro.

Segundo leciona Marcelo Guerra (2005), sopesar princípios significa
estabelecer o peso concreto (a relevância específica) de um princípio
em relação a outro que lhe seja conflitante, levando em consideração o
peso abstrato de cada um deles, bem como as restrições a serem
concretamente impostas a cada um deles, em caso da realização de
outro. Considerando a adoção ou não de uma determinada medida “m”
diante de um conflito de princípios, vejamos a fórmula matemática do
sopesamento (cálculo do peso concreto):

Wi · Ii · Ri
Wij

Wj · Ij  · Rj
=

Legenda

Ii = o grau de interferência que a medida M causa em Pi;

Ij = o grau de interferência que a omissão da medida M causa em Pj;

Wi = o peso abstrato de Pi;

Wj = o peso abstrato de Pj;

Ri = as evidências sobre a interferência em Pi

Rj = as evidências sobre a interferência em Pj

Grandezas utilizadas

l = leve (1)

m = moderada (2)

s = séria (4)
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Essa fórmula é um método procedimental concreto para aplicar
corretamente um princípio, em detrimento de outro, igualmente
considerado e valorado, de forma que a interferência ocorra da maneira
mais branda possível. Essa teoria refuta a chamada hieraquização
principiológica absoluta e apriorística.

Ainda que um princípio tenha um peso abstrato relativamente superior
a um outro, apenas as circunstâncias do caso concreto apontarão se
aquele deve prevalecer sobre este. Essa é a tarefa da lei do sopesamento:
apontar, por meio de um método de ponderação, qual comando de
otimização deverá ser utilizado no caso concreto. Vejamos a precisa
lição de Flávio Pedron (2005, on line):

Destarte, em face de uma colisão entre princípios, o valor decisório
será dado àquele que tiver maior peso relativo no caso concreto, sem
que isso signifique a invalidação do princípio compreendido como
de peso menor. Em face de um outro caso, portanto, o peso dos
princípios poderá ser redistribuído de maneira diversa, pois nenhum
princípio goza antecipadamente de primazia sobre os demais.3

O método de ponderação, no entanto, não é perfeito. O jurista de
Kiel não conseguiu traçar um parâmetro objetivo para a mensuração das
diversas variáveis. Ele mesmo reconhece, nesse ponto, a imprecisão
teórica de sua doutrina ao enfatizar que “no existe ningún procedimento
que permita, con seguridad intersubjetivamente necesaria llegar en cada
caso a una única respuesta correcta.” (apud SOUZA NETO, 2002,
p.257) É por isso que a noção de única resposta correta para casos
difíceis deve ser encarada sob o prisma relativo; jamais se pode
afirmá-la em nível absoluto.

3 Isso pode ser percebido no julgamento do HC n. 82.424/RS. Como já comentado, o STF
identificou um conflito envolvendo os princípios da dignidade da pessoa humana e da
liberdade de expressão. Em momento algum se afirmou que a dignidade da pessoa humana
(ou mais exatamente, não-discriminação) seria hierarquicamente superior à liberdade de
expressão. Assim, um ou outro princípio pode ser ponderado por meio de sua aplicação
gradual no caso sub judice. Assim, como bem reconhece o Ministro Marco Aurélio em seu
voto, as colisões entre princípio [sob essa ótica] somente podem ser superadas se algum
tipo de restrição ou de sacrifício formem impostos (sic) a um ou aos dois lados. Enquanto
o conflito entre regras resolvesse na dimensão da validade, (...) o choque de princípios
encontra solução na dimensão do valor, a partir do critério da “ponderação”, que possibilita
um meio termo entre a vinculação e a flexibilidade dos direitos. (apud PEDRON, SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. Crime de racismo e antisemitismo: um julgamento histórico no
STF: HC n. 82.424/RS. Brasília: Brasília Jurídica, 2004).
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Em outras palavras, ao utilizar a lei do sopesamento para solver o
conflito de princípios, o aplicador do direito se utiliza de um processo
argumentativo mediante o qual presume a correção unívoca de seu ponto
de vista. A pretensão de correção, e não a correção absoluta, torna-se
critério de medição da validade do argumento. Essa pretensão, segundo
Alexy (apud SOUZA NETO, 2002, p.257) é um dos pontos de conexão
entre o Direito e a Moral:

Quiene quiera demonstrar una conexión conceptual necesaria entre
Derecho y Moral desde esta perspectiva puede tratar dee mostrar que
en los procesos de creación y aplicación del Derecho los participantes
tienen, necesariamente, una pretensión de corrección, la cual incluye
una pretensión de corrección moral. (…) la pretensión de corrección es
un elemento necesario del concepto de derecho, la conexión entre
Derecho y Moral se establecee mediante ella.

Teorizando sobre a relação entre o Direito e a Moral, Alexy (apud
PEDRON, 2005, on line) pressupõe que ela deve ser compreendida
“como uma teoria da argumentação que compreende a argumentação
jurídica incluída dentro de um gênero maior, que é a argumentação moral.
Por isso mesmo, afirma que a primeira pode ser tratada como um caso
especial da segunda”.

 Como ressalta Manuel Atienza (apud CUÉLLAR, 2006, on line),
“en el fondo de cada caso jurídico que no sea puramente rutinario suele
esconderse una cuestión moral y/o política de envergadura”.  Para o
constitucionalista alemão, os princípios teriam um duplo aspecto, ou seja,
pertenceriam ao Direito e à Moral simultaneamente. Aliás, o campo
jurídico seria subordinado à própria moralidade e, desse modo, perderia
completamente a sua autonomia própria:

Por isso, em um caso concreto somente se pode afirmar a
possibilidade da correção de uma decisão se restar demonstrada
uma consonância da aplicação dos princípios com uma teoria
moral. A correção dos princípios jurídicos não resultaria do próprio
Direito, mas de uma correção emprestada da moral. Logo, o Direito
não apresentaria uma autonomia como elemento de ordem social.
Ou seja, o Direito pode ser compreendido como subordinado à
moral, seja em razão da necessidade de se completar o discurso
jurídico com regras de uma teoria da argumentação moral, seja
porque os princípios jurídicos guardam em si uma dimensão de
moralidade. (PEDRON, 2005, on line)
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Não obstante a polêmica e o mal-estar acadêmico gerado por essa
relação entre o Direito e a Moral, a teoria de Alexy deu um salto quântico
na solução dos casos difíceis. Sua abordagem supera o constitucionalismo
da tópica e a teoria de Ronald Dworkin, seu predecessor. É que o jurista
alemão sistematiza um método concreto para a solução dos casos difíceis,
retirando a total discricionariedade do julgador e transcendendo a anterior
hierarquização abstrata dos princípios.

Em suma, a lei do sopesamento é de notável aplicabilidade para a
prática jurídico-constitucional contemporânea. Ao refutar a hierarquização
abstrata e absoluta de princípios, o jurista de Kiel desenvolve uma
metodologia própria para a resolução prática de eventuais conflitos entre
normas-princípio.

!� >����,�6�

A teoria dos direitos fundamentais de Robert Alexy situa-se na fase
pós-positivista. Sua contribuição doutrinária é de essencial importância
para a consolidação normativa dos princípios. Nessa fase, os direitos
fundamentais foram constitucionalizados na forma de princípios, ocupando
o topo da pirâmide normativa e a máxima normatividade.

Robert Alexy parte da premissa de que princípios e regras são espécies
do gênero normas jurídicas, já que ambas derivam de expressões
deônticas fundamentais.

Na qualidade de mandamentos de otimização, que comandam “n”
condutas da melhor maneira possível, dentro de limites fáticos e jurídicos
para a consecução de um fim, os princípios jamais poderiam ser aplicados
em “bloco”, i.e., simultaneamente validar todas as condutas derivadas
de um princípio. A solução, então, é inserir o critério da proporcionalidade
dentro do conceito de princípio e garantir a validade prima facie de suas
regras.

O critério da proporcionalidade operacionaliza a aplicação dos
princípios, estabelecendo um verdadeiro teste que selecionará a regra
mais adequada para a consecução dos fins pretendidos. Consiste a
proporcionalidade em três sub-regras fundamentais: a adequação, a
necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito.
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A colisão entre princípios é sempre pontual e dependente de um caso
concreto. É por isso que não se pode generalizar uma solução para casos
“similares”, pois todos os conflitos são estruturalmente idênticos, porém
circunstancialmente diversos. Para resolver os casos difíceis (hard cases),
Alexy criou um método de ponderação de princípios chamado de lei do
sopesamento. Por meio dela passamos por três etapas gradativas: na
primeira, estabelece-se o grau de restrição a um princípio; na segunda,
checamos a importância de se realizar outro princípio e na terceira,
finalmente, ponderamos se a realização do segundo princípio justifica a
restrição do primeiro.

A ponderação proposta por Alexy sistematiza uma metodologia para
a resolução prática de eventuais conflitos entre normas-princípio.
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Resumo: O presente trabalho trata de maneira perfunctória, de um
movimento bastante discutido no universo acadêmico, o denominado
Direito Alternativo e as diferenças e semelhanças com a chamada Escola
do Direito Livre. Busca explanar  inicialmente sobre a visão jurídica de
Direito a fim de propiciar um delineamento metodológico mais bem
definido sobre o Direito Livre e o Direito Alternativo. Através de um
breve estudo sobre a Escola do Direito Livre e o Direito Alternativo,
auxiliando os operadores do Direito na resolução dos possíveis conflitos
dentro do próprio ordenamento jurídico, percebe-se que o Direito não é
uma ciência estática, mas, ao contrário, é dinâmica, buscando sempre
novas concepções e novos meios de interpretação e utilização de seu
conteúdo.
Sumário: 1. Introdução – 2. Uma visão jurídica de direito – 3. A escola
do direito livre – 4. O direito alternativo  – 5. Conclusão.
Palavras-Chaves: Direito; Alternativo; Livre; Diferenças; Semelhanças
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O presente trabalho não visa esgrimir juízos definitivos sobre a matéria,
nem esgotar sua discussão. Pretende tratar, mesmo que de maneira
perfunctória, de um movimento bastante discutido no universo acadêmico,
o denominado Direito Alternativo e as diferenças e semelhanças com a
chamada Escola do Direito Livre.

1 Graduada em Direito da Universidade de Fortaleza – Unifor. Pós-graduanda em Direito do
Trabalho pela FFB-CE.

2 Graduada em Direito da Universidade de Fortaleza – Unifor. Pós-graduanda em Direito do
Trabalho pela FFB-CE. Estagiária da Defensoria Pública do Estado.

3 Graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza – Unifor. Pós-graduanda em Direito
do Trabalho pela FFB-CE.
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É crescente a discussão a respeito do Direito Alternativo, também
chamado de Direito Paralelo inoficial. Entre os estudiosos há divergências
com relação ao tema, pois, existem aqueles que negam veementemente a
existência de tal Direito, outros que defendem a idéia de que ele não
ultrapassa a esfera estatal, e outros que dizem tratar-se de um novo Direito.

O Direito Alternativo, apesar de ter surgido no Brasil ao final da
década de 80, apresenta diversas semelhanças com a Escola do Direito
Livre. Ambos reconhecem a incompletude do Direito positivo e admitem
como produtor de normas jurídicas fatos e instituições outras que não só
o Estado.

Outra semelhança é a busca de solução justa para os casos concretos,
quer seja contrária ou não aos preceitos legais, adotando-se, assim, um
caráter social ao Direito.

A Escola do Direito Livre recebeu várias críticas, assim como recebe
o movimento do Direito Alternativo, a ponto de ter o jurista italiano Max
Ascoli (apud REALE, 1987, p. 285) dito que o Direito Livre foi “[...]
uma ventania romântica que assolou os domínios da Jurisprudência”.

Entretanto, não se pode dizer que a interpretação do Direito proposta
pela Escola do Direito Livre e pelo Direito Alternativo esteja superada,
haja vista que ainda hoje há divergências quanto à aplicação da lei,
entendendo alguns juristas ser meramente lógica a interpretação dos
preceitos legais, enquanto outros crêem que a lei traça apenas balizas
para a aplicação do Direito, podendo o intérprete, por conseguinte, agir
com certa margem de liberdade.

�� J�
�$��6���,�����
���������	�

Discorrer acerca da definição do que é Direito, embora se trate de
um tema bastante empolgante e deveras complexo, implicaria num estudo
unicamente sobre tal conceito para que se obtenha um apanhado digno
da fascinante temática. Contudo, o objeto deste trabalho é bem mais
modesto, sendo sua intenção referir-se, somente, a alguns aspectos
relevantes do tema, de modo a propiciar um delineamento metodológico
mais bem definido sobre o Direito Livre e o Direito Alternativo.

����
������
������
��	���		�������/�������
��������	������	���
2�
����
��
����
���
��������



��


DIÁLOGO JURÍDICO

Para definir conceito, procede-se de duas maneiras: estabelece-se
um gênero próximo ou as diferenças específicas. Conceitos são conteúdos
significativos de determinadas palavras, as quais são, exclusivamente,
símbolos ou sinais. O conceito é, portanto, a forma do pensamento humano
que permite destacar as características essenciais e gerais das coisas,
vale dizer, os fenômenos que ocorrem na realidade objetiva. Para tanto,
são abstraídos os individualizantes e os supérfluos, enfatizando-se uma
apreensão de modo intelectual da coisa. Já as definições são as
explicitações dos elementos contidos em um conceito

 Ao longo do tempo, e em sua evolução, o Direito assumiu diversas
definições, tanto nominais, que se preocupam apenas com a nomenclatura,
como reais, que cuidam da realidade. Desde os romanos, inúmeros
doutrinadores versam sobre o conceito de Direito; dentre eles, podemos
destacar Dante Alighieri, Hugo Grotius, John Locke, Samuel Puffendorff,
Emanuel Kant e Rudolf Von Jhering.

Todavia, dentre as diversas possibilidades de definição, a que se
notabilizou como a mais moderna e esclarecedora, até os tempos atuais,
foi a do filósofo alemão do século passado, Rudolf Stammler.

Diz Stammler (1984, p. 295-299) que o conceito de Direito é uma
forma, independente do seu conteúdo; sempre será a mesma forma.
Esta forma lógica é a seguinte: O Direito é um querer, vinculante,
autárquico e inviolável.   É um querer em sentido lógico, subordinação de
meios afins. É vinculante porque age intersubjetivamente. É autárquico
visto que é heterônomo, age independentemente da vontade individual,
podendo até ser contra ela. É inviolável porque dispõe de meios para
garantir uma determinada conduta obrigatória, ou, no não cumprimento
desta, determina uma sanção.

Já no entender de Abelardo Torre (1991, p. 164-169) o Direito é um
ordenamento bilateral, heterônomo e que possui coercibilidade. É bilateral,
pois, regula a conduta de uma pessoa em relação à conduta de outros
sujeitos. É heterônomo porque rege a conduta humana sem derivar da
vontade, pessoalmente considerada, dos sujeitos vinculados. Ao Direito
também é atribuída a coercibilidade que é a possibilidade de fazer valer
o Direito mediante a força, em caso de inobservância.
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Outro ponto importante para a definição do Direito é a questão da
eficácia da norma. Como disse Kelsen (1986, p. 325-330), no fato de
que uma norma deve ser cumprida e, se não cumprida deve ser aplicada,
encontra-se sua validade. Do efetivo cumprimento da norma - ou do seu
não cumprimento com a conseqüente aplicação - deriva a sua eficácia.
É fácil notar a indispensabilidade da aplicação real e do reconhecimento
das normas para o ordenamento jurídico, quando Kelsen faz as suas
concessões sociológicas decorrentes do princípio da eficácia e do princípio
da habilitação. Por isso qualifica-se a eficácia como pré-requisito da
existência de uma norma de Direito, pois se esta norma não é cumprida
nem aplicada, ou seja, é ineficaz, esta não é norma de Direito e sim um
simples conselho.

A observância das definições de Stammler e Torré e a
complementação a partir do conceito de eficácia dão a entender que o
Direito é um sistema de normas enquanto instrumento.  A conduta deve
ser intersubjetiva, entretanto, ao Direito não importa colocações éticas e
morais. Estes subsistemas normativos auxiliam o Direito, servindo muitas
vezes de inspiração para as normas, mas o Direito (formalmente falando)
não é ligado a nenhum destes subsistemas normativos (como prova disto,
percebe-se que em todos os ordenamentos jurídicos existem normas
amorais, imorais, antiéticas e injustas, que nem por isto deixam de ser
Direito). O que realmente importa ao ordenamento é a eficácia na
regulamentação da conduta. O desejo de que a norma possua valores
positivos (como por exemplo, a justiça), não é essência do Direito, mas
sim uma qualidade, é o conteúdo do Direito, que é variável, dependendo
de diversos fatores históricos e sócio-culturais.

Cabe ressaltar que o objetivo essencial do Direito é a obtenção da
justiça, valor primordial da ciência jurídica. A aplicação do Direito consiste
em se tirar à essência de uma norma jurídica e colocá-la diante de um
caso real. É a passagem do abstrato para o concreto, tendo a justiça
como ideal.

Para alcançar esse ideal de justiça, é necessária uma adaptação que
comporte um embasamento crítico e, em seguida, um método de
interpretação adequado, para determinar o sentido e o alcance das
expressões do Direito.
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No século XIX surgiu uma nova teoria de aplicação do Direito que
buscava superar as deficiências de interpretação da Escola Histórico-
Evolutiva fundada por Savigny. Admitia a nova Escola à interpretação
criadora do Direito, ao contrário da Escola Histórico-Evolutiva, que se
limitava a uma compreensão progressiva da lei, utilizando-se dos métodos
gramatical, lógico, histórico e sistemático, mas sem poder afastar-se da
norma positivada, sequer em casos lacunosos.

Desta feita, a nova Escola conciliava posições clássicas da Escola
da Exegese, no entanto, com um alargamento de horizontes, pois, admitia
ao lado das leis estatais, outras fontes jurídicas autônomas, indo além de
uma simples teoria de interpretação.

O movimento inovador teve diversas nomenclaturas, conforme
esclarece Carlos Maximiliano (2005, p. 55):

A corrente ultra-adiantada tomou em França por divisa, ou lema, a
Livre Indagação (Libre Recherchere); na Suíça, Áustria e
Alemanha, Direito Justo (Richtiges Recht), ou Livre Pesquisa do
Direito (Freie Rechtsfindung). Chamavam-lhe escola do Direito
Livre (Freies Recht) os adversários; e alguns adeptos repetiam,
tolerantes, a denominação.

Neste trabalho adotar-se-á a nomenclatura Escola do Direito Livre,
dividindo-a em moderada (Livre Indagação, Livre Investigação do Direito,
Livre Pesquisa do Direito) e extremada (Contra Legem).

Há divergências quanto ao criador da Escola do Direito Livre
moderada. Para uns, o iniciador do movimento foi o francês Geny, enquanto
para outros, o instituidor do movimento foi o alemão Ehrlich.

Para Ehrlich a realidade jurídica é formada por leis estatais, pela
sociedade que cria suas próprias ordenações e pelas decisões judiciais.
Entende que o Direito da sociedade é dinâmico, surge e se modifica com
o passar dos anos, estando sempre à frente do Direito estatal.
A compreensão sociológica do Direito de Ehrlich entendia ainda ser
necessária a livre investigação do Direito, sempre que não fosse possível
extrair dos textos legais uma solução para o caso concreto. Assim a
hermenêutica tinha uma solução secundária, pois desprezada quando não
se apreendesse claramente a solução para o fato em apreço.
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François Geny (apud MAGALHÃES, 1989, p. 72) divide o movimento
do Direito Livre em três fases, considerando a maior ou menor liberdade
de atuação do juiz.

A primeira (1840-1900) considerada o prelúdio do movimento; a
ela pertencem as obras dos precursores tais como Stampe, Bekker,
Kohler, Steinbach, Wundt, Danz e o próprio Geny; a segunda, de
organização de idéias, inicia-se com o século e conclui em 1906,
ano da publicação da ‘Luta pela Ciência do Direito’ de Kantorowicz,
sendo seus afiliados Zitelmann, Mayer, Radbrunch, Wurzel,
Stenberg; a terceira na qual se tende a fixar as idéias e fazer um
balanço das conclusões começa em 1906 e vai até 1914.

A corrente do Direito Livre de Geny pregava que para se interpretar
uma lei deve-se descobrir a intenção do legislador no momento da feitura
da mesma, mantendo-se o aplicador do Direito fiel à intenção primeira
do legislador. Entretanto, verificada que a lei não corresponde aos fatos
contemporâneos, deve-se admitir a lacuna na obra legislativa e daí então
supri-la.

Tal corrente da Livre Investigação respeitava a lei escrita e o Direito
Consuetudinário. Admitia a libertação do apego à lei, depois de utilizados,
sem êxito, os recursos tradicionais de interpretação, restituindo ao juiz
certa independência do texto da lei.

De tal feita, em não se encontrando a solução na interpretação da lei,
o juiz deve recorrer aos costumes e à analogia para decidir o caso
concreto. Uma vez persistindo a carência de solução, o magistrado se
dedicaria a um trabalho científico, observando os fatos sociais para criar
uma nova regra jurídica.

Segundo Geny (REALE, 1987, p. 1987) o Direito é formado pelo que
ele denomina de “dado” e “construído”. O “dado” são as relações sociais,
econômicas, históricas, tudo o que é elaborado pelo homem e pela
natureza. Tendo como base o “dado” o legislador e o jurista constroem
seu arcabouço de regras. Reconhece, portanto, a influência de
circunstâncias fáticas na elaboração de leis.
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Assim, por não conceber que uma lei possa conservar indefinidamente
seu alcance, o que somente seria possível numa sociedade imutável, pura
utopia, Geny defendeu a livre pesquisa do Direito.

O legislador, por arguto que fosse, não teria como prever tudo,
dado que não tem o dom da premonição perfeita. Ainda que o
tivesse, é claro que lhe seria impossível fazer com que nas leis
coubessem todas as condutas, os mais mínimos gestos, as reações
humanas mais desusadas e as inovações mais insuspeitadas. Se
tal ocorresse, argumentando por absurdo, mesmo assim haveria,
isto é claro, impossibilidade prática, pois não mais teríamos leis,
porém oceanos imensos de textos legislativos, constantemente
se desatualizando, por força da presença de novas exigências da
normal evolução da sociedade e do homem. Bastaria citar a
liberdade do querer e os avanços científicos, assim como as
mutações sociais. Novos fatos e situações, imprevisíveis, sequer
imagináveis num dado tempo, de um instante para outro rebentam
com a potência dos grandes convencimentos e dos mais
poderosos estímulos à conduta (FALCÃO, 2000, p. 159-160).

O trabalho da livre pesquisa do Direito tem como limitação as diretrizes
traçadas pela jurisprudência e pela doutrina. Assim, opõem-se ao
rigorosismo da tese de que o juiz deve se subordinar mecanicamente aos
ditames da lei, atentando-se para o aspecto teleológico quando da
interpretação do Direito.

O método concebido por Geny só utiliza a livre pesquisa do Direito
quando a lei fosse omissa ou obscura, sempre praeter legem, jamais,
contra legem. Parafraseando Ihering diz Geny : “Pelo Código Civil, mas,
além do Código Civil”.

Os corifeus da nova Escola só admitiam que se formulassem regras
para as situações que tivessem um valor relevante, e não para toda e
qualquer hipótese, só possuindo a atribuição da livre pesquisa os
magistrados de responsabilidade e com uma larga experiência.
Buscava-se, por conseguinte, evitar o exagero de atribuições e a
sobreposição de poderes.

A solução da lei não é plena, sendo necessário recorrer-se a fontes
suplementares, razão pela qual os ensinamentos de Geny foram bem
recepcionados, principalmente, na Europa, pelo Código Civil Suíço.
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No Brasil, Clóvis Beviláqua inclinava-se pela teoria moderada da
Escola do Direito Livre, conforme se deduz de sua exposição
(1929, p. 56):

Ninguém se escusa, alegando ignorar a lei, nem com o silêncio, a
obscuridade, ou a indecisão dela se exime o juiz de sentenciar ou

despachar. A lei que abre exceções a regras gerais, ou restringe

direitos, só abrange os casos, que especifica. Aplicam-se aos casos
omissos as disposições concernentes aos casos análogos, e, não

as havendo, os princípios gerais do direito.

Hoje, o magistrado brasileiro não é autorizado a criar o Direito, no
entanto, preenche as lacunas das normas jurídicas, com base no art. 4°
da Lei de Introdução ao Código Civil, utilizando-se da analogia, dos
costumes e dos princípios gerais do direito.

A corrente extremada do Direito livre teve como arauto Kantorowicz
que escreveu a monografia intitulada A Luta pela Ciência do Direito e
a monografia Pela Teoria de um Direito Justo, mostrando que o direito,
na sua concepção, seria um ressurgimento do Direito natural.

Para Kantorowicz o Direito deveria ser emancipado da tirania da lei.
Entendia ser ampla a liberdade do juiz na ausência de disposição legal ou
costumeira, que regulamentasse um caso concreto. Todavia, defendia a
liberdade de atuação do magistrado praeter legem e contra legem.

Desta feita, o juiz deveria buscar o Direito justo, vale dizer, o
magistrado deveria aplicar o Direito que está contido nas convicções
predominantes de uma sociedade e não o Direito estatal. Procuraria o
magistrado escutar o sentimento da coletividade.

Conforme o exposto por Magalhães (1989, p.71): “Na concepção de
Kantorowicz o ordenamento jurídico nada tem a ver com o Estado, é um
direito livre, constituído na sua maior parte por convicções predominantes
em certo lugar e tempo”.

Maria Helena Diniz (1991, p. 62) condensa as diretrizes da
interpretação jurídica de Kantorowicz no parágrafo ora transcrito:
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[...] a) se o texto da lei é unívoco e sua aplicação não fere os
sentimentos da comunidade, deve-se aplicá-lo; b) se o texto legal
não oferece solução pacífica, ou se conduz a uma decisão injusta,
o magistrado deverá ditar a sentença, que, segundo sua convicção,
o legislador ditaria se tivesse pensado no caso; c) se o magistrado
não puder formar convicção sobre como o legislador resolveria o
caso concreto, então deve inspirar-se no direito livre, ou seja, no
sentimento da coletividade; e d) se ainda não encontrar inspiração
nesse sentimento, deverá, então, resolver discricionariamente.

Os defensores desta teoria extremada não lograram delimitar um
critério eficaz que determinasse a partir de quando estaria o magistrado
livre para não seguir as normas jurídicas estatais. Enfatizou os defensores
desse movimento a necessidade de uma magistratura ética e bem
preparada intelectualmente.

É oportuno ressaltar que o próprio Kantorowicz reconheceu o exagero
de sua teoria, consoante anota Paulino Jacques (apud MAGALHÃES,
1989, p. 71-72):

O gênio criador de Kantorowicz foi, pouco a pouco, corrigindo os
excessos de suas concepções e, já aos 60 anos, no último trabalho
que escrevera, havia aplacado seus arroubos literários, não
enxergando mais na dogmática uma ‘camisa de força’ que asfixiava
o juiz, nem pugnando mais pela sua emancipação da lei; em sua
última obra: The definition of Law, já conceituava o direito como
'um corpo de regras sociais, consideradas passíveis de aplicação
judicial, regulando a conduta externa’.

A corrente extremada de libertação do juiz do dever de fidelidade à
lei é bastante temerária, pois, configuraria uma usurpação de competência
do Poder Legislativo pelo Poder Judiciário. Assim, haveria um retrocesso,
eliminando o Estado de Direito e criando um Estado de juízes.

O Poder Legislativo representa a vontade de toda uma Nação, tendo
sido os seus membros eleitos pelo voto direto dos cidadãos, ao passo que
não se escolhe os integrantes do Poder Judiciário, sobrepondo-se, portanto,
à vontade de uma coletividade à de um homem só que profere a sentença.
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A vontade do legislador quando da elaboração de uma norma pode
estar viciada tanto quanto a de um juiz, movido por motivos egoísticos,
tomado por ambição ou sem preocupação social.

Além do mais, despreza-se o valor segurança jurídica, tão importante
como fator de pacificação social e indissociável da idéia de justiça.

�� ;������	����	���
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A sociedade jurídica brasileira vem adotando, mesmo que de forma
minoritária, mas crescente, a corrente do Direito Alternativo no intuito
de atender os interesses sociais e as exigências do bem comum, visando
à justiça em decorrência da aplicação das leis. Nesse diapasão comenta
Wanderlei Rodrigues o despontar do Direito Alternativo:

A constatação da existência de uma crise concomitantemente
político-ideológica e epistemológica do Direito acarreta a necessidade
da construção de uma alternativa viável, que possibilite a recuperação
enquanto instância representativa das aspirações sociais.

O reducionismo de grande parte dos movimentos críticos existentes
ao nível acadêmico acabou inviabilizando-os como opções concretas de
superação do positivismo. Nesse espaço surge o Direito Alternativo como
possibilidade de resgate da integralidade do jurídico (RODRIGUES, 1993,
p. 151).

Tal corrente de Hermenêutica Jurídica surgiu no Brasil há
aproximadamente 30 (trinta anos), dando seus primeiros passos há época
da ditadura militar brasileira, onde o Estado de exceção trouxe consigo
muitas situações de injustiças e conseqüentemente, descontentamento
geral da sociedade com o Direito, inclusive dentre a classe dos magistrados,
que percebiam a ausência de um Estado Democrático de Direito, tal
qual como o que atualmente pode ser desfrutado pelo povo brasileiro,
ainda que de forma incipiente.

No entanto, o período em que houve realmente maior divulgação e
propagação do movimento ocorreu em meados dos anos noventa, no sul
do Brasil, quando o Jornal da Tarde, de São Paulo, veiculou uma
reportagem intitulada de “Juizes gaúchos colocam o Direito acima da lei”,
com o intuito de desmoralizar o grupo de estudos sobre o tema que existia
na época.
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Ocorre que “o tiro saiu pela culatra”, pois tal artigo, que visava pôr
fim ao movimento que incentivava o estudo e a aplicação de tal corrente
hermenêutica, acabou por dar ensejo ao Primeiro Encontro Internacional
de Direito Alternativo, realizado em setembro de 1991 em Florianópolis
– Santa Catarina, além de estimular a publicação do livro “Lições de
Direito Alternativo 1” através da editora Acadêmica.

Mas afinal, o que vem a ser Direito Alternativo?

Ao lado do Direito estatal, oficial, e de todo o aparato judiciário, existe
um Direito Alternativo, que brota quase que de modo espontâneo da
sociedade, mais especificamente dos setores desfavorecidos da sociedade.
Sendo assim, a concepção alternativa do Direito, por partir de um padrão
desviante, admite decisões contra legem, já que o Direito não se esgota
na legislação estatal. Já o uso alternativo do direito estaria no plano do
praeter legem, por ser uma reinterpretação das próprias leis do Estado,
com a finalidade de proporcionar um benefício geral, utilizando-se das
pequenas aberturas existentes na legislação e ampliando-as
hermeneuticamente.

Assim, o Direito Alternativo seria um movimento que busca a
aplicação da lei em função do justo, sob a ótica do interesse social e das
exigências do bem comum. Tal movimento inova ao fixar critérios básicos
a serem adotados, em cada caso, pelo julgador, na escolha da decisão a
ser tomada.

Tais critérios de aferição do movimento partem do princípio de que
deve haver opção pelos pobres, pelos oprimidos, pelas classes e grupos
marginalizados e geralmente expropriados de qualquer Direito.
O pressuposto interpretativo deve ser o comprometimento com o
bem-comum, entendido como o bem da maioria da população. Enfim,
“[...] este direito alternativo deve ser efetivado desde que resuma
conquistas democráticas, busque sociedade mais justa e tenha por limite
princípios gerais do direito” (CARVALHO, 1993, p. 77).

Deste modo, tem-se que Direito Alternativo pode ser caracterizado
como a prática do Direito calcada na busca pela justiça, pela procura de
uma verdade material e não apenas formal, através do respeito aos direitos
e garantias fundamentais, e das cláusulas pétreas constitucionais.
Ou seja, visa-se sempre a uma interpretação teleológica da lei, nunca se
desvencilhando das idéias de justiça e eqüidade.
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Portanto, o magistrado teria ampla liberdade para decidir as lides
trazidas ao seu conhecimento, podendo decidir até mesmo contra legem,
em nome da justiça ideal. Entretanto, em relação a este último ponto,
especificamente, tem-se que no Direito positivo brasileiro há regramento
específico proibindo decisão judicial contra lei expressa, conforme consta
nos arts. 127 e 485, V do Código de Processo Civil.

Acrescente-se, por oportuno, que a alternatividade não defende a
ausência de leis, ao contrário, como bem afirma Amílton Bueno de
Carvalho “[...] às vezes, leis más são melhores do que ausência de leis”
(CARVALHO, 1993, p. 77).

Para melhor elucidar o tema, deve-se recordar, ainda, que, no campo
específico do Direito do Trabalho, há uma figura jurídica denominada de
flexibilização, que consiste justamente em uma tentativa de fugir à
interpretação rígida e estritamente legalista das normas trabalhistas,
buscando adequar as situações fáticas aos interesses dos empregadores,
mas, sem perder de vista a noção de proteção aos direitos mínimos dos
trabalhadores.

Tal figura jurídica, tão comum no ramo juslaboralista, possui traços de
afinidade com o movimento do Direito Alternativo, pois, repudia a visão
meramente legalista do Direito, atrelado somente à literalidade da lei.

No entanto, prevalecem os traços de divergência entre ambas as
figuras, tendo em vista que a flexibilização visa, em princípio, restringir
direitos dos trabalhadores, ao passo que o Direito Alternativo busca
ampliar o rol de direitos deste grupo de pessoas.

Ressalte-se, por fim, que há vozes na doutrina pátria que defendem a
desnecessidade do Direito Alternativo, em face de entenderem que os
fins a que este movimento almeja já podem ser alcançados pela regras
tradicionais de hermenêutica e que até mesmo na lei há dispositivos que
prevêem aquilo que quer ser alcançado pelo Direito Alternativo. Deste
modo, exemplificam que o art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil
dispõe que “[...] na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que
ela se dirige e às exigências do bem comum”. Desta forma, através
deste artigo, entre outros, se teria uma fundamentação legal para os
ideais alternativos.

����
������
������
��	���		�������/�������
��������	������	���
2�
����
��
����
���
��������



��


DIÁLOGO JURÍDICO

!� >����,�6�

O Direito, conforme ficou demonstrado, é um fenômeno de natureza
jurídica extremamente amplo e abarcador de diferentes formas de
utilização. Divide-se o uso do Direito em vários planos, cada qual com
peculiaridades próprias e que não se confundem.

Desta forma, percebe-se que o Direito não é uma ciência estática,
mas, ao contrário, é dinâmica, buscando sempre novas concepções e
novos meios de interpretação e utilização de seu conteúdo.

Assim, em busca de uma crescente evolução, surgem ao longo da
história diversas Escolas de Hermenêutica com o fito de adequarem as
normas contidas no ordenamento jurídico aos anseios e necessidades da
época de cada sociedade.

Destarte, em razão do que foi exposto neste trabalho, acreditamos
ter sido possível elucidar parte da evolução da ciência do Direito através
de um breve estudo sobre a Escola do Direito Livre e o Direito Alternativo,
auxiliando os operadores do Direito na resolução dos possíveis conflitos
dentro do próprio ordenamento jurídico.
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Resumo: Analisam-se no presente artigo as discordâncias que existiram
no tempo acerca da representação do empregador na Justiça Trabalhista
e a atual situação frente a nova Súmula nº 377 do TST, que consiste na
conversão da OJ nº 99, a qual explicitava que da inteligência do parágrafo
primeiro do artigo 843 da CLT, conclui-se que o preposto deve ser
empregado da empresa representada.
Sumário: 1. Introdução – 2. Conceito. – 3. Preposto na Justiça do
Trabalho: Doutrina e Jurisprudência – 4. Espécies de Preposto e
a Súmula 377; 4.1. Prepostos Especiais – 5. Aplicação da Súmula 377
aos Ritos Processuais – 6. Conclusão.
Palavras -chave: Preposto; Empregador; Justiça Trabalhista;
Empregado; Obrigatoriedade; Súmula nº 377 do TST
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A Justiça Trabalhista, neste universo constituído pelos mais diversos
atuadores do direito, há muito necessita de uma rediscussão de suas leis
consolidadas para como conclusão serem criados o Código de Direito do
Trabalho e o Código de Processo do Trabalho, uma vez que a CLT, um
tanto quanto desatualizada e omissa, possa ser substituída por uma
legislação atual e completa.

Quanto à inteligência do artigo 843 da CLT e mais precisamente do
seu parágrafo primeiro, que especifica quem está habilitado a ser o preposto
do empregador na Justiça Trabalhista, já foram travados vários debates,
sempre divididos em opiniões de dois grupos totalmente distintos.

Tal questão tem-se desenvolvido ao longo do tempo, como uma das
possíveis lacunas existentes na parte processual da Consolidação das
Leis Trabalhistas.

1 Bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza, advogado inscrito na OAB-CE,
pós-graduando em Direito do Trabalho pela Faculdade Farias Brito.
Advogado atuante exclusivamente na área trabalhista a seis anos.
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Assim, temos que os mais respeitados estudiosos de nossos tempos
colocam-se em entendimentos conflitantes entre si, no que pertine à dicção
que deve ser extraída do parágrafo primeiro do artigo 843 da CLT.

Nem mesmo a Orientação Jurisprudencial nº 99 da SDI do Colendo
TST conseguiu pacificar os posicionamentos dos doutrinadores e, muito
menos, a jurisprudência.

Agora com a conversão da OJ nº 99 na Súmula 377 do TST, a
discussão perde, de certa forma, o sentido e o posicionamento dos que
entendiam que o preposto devia necessariamente ser empregado da
empresa reclamada  sobrepõe-se  aos entendimentos em contrário ante
a pacificação da súmula que transcrevemos agora.

PREPOSTO. EXIGÊNCIA DA CONDIÇÃO E EMPREGADO.
(conversão da Orientação Jurisprudencial nº 99 da SBDI – 1) –
Res. 129/2005 – DJ 20.04.2005.

Exceto quanto à reclamação de empregado doméstico, o preposto
deve ser necessariamente empregado do reclamado. Inteligência do
art. 843, § 1º, da CLT. (ex-OJ nº 99 – Inserida em 30.05.1997)

É, neste sentido, que, utilizando conceitos dos mais diversos estudiosos
do Direito do Trabalho, teceremos alguns comentários acerca desta figura
tão importante e cheia de encargos que é o preposto, frente à Súmula 377.

�� >�����	�

Embora o parágrafo primeiro do artigo 843 da CLT que dispõe ser
facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente, ou qualquer
outro preposto que tenha conhecimento dos fatos, e cujas declarações
obrigarão o proponente, desde o início da vigência da Consolidação das
Leis Trabalhistas em 1943, surgiram os mais diversos posicionamentos
de renomados doutrinadores, acerca da exigência de ser o preposto
empregado ou não da empresa reclamada.

As discussões surgem quanto ao entendimento do contido na perífrase
“qualquer outro preposto” querer dizer qualquer outra pessoa ou se este
“qualquer outro preposto” deverá ter necessariamente as qualidades
inerentes às do gerente (empregado) citado no começo do artigo 843.
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O termo “preposto” (do latim: praepositus) é particípio perfeito do
verbo prepor (de pré + por): por ou colocar antes ou diante, antepor;
significa também nomear, designar (alguém) para assumir a direção ou
pôr-se à frente de qualquer serviço (Caldas Aulete, Dicionário
Contemporâneo da Língua Portuguesa, 4ª ed.).

Da inteligência do Código Comercial em seus artigos 74/76, 78/81 e
83/85, temos que, de fato, o preposto é referido como agente comercial,
ou empregado do comércio a quem se atribuíram poderes de
representação para praticar atos ou efetuar negócios concomitantemente
à realização dos serviços que lhe são cometidos regularmente.

A CLT utiliza a expressão “preposto” algumas poucas vezes, no
parágrafo primeiro do artigo 843, no artigo 483 nas alíneas e e f e no
artigo 630 em seu parágrafo terceiro.

Assim, vemos que, realmente, a utilização e o incorreto entendimento
da expressão “qualquer outro preposto” trazem a possibilidade de
posicionamentos controversos, pois não ficou bastante claro, nem mesmo
vernaculamente, se este “outro preposto” deva ou não ser empregado.

Desta feita, devemos analisar não só a palavra “preposto” dispersa
do seu conteúdo lingüístico, mas toda a associação de palavras e frases
que compõem o parágrafo primeiro do artigo 843 da CLT.

“É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente, ou
qualquer outro preposto que tenha conhecimento dos fatos, e cujas
declarações obrigarão o proponente.”

Realizando uma análise sensata e não esquecendo os termos comuns
e próprios da época, concluiremos que, quando o legislador utilizou o
termo “gerente”, quis, sem dúvidas, fazer menção ao empregado
encarregado pela gerência de seu estabelecimento comercial, uma vez
que naqueles tempos a utilização de terceirização de serviços era algo
impensado.

Assim, utilizando-nos da regra de três, extraída da matemática,
podemos formular a equação: gerente é igual a empregado (gerente =
empregado), que, com as próximas conclusões, nos ajudará a entendermos
o que quis dizer o legislador.
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No ponto seguinte, quando o legislador coloca a expressão
“ou qualquer outro preposto...”, logo após a palavra gerente, a inteligência
e a lógica deste “ou” dão-nos a convicção de que este “outro preposto”
está ligado diretamente ao “gerente”, ou seja, que este preposto tem as
mesmas qualidades do gerente. Concluímos então que a nossa segunda
equação, qual seja, que preposto é igual a gerente (preposto = gerente).

Passando, agora, à regra de três extraída da matemática temos o
seguinte quadro abaixo:

GERENTE     =   EMPREGADO

PREPOSTO   =   GERENTE

Desta forma, fazendo-se a substituição da palavra gerente nas
equações acima chegamos a inequívoca conclusão de que preposto é
igual a empregado.
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A discussão acerca de quem possa ser preposto do empregador vem
há muito fazendo com que doutrinadores e a própria jurisprudência tenham
posicionamentos diferenciados.

Para Tostes Malta (In: Prática do Processo Trabalhista, p. 257),
“o preposto deve ser empregado, conquanto a lei não o diga
expressamente. A ser admitido que qualquer pessoa pudesse ser preposto,
a advocacia poderia ser exercida na Justiça do Trabalho por quem não
fosse advogado, representando várias empresas como preposto”.

Osiris Rocha (In: Revelia, Contradições e Justificativas, pág. 16)
afirma que “de fato, a lei diz – “pelo gerente ou outro preposto”, sendo
lógica, portanto, a vinculação conceitual: ou gerente ou outro preposto,
isto é, outro empregado que responda pelo empregador, já na própria
empresa e não apenas em Juízo. Por isto é que o contador, se não é
empregado, e, identicamente, o advogado, não podem ser prepostos.
Não basta, na verdade, que o substituto conheça o fato, é preciso que
este conhecimento decorra de outra circunstância, a de que, lá na empresa,
o preposto tivesse condições de explicar a situação agora sub judice.
Em síntese: preposto na Justiça só pode ser quem, na empresa, é preposto.
Este não pode ser arranjado ao arbítrio do empregador, no dia ou na hora
da audiência”.
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Já Sérgio Pinto Martins (In: Direito Processual do Trabalho,
p. 106) manifesta-se no sentido que “não está escrito no § 1º do artigo
843 da CLT que o preposto tenha que ser empregado, pois aquele comando
legal emprega a expressão “qualquer outro preposto” não mencionando
que deve haver relação de emprego entre essa pessoa e a empresa.
O preposto vem a ser um substituto e não é sinônimo de empregado”.
Afirma, ainda, (In: Comentários à CLT, p. 810) que “o único requisito
que a CLT exige do preposto é que tenha conhecimento dos fatos, pois
suas declarações obrigarão o preponente. Só o empregador poderá nomear
o preposto, em razão de ter confiança irrestrita nessa pessoa, arcando,
assim, com os atos por ela praticados. Nota-se, dessa forma, que o
preposto, não precisaria ser empregado, podendo o empregador ser
substituído por qualquer pessoa, desde que ela tenha conhecimento dos
fatos, inclusive por meio de terceiros, não necessitando tê-los presenciado.
Assim, o contador autônomo, que faz a folha de pagamento da empresa
poderia substituir o empregador em audiência, como admitimos.
Argumenta-se que nesse caso estaria sendo instituída a indústria dos
prepostos, mas o que se verifica na prática é que aqueles prepostos de
grandes empresas, que sempre vão à Justiça do Trabalho, já o são de
maneira profissional, pois sempre comparecem às Varas do Trabalho”.

Mesmo pensamento segue o Sr. Dr. Juiz do Trabalho da 15ª Região
José Antonio Ribeiro de Oliveira Silva (In: Questões Relevantes do
Procedimento Sumaríssimo, 100 Perguntas e Respostas, p. 65) quando
diz “Não conseguimos verificar, data venia, na redação do citado dispositivo
legal, onde está a exigência que o preposto deve ser empregado do réu.
Imaginemos a situação do empresário que desenvolve a atividade de
representação comercial, tendo contratado diversos vendedores
(ou representantes), tendo um deles ajuizado ação trabalhista para postular
o reconhecimento do vínculo empregatício e consectários legais.
O empresário não tem nenhum empregado, contando apenas com o
gerente ou coordenador das atividades dos vendedores. Ele não poderá
fazer-se representar em juízo por esse gerente. Imaginemos ainda a
situação do empresário que vê seu empreendimento ruir, tendo de dispensar
todos os empregados. Terá que ir pessoalmente a juízo nas ações ajuizadas
pelos empregados despedidos?”
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Ousamos, entretanto, tecer comentários a estes dois últimos
doutrinadores.

O Doutor Sérgio Pinto Martins afirma que preposto não é sinônimo
de empregado e sim apenas um substituto, não atentando, contudo, para
o fato de que o preposto é o substituto do gerente, como já vimos na
análise vernacular supra e, assim sendo, preposto torna-se sinônimo de
empregado naquela frase.

Afirma, ainda, o ilustre doutrinador que o preposto poderá ser qualquer
pessoa, e seu conhecimento dos fatos pode ser por meio de terceiros, ou
seja, que não os tenha vivenciado, tendo lhe sido dito o que diria em seu
depoimento pessoal. Estas duas declarações são absurdas. A primeira,
porque foge à razoabilidade a indicação de que  qualquer pessoa para
ser preposto em um processo no qual o pedido alcança a cifra de milhões
de reais e, se for o caso de termos dois pesos e duas medidas, para
questões de valores vultuosos e de lides por tostões, a regra não teria
validade. A segunda, porque aceitar que o preposto venha prestar
depoimento conhecendo apenas o que lhe foi ensinado, é impossibilitar a
figura da confissão, uma vez que somente quem vivenciou todos os fatos
que abrangem a lide é quem poderá por algum motivo confessar o direito
do requerente, objetivo buscado pelo depoimento pessoal.

Quanto às razões do Doutor Juiz da 15º Região Sr. José Antonio
Ribeiro de Oliveira Silva estas são fundadas em fatos atípicos, pois
colocados em relação a empresas em momentos especiais e as leis não
podem ser feitas direcionadas aos casos específicos, mas, principalmente,
por serem suas razões alicerçadas unicamente na hipótese que o
empregador não poderia fazer-se substituir em audiência,
esquecendo-se ele de que a substituição é uma faculdade e não uma obrigação.

A jurisprudência, também, posiciona-se de maneira controvertida,
vejamos:

PREPOSTO. EMPREGADO DA EMPRESA. Embora a
jurisprudência do C. TST tenha se consolidado no sentido de exigir
que o preposto seja empregado da empresa, havendo inclusive editado
o Precedente n. 99, é certo que o presente caso guarda uma
peculiaridade em que esta exigência deverá ser relevada. Isto porque,
a empresa recorrida encerrou suas atividades em 30.03.2000,
conforme foi noticiado na própria inicial, na mesma data em que a
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preposta foi dispensada, não podendo obviamente contar com
empregado para representá-la na audiência realizada em 27.04.2000.
Neste caso, tenho como regular a representação da recorrida, até
porque atendeu à disposição inserida no artigo 843, parágrafo 1º
da CLT. TRT 3ª Reg.– RO 10994/2000 – (Ac. 2ª Turma) – Rel. Juiz
Luiz Ronan Neves Koury – DJMG 14.2.01 – p.19.

Preposto. À luz do artigo 843, § 1º, da CLT, o empregador pode
ser representado em audiência por qualquer pessoa, inclusive
autônoma, como preposta. A lei não alude à necessidade de que o
preposto seja sócio, diretor ou empregado do representado. A exigência
legal concerne tão-somente a que o preposto esteja inteirado dos
fatos controvertidos. Recurso ordinário a que se dá provimento para
anular o processo, por vício procedimental, determinando a reabertura
da instrução processual. (TRT – 9ª R. – RO n. 03873/94 – Rel. Juiz
Oreste Dalazen – DJPR 13.10.95 – p. 45).

Confissão - Preposto - Empregado. A melhor interpretação que se
extrai do artigo 843, § 1º, da CLT é aquela segundo a qual o preposto
deve ser empregado do reclamado. Quando, em juízo, por preposto
não empregado, está sujeito à confissão. Entretanto, esta modalidade
de confissão era presunção apenas juris tantum, não impedindo o
julgador de examinar outros elementos de prova para firmar seu
convencimento. O reclamado, dono da obra, fez-se representar por
pessoa que o juízo de primeiro grau reconheceu como empreiteiro e
responsável pela contratação do autor, inclusive baseado na própria
confissão deste. Na situação concreta em que fora afastada a
responsabilidade do reclamado pela contratação do reclamante, a
confissão daquele não beneficia este. Revista conhecida e não
provida. (TST – 3ª T. – RR n. 283935/96-9 – Rel. Min. Antonio Fábio
Ribeiro – DJ 5.2.99 – p. 229).

Pretendesse o legislador tornar obrigatória a substituição do
empregador por empregado, tal condição seria expressamente
estabelecida no artigo 843, § 1º, da CLT. A expressão “preposto”,
contida no citado inciso consolidado, deve ser considerada em sentido
mais amplo do que no Direito Comercial, caso contrário, estar-se-ia,
até mesmo, restringindo a defesa do empregador, sabendo-se que,
muitas vezes, o desfecho da reclamatória interessa a todos os
empregados de uma empresa (TRT, 4ª Região, 1ª Turma, Proc.
N. 855/83, em 23.11.83).
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Como se pôde ver, não é de hoje que as opiniões se dividem, tanto
entre os doutrinadores como nas jurisprudências das diversas regiões
deste país. Nem mesmo com a edição da Orientação Jurisprudencial
nº 99 da SDI1 do TST houve uma pacificação acerca deste tema.
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Quando nos referimos a espécies de preposto estamos fazendo alusão
às diversas possibilidades de representação que encontramos comumente
na Justiça do Trabalho, ou seja, ao contador, ao preposto-advogado e ao
advogado-preposto e não nos esquecendo de casos especiais de
representação, como no caso do espólio, do condomínio e da igreja.

A representação através de contador deve ser entendida de duas
formas distintas: o contador empregado da empresa representada e o
contador autônomo.

Durante muitos anos, foi colocada em discussão a legitimidade da
representação através de contador autônomo, tendo os mais diversos
doutrinadores se manifestado, a favor ou contra e pelas mais diversas
razões.

Os que se colocavam à favor da possibilidade de representação,
afirmavam, que no caso de empresas pequenas o contador é a pessoa
com maiores conhecimentos em relação à vida da empresa, pois organizava
sua vida econômica e na maioria das vezes fazia o papel de responsável
pelo departamento pessoal, estando a par de tudo que acontecia na
empresa.

Os opositores se agarravam à falta de assiduidade do mesmo no
ambiente de trabalho que comprometia a compreensão da realidade diária
vivida na empresa, além disto, entendiam que ao nomear um contador
autônomo como preposto, a sua atuação no processo ensejaria exercício
ilegal da profissão de advogado, tese esta sustentada por farta
jurisprudência.

Outra face se mostra em relação ao contador empregado da empresa
reclamada, uma vez que nunca houve controvérsia quanto à sua
legitimidade para tanto, posição esta agora consubstanciada pela Súmula
377, ou seja, que somente este poderia e pode ser preposto na Justiça
Trabalhista, isto em decorrência de sua condição de empregado e daí a
legalidade da representação.
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A representação por advogado, como na espécie anterior, também é
caracterizada por duas possibilidades, a do preposto-advogado e a do
advogado-preposto.

Doutrinadores e a Jurisprudência foram unânimes ao sancionar a
pessoa do preposto-advogado, pois não há qualquer mácula na
representação da empresa quando feita por empregado que, sendo
advogado, comparece à Justiça Trabalhista apenas como preposto, tipo
referendado pela Súmula 377.

Entretanto, na possibilidade contrária, advogado-preposto, por este
não ser empregado da empresa reclamada, não é distinto do contador
autônomo, que, também, não pode ser preposto.

Contudo a discussão alcança uma esfera maior.

O Tribunal de Ética Profissional do Conselho Federal da OAB, no
processo nº 079.953/85 se posicionou da seguinte forma:

“Advogado que, não possuindo vínculo empregatício, acumula,
sem embargo do óbice estabelecido no art. 344 do CPC, a qualidade
de patrono com a de preposto, transgride os arts. 87, incisos XIII e
XIX do Estatuto, e inciso III, a, Seção 1ª e inciso III da Seção 2ª,
ambos do Código de Ética Profissional. A prática consistente em
reunir o advogado sua condição profissional à de preposto vai se
tornando rotina, em prejuízo do prestígio, da independência e do
conceito da advocacia, que o inciso IV do art. 18 da Lei nº 4.215/
63 manda resguardar. É uma praxe censurável e uma distorção
profissional que urge coibir. Mesmo ao advogado empregado é de
desaconselhar seu comparecimento à audiência no foro trabalhista,
portanto, também, carta de preposto.”

Desta forma, vemos que a possibilidade do advogado não empregado
da reclamada servir como preposto compõe-se das mesmas
características existentes no caso do contador autônomo, com a
especificidade que a condição de advogado-preposto é repugnada,
inclusive, pelo Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil,
sendo censurada até a situação do empregado advogado.
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A Súmula 377 trouxe apenas uma hipótese na qual o preposto não
necessita ser empregado do reclamado, qual seja, o caso de reclamação
decorrente de emprego doméstico, donde concluímos que qualquer pessoa
da família, com capacidade de vir a Juízo, pode ser preposto.

Contudo, sendo esta reclamação impetrada contra o espólio do
ex-empregador, entendemos, em razão das particularidades dos direitos
e obrigações sucessórias, que a representação necessita ser feita pelo
inventariante, devendo ser este nomeado pelo Juiz, pois a espera pela
abertura do inventário poderia causar um obste temporal incalculável ao
processo, uma vez que não haveria interesse da parte ré em fazê-lo.

Segundo Alice Monteiro de Barros (In: Curso de Direito do
Trabalho, p. 342/343) “Nada impede também que o empregador
doméstico se faça representar por preposto credenciado, como, por
exemplo, por um mordomo ou pela governanta, uma vez que, sendo a
Justiça do Trabalho competente para solucionar litígio entre empregado
e empregador regidos por legislação social, é inquestionável se lhe estenda,
por aplicação analógica, o disposto no art. 843 consolidado, não obstante
o art. 7º, “a”, da CLT.”, desta forma, vemos que, em consonância com a
Súmula 377 e em razão da não distinção quanto a empregadores que
poderão nomear preposto, o empregador doméstico poderá fazê-lo,
conquanto siga as exigências da súmula em estudo.

No caso específico do condomínio residencial ou comercial
impõe-se, geralmente, que a representação deva ser feita pelo síndico
ou subsíndico, uma vez que estes são os representantes legais do
condomínio.

Porém, a Súmula 377 não faz distinção quanto aos tipos de
empregadores e em decorrência disto, entendemos a possibilidade do
condomínio nomear, entre seus empregados, preposto para
representá-lo em audiência não contém qualquer ilegitimidade.

As igrejas católicas, evangélicas e todas estas outras que buscam a
redenção dos pecadores devem, no caso das católicas, se fazer
representar pelos seus párocos, de forma análoga, as evangélicas por
seus pastores, ou seja, a representação direta cabe ao chefe local da
instituição.
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Entendemos que, da mesma maneira que os condomínios, as
congregações religiosas poderão nomear preposto, uma vez que a Súmula
377 não fez distinção quanto aos empregadores que poderiam fazê-lo,
lógico que seguindo os ditames desta.
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Atualmente temos no processo trabalhista dois ritos que determinam
o caminhar da instrução processual, são o rito ordinário e o rito
sumaríssimo. A importância desta lembrança em relação ao preposto
está na obrigação de estar presente e na de prestar depoimento, que se
fazem em momentos distintos nestes ritos.

O rito ordinário determina que a primeira audiência terá o fulcro de
formar a tríade processual, a tentativa de conciliação e, sendo esta
infrutífera, a apresentação de defesa, conseqüentemente será marcada
nova audiência para a instrução do processo, quando serão ouvidas as
partes e suas testemunhas.

Quando da primeira audiência, se o empregador se fizer representar
por preposto não empregado assistido por advogado que apresentar
defesa, seguimos o posicionamento que, se for requerida a revelia e a
aplicação da pena de confissão em razão da irregularidade de
representação, não se caracteriza a revelia, neste caso específico, pois a
audiência tinha por finalidade a simples conciliação, além disto o
empregador manifestou o seu ânimo de defesa quando elegeu preposto,
contratou advogado e apresentou defesa. Assim, por ser a audiência
inaugural do rito ordinário um passo de menor importância para o
desenrolar da lide não sendo momento sequer de ouvida das partes, entendo
que o preposto, neste caso, poderá não ser empregado do empregador.
Quanto à pena de confissão, não há de se falar nesta, pois a audiência
inaugural do rito ordinário não é momento para depoimentos pessoais e,
nesta questão em espécie, a confissão é componente acessório da revelia.

Entretanto, se na realização da audiência de instrução, marcada para
depoimentos pessoais, se o empregador se fizer representar por preposto
não empregado deve ser-lhe aplicada a pena de confissão ficta, nada
obstando que a instrução processual seja continuada em razão de
documentos acostados com a defesa e dos pedidos formulados na inicial.
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Em relação ao rito sumaríssimo, entendemos que, por ser una a
audiência de conciliação e instrução processual, nos posicionamos no
sentido que a irregularidade de representação em virtude do preposto
não ser empregado do empregador reclamado, a revelia deve ser
decretada e a pena de confissão aplicada, uma vez que seria injusto com
a parte autora o fracionamento da audiência para que em nova audiência
o empregador corrigisse o erro cometido.

%� >����,�6�

Vimos neste estudo os posicionamentos dos doutrinadores e da
jurisprudência ao longo do tempo, suas razões e suas discordâncias em
relação à representação do empregador na Justiça Trabalhista.

Apreciadas, também, nesta dissertação, as implicações que com o
advento da Súmula 377 acometerão os posicionamentos doutrinários e,
em conseqüência, os jurisprudenciais.

Entendemos, assim, que a Súmula 377 veio pacificar o assunto pondo
um fim à discussão, contudo, como foi mostrado no transcorrer deste
trabalho, há, ainda, casos especialíssimos nos quais deva ser aceita a
nomeação de preposto não-empregado diversos do elencado na própria
súmula.

De nossa parte, sempre nos filiamos à corrente que determina a
exigência da condição de empregado para o preposto do empregador na
Justiça Trabalhista, por todos os motivos acima expostos e por ser
essencialmente uma questão de respeito a esta Justiça que tanto amamos
e trabalhamos para engrandecê-la.
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Resumo: A temática do presente estudo envolve a influência das diversas
concepções políticas e filosóficas na caracterização e enumeração dos
direitos fundamentais, ressaltando a possibilidade de adaptação e
influências nas conjecturas onde atuam, o que demonstra possuírem um
caráter materialmente aberto, mutável e cumulativo.
Sumário: 1. Introdução – 2. Formação do Estado-Nação – 3. Estado
liberal de Direito – 4. Estado Social de Direito – 5. Estado Democrático
de Direito – 6. Conclusão.
Palavras-chave: Direitos fundamentais; Estados de direito; Correntes
jusfilosóficas; Dimensões de direitos; Princípios jurídicos; Valores.
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Para uma compreensão mais ampla dos direitos fundamentais e da
própria Constituição faz-se necessário analisar a evolução histórica dos
direitos fundamentais, pois a lógica jurídica, principalmente a constitucional,
se desenvolve sobre a dialética dos embates sociais, políticos e econômicos
observados no desenrolar dos séculos.

Neste desiderato, estudar-se-á os Estados de Direitos, com suas
características predominantes em cada época, iniciando com as
Monarquias Absolutistas, passando pelos Estados Liberal e Social de
Direito, chegando, ao fim, aos Estados Democráticos de Direito.
Em cada momento destes procurar-se-á desenvolver as correntes
jusfilosóficas predominantes em cada época, analisando a forma gradativa
de reconhecimento dos Direitos Humanos Fundamentais em suas várias
dimensões, analisados de forma abstrata, não necessariamente ligados à
história de determinado país2, mas em um contexto mundial. Por fim,
observar-se-á o processo de reconhecimento das dimensões de direitos
fundamentais, na esfera dos direitos positivos.

1 Graduando pela Faculdade Farias Brito.
2 Não obstante todo o Direito ter necessariamente uma delimitação espacial, sem a qual fica

desvirtuado em virtude da ligação essencial que possui com os valores da sociedade à qual se
aplica, pode ser feita uma análise geral na evolução do reconhecimento dos direitos
individuais, coletivos e difusos, tomando por base, principalmente, a sociedade européia e
os países que foram suas colônias, pois ali está a semente de todo o Direito ocidental.
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Embora as discussões doutrinárias acerca dos direitos fundamentais
tenham ocorrido mais incisivamente a partir do século XVI, as produções
filosóficas da Antiguidade Clássica3 nos legaram concepções básicas
sobre o ser humano como titular de direitos naturais inalienáveis,
conferíveis ao Homem pelo simples fato deste existir, concepções estas
que influenciariam diretamente o pensamento jusnaturalista que
predominou, no campo jurídico, até meados do século XVIII4.

O jusnaturalismo é a corrente jusfilosófica que busca, com maior
vigor, uma base ético-valorativa para o Direito, sustentada na idéia de
que acima das leis positivas existe um direito legítimo baseado em valores
fundamentais que servem de modelo às leis humanas: o “Direito Natural”.
Trata-se de um sistema de normas de conduta que encontra validade em
si mesmo, diverso do sistema fixado pelo Estado, sendo cronologicamente
anterior e valorativamente superior a este. A essência de seu modelo
atravessa a história da humanidade, juntamente com o Direito, pois se
confunde com a própria noção de Justiça, já que o homem nunca se
conformou com a idéia de leis com caráter puramente estatal, uma vez
que sua validade jamais está desvinculada de um conteúdo ético5.

Na Antiguidade Clássica, como em todas as épocas que a seguiram,
as normas de direito natural coexistiam com normas positivadas e não
assumiam caráter superior a estas. Ao contrário, sendo as normas de

3 Comumente referida pelos historiadores como época compreendida, na civilização Grega,
a partir da publicação do código de leis de Drácon, em 621 a.C., com a queda da realeza e
acessão da aristocracia, contando esta, entre outros expoentes, com Sólon, Pisístrato,
Clístenes e Péricles, até a fundação do Neoplatonismo, com Amônio Sacas e Plotino,
no início do século III d.C.; e em Romana, no período que se estende de Lívio Andrônico
(284-204 a.C.), com o teatro, até a morte de Santo Agostinho, em 430, contando como
principais expoentes, entre outros, Plauto, Terêncio, Cícero, Lucrécio, Horácio e Virgílio.

4 Duas correntes merecem destaque na época clássica grega: a doutrina panteísta que tinha
como seu maior expoente Heráclito, onde as leis humanas estavam subordinadas à lei
divina do Cosmos, pois se tratava de um conjunto de manifestações ou emanações desta,
e o estoicismo de Zenão, para quem o Direito Natural era fundado na razão. Neste caso,
enquanto o homem seguisse a razão, em desapego às paixões, conduziria sua vida em
consonância com as leis naturais. A escola filosófica estóica de Zenão influiu decisivamente
na estruturação da justiça romana, que serviu de base para diversos ordenamentos ocidentais
posteriores. Cícero, ao dar nova dimensão às idéias desta corrente filosófica, a fim de
aplicá-las ao contexto social romano, tornou-se o maior representante do Direito Natural
na Antiguidade Clássica.

5 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. Rio de Janeiro: Malheiros,
2002, p. 232 a 234.
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direito natural consideradas gerais em relação às normas positivadas,
estas prevaleciam em caso de conflito, em razão de serem mais
específicas em seus objetivos. Contudo, a precária produção legislativa
daquele tempo garantia ampla aplicabilidade a este direito consuetudinário.

Na Idade Média, mais precisamente na segunda metade do século
XIII, Santo Tomás de Aquino traçou ensinamentos de grande relevância
acerca de postulados de cunho suprapositivo como sendo uma ordem
divina imposta à razão humana. Estes ensinamentos orientavam, limitavam
e legitimavam o Poder, fazendo já àquela época menção ao direito de
resistência, no caso de seu descumprimento6. Este grande teólogo não
só sintetizou versões do direito natural de pensadores como Platão,
Ulpiano, Cícero e Graciano como, também, foi aceito e reproduzido por
teólogos que o sucederam.

Os ensinamentos de Santo Tomás de Aquino influenciaram
sobremaneira o pensamento cristão da Idade Média, o que acarretou
uma maior valorização do jusnaturalismo, haja vista que os grandes núcleos
pensantes daquele tempo pertenciam à igreja. Assim, o Direito Natural,
compreendido agora não como simples direito comum, mas como
expressão da vontade divina, se sobrepôs ao direito positivo no caso de
conflito.

No início da Idade Moderna7 predominavam as chamadas Monarquias
Absolutistas, estruturas de governo presentes nos Estados Europeus no
final da Idade Média, antes das grandes revoluções liberais burguesas8.
O Absolutismo era a forma de governo na qual o Rei ou Monarca exercia
o poder de forma absoluta, concentrando as funções dos poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário. Jorge de Miranda, ao estudar o tema,
observa dois momentos evolucionais deste período9:

6 PÉREZ LUÑO, Antonio Henrique. Los derechos fundamentales, 6 ed., Madrid: Tecnos,
1995, p. 30.

7 Onde podemos apontar como marco inicial a tomada de Constantinopla pelos turcos.
8 Por exemplo, a Revolução Gloriosa na Inglaterra em 1689, a Independência das Colônias

norte-americanas em 1776 e a Revolução Francesa de 1789.
9 MIRANDA, Jorge. Teoria do estado e da constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2002,

p. 43.
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(...) até princípios do século XVIII, a monarquia afirma-se de ‘direito

divino’. O rei pretende-se escolhido por Deus, governa pela graça
de Deus. (...) vai procurar-se atribuir ao poder uma fundamentação

racionalista dentro do ambiente do iluminismo dominante.

É o ‘despotismo esclarecido’ ou, noutra perspectiva, em alguns
países, o Estado de polícia (...).

Foi neste momento da Idade Média, que surgiram os precedentes
históricos diretos das declarações de direitos10. Não obstante, nesta época
destinavam-se essas declarações quase que somente a garantir à nobreza
alguns privilégios feudais, servindo, contudo, de base para elaboração de
alguns direitos e garantias clássicos11. No início do século XIII,
precisamente em 1215, na Inglaterra, foi editado um importante
documento que enumerava alguns direitos e liberdades civis: a Magna
Charta Liberatum. Este país continuou colaborando de modo intenso na
estruturação dos direitos fundamentais, tendo sido produzidas outras
declarações de direitos inglesas no século XVII, como o Petition of
Rights (1679), o Habeas Corpus Amendment (1679) e o Bill of Rights
(1679)12. Contudo, estas declarações não possuíam caráter de norma
fundamental: embora limitassem o poder da monarquia, não vinculavam
o parlamento, não possuindo, assim, a necessária supremacia.

Até o início do século XVI, as bases em que se apoiava o Direito
Natural eram de cunho eminentemente religioso. O predomínio desta
corrente se deu, entre outros fatores, em virtude da grande influência
religiosa que a Igreja Católica exercia sobre as sociedades da época,
intervindo desde a economia até a política de forma decisiva e quase
sempre assumindo a função julgadora nos conflitos de interesses.

10 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira. Comentários à constituição
brasileira de 1988. Volume I, São Paulo: Saraiva, 1990, p. 12 e ss.

11 OLIVEIRA, Almir de. Curso de direitos humanos. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 110.
12 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos diretos fundamentais. 5 ed. Porto Alegre:

Livraria do Advogado, 2005, p. 49.
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Todavia, buscando-se o afastamento do dogmatismo medieval e do
ambiente teológico em que se desenvolveram os ideais naturalistas, a
partir de então, observou-se um verdadeiro processo de laicização do
Direito Natural. Diversos movimentos doutrinários, somados a outros
como o protestantismo, as políticas absolutistas e o mercantilismo, abriram
espaço para outras explicações sobre os fundamentos do Direito Natural,
entre as quais merece relevância a proposta pelo holandês Hugo Grotius,
enunciada no De jure belli ac pacis, de 1625 que, em sua doutrina do
humanismo racionalista, viu na razão a validade universal destas normas,
haja vista estarem asseguradas a todos os seres humanos
independentemente de sua crença religiosa13.

O século XVII foi um momento decisivo para o Direito Natural, pois
as concepções contratualistas da sociedade desenvolvidas por Hobbes e
Locke sobre a autovinculação dos governados e da liberdade dos indivíduos
como limite do poder estatal garantiram uma formulação mais elaborada
à corrente jusnaturalista, dando particular relevância aos direitos
naturais14. Esta evolução não se limitou apenas ao plano teórico, mas às
diversas Cartas de Direitos assinadas pelos monarcas da época que deram
uma importante relevância prática ao Direito Natural.

Os avanços ocorridos no cenário político da época, com o nascimento
dos ideais liberalistas e com a caracterização da democracia, continuaram
a influenciar as concepções jurídicas, sendo que no século XVIII
importantes filósofos como Rousseau, Thomas Paine15  e Kant, por
exemplo, desenvolveram o Iluminismo, de inspiração jusnaturalista, que
culminou na elaboração da Teoria dos Direitos Naturais do Indivíduo16.

Até então não se falava em uma enumeração dos direitos. Sua
caracterização era deixada para discussões concretas acerca de conflitos
de interesse. Com Kant, inspirado nos ensinamentos de Rousseau,
iniciou-se sua delimitação de maneira mais visível. Afirmava este pensador
alemão ser o direito à liberdade Direito Natural por excelência, observado
em um dos seus principais sentidos, qual seja, o da autonomia de se
autodeterminar17.

13 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos. São Paulo: Companhia das
letras, 1991, p. 121.

14 PÉREZ LUÑO, Antonio Henrique, Los derechos fundamentales, 6 ed., Madrid: Tecnos,
1995, p. 32.

15 A Thomas Paine é atribuída a definição “direitos humanos” em substituição a “direitos
naturais”.

16 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos diretos fundamentais. 5 ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2005, p. 47.

17 BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992, p. 86.
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A burguesia, classe ascendente no final do século XVIII, formada

por comerciantes, industriais e artesãos, começa a criticar a forma de

governo dos Estados absolutistas, em face da miséria que assolava a

população mais pobre ante os gastos colossais da corte com futilidades e

dos exorbitantes custos das guerras.

Neste momento, predomínio das Ciências da Natureza contagiava o

setor das Ciências Sociais, quando houve uma tentativa de se transpor

para estas os métodos científicos daquelas. Assim, o positivismo

sociológico de Augusto Conte impulsiona o florescimento do Positivismo

Jurídico, onde a mera dedução e a especulação perdem espaço por falta

de cientificidade.

O caráter metafísico e abstrato dos princípios do Direito Natural

coloca em dúvida sua juridicidade, fazendo-os residir em uma esfera

muito abstrata, o que acaba por deixar sua normatividade senão nula,

pelo menos muito duvidosa.

Com base nessas idéias, o século XIX18  trouxe uma nova realidade

à vida jurídica, que se reformulou sobre a idéia de um sistema racional e

universal de normas baseadas na natureza humana. Buscavam-se

reformas legislativas que dessem ao Direito, entre outras coisas, clareza,

unidade e certeza. Assim, ao mesmo tempo em que o jusnaturalismo

celebrava seu triunfo esgotava sua função, dando lugar a uma nova forma

de explicar o direito: o positivismo jurídico19.

18 Embora somente na segunda metade do século XIX esta corrente tenha ganhado espaço,
suas bases filosóficas são quase tão antigas quanto às do Direito Natural. Protágoras, que
viveu por volta de 400 a.C., foi um dos pensadores que anteciparam os princípios do
positivismo, sustentando que a obrigatoriedade das leis humanas prescindia de conteúdo
ético. Durante a Idade Média, também existiram expoentes do juspositivismo como
Nicolau Maquiavel (1469-1557), com sua política prática, Francis Bacon (1561-1626),
com o método experimental e, um pouco mais tarde, Thomas Hobbes (1588-1679), com
o materialismo.

19 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 12 ed. Rio de Janeiro: Malheiros,
2002, p. 235 e 236.
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A crença na possibilidade de se empregar no estudo do Direito os
mesmos métodos das Ciências Naturais fez nascer uma série de doutrinas
e escolas que dominaram o pensamento jurídico europeu do século XIX20.
Essas doutrinas tinham em comum a busca da codificação do direito em
maior ou menor grau21.

Nesta época, fundaram-se as bases do que até hoje se denomina
‘Estados de Direito’, com o conseqüente desenvolvimento das teorias
constitucionalistas. A partir de então, as opções políticas de um Estado,
mais precisamente a estrutura e os limites do poder, deveriam possuir
previsão legal, devendo esta lei necessariamente possuir status hierárquico
superior às demais.

Observa-se que a função legislativa do Estado ascende em importância
ante a necessária execução do poder constituinte originário, editando a
Constituição, como também na elaboração das leis infraconstitucionais.
Os outros dois poderes estatais, todavia, tinha expressividade mais tímida,
o Judiciário se limitava à aplicação literal da lei, e o Executivo, por sua
vez, tinha que se omitir para possibilitar a efetivação dos direitos almejados.

20 O historicismo alemão baseado no pensamento de Savigny foi uma dessas escolas, que
teve como premissa principal uma crítica profunda ao Direito Natural, com o objetivo de
dessacralização das normas jurídicas. Os fundamentos desta corrente baseavam-se na
inexistência de princípios de igualdade e imutabilidade do homem, que se distingue entre
os seus congêneres de acordo a raça, o clima e o período histórico a que pertence. Embora
esta escola inicialmente pregasse o direito consuetudinário, passou a defender a posteriori
a codificação, após os acréscimos feitos por Thibaut. Na Inglaterra, o positivismo teve
como maior teórico Jeremy Bentham (1748-1832), que desenvolveu uma crítica acerca
do sistema common law, em razão da incerteza que este carregava em seu bojo, propondo
uma reorganização sistemática do direito inglês, com a identificação de princípios básicos
do ordenamento e a completa codificação do Direito em Direito Civil, Direito Penal e
Direito Constitucional. A escola exegética da França, que tem como expoentes
doutrinadores Bonnecase, Duranton e Troplong, foi sem dúvida a que mais trouxe resultados
práticos, com a elaboração do Código Civil francês em 1804, onde os principais
fundamentos foram a codificação para garantir certeza ao direito e a simplificação de sua
aplicação. A mentalidade jurídica baseada no princípio da autoridade e da separação dos
poderes tinha como principal conseqüência a presunção de completude da norma, pois o
juiz não podia criar o direito ferindo a competência legislativa.

21 Neste momento são fundados os alicerces do princípio da legalidade, tanto no sentido de
que ao particular está permitido tudo aquilo que não estiver expressamente proibido,
como ao Estado que só pode fazer aquilo que estiver expressamente previsto em lei.
Nota-se que o princípio da autonomia da vontade ascendeu sobremaneira, sendo a
intervenção do Estado mínima ou nenhuma, tomando maiores proporções o princípio da
pacta sunt servanda.
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Estes direitos compunham a primeira dimensão dos direitos
fundamentais a serem positivados nos textos constitucionais, encontrando
seus fundamentos nas doutrinas iluministas e jusnaturalistas dos séculos
XVII e XVIII, tendo como valor básico a ser defendido a ‘liberdade’.
A necessidade da proteção à liberdade se deu em virtude da aquisição
de poder econômico pela classe burguesa, até então oprimida pelo
monarca, figura que personificava o Estado em seu domínio absoluto,
impondo limites sobre o corpo, os bens e os atos dos súditos. Neste
sentido fala-se no Estado como um “mal necessário”, como um “Leviatã”22

sendo, assim, o individualismo uma das principais características desta
dimensão de direitos. Luis Roberto Barroso ao estudar o individualismo
dispõe da seguinte forma23:

Talhados no individualismo liberal e dirigidos à proteção de valores
relativos à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade, contêm

limitações ao poder político, traçando a esfera de proteção jurídica

do indivíduo em face do Estado. Os direitos individuais impõem,
em essência, deveres de abstenção aos órgãos públicos,

preservando a iniciativa e a autonomia dos particulares.

Ocorre a transição das simples declarações de direitos sem força
vinculativa geral para os direitos fundamentais constitucionais, com a
Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia (1776), inspirada
nas idéias de renomados autores como Locke, Rousseau e Montesquieu,
e com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789),
resultado da Revolução Francesa, que instaurou a ordem burguesa em
substituição ao Antigo Regime francês. Estas declarações possuem
profunda influência jusnaturalista, incidindo sobre os homens, de modo
geral, e não restritamente a uma classe social específica, como se
observava em momentos anteriores. Um aspecto comumente abordado

22 Sendo compreendido como um monstro mítico que devora os homens. Criado no livro de
Hobbes LEVIATÃ ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico civil (1651), onde
defende o absolutismo políticos fundamentado no contratualismo social, posteriormente
rebatido pela solução liberal apresentado por Locke.

23 BARROSO, Luiz Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas.
Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 101.
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neste assunto é o fato de que as Declarações de Virgínia possuíam um
grau de concretude maior e estavam preocupadas mais especificamente
com a situação da comunidade norte-americana do que as Declarações
Francesas, que possuíam um caráter mais abstrato, tendo o universalismo
como característica básica24.

Somente com a consagração dos direitos fundamentais pelas primeiras
constituições do final do século XVIII, em virtude do reconhecimento de
necessidades básicas observadas na época e propulsionadas pela evolução
do Estado Liberal para o Estado de Direito, é que se puderam vislumbrar
discussões a cerca dos direitos fundamentais propriamente ditos.

A elaboração da Constituição dos EUA (1787) foi um importante
passo nesta evolução, principalmente com a aprovação das primeiras
emendas entre 1791 e 1795, instituindo o Bill of Rights, com influência
decisiva das duas declarações supramencionadas.

Neste ínterim, pode-se dizer que o surgimento dos direito fundamentais
se deu com a aparição dos Estados Constitucionais25, expressando um
efeito da própria evolução da humanidade, resultado de um processo de
desenvolvimento histórico que se confunde com a própria luta da
humanidade por seus direitos básicos. Foi durante a Revolução Francesa
que tais direitos fincaram suas raízes nas sociedades ocidentais. Hoje,
garantidos constitucionalmente, eles são os norteadores de qualquer
interpretação e aplicação do Direito e estão classificados em gerações
ou dimensões26 pela doutrina tradicional, de acordo com os valores por
eles estabelecidos e a época de seu surgimento.

Na sede de concretização dos primeiros direitos fundamentais,
buscou-se a liberdade de forma tão incisiva que acabou-se pecando na
defesa da igualdade. Ao defender-se a igualdade meramente formal,
sem garantir mecanismos que viabilizassem uma igualdade material e
combatesse as desigualdades sociais, criou-se um enorme fosso entre a
classe proletária e a burguesia.

24 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 18 ed. São Paulo:
Malheiros, 2000, p. 162.

25 OLIVEIRA, Almir de. Curso de direitos humanos. Rio de Janeiro: Forense, 2000,
p. 117.

26 A doutrina moderna tem preferido a expressão ‘dimensões’ para designar as várias fases
dos direitos fundamentais, por demonstrar mais claramente a diversidade de conteúdo que
estes direitos assumem de fase para fase, e por exprimir melhor a idéia de comutatividade
dos direitos fundamentais, ao passo que o termo ‘gerações’ leva a uma falsa impressão de
substituição gradativa.
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A Revolução Industrial causou um grande impacto social e
econômico, pois o sistema liberalista havia criado um abismo entre classes,
renegando trabalhadores a condições subumanas, que acabou por gerar
uma luta de interesses entre a burguesia e a classe proletária. Isto suscitou
críticas ao modo de produção capitalista, propondo reformulações em
busca de uma justiça social.

Esta disparidade entre panorama para o qual apontavam os
mandamentos constitucionais instituidores dos direitos fundamentais de
primeira dimensão e a realidade social da época colocou em “xeque” as
soluções constitucionais eleitas pelos burgueses na elaboração das
primeiras constituições. Surgem, neste momento, as doutrinas anarquistas,
socialistas e comunistas, como resposta imediata aos acontecimentos e
logo a burguesia notou que a fundamentação lógico-jurídica que alicerçava
o sistema por eles proposto era falha e não demoraria a cair.

�� ��	
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Em um momento de crise do capitalismo27, quando a visão liberal é
substituída por uma socialização do Estado frente às ideologias liberais, o
Estado Liberal falha. A burguesia, maior beneficiada com a instituição
deste Estado, ao ver o crescimento de ideais revolucionários contra o
regime e pressionada pelos constantes movimentos populares, começou
a repensar a estrutura constitucional visando sua alteração antes que a
classe proletária o fizesse. Dentre os motivos da derrocada desta estrutura,
verificou-se que a principal falha havia sido a omissão do Estado. Diante
disto, acatou teses de maior intervencionismo.

Os direitos fundamentais de primeira dimensão instituídos na vigência
do Estado Libera necessitando para sua efetivação quase que somente
da omissão estatal, uma vez que eram oponíveis a este, o que os garantiu
uma aplicabilidade mais rápida quando comparados com os novos direitos
identificados no Estado Social de Direito necessitavam de intervenção
estatal incisiva para a sua concretização28. Eram as denominadas normas
programáticas, que enumeravam objetivos a serem buscados pelo Estado,

27 A Revolução Bolchevique e o crash da Bolsa de Nova Iorque são dois acontecimentos que
evidenciam com clareza esta crise.

28 Por ser o Estado detentor da força garantida pela legitimidade política e limitada pelo
Direito.
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que impunham a participação intensa do Estado para a plena efetivação
dos direitos. Neste desiderato, era necessário que o Poder Executivo
crescesse para atender às suas novas atribuições, o que jamais se imaginou
é que ele chegasse ao extremo que chegou. O que houve, na verdade, foi
uma hipertrofia ilimitada deste Poder, superando e suprimindo os demais.

Tais normas perdem sua caracterização padrão ao regular situações
mais abstratas de execução imediata impossível, passando a possuir um
caráter muito mais político que jurídico, como ensina Paulo Bonavides29:

A queda do grau de juridicidade das Constituições nessa fase de
anárquica e conturbada doutrina se reflete em programaticidade,
postulados abstratos, teses doutrinárias; tudo isso ingressa
coposamente no texto das Constituições. O novo caráter da
Constituição lembra de certo modo o período correspondente a
fins do século XVIII, de normatividade mínima e programacidade
máxima. E o lembra, como estamos vendo, precisamente pelo fato
de que deixa de ser em primeiro lugar jurídico para se tornar
preponderantemente político.

A segunda dimensão dos direitos fundamentais, como se pode observar,
tem a igualdade material como valor principal a ser defendido, sendo
este o caminho para corrigir as discrepâncias observadas entre a burguesia
e a classe proletária. O direito à liberdade ganha uma nova conotação,
ao não ser mais efetivado somente perante o Estado, mas por intermédio
dele também. Viu-se ser o Estado necessário, pois os princípios isonômicos
e libertários só viriam a se concretizar com sua intensa participação.

Mediante os direitos reivindicados nesta época, o Estado passa a assumir
uma série de responsabilidades sociais como assistência social, saúde,
educação, trabalho, entre outros. Estes direitos não englobam somente
direitos prestacionais do Estado, mas também as chamadas liberdades
sociais30, como direito de sindicalização, direito de greve e uma série de
direitos trabalhistas, entre os quais se pode citar, a título de exemplo,

29 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 12 ed. Rio de Janeiro: Malheiros,
2002, p. 208.

30 Fazendo um contraponto às liberdades individuais dos direitos da primeira dimensão.
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o direito às férias, ao repouso semanal remunerado, ao salário mínimo etc.
As conquistas vão além e fortalecem as instituições com garantias que
protegem o mandato parlamentar, o funcionalismo público, a autonomia
dos municípios, a vitaliciedade dos cargos de magistrados etc.

Diferente dos direitos fundamentais de primeira dimensão, que foram
implementados rapidamente, os direitos de segunda dimensão tiveram
um período de baixa eficácia devido à maneira logicamente progressiva
de sua efetivação, haja vista exigir do Estado atribuições relativamente
grandes, em razão do quadro crítico que a sociedade se encontrava.
Este fato chegou a colocar em cheque a força normativa destes princípios,
existindo quem pregasse que eles não passavam de meras exortações
morais e políticas.

É neste momento que o positivismo jurídico atinge seu auge, surgindo
uma crença exacerbada na completude da lei, que passa a ser fonte
exclusiva do Direito. Observa-se um verdadeiro fetichismo legal, onde a
norma estatal é equiparada ao próprio Direito, realidade onde nem mesmo
lacunas eram admitidas. A interpretação visava tão-somente buscar a
intenção do legislador, o costume passa a não ter valor algum e o Direito
torna-se eminentemente estatal.31

Observa-se aqui uma normatização dos princípios, que entram nos
códigos não como algo que se sobrepusesse à lei, mas como simples
fonte normativa subsidiária. Servem os princípios apenas de fundamento
para o Direto Positivo, ficando em um patamar muito menos privilegiado
do que aquele que ocupavam no jusnaturalismo e que ainda estavam
muito distante do exigido para uma concretização mínima dos valores de
uma sociedade. Não passam eles de “meras pautas programáticas”, não
gozando de relevância jurídica, sendo sua aplicabilidade nula diante de
tantas normas de maior especificidade.

O Direito foi colocado no plano da lógica formal e da dedução silogística,
reduzindo-se a uma cadeia racionalmente estruturada de comandos, cadeia
esta que encontra sua justificativa em si mesma e não nos fatos sociais
contemporâneos à sua aplicação. Esta elaboração histórico-positivista de
um conceito de neutralidade da lei e as concepções formais de
independência e imparcialidade do juiz tornaram-se verdadeiros dogmas.

��	
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31 Embora o saldo tenha sido evidentemente negativo, a escola exegética francesa traz uma
série de resultados benéficos para o desenvolvimento do Direito, tais como a cautela
contra o idealismo, o aperfeiçoamento da linguagem jurídica, o desenvolvimento da
jurisprudência etc.
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Destarte, o que deveria solucionar os conflitos sociais acabou por
agravar os problemas. Luís Roberto Barroso32 diz que “enquanto os
direitos individuais funcionam como escudo protetor em face do Estado,
os direitos sociais operam como barreiras defensivas do indivíduo perante
a dominação econômica de outros indivíduos”, todavia esta proteção não
foi suficiente, pois o Estado não foi devidamente limitado. E sob o pretexto
de efetivar os direitos sociais o Estado comete as maiores arbitrariedades
já verificadas na história. A conseqüência direta destas políticas foi o
surgimento das ditaduras e a eclosão da Segunda Guerra Mundial.

!� ��	
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Com o término da Segunda Guerra Mundial, principalmente após os
julgamentos de Nuremberg, viu-se ser necessária uma reformulação nas
estruturas do Constitucionalismo, com o intuito de evitar que barbaridades,
como o Holocausto, viessem a se repetir. As respostas para as novas
exigências da sociedade estavam, sem dúvida, em primeiro lugar, em
uma maior limitação do Poder Executivo e na necessária alternância de
Poder, evitando o surgimento de novas ditaduras.

Nasce o Estado Democrático de Direito, onde o povo passa a exercer
o Poder através de seus representantes eleitos pelo sufrágio. Ao povo
passa a ser garantida a liberdade de pensamento e manifestação, o pleno
acesso à informação e pluralismo político, entre outros inúmeros direitos.

O pensamento positivista, que havia dominado as últimas décadas,
gerou uma tradição de ‘aplicadores’ e ‘operadores’ do Direito, que
assumiram uma postura autodestrutiva, buscando soluções para os
conflitos sempre nas normas, negando a si mesmos a possibilidade de
questioná-las criticamente33.

32 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas.
Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 101.

33 Tendo em vista a ligação umbilical existente entre o Direito e a Moral, pode-se fazer,
entre outras, uma crítica ao modelo positivista no tocante às normas ligadas diretamente
aos fatos, chamadas “normas regras”. O problema é que as normas não evoluem por si
mesmas no tempo como o fazem as sociedades. O legislador, ao elaborar as leis, o faz de
forma geral e abstrata. Assim, não cabe ao jurista uma aplicação automática da norma e
sim a importante função de manter o Direito dentro das perspectivas axiológicas da
sociedade a ela contemporânea.
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Como os padrões de justiça evoluem com os homens e as relações
entre eles são sempre dinâmicas, é impossível admitir-se uma ordem
natural perene. Diante desta máxima, as exigências da sociedade em
relação à ciência do Direito deixam de estar no simplório levantamento
da realidade jurídica, com explicação racional dos fundamentos lógicos
do sistema, mas, sobretudo, na busca de um Direito mais justo e eficaz.

Neste diapasão, não se admite mais o codicismo do juspositivismo
nem, tampouco, a abstratividade metafísica do jusnaturalismo34.
A sociedade clama por algo que supere estas duas correntes e que acabe
com a discussão estéril da perfeição de um destes extremos. Não é de
admirar que o Positivismo Jurídico, após atingir seu apogeu no início do
século XX, se encontre em franco declínio.

Surge aí uma nova corrente jurídico-filosófica que tem o intuito de
responder às exigências de uma sociedade desamparada na busca de
um Direito mais justo. Nasce o pós-positivismo como uma evolução do
pensamento jurídico. O Prof. Paulo Bonavides35, trata esta fase da
evolução dos princípios como o momento em que passam a ser tratados
como direitos, e diz36:

A terceira fase, enfim, é a do pós-positivismo, que corresponde
aos grandes momentos constituintes das últimas décadas deste
século. As novas Constituições promulgadas acentuam a
hegemonia axiológica dos princípios, convertidos em pedestal
normativos sobre o qual assenta todo o edifício jurídico dos novos
sistemas constitucionais.

Esta nova tendência vem ganhando corpo na sociedade
contemporânea, buscando respostas na lei, ao contrário de ingenuamente
lhes dar curso automático. É uma corrente que se coaduna com a essência
do pensamento positivista da necessidade de um Direito concretizado
através das normas, sem, todavia, ir ao extremo de um fetichismo legal.

34 Vale trazer a colação mais uma vez os sempre pertinentes ensinamentos do grande
constitucionalista cearense Paulo Bonavides: “É na idade do pós-positivismo que tanto a
doutrina do Direito Natural como a do velho positivismo ortodoxo vêm abaixo, sofrendo
golpes profundos e críticas lacerantes, provenientes de uma reação intelectual implacável,
capitaneada sobretudo por Dworkin, jurista de Harvard.” (Curso de direito
constitucional. 12 ed. Rio de Janeiro: Malheiros, 2002, p. 237).

35 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 12 ed. Rio de Janeiro: Malheiros,
2002, p. 237.

36 Idem. p. 237 – 238.
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Busca o pós-positivismo integrar também a essência do pensamento
jusnaturalista e reaproximar o Direito dos valores sociais, da Ética e da
própria idéia de Justiça. Encontra-se, assim, um meio termo entre as
duas maiores correntes doutrinárias da história do Direito.

Na retomada dos valores sociais, o Direito ganha uma maior
consistência e coerência, tendo como base concreta as ideologias, os
objetivos e as exigências da sociedade na qual será aplicado. É neste
contexto de hegemonia axiológica que os Princípios Gerais do Direito,
expressos ou não, ascendem a um grau de importância e concretismo
até então não registrados. Passam a ser o norte de toda e qualquer
interpretação e aplicação do Direito, servindo de alicerce e moldura do
ordenamento jurídico, além de configurarem normas de aplicação
autônoma.

Assim, no Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário ganha
importância até então não registrada, principalmente na função de
limitador de arbítrios dos outros Poderes e na busca de efetividade dos
direitos fundamentais elencados ou não no texto constitucional. Note-se
que diferentemente da ascensão do Legislativo no Estado Liberal e do
Executivo no Estado Social, que se agigantaram para escudar determinada
classe social ou grupo em uma situação privilegiada, o crescimento do
judiciário se deu de forma moderada, o que garantiu um equilíbrio aos
três Poderes.

Paralelamente a esta série de alterações no sistema, a reboque dos
acontecimentos sociais vivenciada pelo mundo no século XX, como o
processo de descolonização e do impacto tecnológico, gerando a divisão
das nações desenvolvidas e subdesenvolvidas, fortaleceram-se as idéias
de íntima relação entre as nações que impunham um desenvolvimento
conjunto destes blocos.

Estava identificada uma nova categoria de direitos fundamentais, os
de terceira dimensão, que induziam a correção das disparidades
econômicas e fomentavam o pleno desenvolvimento das nações, com a
conseqüente evolução equilibrada dos povos, tendo como princípios
basilares a solidariedade e a fraternidade. O alvo central deixou de ser o
indivíduo ou um grupo de indivíduos e passou a ser o próprio gênero
humano. Neste caso, os direitos de terceira dimensão são de titularidade
coletiva ou difusa37.

37 Ibidem, p. 253
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Os doutrinadores do Direito identificam, consensualmente, pelo menos
cinco direitos fundamentais básicos, que não são, de forma alguma,
exaustivos, quais sejam: o direito à paz social, a proteção ao meio
ambiente, o acesso aos meios de comunicação, a proteção do patrimônio
comum da humanidade e o direito ao desenvolvimento.

Fica claro, com a identificação dos direitos de terceira dimensão, que
a maioria deles ainda clama por reconhecimento na seara constitucional
de muitos países.

Modernamente, uma outra categoria de direitos, os de quarta
dimensão38, apresentada por Paulo Bonavides no âmbito nacional, está
ganhando corpo no direito interno e internacional. Estes direitos são frutos
da globalização dos direitos fundamentais, surgidos no sentido de tornar
universais os direitos fundamentais. Com isto chega-se à fase final da
institucionalização do Estado Social, possibilitando a globalização política,
intencionada em concretizar os direitos à democracia, à informação e ao
pluralismo, com o intuito de tornar comum a figura do Estado democrático
de direito.

A efetividade, e mesmo a positivação, destes direitos ainda é muito
baixa, apesar de não utópica. Diz o próprio Paulo Bonavides39: “(...)
contemplam o futuro da cidadania e o provir de liberdade dos povos”.

%� >����,�6�

Diante do presente estudo, pode-se dizer, a título de conclusão, que o
processo de conhecimento dos direito fundamentais é eminentemente
dinâmico e dialético40 , apreciação esta que nos leva a atestar que estas
categorias de direitos fundamentais são fenômenos que respondem a

38 Não se pode deixar de mencionar, uma outra corrente que prega igualmente direitos de
quarta dimensão, todavia apresentando-os como os relativos a manipulação genética,
mudança de sexo etc. Não obstante, esta corrente não esta sendo bem aceita pelos
doutrinadores, pois ela apenas aumenta quantitativamente direitos ligados diretamente à
liberdade, estando desta forma inclusos dentro do rol dos direitos fundamentais de primeira
geração, haja vista, não serem estes esgotáveis, possuindo sempre a possibilidade de
ampliação. Os direitos apresentados por Paulo Bonavides, ao contrário, são
qualitativamente diversos, configurando uma nítida vantagem na constituição de uma
nova fase por estar atendendo a reivindicações de versa das anteriormente deduzidas.

39 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 12 ed. Rio de Janeiro: Malheiros,
2002, p. 256.

40 Neste sentido SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais,  p. 61
e PÉREZ LUÑO, Antonio Henrique. Los derechos fundamentales, p. 217.
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contextos históricos distintos e concepções ideológicas diversas, sempre
respondendo a agressões de direitos elementares do ser humano41, o que
nos leva a atestar que as correntes filosóficas e as dimensões de direitos
fundamentais evoluíram e vão continuar evoluindo indefinidamente.

Ressalte-se que a integração de um ou outro direito dentro do elenco
de determinada dimensão de direitos fundamentais não resulta unicamente
de suas características intrínsecas, mas de seu grau de consenso e
aceitação da sociedade. É neste contexto que se desenvolve uma nova
forma de entender a Constituição, dando-se sempre mais respaldo aos
direitos fundamentais do que às normas definidoras de formas42.

Esta afirmação atesta o caráter materialmente aberto, mutável e
cumulativo dos direitos fundamentais. Pode-se afirmar que no futuro
outros direitos venham a se acoplar às dimensões já apresentadas ou
formar outras. Os direitos fundamentais clássicos são renovados em
resposta a novas agressões, e os novos, amadurecidos mediante uma
dialética perene com os acontecimentos históricos que fundamentaram
o reconhecimento de seus antecessores.

41 José Afonso da Silva leciona que: “O reconhecimento dos direitos fundamentais do homem,
em enunciados explícitos nas declarações de direitos, é coisa recente, e está longe de se
esgotarem suas possibilidades, já que cada passo na etapa da evolução da Humanidade
importa na conquista de novos direitos.” (Curso de direito constitucional positivo.
18 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 153).

42 É meritória a transcrição dos ensinamentos do grande Constitucionalista Lusitano J. J.
Gomes Canotilho que prega: “A legitimidade material da Constituição não se basta com
um ‘dar forma’ ou ‘constituir’ órgãos; exige uma fundamentação substantiva para os actos
dos poderes públicos e daí que ela tenha de ser um parâmetro material, directivo e
inspirador desses actos. A fundamentação material é hoje essencialmente fornecida pelo
catálogo de direitos fundamentais ...” (Direito constitucional, p. 74.)
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1. Os trabalhos para publicação da Revista Diálogo Jurídico deverão ser
inéditos e sua publicação não deve estar pendente em outro local.

2. Os trabalhos deverão ser enviados em fluxo contínuo para o
e-mail: dialogojuridico@ffb.com.br. Recomendamos a utilização do
processador de texto Microsoft Word 97 ou superior. Pode-se no
entanto, utilizar qualquer processador de texto, desde que os arquivos
sejam gravados no formato RFT (Rich Text Format) que é um
formato de leitura comum a todos os processadores de texto.

3. Os trabalhos deverão ter entre 10 e 12 laudas. Os parágrafos devem
ser justificados. Não devem ser usados recuos, deslocamentos, nem
espaçamentos antes ou depois. Não se deve utilizar o tabulador
<TAB> para determinar os parágrafos: o próprio <ENTER> já
determina, automaticamente, a sua abertura. Como fonte, usar o
Times New Roman, corpo 12. Os parágrafos devem ter entrelinha
1,5; as margens superior e inferior 3,0cm e laterais 3,0cm. O tamanho
do papel deve ser A4.

4. Os trabalhos deverão ser precedidos por uma folha onde se fará
constar: o título do trabalho, o nome do autor (ou autores), endereço,
telefone, fax e e-mail, situação acadêmica, títulos, instituições às
quais pertença e a principal atividade exercida.

5. As referências bibliográficas deverão ser feitas de acordo com a
NBR em vigor (Norma Brasileira da Associação Brasileira de
Normas Técnicas-ABNT). Uma referência bibliográfica básica
deve conter: sobrenome do autor em letras maiúsculas; vírgula;
nome do autor em letras minúsculas; ponto; título do trabalho em
negrito, local; editora (não usar a palavra editora); vírgula; ano da
publicação; ponto, como no exemplo a seguir:

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código
de processo civil comentado. 3. ed. São Paulo: RT, 1999.



6. Os trabalhos deverão ser precedidos por um breve Resumo do
mesmo (10 linhas no máximo) e de um Sumário, do qual deverão
constar os itens com até 3 dígitos, como no exemplo:

Sumário: 1. Introdução – 2. Responsabilidade civil ambiental:
legislação: 2.1 Normas clássicas; 2.2 Inovações: 2.2.1 Dano
ecológico; 2.2.2 Responsabilidade civil objetiva...

7. Deverão ser destacadas as palavras-chave (palavras ou expressões
que expressem as idéias centrais do texto), as quais possa facilitar
posterior pesquisa ao trabalho. Vide exemplo:

Palavras-chave: Criminologia; Criminalidade organizada;  Lavagem
de dinheiro; Delinqüência econômica etc.

8. Todo destaque que se queira dar ao texto impresso deve ser feito
com o uso de itálico. Jamais deve ser usado o negrito ou a sublinha.
Citações de textos de outros autores deverão ser feitas entre aspas,
sem o uso de itálico.

9. Não serão devidos direitos autorais ou qualquer remuneração pela
publicação dos trabalhos em nossas revistas, em qualquer tipo de mídia
(papel, eletrônica etc.). O autor receberá gratuitamente cinco
exemplares da revista em cujo número seu trabalho tenha sido publicado.

10. Os trabalhos que não se ativerem a estas normas serão devolvidos
a seus autores que poderão reenviá-los, desde que efetuadas as
modificações necessárias.

11. A seleção dos trabalhos para publicação é de competência do
Conselho Editorial da revista. Os trabalhos recebidos para seleção
não serão devolvidos.
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