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A Diálogo Jurídico comemora seu sexto ano de existência anunciando
a seus leitores que passa a circular semestralmente já a partir deste número.
Em nossa trajetória, o mesmo projeto editorial que pautou a perspectiva
emancipatória, plural e humanista do Direito que traçamos desde o primeiro
número, em setembro de 2002, reafirma-se na constante discussão de
temas relevantes da seara jurídica nacional e internacional.

O temário latino-americano vem representado, neste número, pelo artigo
em parceria da Profa. Dra. Angélica Cuellar Vázquez e do sociólogo
Roberto Oseguera Quiñones, no qual se pode ver, através de um exercício
analítico, como, em certas situações e contextos políticos, o Direito concorre
para entorpecer os processos democráticos em vez de promover a cidadania.
Essa instigante perspectiva abre nosso olhar ante a uma existência asséptica
do Direito na América Latina.

Dando continuidade a essa perspectiva avaliativa, mas desta feita,
não do Direito em si, mas do bacharel de direito, o artigo do
Prof. Dr. Wilton C. L. Silva aborda a importância desses profissionais no
período compreendido entre 1870-1930, marcado pela transição social e
política no Brasil. Outra avaliação, esta elaborada pelo Prof. Dr. Gustavo
Raposo Pereira Feitosa, recai sobre a implantação do Conselho Nacional
de Justiça que não foi pacífica num primeiro momento. O curso
investigativo do autor revela, no entanto, a virada observável na
legitimação sofrida pelo Conselho ante às associações de magistrados e
a clara adesão do STF ao modelo de atuação do CNJ.

Considerando o desenvolvimento do direito internacional dos direitos
humanos, o artigo da profa. Dra. Theresa Rachel Couto Correia apresenta
um panorama em que avalia criticamente a responsabilidade internacional
dos Estados para promover e garantir os direitos humanos. Em uma outra
perspectiva, as Profas. Ms. Helena Sampaio, Ms. Laudemira Rabelo e
Ms. Luciana Queirós apresentam um instigante estudo de caso em que
avaliam criticamente as contestações e dificuldades da aplicabilidade da
legislação ambiental na implementação e continuidade do Parque Ecológico
do Cocó em Fortaleza, CE.

Na seara civil, o artigo do Prof. Ms. Tiago Araújo Filgueiras avalia a
responsabilidade civil do Estado por omissão, visando analisar também a
possibilidade de indenização que se ergue de tal situação. Dando
continuidade à discussão aberta pelo temário da democracia, o artigo da
Ms. Giane Alves de Carvalho objetiva verificar a existência de abordagens
axiológicas que permitam uma nova visão relacional e heterogênea dos
sistemas democráticos. Em um outro aspecto, este voltado para a análise



dos esforços envolvidos em segurança internacional, a Profa. Ms. Gisela
Biacchi Emanuelli evidencia que a preocupação dos Estados europeus e
dos EUA pode ser comprovada pela acentuada propagação de Tratados
com tal finalidade. Para a autora, A ONU, OTAN, OSCE e a UE
concentram esforços para minimizar conflitos, no entanto, o espaço Euro-
Atlântico vivencia uma coincidência em missões e de espaços de atuação.

Voltando o olhar para os fenômenos jurídicos que preocupam os
operadores do direito no Brasil em função da evolução natural da sociedade,
o artigo da Profa. Ms. Sandra Mara Freitas Alves analisa a questão da
ilicitude da prova no processo trabalhista e centra seu foco nas vicissitudes
da evolução tecnológica e em seus objetos como meio de prova na esfera
trabalhista. Já a Profa. Ms. Janaína Soares Noleto Castelo Branco, após
discorrer sobre os sistemas de controle de constitucionalidade de leis e
atos normativos, analisa criticamente o novel instituto da súmula vinculante,
assim como sua prestabilidade como mecanismo de controle de
constitucionalidade.

Observando questões urgentes que envolvem os direitos sociais, o Prof.
Ms. Leandro Masuda Cortonesi avalia, por exemplo, a difícil efetivação
do direito à educação, que apesar de ser um direito social e função do
Estado deixa de ser um direito e transforma-se em serviço, em mercadoria.
Marcos Pascotto Palermo, por sua vez, faz estudo das medidas do Acordo
Trips, como redutor de abusos no comércio de tecnologia procedente da
propriedade intelectual e analisa a efetividade da aplicação de seus meios
de controle.

Encerra o curso editorial deste número um grupo de artigos que versa
sobre o universo processual: “Decisões parciais de mérito”
de Juliana Pierre Quental, “Interpretação de medidas liminares” de Rogério
da Silva Sousa e “Reflexões sobre as decisões judiciais e a instituição da
súmula vinculante” de Evilazio Marques Ribeiro. O primeiro deles visa
demonstrar a existência de decisões parciais de mérito no ordenamento
jurídico brasileiro; o segundo é uma apreciação da hermenêutica aplicada
às providências liminares através da interpretação e da doutrina; finalmente,
o último artigo levanta a tese de que a imposição da súmula vinculante
deve ser vista sob o enfoque da demora versus prestação jurisdicional
célere, eficiente e que ofereça segurança.

A Diálogo Jurídico renova o convite a todos os pesquisadores que
compartilham dos valores e compromissos da nossa linha editorial solicitando
que submetam ao nosso Conselho suas produções, para que possamos
continuar construindo a perspectiva emancipatória, plural e humanista do
Direito que pauta nossa identidade.

Conselho Editorial.
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Resumen: La mayoría de los países latinoamericanos han sido incapaces
de transitar a un período de consolidación e institucionalización democrática.
En este contexto en el que coexisten procesos electorales limpios con el
ejercicio autoritario del poder político, el derecho y sus instituciones
adquieren un papel muy diferente al que originalmente les es asignado.
El análisis de los casos del presidente Correa del Ecuador y su enfrentamiento
con el Poder Legislativo; y del intento de desafuero del ex candidato a la
presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, nos permite
observar que en ciertas situaciones, en vez de asegurar y hacer efectivos
los derechos mínimos que supone un estado democrático, el derecho es
utilizado para anular la capacidad de agencia ciudadana y,
consecuentemente, para entorpecer procesos de democratización.
Índice: 1 Democracia y derecho – 2 Los escenarios – 3 Ecuador –
4 México – 5 El uso del derecho.
Palabras clave: Democracia. Consolidación democrática. Derecho.
Agencia.
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En este artículo planteamos nuestro interés por analizar la relación
entre derecho y democracia en el contexto de la región latinoamericana.
La estrategia que seguiremos es muy simple: Primero estableceremos
una serie de conjeturas que guían el texto; enseguida, abordaremos
brevemente algunas propuestas teóricas que hablan de la relación
derecho-democracia y de la “ductibilidad” del derecho; posteriormente,
haremos alusión a casos empíricos que ejemplifican los problemas
planteados; por último, trataremos de esbozar una breve conclusión.

1 Socióloga; Profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM; responsable
del proyecto de investigación “El papel del derecho en el proceso de democratización en
México”.

2 Sociólogo; Integrante del proyecto de investigación “El papel del derecho en el proceso
de democratización en México”.
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     Partimos entonces de las siguientes conjeturas:

a) La democracia tiene una doble existencia: un lado prescriptivo y un
lado descriptivo.

b) El derecho puede ser utilizado en ciertos contextos para legitimar el
abuso de poder.

c) El uso autoritario del derecho ha traído como consecuencia el
debilitamiento de las instituciones democráticas.

 ����
��
���������
��

Si bien es cierto que existe una gran cantidad de significados del
concepto, podemos afirmar que la mayoría de los autores coincide en
señalar que la democracia tiene una doble cara: una existencia ideal y
una existencia real. Si partimos de este principio de doble existencia
democrática, la definición se enriquece y adquiere la forma del binomio
prescripción/descripción. Esto significa que todo intento por entender la
democracia debe iniciar a la luz de este supuesto.

En el caso que nos ocupa, podemos decir que la parte ideal señala
con claridad el papel que tiene que cumplir el derecho en la creación y
actualización de sistemas democráticos. Sin embargo, la existencia real
nos indica que la función del derecho varía de realidad en realidad y que,
en ocasiones, los sistemas jurídicos y sus operadores cumplen funciones
diametralmente opuestas a las señaladas en la parte prescriptiva.

Diversos autores hablan de la posibilidad de establecer, desde el
espacio de lo ideal, una serie de requisitos mínimos que nos permitan
reconocer, en el espacio de lo real, la existencia de democracias políticas
o, según la definición de O’Donnell, de regímenes democráticos que son
aquellos en los que: “el acceso a las principales posiciones de gobierno
se logra mediante elecciones que son a la vez limpias e institucionalizadas
y en los que existen, durante y entre esas elecciones, diversas
libertades-habitualmente llamadas políticas.”3

3 O’DONNELL, Guillermo; IAZZETTA, Osvaldo; VARGAS CULLELL, Jorge (Comps.).
Democracia, desarrollo humano y ciudadanía. Reflexiones sobre la calidad de la
democracia en América Latina. Rosario: Homo Sapiens, 2003, p. 36-37.
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Siguiendo a O´Donnell y Dahl, podríamos resumir estos requerimientos
mínimos en los siguientes cinco puntos:

1 Cargos públicos de elección popular.

2 Elecciones libres y periódicas.

3 Libertad de expresión.

4 Información descentralizada.

5 Igualdad política entre los ciudadanos.4

Sabemos que un proceso de democratización no se agota con el
cumplimiento de estos requisitos, sabemos también que la mayoría de los
sistemas políticos que hoy en día calificamos como democráticos no
cumplen a cabalidad con todos y cada uno de los puntos anteriores; sin
embargo, para fines de este texto, el punto cinco, que trata de la igualdad
política entre los ciudadanos, resulta de gran importancia, ya que se refiere
a la posibilidad de que un estado institucionalice los cuatro primeros
requerimientos y les dé forma de derechos ciudadanos irrenunciables.

Esta necesidad de contar con una serie de derechos y de garantizar
su cumplimiento hace del poder judicial uno de los ejes fundamentales de
las democracias contemporáneas, ya que es a través de esta institución
que el estado es capaz de ofrecer al individuo un ambiente propicio para
el desarrollo de las cualidades de agencia necesarias para ejercer una
ciudadanía plena.

Entendemos por agencia lo que O’Donnell ha señalado en sus trabajos
sobre la calidad de la democracia: un agente es “alguien que está
normalmente dotado de razón práctica y de autonomía suficiente para
decidir que tipo de vida quiere vivir, que tiene capacidad cognitiva para
detectar razonablemente las opciones que se encuentran a su disposición
y que se siente –y es interpretado por los demás como- responsable por
los cursos de acción que elige.”5

4 Retomamos aquí la idea de ciudadanía inclusiva propuesta por Robert Dahl, quien nos dice
que: “a ningún adulto que resida permanentemente en el país y esté sujeto a sus leyes le
pueden ser negados los derechos de que disfruten otros.” DAHL, Robert. La democracia.
Una guía para los ciudadanos. México: Taurus, 2006, p. 100.

5 O’DONNELL, Guillermo; IAZZETTA, Osvaldo; VARGAS CULLELL, Jorge (Comps.).
Op. cit. p. 33.
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Habría que preguntarnos entonces, si los poderes judiciales
latinoamericanos han trabajado con miras a fomentar estas prácticas
mínimas y estas cualidades de agencia ciudadana que requieren todos
los regímenes democráticos o si, por el contrario, estos poderes judiciales,
con su actuación y políticas institucionales, han obstaculizado el
cumplimiento de dichos requisitos.

Observamos que en la región ha habido un uso y un abuso de la ley.
El derecho se mueve en esta relación o si se quiere tensión: puede ser
usado para dar curso a reclamos legítimos de ciudadanos o puede abusarse
de él en manos de los poderosos. En este sentido estamos de acuerdo con
Vincenzo Ferrari que señala que uno de los usos del derecho es
precisamente la legitimación del poder.6 Ello nos habla de que, en
Latinoamérica, los poderes judiciales han jugado un papel ambivalente en
la medida en que no siempre han contribuido a la consolidación de estados
derecho, donde la ley se aplique sin considerar las diferencias sociales.

A pesar de que en la región los sistemas jurídicos consagran
formalmente la capacidad de agencia ciudadana mediante el
reconocimiento de una serie de derechos fundamentales, estos derechos
son vulnerados de manera sistemática por gobiernos que presentan
alarmantes rasgos de autoritarismo. La situación se torna aún más
delicada, pues sabemos que, en un contexto autoritario, los poderes
judiciales no cuentan con la capacidad efectiva para sancionar la violación
de los derechos. En otras palabras la brecha entre la ley escrita y la
práctica de la ley es muy grande.

� ���� ��
�������

No podemos entender plenamente el papel del derecho en la región
latinoamericana si no exploramos, aunque sea con una rápida mirada, los
escenarios en los que el derecho actúa.

De acuerdo a datos del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, en adelante PNUD, en la región latinoamericana la mayoría
de los gobiernos han sido electos democráticamente, sin embargo,
el aseguramiento de derechos económicos y sociales deja mucho que
desear. “Es incoherente reconocer derechos referidos a la vida o a la
integridad física cuando los medios necesarios para disfrutar y ejercer
los derechos no están disponibles.”7

��������	�
�����	���
��

6 FERRARI, Vincenzo. Funciones del derecho. Madrid: Debate, 1988.
7 O’DONNELL, Guillermo; IAZZETTA, Osvaldo; VARGAS CULLELL, Jorge (Comps.).

Op. cit. p. 100.
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En lo que se refiere a los derechos sociales, según datos del mismo
PNUD, América Latina es, desde hace más de tres décadas, la región en
la que el reparto de la riqueza es más desigual en el mundo. Obviamente,
las condiciones de pobreza y pobreza extrema en que se encuentra la
mayoría de la población no permiten el desarrollo de una democracia plena
donde los ciudadanos sean capaces de ejercer sus cualidades de agencia8.

En cuanto a la cultura política, podemos afirmar que el régimen
democrático, es decir, las elecciones limpias que ya acontecen en la
mayoría de los países latinoamericanos, tampoco ha producido cambios
importantes en el terreno de la percepción y valoración ciudadana de la
democracia. Los datos disponibles muestran una baja preferencia
ciudadana por la democracia, y en cambio, una mayor valoración frente
al desarrollo económico. La encuesta de opinión realizada por el grupo
de trabajo del PNUD revela que el 54.7% de los entrevistados estaría
dispuesto a aceptar un gobierno autoritario que fuera capaz de resolver
su situación económica9.

Estas condiciones de desigualdad permiten el uso del derecho y de la
legitimidad electoral como mecanismos para instaurar gobernantes
autoritarios que tienen la capacidad de desconocer poderes e instituciones
democráticas que representan un obstáculo en sus planes de gobierno.

La región latinoamericana se caracteriza por sus sistemas políticos
de acentuado presidencialismo, en los que los poderes legislativo y judicial
no constituyen el contrapeso que suponen el ideal democrático y la ley.
Pese a diversas reformas constitucionales dirigidas a renovar, modernizar
y dotar de mayor autonomía a los poderes judiciales de la región, el poder
ejecutivo sigue siendo dominante. Así, el poder judicial cuenta formalmente
con autonomía y poder suficientes, sin embargo, en la práctica su
independencia es muy cuestionable.

El estudio del PNUD muestra que en términos generales hay un
retroceso en las preferencias por la democracia, en 1996, el 61% de los
encuestados opinaba a favor de la democracia por encima de cualquier
otro régimen político; en 2002 la preferencia disminuyó al 57%. De quienes

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

8 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La democracia en América
Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Buenos Aires: Aguilar, Altea,
Taurus, Alfaguara, p. 51-52.

9 Ibídem, p. 33, 39-41.
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prefieren la democracia, un 48% dijo que preferirían un mayor desarrollo
económico a un régimen democrático, y un 44.9% manifestó que preferiría
un gobierno autoritario si éste fuera capaz de resolver los problemas
económicos del país. Otra valoración importante y preocupante es que,
de quienes dijeron preferir la democracia, uno de cada tres dijo que la
democracia puede funcionar sin instituciones tales como los partidos
políticos y el parlamento.10

Otro estudio que traemos a este texto es el realizado en 2006 por el
Consorcio Iberoamericano de Investigaciones de Mercados y
Asesoramiento, en adelante, CIMA, titulado: Barómetro Iberoamericano,
que pretende indagar sobre la opinión de los ciudadanos acerca de algunos
temas que nos interesan: la gobernabilidad y la legitimidad de las
instituciones entre otros.

Tomaremos los datos para el caso particular de México y el Ecuador
porque serán estos países en los que más adelante analizaremos el uso
del derecho en coyunturas recientes.

A la pregunta: ¿Usted diría que la forma como viene desempeñando
su trabajo el presidente es muy buena o buena, ni buena ni mala, mala o
muy mala? México, con Vicente Fox en la presidencia obtuvo tan sólo un
45%  de aprobación y el Ecuador, con el presidente Luis Alfredo Palacio
González, un 13%.

Sobre el tema de confianza ciudadana en las instituciones los resultados
fueron los siguientes: Partidos políticos: México 14%, Ecuador 2%;
Congreso: México 31%, Ecuador 3%; Justicia: México 29%,
Ecuador 7%; Suprema Corte: México 44%, Ecuador 9%.

Otras preguntas relevantes para los fines de este texto son las
siguientes: ¿Cómo califica las relaciones entre el Congreso y el
presidente?, en México el 19% contestó que muy buenas, el 37% ni
buenas ni malas y el 40% respondió que malas y muy malas. Para Ecuador
los datos fueron así: 5% respondió que muy buenas, 22% que ni buenas
ni malas y el 79% respondió que malas y muy malas. ¿Cree usted que
alguna vez  puede haber razón suficiente para un cierre del Congreso
por parte del presidente o cree usted que nunca puede haber una razón
suficiente para un cierre del Congreso? En México el 64% contestó que

��������	�
�����	���
��

10 Ibídem. p. 131.
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nunca puede habar razón suficiente, en cambio, en Ecuador sólo el 19%
respondió que nunca puede haber razón suficiente para que el presidente
cierre el Congreso. A la pregunta ¿Cree usted que alguna vez pueda
haber razón suficiente para un cierre de la Suprema Corte por parte del
presidente o cree que nunca pueda haber una razón suficiente para el
cierre de la Suprema Corte? En México, el 68% contestó que nunca
puede haber una razón suficiente y en Ecuador el 30% Sobre la confianza
en los sistemas de justicia se preguntó a los entrevistados ¿Hasta qué
punto cree que los tribunales de justicia garantizan un juicio justo? En
México el 45% contestó que si creen que los tribunales garantizan un
juicio justo, frente a Ecuador donde solo el 28.6% respondió que si cree
que los tribunales garantizan un juicio justo.11

En México las instituciones políticas cuentan con escaso
reconocimiento entre los ciudadanos, sin embargo, este reconocimiento
es mayor en comparación con el caso ecuatoriano donde, debido al alto
grado de inestabilidad política que se vive desde hace algunas décadas,
las instituciones sufren un gran desprestigio.

Existe la percepción de que los derechos no están garantizados por
las instituciones del estado, es decir, observamos una falta de
institucionalización democrática, lo que nos hace calificar a las
democracias latinoamericanas como de poca calidad. En este escenario,
el derecho puede ser usado como palanca para lograr los derechos
políticos, civiles y sociales, sin embargo, también es utilizado para inhibir
derechos, para criminalizar la lucha social y para impedir la calidad de
agencia de los ciudadanos.

� �
	����

En noviembre de 2006, se llevó a cabo la segunda vuelta del proceso
para elegir al presidente de la República del Ecuador. El economista
Rafael Correa, de la Alianza País, logró la victoria al imponerse frente al
empresario, Álvaro Noboa, candidato del partido Renovador Institucional
Acción Nacional (PRIAN).
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11 Consorcio Iberoamericano de Investigaciones de Mercados y Asesoramiento (CIMA).
Barómetro Iberoamericano de gobernabilidad 2006. México: 2006, p. 10-12.
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El 15 de enero de 2007, Correa asumió la presidencia y anunció el
inicio de una “revolución ciudadana” que permitirá la transformación
radical de los sistemas político, económico y social. En la ceremonia
oficial, Correa puso énfasis en la necesidad de redactar una nueva
Constitución y comunicó su intención de convocar a una consulta popular,
para conocer la opinión  del pueblo ecuatoriano respecto a la realización
de una Asamblea Nacional Constituyente.

La mayoría de los integrantes del Congreso, dominado por los partidos
de oposición12, dijo estar en desacuerdo con el proyecto del mandatario,
a quien acusaron de emular al presidente venezolano Hugo Chávez al
impulsar una reforma constitucional cuyo objetivo es, según dijeron los
legisladores, limitar el poder de los partidos políticos y del legislativo.

A finales de enero de 2007 el Tribunal Supremo Electoral (TSE)
decidió enviar el Decreto Presidencial de Convocatoria a Consulta Popular
a los miembros del Congreso para su calificación.

Durante las primeras semanas del mes de febrero, los legisladores
fueron presionados mediante manifestaciones organizadas por los
seguidores del presidente Correa, quienes exigieron la aprobación de la
consulta popular. Por su parte, el mandatario señaló que los legisladores
de oposición pretenden impedir la realización de la consulta en la medida
en que el goce de sus privilegios y la permanencia en sus cargos dependen
del proceso de consulta. Finalmente, al interior del Congreso se obtuvieron
los votos necesarios para aprobar la consulta popular. Sin embargo, la
presidencia acusó a los legisladores de asumir funciones que no
corresponden a su cargo al realizar modificaciones en el Estatuto de
Elección.

El 28 de febrero de 2007, Correa emitió un nuevo decreto (Nº 148)
en el que reformuló el Estatuto de Elección, instalación y funcionamiento
de la Asamblea Constituyente.

El 1 de marzo del 2007 el TSE aprobó la convocatoria a la consulta
popular. Este hecho provocó descontento entre los legisladores de
oposición, quienes consideraron que el TSE debió poner a consideración
del Congreso el nuevo reglamento elaborado por la presidencia.
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12 Partido Sociedad Patriótica, Partido de Renovación Institucional  Acción Nacional,  Partido
Social Cristiano y Unión Demócrata Cristiana.
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El Partido Sociedad Patriótica (PSP)13 suspendió los derechos de
militante a Jorge Acosta, presidente del TSE, acusándolo de impulsar el
proyecto del presidente Correa  Esta situación fue aprovechada por la
mayoría en el Congreso que vio la oportunidad de hacer a un lado a
Acosta. El 6 de marzo de 2007, el vocal suplente, Alejandro Cepeda,
ocupó de manera provisional el puesto de Jorge Acosta. El 7 de marzo,
el Congreso decidió nombrar a Richard Jaramillo vocal ante el TSE, sin
embargo, este organismo no reconoció la salida de Acosta y destituyó a
57 de los 100 legisladores que integran el Congreso.

La destitución de los legisladores desató una profunda crisis política
en el Ecuador, ya que propició el enfrentamiento directo entre los partidos
de oposición y el presidente

A finales de marzo, los diputados suplentes tomaron posesión formal
en sus cargos; la mayoría de ellos se sumó al bloque afín al presidente
Correa, con lo que la correlación de fuerzas al interior del Congreso dio
un giro definitivo a favor de la propuesta de la consulta popular.

El 15 de abril de 2007 la Consulta Popular finalmente se llevó a cabo;
los ecuatorianos que acudieron a las urnas respondieron a la siguiente
pregunta: “¿Aprueba usted que se convoque e instale una Asamblea
Constituyente con plenos poderes para que transforme el marco
institucional del Estado y elabore una nueva Constitución?”  De un total
de 6 millones 578 mil 224 electores, 5 millones 10 mil 950 (81.7%)
ecuatorianos se pronunciaron por el si, mientras que 772 mil 851 (12.43%)
ciudadanos votaron en contra.14

El TC reconsideró su decisión del 4 de abril y ordenó la restitución de
los diputados; la nueva mayoría oficialista del Congreso Nacional, decidió
cesar a los integrantes del TC, argumentando que el período para el que
fueron designados expiró en enero de 2007. Al tiempo, algunos legisladores
integrantes del Congreso amenazaron con interponer denuncias en contra
de los ex legisladores por el delito de atribución indebida de funciones.
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13 Una de las principales fuerzas políticas del Ecuador, el PSP es también el partido del ex
presidente Lucio Gutiérrez, quien en abril del 2005 se vio obligado a abandonar el poder
tras una serie de escándalos de corrupción y nepotismo.

14 Datos obtenidos en la página Web del TSE en: www.tse.gov.ec/resultados2007
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El 10 de noviembre del año 2000, la entonces Jefa de Gobierno de la
ciudad de México, Rosario Robles Berlanga, publicó el decreto de
expropiación de dos fracciones del predio El Encino, ubicado en la
delegación Cuajimalpa de la ciudad de México.

Robles informó que la expropiación de más de 14 mil metros cuadrados
de terreno respondía a la necesidad de ampliación de las vialidades.

El 5 de diciembre del 2000 Andrés Manuel López Obrador, del Partido
de la Revolución Democrática, rindió protesta como Jefe de Gobierno de
la Ciudad de México. En su discurso, y en clara alusión al presidente
Fox, miembro del Partido Acción Nacional, el mandatario señaló que
durante los 6 años de su mandato impulsaría un proyecto de gobierno
diferente, contrario a los planes de privatización y a favor de los más
pobres.

Un día antes de la toma de posesión, el 4 de diciembre, la empresa
Promotora Internacional Santa Fe, propietaria del predio El Encino, solicitó
un amparo contra la expropiación del terreno. La defensa de la empresa
acusó al gobierno capitalino de bloquear el acceso.

El 14 de marzo de 2001, Armando Cortés Galván, juez noveno de
distrito en materia administrativa, ordenó la suspensión de los trabajos de
apertura de vialidades, de manera que no se bloquearan los accesos al
predio. Al tiempo, la empresa Promotora Internacional Santa Fe denunció
ante el juez el incumplimiento de la orden de suspensión.  El 10 de abril,
el juez declaró improcedente  la denuncia.

El 17 de agosto de 2001, Promotora Internacional Santa Fe interpuso
una nueva denuncia por incumplimiento de la suspensión. El juez Álvaro
Tovilla León, quien sustituyó a Cortés Galván, comisionó al actuario judicial
Sergio Sarmiento Domínguez para que llevara a cabo una nueva inspección
del terreno; en el acta quedó asentado lo siguiente:

“Falta de accesos al predio no expropiado por motivo de construcción
de vialidades citadas. En este punto, y a fin de dejar plenamente satisfecho
el planteamiento de la quejosa me cercioré de la existencia de una vereda
de aproximadamente 50 centímetros de ancho, que presenta condiciones
geográficas irregulares ya que en ella se encuentran piedras, lodo, ramas

��������	�
�����	���
��



��

DIÁLOGO JURÍDICO

que pertenecen a la geografía. Haciendo constar que en forma personal
pude constatar que a través de esa vereda pude accesar al interior del
predio que constituye El Encino.”15

El 30 de agosto de 2001, el juez Tovilla declaró que el GDF incumplió
la suspensión definitiva al bloquear los accesos al predio.  El GDF impugnó
la resolución y el caso fue turnado al séptimo Tribunal Colegiado que, a
pesar del voto en contra de su presidente, Alberto Pérez Dayán, confirmó
la resolución. El 31 de enero de 2002, Tovilla dictó el auto definitivo, e
instó al Ministerio Público Federal a actuar conforme a lo dispuesto en la
ley de amparo. Sin embargo, la PGR había iniciado la investigación el 14
de noviembre de 2001, mucho antes de que el tribunal confirmara la
sentencia.

El 6 de abril de 2004, el presidente de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, Mariano Azuela Güitrón, acudió a la residencia oficial de
los Pinos a una reunión privada con el titular del Ejecutivo, Vicente Fox;
el Secretario de Gobernación, Santiago Creel; y el Procurador General
de la República, Rafael Macedo de la Concha; este último aseguró ante
reporteros del periódico Milenio que la reunión versó principalmente sobre
el asunto del desafuero.

Con el fin de ejercer acción penal en contra de López Obrador, el 17
de mayo de 2004, la PGR solicitó la Declaración de Procedencia ante la
Cámara de Diputados. Con el voto de la mayoría panista y de la fracción
del Revolucionario Institucional, el 7 de abril de 2005, el pleno de la Cámara
de Diputados decidió retirar el fuero a Andrés Manuel López Obrador.

Durante la sesión, el Subprocurador de Investigación Especializadas
en Delitos Federales, Carlos Vega Memije, acusó a López Obrador de
despreciar la ley al pasar por alto la suspensión definitiva impuesta por el
juez.  Por su parte, López Obrador se dijo inocente y acusó a Vicente
Fox de fraguar un plan, en contubernio con el entonces presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela, con la intención
de eliminarlo políticamente de la contienda por la presidencia de la
República.
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15 LÓPEZ OBRADOR, Andrés Manuel. Contra el desafuero. Mi defensa jurídica. México:
Grijalbo, 2005, p. 38.
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El 24 de abril de 2005 se llevó a cabo la marcha del silencio en la que
participaron más de un millón de personas. El común denominador fue la
exigencia de preservar el principio de elecciones libres.

Como resultado de la masiva movilización ciudadana, el 28 de abril
de 2005, Vicente Fox anunció la renuncia del Procurador General de la
República, Rafael Macedo de la Concha, máximo responsable de la
investigación en contra del Jefe de Gobierno y del subprocurador Vega
Memije; anunció también el inicio de una revisión exhaustiva del expediente
del caso El Encino. Así mismo, el presidente aseguró que el gobierno
federal “a nadie impedirá participar en la próxima contienda electoral”16

y se comprometió a fomentar un clima democrático, propicio para el
desarrollo del proceso electoral del 2006.

� ���	�����������
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Estamos frente a dos países que oficialmente se declaran
democráticos. Ya mencionamos que la democracia ideal es, entre otras
cosas, un sistema que posibilita y fomenta la capacidad de agencia de los
ciudadanos de una nación. En el plano de lo prescriptivo diremos entonces
que el derecho, como parte de sus funciones dentro de un sistema
democrático, está obligado a consagrar y proteger esta capacidad
ciudadana de agencia.

Sin embargo, tanto en el proceso de desafuero contra Andrés Manuel
López Obrador, como en el enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y
legislativo del Ecuador, observamos una falta de solidez institucional que
se ve reflejada en la posibilidad que algunos actores encuentran de utilizar
las instancias encargadas de la impartición de justicia para la obtención
de fines políticos particulares.

El momento y la forma en que se llevó a cabo el proceso jurídico que
condujo al desafuero de López Obrador nos indica que en México el
derecho es utilizado para inhibir la capacidad de agencia de los ciudadanos.
No nos referimos únicamente al hecho de que, mediante argucias legales,
la presidencia de la república pretendiera negar el derecho a ser votado
al exmandatario capitalino, sino que, al mismo tiempo, se puso en
entredicho la capacidad de raciocinio de los ciudadanos al imponer un
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16 El Universal, jueves 28 de abril de 2005.
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juicio personal o, en todo caso grupal, (el del ejecutivo y su grupo cercano)
respecto al ex mandatario capitalino. Fox trató de eliminar a López
Obrador porque los militantes de su partido, el PAN, así como diversas
organizaciones empresariales y religiosas, lo consideraban “un peligro
para México”. El partido gobernante prefirió no arriesgarse a que los
votantes decidieran por sí solos si López Obrador representaba un peligro
o una opción viable para gobernar, Fox decidió utilizar el derecho y las
instituciones corrompiendo así, su carácter público y violentando su
autonomía. Observamos aquí la inexistencia del principio de “igualdad
política entre los ciudadanos”, toda vez que un sector muy reducido de la
sociedad, haciendo valer su poderío económico y aprovechando su
cercanía con el ejecutivo, posee un mayor peso específico dentro del
campo político mexicano.

La certeza de elecciones limpias que se vivió en México durante el
proceso del año 2000, se vio suspendida con el intento de eliminar a López
Obrador de la contienda. Este acto de carácter autoritario significó la
renuncia, por parte del partido en el gobierno, de consolidar un verdadero
régimen democrático. En la mente de muchos mexicanos está presente la
idea de que las elecciones limpias son, en nuestro país, un asunto excepcional
y no un derecho ciudadano, es decir, hasta el momento, hemos sido
incapaces de asegurar el principio democrático de “elecciones libres”.

Como hemos visto, en el proceso de desafuero en contra de López
Obrador, las dependencias encargadas de impartir justicia fueron utilizadas
para criminalizar al adversario; mientras que los medios de comunicación,
especialmente las dos empresas televisoras, fueron responsables de
desprestigiar a aquellos que expresaron su inconformidad, de ocultar o
minimizar las críticas al gobierno federal y de apoyar el intento de
legitimación de esta decisión autoritaria. En este caso asistimos a la
violación del principio democrático de “información descentralizada”.

En el enfrentamiento entre el presidente ecuatoriano Rafael Correa
y el poder legislativo, observamos también la inexistencia de instituciones
sólidas que permitan procesar las diferencias a través de reglas y
procedimientos claramente establecidos. A pesar de que los actores
involucrados en esta crisis política aseguraron actuar siempre de acuerdo
a lo dispuesto por la ley, lo cierto es que cada bando utilizó las instituciones
de acuerdo a su conveniencia.
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Rafael Correa llegó a ocupar el cargo de presidente del Ecuador a
través de un proceso de elecciones limpias, es decir, fue electo
democráticamente; sin embargo, careció de la fuerza política necesaria
para llevar a cabo las negociaciones que le permitieran empujar su proyecto
de reforma constitucional por una vía igualmente democrática.

Correa hizo aparecer a los diputados que se oponían a su propuesta
como figuras contrarias a los intereses del pueblo ecuatoriano, y a la
Asamblea Constituyente como el único proyecto viable para la
transformación nacional. La Asamblea se convirtió de pronto en la
demanda principal de la mayoría de los ciudadanos, mientras los diputados
pasaron de representantes populares a enemigos visibles.

No cuestionamos aquí las bondades o la viabilidad de la Asamblea,
ni mucho menos defendemos la postura política y la honorabilidad de los
diputados, lo que hacemos es señalar las características de un sistema
político que permite que una persona en el poder utilice el derecho para
eliminar a sus adversarios políticos.

 La democracia delegativa, nos dice O'Donnell, “consiste en producir,
por medio de elecciones limpias, una mayoría que autoriza a alguien a
convertirse, por cierto número de años, en la exclusiva corporización e
intérprete de los más altos intereses de la nación.”17

 Al igual que en el caso anterior, estamos frente a una situación en la
que el derecho es utilizado para inhibir la capacidad de agencia de los
ciudadanos, ya que, mediante argucias legales, Correa destituyó a diputados
que fueron electos democráticamente. El mandatario consideró que sus
opositores en el Congreso ponían en riesgo la viabilidad de su proyecto y, al
no contar con la estructura institucional necesaria que le permitiera dar
curso al diferendo, hizo uso de las instituciones judiciales para eliminarlos y
de paso, eliminó también el principio formal de la división entre poderes.

 Pero la inexistencia de canales institucionales operó también en
sentido contrario, los legisladores no recurrieron a mecanismos
democráticos, como el diálogo o la negociación, para solventar sus
diferencias con el Ejecutivo, sino que echaron mano de la calumnia y la
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17 O’DONNELL, Guillermo. Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y
democratización.  Buenos Aires: Paidós, 1997, p. 294.
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difamación para desacreditar la persona del mandatario y combatir su
propuesta de Asamblea Constituyente, así como también, hicieron uso
de la ley para tratar de destituir al titular del Tribunal Supremo Electoral
por no mantenerse en el bando correcto.

     Contrario a lo que supone la teoría, observamos que el derecho
es utilizado en contra de procesos de democratización y en contra de
instituciones que forman parte del estado. Así mismo, observamos que
en un contexto autoritario, el derecho constriñe de manera ilegitima el
marco de opciones de los ciudadanos. En sistemas políticos como los
que hemos analizado, donde se combinan procesos electorales libres con
un uso autoritario del poder, ejercicios aparentemente democráticos, tales
como el plebiscito, el referéndum, o en otro apartado, el levantamiento
de encuestas, pueden mutar para convertirse en herramientas que
aseguren la concentración del poder político y la cancelación de los
contrapesos institucionales.

     Reiteramos entonces que, el hecho de que en una nación se lleven
a cabo elecciones limpias, no necesariamente trae consigo el advenimiento
de un Estado Democrático de Derecho, en el que se haga un uso racional
y previsible de la ley, y en el que las instituciones encargadas de impartir
justicia fomenten la capacidad de agencia ciudadana. Por el contrario,
observamos que regímenes democráticos coexisten con el ejercicio
autoritario del poder y con la utilización abusiva del derecho, que busca
perpetuar la relación de súbdito – autoridad, en lugar de garantizar los
derechos que permitan la emergencia y continuidad de una relación
ciudadano - gobernante. Finalmente, observamos que en la mayoría de
los países latinoamericanos persiste la cultura clientelar por encima de la
cultura de los derechos civiles y ciudadanos, situación que nos permite
afirmar que vivimos en sistemas democráticos de baja calidad que
encuentran serias dificultades para transitar a  una segunda etapa de
institucionalización y consolidación democrática.
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Resumo: O artigo busca caracterizar a importância dos bacharéis em
um período de transição social e política (1870-1930), apresentar algumas
das reflexões presentes na bibliografia sobre o tema do bacharelismo na
política brasileira do período, e identificar rupturas e continuidades do
papel desse grupo social entre o Império e República.
Sumário: 1 Origens históricas – 2 Bacharelismo e elitismo – 3 Outras
elites – 4 Considerações finais.
Palavras-chave: Bacharéis. Elites. Monarquia. República.
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Em seu Perspectiva Sociológica, livro já clássico para a introdução à
sociologia, Peter Berger afirma que a existência de poucas piadas sobre
os sociólogos demonstra a pequena visibilidade social que a profissão ocupa
no imaginário coletivo, o que, por contraste, seria a posição inversa daquela
dos advogados.

As piadas sobre advogados são numerosas, referências literárias são
constantes (algumas notáveis, outras notórias), e a importância social da
profissão sofre ciclos de ampliação e retração ao longo do tempo e do espaço.

Na sociedade moderna e contemporânea o reconhecimento e a
compreensão das leis, assim como a capacidade de argumentar a partir
destas, se aproxima daqueles conhecimentos mágicos que povos primitivos
atribuíam a alguns de seus membros, responsáveis pelo equilíbrio de relações
entre o divino e o mundano, enquanto ao advogado é atribuído o poder de
estabelecer relações equitativas entre os indivíduos em suas relações
recíprocas ou com o Estado.

1 Professor Assistente Doutor do curso de História da UNESP, Campus de Assis (SP). Autor
de As Terras Inventadas: discurso e natureza em Jean de Léry, André João Antonil e
Richard Francis Burton, editado pela UNESP, e organizador de Sociologia e Educação,
em co-autoria com Alonso Bezerra de Carvalho, editado pela AVERCAMP. O presente
trabalho faz parte da pesquisa  “Bacharelismo, Leis e Jargão: o Código Civil de 1916”, que
conta com o fundamental apoio material da FUNDUNESP – Fundação para o
Desenvolvimento da UNESP.
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Historicamente, em relação ao Brasil, a figura do advogado aparece
pela primeira vez no diário de navegação de Pero Lopes de Sousa,
importante navegante português do século XVI, quando faz referência
ao resgate no litoral brasileiro do mitológico “Bacharel de Cananéia”,
náufrago ou degredado que se identificou como doutor em leis e que
vivia entre os índios há 30 anos, sendo resgatado pelo navegador no dia
12 de agosto de 1531.

Depois deste personagem, em inúmeras vezes aparecem referências
documentais ao longo dos séculos sobre a importância e o poder alcançado
por um profissional que se tornou guardião de conhecimento arcano
fundamental para a organização política e administrativa da vida colonial,
monárquica e republicana, assim como força de legitimação das elites locais.

E, proporcional ao prestígio e a influência dos advogados, uma reação
que atravessa séculos, o anti-bacharelismo, espécie de resistência
simbólica de diferentes grupos contra “a demasia de advogados, doutores
e rábulas...que não tratavam de nada mais do que de encherem-se à
custa das partes” (Diogo de Campos Moreno, no Livro que Dá razão
do Estado do Brasil, de 1623) quando “anda a justiça na praça / Bastarda,
Vendida, Injusta” (Gregório de Matos) com “demandas e pleitos que são
uma contínua desinquietação d’alma e um contínuo sangrador de rios de
dinheiro, que vai entrar nas causas dos advogados, solicitadores e
escrivães, com pouco proveito de quem promove o pleito, ainda quando
alcança, depois de tantos gastos e desgostos, em seu favor, a sentença”
(André João Antonil, no Cultura e opulência do Brasil, de 1711).

No século XIX, no qual a independência política e a construção do
Estado Nacional, assim como o surgimento dos cursos jurídicos no país,
produzem uma elite de bacharéis que junto com a aristocracia agrária
serão responsáveis por um modelo de ordem econômica, política e social,
a quadrinha popular vaticina: “Quando Deus voltou ao mundo, / Para
punir os infiéis, / Ao Egito deu gafanhotos, / Ao Brasil deu bacharéis.”

E finalmente, no século XX, quando as instituições republicanas
buscam afirmar sua superioridade sobre a velha ordem monárquica,
as críticas não só continuam no campo político e profissional, como se
ampliam para o campo da cultura, quando outras elites profissionais e
intelectuais buscam se legitimar e “retirar do ‘doutor’ o halo de
aristocracia, de sujeito digno de executar tudo, melhor que os outros,
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mesmo aquilo que seja inteiramente diferente da profissão que lhe marca
o diploma” (Lima Barreto, em carta de 1917) desses homens que “estão
completamente desmoralizados no mais absurdo verbalismo, falar, falar,
falar, se inebriar com palavras, com as belezas (horrorosas) das frases
sonoras, dos lugares comuns tanto verbais como, o que é mil vezes pior,
intelectuais” (Mário de Andrade, em carta de 1942).

A formação dos cursos jurídicos em Recife e São Paulo, em 11 de
agosto de 1827, significou não só a busca de uma formação de caráter
local, dando conta das especificidades, mas a manutenção dos mesmos
mecanismos de enobrecimento, através da busca de absorção por um
estamento burocrático que se fez valorizado pelo prestígio de mando
político, em que gravitaram bacharéis, militares diplomados e clérigos.

A partir do oferecimento dos cursos jurídicos de Olinda/Recife e de
S. Paulo prepararam os novos membros de uma nova elite, descrita em
cores vivas por Joaquim Nabuco em Um estadista no império, e que
herdaram da geração anterior as idéias do moderno constitucionalismo
europeu, o primado do Direito, a garantia dos direitos individuais, e,
refletindo a ideologia portuguesa, o direito absoluto de propriedade que
molda a formação política do Brasil.

Os cursos jurídicos não só contribuíram para a formação de quadros
administrativos específicos, mas também para a formação de literatos,
jornalistas, políticos, professores, entre outras funções que ocuparam
posição de destaque na manutenção da unidade político-administrativa e
afirmação da identidade cultural nacional.

Ao longo das radicais transformações sociais, políticas, econômicas
e culturais do país nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras do
século XX os bacharéis, através das posições conquistadas na
administração pública e no jogo político institucional, foram caracterizados
não só enquanto categoria profissional, mas também grupo de elite
intelectual e político-administrativo.

A partir do Segundo Reinado, os bacharéis de Direito, em uma
sociedade que sofre das tensões entre a tradição e a modernidade, eram
ao mesmo tempo membros de uma elite que formou o alicerce da
burocracia nacional, categoria social que se transforma em guardiã da
linguagem culta e grupo profissional diretamente ligada ao exercício da
justiça.
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Na mudança de regime, ao final do século XIX, quando se assiste a
superação da ordem monárquica pela afirmação da ordem republicana,
com a ascensão de novas elites e de um novo projeto político, no qual a
construção da Nação ocupa o lugar anteriormente ocupado pela
construção do Estado, ao mesmo tempo em que se explicitam os novos
desafios: o problema da integração dos ex-escravos na comunidade
nacional, a manutenção ou superação do modelo econômico
agro-exportador, as disputas entre centralização e descentralização
administrativa e o real limite das mudanças possíveis dentro da nova
ordem, assistindo a ampliação da temática da construção da nação.

As tensões entre tradição e modernidade, conservação e ruptura em
um novo projeto político que ainda se fazia ligado à uma ordem social e
política vinculada ao latifúndio agro-exportador, encontrará no bacharel
o personagem que legitima a “concórdia cívica”, através da apologia do
acordo, da conciliação,  do positivismo jurídico.

 %�
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A República Velha, portanto, será um espaço privilegiado para a
compreensão do bacharelismo, se colocando como campo de análise da
ação desse grupo em um momento de transformações radicais da
sociedade brasileira, com a gradual ruptura com a herança colonial, rural
e agro-exportadora e a afirmação de novas forças políticas e culturais.

Portanto, ao mesmo tempo em que o bacharel ocupava espaços
políticos e se movimentava na estrutura administrativa do Império e da
República, se construiu um liberalismo autoritário e excludente, no qual
esse personagem busca tanto garantir seus privilégios e posições como
ser construtor de uma ordem jurídica e fiador de um processo civilizatório.

Como reflexo de um Brasil e de um mundo em movimento - com
novas relações de trabalho, desenvolvimento do setor manufatureiro,
diversificação das atividades mercantis e de serviços, ampliação da
administração pública e da burocracia estatal, na esfera nacional, e o
nacionalismo, o liberalismo e o socialismo enquanto ideologias, a expansão
da Revolução Industrial em sua segunda fase e as tensões e disputas
políticas, econômicas e intelectuais de caráter internacional, na esfera
global - trazem junto com as mudanças, a necessidade de compreensão
dessa nova realidade.
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Portanto, durante a segunda metade do século XIX, ao mesmo tempo
em que encontramos bacharéis que desempenham o papel de fiadores
da ordem e elites do corpo administrativo do Império, também existem
aqueles que se posicionam como críticos radicais da sociedade
aristocrática e escravista, assim como do sistema monárquico.

A chamada Escola de Recife, símbolo dessa postura crítica, aglutinou
um conjunto de escritores que criaram

“um movimento renovador que pode ser entendido como  a
expressão da sensibilidade das elites letradas em relação às
transformações que o país vivenciava e às novas necessidades ou
aspirações sociopolíticas daí advindas. Ao mesmo tempo em que
absorviam e reelaboravam as teorias vindas do estrangeiro, esses
intelectuais, vivendo na província ou na Corte, procuravam entender
o Brasil estudando duas origens e identificando seus problemas.”

MOTA, 2000, p. 24-25.

Assim, esses intelectuais ao mesmo tempo em que identificavam a
sua “missão civilizadora” de, a partir de novas teorias, construírem uma
nova nação2,  também se encontravam divididos em tensão constante,
entre o pessimismo e o otimismo, na qual uma realidade social complexa
(em que opostos se apresentam ao observador: unidade/desagregação,
modernização/arcaísmo, entre outros).

No campo do Direito se propõe uma nova visão do conhecimento
jurídico, realmente  “scientifica”, pois aliada à biologia evolutiva, às
ciências naturais e a uma antropologia física e determinista.3

2 “Em se tratando de problemas públicos (criminalidade, alcoolismo, prostituição e saúde pública),
é possível traduzir o conflito por jurisdição em termos de competição pela propriedade do
problema e pela responsabilidade por sua solução. Como observou Gusfield, ambos podem
convergir numa mesma agência, mas este não é necessariamente o caso, pois quem reclama a
propriedade do problema (a autoridade para definir sua natureza e formular teorias sobre sua
causalidade) nem sempre deseja a responsabilidade pela solução. Inversamente, há quem
dispute a responsabilidade sem desejar a propriedade do problema. Não é raro que a resolução
da disputa pela responsabilidade venha do Estado através da formulação de políticas públicas,
quando não assume ele próprio ambos os termos da equação. De qualquer forma, a competição
envolve uma dimensão cognitiva ou, se quiserem, uma dimensão cultural: quem legisla sobre a
‘essência’ do problema e formula sobre ele a ‘teoria causal’ prevalecente – se é que alguma
teoria prevalece num determinado momento e lugar” (COELHO, 1999, p. 65).

3 “Paralelamente, em seu movimento de afirmação o direito distancia-se das demais ciências
humanas, buscando associar-se às áreas que encontravam apenas leis e certezas em seus
caminhos”. (SCHWARCZ, 1993, p. 149) Desnecessário salientar a imensa influência do
cientificismo no pensamento social brasileiro daquele período, em que a compreensão da
sociedade e da cultura humana só se tornavam possíveis pela adoção de referenciais e métodos
das ciências biológicas.
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No entanto, o enfoque voltado à profissionalização, no texto de
COELHO (1999), permite vislumbrar não só a clara separação entre os
mundos dos bacharéis, como a importância de personagens periféricos à
estes, como os advogados provisionados e os solicitadores.4

No processo de institucionalização da profissão5, os diplomados
exercem enorme pressão para a exclusão dos práticos, buscando afirmar
a formação acadêmica, para além da perícia técnica, como justificativa
do monopólio da redação de contratos, sobre complexas matérias fiscais,
na interpretação de textos legais, na condução de litígios entre cidadãos
ou entre estes e o Estado, e, ainda, na manutenção ou alteração das
estruturas administrativas governamentais.

No entanto, os diplomados também desenvolvem conflitos entre si,
uma vez que se encontram divididos entre os acadêmicos, os profissionais
e os políticos, indivíduos que embora sejam do mesmo grupo por deterem
os mesmos sinais de prestígio, como o anel e o título, estão em situação
completamente distinta por suas vinculações respectivas com o da
produção intelectual, o trabalho forense e a administração pública.

A legitimação dos diferentes setores (envolvidos com a produção
intelectual, o trabalho forense e a administração pública) não será baseado
somente na formação acadêmica e na perícia técnica, mas também na
sua capacidade de influência política, nas demonstrações de prestígio, na
organização grupal e no número de seus associados.

A produção doutrinal e jurisprudencial da elite jurídica no período é
medíocre, com honrosas exceções, o que se mostra incapaz de afirmar a
excelência acadêmica como referencial de diferenciação que legitimasse
qualquer primazia do grupo intelectual, ao mesmo tempo em que, no
geral, a prática forense apresentava poucos atrativos econômicos e

4 Os advogados provisionados são aqueles que embora não possuam grau acadêmico, foram
submetidos a exames teóricos e práticos, e os solicitadores são aqueles para quem a única
exigência era a submissão a exame prático diante de um juiz. Um dos mais importantes
desses práticos do Direito foi o mulato autodidata baiano Antônio Pereira Rebouças, cuja
obra é analisada por GRINBERG (2002).

5 “Vejo a profissionalização como o processo pelo qual produtores de serviços especiais
procuram constituir e controlar um mercado para sua perícia. E porque a perícia
transacionável num mercado é um elemento crucial na estrutura da desigualdade moderna,
a profissionalização surge também como uma afirmação coletiva de status especial e
como um processo coletivo de mobilidade social ascendente” (LARSON, Magali Sarfati.
The Rise of Professionalism: A Sociological Analysis. Berkeley: University of California
Press, 1977, citada por COELHO, 1999, p. 49)
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profissionais, se reduzindo à dois níveis elementares, o primeiro, das
disputas geralmente cíveis e criminais, em que um significativo número
de trabalhadores qualificados lutavam para garantir o número mínimo de
clientes necessários para a manutenção de seu trabalho, em uma chicana
contínua,  e outra esfera, dos tribunais mais elevados, em que grandes
medalhões (tanto pela posição jurídica quanto política) se enfrentavam
constantemente.

Segundo COELHO (1999, p. 54) esse processo de profissionalização,
com complexas relações entre Estado e profissões, “emergem como
uma condição de formação do Estado e a formação do Estado como
uma condição maior da autonomia profissional”, que no caso
específico dos advogados no Brasil adquiriu características particulares
devido à convivência próxima destes com o aparelho administrativo
governamental, uma vez que tais profissionais desempenharam papel
fundamental na própria configuração do Estado.6

No século XIX e início do XX é impossível pensarmos o funcionamento
do estado brasileiro sem a participação e institucionalização desenvolvida
por advogados (na busca de construção dos instrumentos que garantiriam
a “concórdia cívica”, baseada nos processos de codificação jurídica, civil
e penal, e que priorizam a conservação do status quo), médicos
(na determinação de modelos de saúde pública, em que se confundiam
moral e ciência)7 e engenheiros (nas reformas urbanas, nas estradas e
nos telégrafos, que simbolizavam o desenvolvimento tecnológico do
período e nas quais a técnica implementou processos de modernização e
de exclusão social)8.

6 O processo de “profissionalização” se desenvolveria a partir da capacidade de
auto-regulação coletiva e do mercado de prestação de serviços profissionais, sobretudo
pelo lado da oferta, oferecendo algum tipo de 'proteção' aos seus membros, além do
credenciamento educacional, a posse do diploma de nível superior. Entre os recursos e
estratégias utilizados estão a capacidade de mobilização dos praticantes e a persuasão
social sobre a necessidade do seu trabalho, além de algum tipo de apadrinhamento do
processo legislativo a favor do grupo (COELHO, 1999, p. 25-32).

7  Para a compreensão do papel dos médicos nos processos de consolidação de políticas
públicas de saúde, que visava o saneamento e higienização de cidades e cidadãos, sob uma
perspectiva das relações entre saber científico, interesses políticos e ação do Estado para
a produção do controle social, vide LUZ (1982).

8 Para a compreensão do papel dos engenheiros e economistas no processo de expansão e
modernização do Estado no Brasil após 1930, através da consolidação de conselhos e
empresas estatais em áreas consideradas estratégicas, assim como de planos e políticas
econômicas, é fundamental a obra de GOMES (1994).
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Importante frisar a retomada que Coelho (1999, p. 57) faz do conceito
de “sistema de profissões” de Andrew Abbott9 em relação a esses grupos,
pois as ações de cada um deles se relacionavam com as dos demais:

“Em se tratando de problemas públicos (criminalidade, alcoolismo,
prostituição e saúde pública), é possível traduzir o conflito por
jurisdição em termos de competição pela propriedade do problema
e pela responsabilidade por sua solução.”

Esses grupos estabeleceram, através de negociações e jogos de força,
as formas institucionais de dominação que conformam a ação do Estado
em governabilidade em diversas áreas, oferecendo uma legitimação a
partir da suposta neutralidade de suas perícias, que tornavam governáveis
realidades sociais conflituosas e excludentes.

A partir da expertise dos advogados, dos médicos e dos engenheiros,
que mesmo tendo diferentes lugares de trabalho se movimentavam nos
mesmos salões e gabinetes, criaram-se procedimentos, técnicas,
mecanismos, instituições e conhecimentos que, em conjunto,
implementaram programas e objetivos do governo, que se corporificam
em processos de “ normalização” e “disciplinamento” que caracterizavam
tal governabilidade.

Um cenário em que a movimentação desses grupos, médicos,
engenheiros e bacharéis em direito, se deu de forma claramente
concomitante nesse período se refere ao processo de reurbanização e
saneamento do Rio de Janeiro da Belle Epoque brasileira.

Nas primeiras décadas republicanas, as tensões e os conflitos sociais
no Rio de Janeiro foram enormes, enquanto esses grupos perseguiam
com suas práticas políticas e profissionais, a modernização tecnológica e
a exclusão social do modelo  tecnocrático e autoritário de uma percepção
positivista da República. Ao mesmo tempo em que os médicos,
responsáveis pela saúde pública, estabeleciam normas e diretrizes para
a higienização da capital e seus cidadãos, os engenheiros, detentores do
saber técnico necessário para a destruição dos obstáculos para a
modernização e a construção de um modelo urbano segundo padrões
europeus e civilizados, os bacharéis em direito, apóstolos de uma lei e uma

9 ABBOTT, Andrew. The system of professions: an essay on the division of expert
labour, Chicago: University of Chicago Press, 1988.
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ordem baseadas no formalismo e na desigualdade, contribuíam para o projeto
de governabilidade.

Curiosamente é esse mesmo esquematismo que permite à alguns
autores vislumbrar no Segundo Império o apogeu do bacharel, uma vez
que esse personagem ocupa tradicionalmente os jornais, as tribunas e os
gabinetes, e seu ocaso na República Velha, quando outros detentores do
chamado “discurso competente” passam a ocupar as posições de prestígio
social e político que eram monopolizados pelos bacharéis.

A observação mais detida, no entanto, permite perceber claramente
que não há ainda, na República Velha, a substituição do bacharel como
grupo intelectual e político privilegiado, mas apenas o fato de que esse
passa a dividir espaços com outras elites, de natureza cada vez mais
tecnocrática, que a partir de 1930 serão hegemônicas dentro do aparelho
de Estado.10

Essa ascensão de novas elites intelectuais no interior da política
republicana, particularmente dos engenheiros e médicos, pode ser percebida
pela formação dos ocupantes do cargo de prefeitos da capital do país, a
cidade do Rio de Janeiro, após a proclamação da República, quando, segundo
CARVALHO (1987, p. 35), dos seis primeiros, por exemplo, quatro foram
médicos, um, engenheiro militar, e outro, bacharel em direito.

Politicamente, o surgimento da República lançava o desafio dos novos
setores dirigentes apresentarem um programa de idéias que fosse capaz
de superar as correntes liberais da monarquia, o que se mostrou, pelo
menos em um primeiro momento, inexeqüível.

O programa de idéias foi substituído pelo de exploração econômica e
política do país sob um governo forte, com uma política excludente, capaz
de promover o seu desenvolvimento material.

10 O extenso trabalho de SIMÕES (1983) permite identificar a participação dos bacharéis na
política durante o Império e a República Velha, apontando a enorme quantidade de
membros do governo, tanto em cargos de confiança quanto eletivos, que detinham formação
jurídica em ambos os regimes políticos, mostrando não só a permanência desse grupo
profissional como praticamente seu monopólio dos cargos públicos. ALENCASTRO
(1987) também identifica na República Velha a capacidade dos bacharéis de se ligarem aos
novos setores que farão parte da elite dirigente. AZEVEDO (1967, p. 290) fornece
importante dado sobre o ensino superior em 1940, quando existiam dez escolas de
engenharia, onze de medicina, quatorze de farmácia e odontologia, cinco de veterinária e
agronomia e vinte de direito (sendo que os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio
Grande do Sul, possuíam duas escolas de direito em cada um deles).
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As tensões entre os ideais e as práticas republicanas ao final do
século XIX e início do XX frustraram intelectuais pelas perseguições
políticas sofridas (e que os levaram ao abandono da política militante e
priorização da atividade literária), operários pelas dificuldades impostas
à sua organização e participação política (e que os dividiu em dois grupos,
os anarquistas e os cooptados), e finalmente, os jacobinos pela falta de
mudanças estruturais (e que foram silenciados) – além do restante da
população que continuava excluída de participação, restando somente a
imprensa como canal de alguma de suas opiniões.

Na realidade o governo não era tomado somente por bacharéis, mas
por novas elites, embora ligadas as mesmas idéias e ideais, ou seja, se
entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX,
o campo intelectual tem no campo do Direito a enorme influência do
cientificismo e do liberalismo político da já citada Escola de Recife, Foot
Hardman (1988) e Luz (1982) caracterizam os respectivos ideais dos
engenheiros11 e médicos neste mesmo período:

(os engenheiros combinavam) elementos do positivismo e do
liberalismo, disciplina do trabalho e visão transformadora da
paisagem, parcimônia de gastos e modernidade urbano-industrial.
Nisso se ajustavam ao espírito sóbrio e austero do setor mais
dinâmico das classes dominantes, a burguesia cafeeira paulista.
(FOOT HARDMAN, 1988, p. 79.)

As regras de higiene propostas, as normas de moral e costumes
prescritos, sexuais, alimentares, de habitação e de comportamentos
sociais fazem parte (...) da maioria das propostas que os médicos
submetem ao Estado, do qual são consultores, assessores,
conselheiros, críticos. (...) (O discurso médico) contribuirá de
maneira fundamental para instituir no país a ordem política
centralista e socialmente excludente – dita autoritária – que a

11  Importante perceber que em meio ao missionarismo dos engenheiros também encontramos
valiosas reflexões intelectuais sobre o Brasil naquele período, como nas obras de Euclides
da Cunha, André Rebouças e Cândido Rondon, entre outros.
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caracteriza ainda hoje. Contribuirá para construir o Estado nacional
brasileiro com seus traços estruturais ainda dominantes, dele
tornando-se um setor institucional dos mais importantes.
Contribuirá, finalmente, para instituir as primeiras políticas sociais
do país, através de políticas de saúde”. (LUZ, 1982, p. 13-18)

No campo jurídico, por sua vez, o desafio é a transição de uma
sociedade aristocrática e escravista para outra forma de organização,
burguesa e capitalista, em que a codificação legal heterogênea, dispersa
e ultrapassada da primeira12 seria substituída pelo contratualismo burguês
e seus mecanismos de controle social, expressos nos Códigos Civil e
Penal.

Em relação à codificação, a própria Constituição de 1891 recebe
elogios calorosos e críticas enfáticas, refletindo as disputas que marcaram
o processo constituinte entre grupos que um participante denominou de
descontentes, irriquietos, revolucionários, ordeiros e desiludidos.13

Na avaliação de Carvalho (1987, p. 43-45), os princípios ordenadores
da ordem social e política de caráter liberal já se fizeram presentes no
regime imperial, com a Lei de Terras de 1850 que regulou o registro de
propriedade, a Lei das Sociedades Anônimas de 1882 que liberou o capital
(permitindo a incorporação de empresas), a abolição que liberou o trabalho,
assim como direitos e garantias que constaram da Constituição de 1824

12 O ordenamento jurídico do período monárquico foi o resultado de uma bricolage, na qual,
segundo o Visconde de Uruguai, citado por COELHO (1999, p. 62): “a legislação que
regula a nossa organização e hierarquia administrativa, a que criou as Municipalidades, os
Juízes de Paz, o Código Criminal, o do Processo, o Ato Adicional, a lei de 3 de dezembro
de 1841, a do Conselho de Estado, etc., tudo isso foi feito aos pedaços, sem verdadeiro
nexo, em épocas diversas, nas quais dominavam vistas e idéias desencontradas, e não tem
portanto, nem outra coisa podia ser, aquele nexo, aquela previsão, aquela harmonia,
aquele desenvolvimento que uma boa, completa e perfeita legislação deve ter. (...) (E)
procedem em grande parte os inconvenientes dos nossos Regulamentos de serem copiados,
mal e sem os devidos descontos, dos regulamentos franceses, em demasia minuciosos e que
tudo querem uniformizar, centralizar, prover e dirigir”

13 Na avaliação de Oliveira Viana: ”Podiam ter nos dado um belo edifício, sólido e perfeito,
construído com a mais pura alvenaria nacional, e deram-nos um formidável barracão
federativo, feito de improviso e a martelo, com sarrafos de filosofia positiva e vigamentos
de pinho americano.” (In: O idealismo na evolução política no império e na
república, citado por Costa, 1956, p. 359) Ou como define o próprio COSTA: “Produto
que foi de um punhado de sôfregos bacharéis e militares nela se traduz – assim julgamos –
o formalismo legista da tradição bacharelesca e o apego militar pelos regulamentos.
A superstição no poder das fórmulas escritas nela tem um bom exemplo.” (p. 360)
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(como as liberdades de manifestação de pensamento, de reunião, de
profissão e a garantia de propriedade) – a Constituição de 1891
praticamente nada acrescentou em termos de direitos civis e políticos
(substituindo a exigência de renda, mas mantendo a alfabetização)14,
além de retirar obrigações do Estado de promover algumas políticas
públicas de caráter social.

Em outra de suas obras Carvalho (1981, p. 162-163) aponta para as
contradições, o teatro de sombras, do poder real da monarquia, na qual
as instituições implantadas pelas elites mantinham relação de ajuste e
desajuste com a realidade social do país (com sociedade escravista,
instituições de governo liberais e representativas, economia agrária,
população analfabeta e elite cosmopolita e europeizada), em que ao
mesmo tempo que o poder do Estado parecia excessivo e opressor, inibidor
da iniciativa e da liberdade individual, se mostrava extremamente limitado
para formular e implementar políticas.

O desejo de superação da tensão entre aparência e realidade seria
suficiente para alimentar o liberalismo republicano, autoritário pelo seu
processo de exclusão popular, mas defensor dos valores do contratualismo
burguês. Souza (2001) chama a atenção para a diminuição do prestígio
dos bacharéis na política republicana, com o crescente discurso
anti-bacharelismo, e a ascensão de um discurso anti-democrático que
permitiu o surgimento da experiência autoritária na década de 30 e que
rompia claramente com a idéia de tal contratualismo.15

14 CARVALHO (1987, p. 43) aponta uma situação contraditória, afirmando que com as
eleições  censitárias e indiretas no período imperial a participação política se estendia a
cerca de 10% da população, em 1881 (que introduz a exclusão dos analfabetos), com a
introdução da eleição direta esse número cai para cerca de 1%, e com o voto universal
(mas que mantém a exclusão dos analfabetos) durante a República a participação ficou na
casa dos 2% (na eleição presidencial de 1894). Essa enorme exclusão da participação
política supunha a distinção entre cidadãos ativos e cidadãos inativos ou simples, ou seja,
sendo que somente os primeiros detinham direitos políticos, considerados como uma
função social, um dever para com a sociedade.

15 Essa crítica à permanência dos bacharéis como elite política aparece em diversos momentos
entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX, mas um exemplo
curioso, entre diversos momentos em que os  militares desqualificam os bacharéis, se dá
pelo texto de jornal jacobino que apoiara Floriano Peixoto, após o fim do mandato
presidencial deste: “Venceu a plutocracia dos bacharéis do Congresso...De manhas
bacharelescas estamos fartos! O que precisamos é de espada afiada.” (Suely Robles Reis de
Queiroz, em Os radicais da República, citada por SOUZA, 2001A). Curiosamente a
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expressão “bacharéis fardados” era utilizada para qualificar, no mesmo período, certos
militares de formação positivista e inclinado antes aos estudos que à ação especificamente
militar. SOUZA (2001) citando ainda Eduardo Prado (em Fastos da ditadura militar no
Brasil) para demonstrar esse ponto: “Muitos dos oficiais brasileiros são apenas bacharéis
de espada; eles prezam mais do que tudo as graduações do seu curso matemático, e o título
de bacharel ou de doutor é por eles mesmos anteposto à designação das suas patentes.”

16 BONAVIDES, Paulo & AMARAL, Roberto. Textos políticos da história do brasil.
Brasília: Senado Federal, 1996, p. 507, vol. 4, citado por SOUZA, 2001A)

17 Se há uma diminuição do poder e do prestígio dos bacharéis, também percebem-se
continuidades, pois segundo levantamento de Joseph Love (em um segmento da elite
política em perspectiva comparativa, citado por SOUZA, 2001A), o grupo de bacharéis
caiu de 80% na Primeira República para 68% sob Vargas, fato que evidencia a sobrevivência
do treinamento tradicional para a liderança política através da formação jurídica mesmo
após 1930.

Em meio às mudanças que originaram a Era Vargas, quando, nas
palavras do governante em mensagem para a Assembléia Constituinte
de 1933, “doutorismo e bacharelismo instituíram uma espécie de casta
privilegiada, única que se julga com direito ao exercício das funções
públicas, relegando, para segundo plano, a dos agricultores, industriais e
comerciantes, todos enfim que vivem do trabalho e fazem viver o país”16,
ou de um analista da época que afirmava que naquele momento ocorria
a primazia da Ciência e da técnica sobre a política, e da administração e
da economia sobre o direito e a filosofia.17

Nas décadas seguintes, o bacharel entra em declínio político, dividindo
espaços com novas elites profissionais e políticas, principalmente
engenheiros e economistas, que formaram as elites tecnocráticas
características dos períodos populista e militar.

� '��������#(��� !�����

A ascensão do bacharel, durante o Império, ao mesmo tempo em
que marca o ocaso do patriarcalismo, com seus laços informais e familiares
de dominação, também reflete a afirmação de estruturas burocratizadas,
em um panorama de transição no qual tal personagem é um elo de ligação.

Na República Velha, por sua vez, a inserção do bacharel se desloca
de político para burocrata, espelhando as possibilidades e contradições
do liberalismo brasileiro, com sua perspectiva autoritária e excludente,
justificada pela urgência do projeto de construção de uma civilização
brasileira.
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Essa incorporação do bacharel como burocrata do Estado também
teve uma importante conseqüência no terreno da prática forense,
profissionalizando o advogado, em contraponto ao diletantismo anterior,
de modo que a expertise passa progressivamente a justificar o prestígio,
mais do que o simples título acadêmico.

O afã civilizatório do projeto republicano não só incorporará o talento
dos bacharéis, mas também de outros setores profissionais capazes de
contribuírem para a construção da ordem e do progresso republicano,
em particular, os médicos e engenheiros.

No entanto, a importância dos bacharéis dentro da ordem republicana
assim como trouxe-lhes poder, prestígio e enriquecimento, marcou-os de
forma indelével como responsáveis diretos pelos sucessos e fracassos
da República Velha, de forma que as críticas ao liberalismo republicano
do período e aos bacharéis se misturavam, eclipsando os valores éticos e
civilizatórios através do jurisdicismo, do autoritarismo e da corrupção.

São as discussões sobre a veracidade ou não dessas relações entre
bacharelismo, liberalismo, republicanismo e autoritarismo na República
Velha, que mantêm acesa a polêmica sobre esses atores sociais e o
cenário da época, com suas rupturas e continuidades.
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Resumo: O objetivo da pesquisa consistiu na análise do processo  de
implantação do Conselho Nacional de Justiça e de construção dos limites
reais de seus poderes. Desenvolveu-se a pesquisa através da leitura das
37 resoluções do CNJ aprovadas até 30/07/2007, da análise das decisões
do STF na ADI 6737 e na ADC-MC 12 e do estudo dos discursos dos
principais atores envolvidos no debate sobre a reforma do Judiciário.
Observou-se inicialmente a rejeição dos magistrados ao modelo adotado
no Conselho, ao mesmo tempo em que se verificou a postura ativa dos
ministros do STF na criação de um órgão capaz de formular políticas
para o Judiciário e induzir reformas. A primeira composição do CNJ
incorporou tal função e utilizou-se amplamente da competência para emitir
atos normativos para introduzir mudanças nos Tribunais brasileiros através
de resoluções. Nas duas decisões analisadas, o STF afastou todos os
principais argumentos contra o CNJ e firmou entendimento que deu
suporte à aplicação das resoluções. A pesquisa revelou a clara adesão
dos ministros do STF ao modelo e à atuação do CNJ e a conversão da
rejeição inicial das associações de magistrados numa gradual legitimação
do Conselho como espaço de expressão das demandas das mesmas.
Sumário: 1 Introdução – 2 Emenda Constitucional n° 45 e o STF –
3 As resoluções e a definição de poderes do CNJ – 4 A vedação ao
nepotismo – 5 Nova etapa da delimitação de poderes do CNJ –
6 Conclusão.
Palavras-chave: Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Supremo Tribunal
Federal (STF). Reforma do Judiciário. Controle Externo do Judiciário.
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O presente trabalho analisou o processo de definição dos limites da
atuação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) através da investigação
sobre seus atos normativos e sobre as posições do Supremo Tribunal
Federal (STF) acerca da abrangência dos poderes conferidos pela
Constituição ao Conselho. Mereceram estudo detalhado os julgamentos
da ação direta de inconstitucionalidade (Adin) n° 3367 e da medida
cautelar pedida na ação declaratória de constitucionalidade (ADC)
n° 12, ambas movidas pela Associação dos Magistrados do Brasil (AMB).
Ao mesmo tempo, foram analisadas e classificadas as 37 resoluções
elaboradas pelo CNJ desde sua implantação em junho de 2005 até julho
de 2007. Os dados coletados compõem uma pesquisa mais ampla ainda
em andamento, o que inclui o estudo sobre os demais atos do CNJ e seus
relatórios.

A criação do Conselho Nacional de Justiça dominou grande parte do
debate em torno da reforma do Judiciário. Depositou-se sobre este
Conselho a grande tarefa de fiscalizar, controlar e reformar práticas da
magistratura, bem como de seus serviços auxiliares, além de formular
políticas para o Judiciário brasileiro. O conjunto de atribuições e poderes
conferidos ao CNJ não poderiam deixar de acarretar ampla polêmica
em todas as fases de sua concepção, aprovação e implantação.

Ao longo dos últimos séculos, boa parte do esforço de afirmação da
independência judicial envolveu a tentativa de restringir a interferência
dos demais Poderes sobre a magistratura, a elaboração de ideologias
corporativas calcadas no afastamento da política e a busca do
autogoverno do Judiciário. Em parte, a conquista de uma relativa
independência exigia, segundo Marcello Cerqueira (1995), o esforço do
Judiciário para se isolar das ingerências externas e reforçar os
instrumentos que lhe permitissem se governar.

Não obstante, o fortalecimento do Judiciário calcado em tais premissas
pôs em evidência nas democracias contemporâneas um sistema incapaz
de oferecer respostas às demandas sociais, produziu processos internos
pouco transparentes e revelou-se ineficiente na responsabilização de seus
próprios agentes por desvios e ilícitos (CAPPELLETTI, 1989).
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A redemocratização brasileira e as mudanças institucionais trazidas
pela nova ordem constitucional abriram espaço para situar os debates
em torno do Judiciário em outro patamar. A Constituição de 1988 permitiu
a consagração de praticamente todos os projetos históricos da magistratura
nacional destinados a fortalecer sua independência, sua diferenciação
fundada no conhecimento técnico e o distanciamento formal da política
(KOERNER, 2002). Ao mesmo tempo, inegavelmente, o Judiciário
conquistou nova posição dentro dos processos políticos, com destaque
para o Supremo Tribunal Federal (STF).

A reforma do Judiciário projetada através da Emenda Constitucional
n° 45 de 2004 (EC45) consiste tão somente no ponto culminante de um
processo que se ampliou a partir dos debates constituintes em 1987.
Se dentro da Assembléia Constituinte, aparentemente, prevaleceram as
preocupações com a garantia da independência do Judiciário em face da
tradição autoritária brasileira, as discussões nos anos subseqüentes
colocaram a independência num plano secundário. Ganhou relevo a
necessidade de introduzir mudanças nas práticas internas do Judiciário,
tendo em vista a percepção bastante difundida de crise e de ineficiência
do sistema de justiça como um todo.

Não se pode atribuir o projeto de reforma do Judiciário a uma única
orientação. Em torno dela girou um amplo conjunto de expectativas, como
a maior democratização dos Tribunais, a racionalização das práticas
administrativas, a uniformização e a simplificação dos julgamentos, a
redução de custos para a economia, a ampliação do acesso à Justiça, a
eficácia dos direitos fundamentais, entre outras demandas. Os dissensos,
as prioridades da agenda política do Executivo e o desgaste necessário à
aprovação das propostas de emenda à Constituição (PEC) levaram a
reforma a avançar muito pouco em mais de uma década.

A lenta marcha do processo de aprovação das propostas no Congresso
somente se acelerou com a incorporação do projeto de reforma como
uma das prioridades do Executivo Federal em 2003. A importância do
tema pode ser vista pela criação de uma secretaria do Ministério da
Justiça dedicada à reforma do Judiciário e a atuação das lideranças do
governo no Congresso e de sua bancada na aprovação da EC45.
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Em 15 de dezembro de 2004, os presidentes da República, da Câmara
dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal
assinaram o Pacto de Estado em favor de um Judiciário mais Rápido
e Republicano (BRASIL, STF, online). O documento atribui a aprovação
da EC45 à ação concertada entre os três Poderes, enfatiza a relevância
da instalação do CNJ e estabelece diretrizes para ampliar o acesso à
justiça e tornar a prestação jurisdicional mais célere.

O ato político simbólico pareceu intencionalmente elaborado para
descaracterizar a reforma como um projeto específico de qualquer dos
poderes ou grupos e definir a agenda dos desdobramentos da reforma.
Ao mesmo tempo, a gradual mudança na composição do STF ocorrida
desde 1988 assegurou maior receptividade no Tribunal às principais
iniciativas, com especial destaque para o CNJ e a súmula vinculante.

A criação do Conselho representou um dos pontos em torno do qual
se produziram as maiores tensões. Os magistrados organizados em
associações encenaram um articulado e combativo lobby no Congresso
Nacional contra a proposta. A idéia original de uma espécie de órgão de
controle externo responsável pela fiscalização da conduta dos juízes e
das práticas administrativas dos tribunais precisou de sucessivas
adaptações e ampla negociação com os próprios membros do Judiciário
antes da aprovação.

As críticas concentravam-se sobre a posição do Conselho dentro da
estrutura do Judiciário, sobre a presença de membros de fora do Poder
na sua composição e sobre as competências para fiscalizar a conduta
dos juízes e os atos administrativos dos Tribunais. A postura dos
magistrados não surpreendeu. Ernani Carvalho (2006), em estudo sobre
a implantação dos Conselhos da Magistratura na Itália, Espanha e
Portugal, observou a marcante resistência dos juízes à sua implantação
nestes países. Em sentido semelhante, Cappelletti (1989) ressaltou que
na experiência internacional os juízes tendem a resistir, juntamente com
suas entidades representativas, às tentativas de introduzir sistemas de
controles ou responsabilização pelos atos dos magistrados.

Apesar da rejeição dos magistrados brasileiros a um órgão composto
também com membros externos ao Judiciário, os sucessivos relatórios
elaborados nas comissões do Congresso variaram de um grau de
exterioridade de 13% (2 membros externos) até chegar a um grau de
40% (6 membros externos) (CARVALHO, 2006).
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Observe-se que prevaleceu no texto final da EC45 a composição
mista, de maneira semelhante aos Conselhos Europeus (CARVALHO,
2006; CERQUEIRA, 1995). A abertura aos leigos permitiu, assim, uma
atuação menos marcada pelo autogoverno corporativo e a maior
permeabilidade às críticas sobre a atuação do Judiciário, o que, em grande
medida, pôde reforçar seu papel como instrumento de expressão da
democracia.

O caráter democratizador, todavia, sofre restrições, em especial pelos
limites impostos pela lógica própria do campo jurídico, pelo fechamento
corporativo e pela ideologia do positivismo kelseniano arraigada em toda
a magistratura. Some-se a isso, o processo ainda pouco transparente de
escolha e indicação dos conselheiros. Seu perfil e os compromissos que
levaram à sua escolha, nem de longe se encontram submetidos ao debate
público a ponto de permitir afiançar o seu empenho na expansão de
valores democráticos e republicanos dentro do Judiciário.

Em síntese, coube ao CNJ a competência para: zelar pela autonomia
do Poder Judiciário e pelo cumprimento do estatuto da magistratura,
podendo expedir atos regulamentares, no âmbito da sua competência, ou
recomendar providências; zelar pela aplicação dos princípios da
administração pública na esfera do Judiciário, podendo desconstituir e
rever atos administrativos dos tribunais; receber e conhecer das
reclamações contra membros do Poder Judiciário; rever processos
disciplinares contra magistrados; elaborar relatórios e propor medidas,
entre outras atribuições (art. 103-B, §4º, CF88).

Com a definição final pelo Congresso Nacional da composição e das
atribuições do Conselho, os embates deslocaram-se para o STF.
Os amplos poderes conferidos ao CNJ e a competência atribuída ao
Supremo para controlar os atos do Conselho lançaram as sementes de
um intenso confronto judicial sobre a constitucionalidade da EC45. Restou
ao STF a responsabilidade pelo destino do CNJ, bem como de todo o
modelo projetado para a reforma do Judiciário.
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Ao término da tramitação da proposta de emenda constitucional de
reforma do Judiciário (EC45), antes mesmo de sua promulgação em 30
de dezembro de 2004, a AMB protocolou, em 9/12/2004, a Adin nº 3367
contra a EC45. A aparente falha processual de contestar uma norma
antes de sua entrada em vigor evidenciou o intento político de manter a
primazia na representação da magistratura e adiantar-se às possíveis
contestações semelhantes oriundas de outros atores. Por outro lado, a
associação reconhecia no STF um ambiente bastante propício à recepção
de suas demandas, em particular num tema tão importante para todo o
Judiciário.

Pedia-se, então, a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos
que criaram o CNJ alegando vícios formais no processo de tramitação
da EC45 e afronta aos princípios federativo e da separação de poderes.
Em resumo, a AMB considerava inaceitável que o Judiciário figurasse
como o único Poder submetido ao controle de um organismo composto
de pessoas oriundas de fora dos seus quadros. Gerar-se-ia, assim, um
desequilíbrio entre os poderes, em prejuízo da independência dos
magistrados e da autonomia do Judiciário. Por outro lado, a capacidade
do CNJ para atuar sobre a Justiça estadual ofenderia as regras do pacto
federativo, num avanço sobre as competências dos entes federados.

Não obstante todos esses argumentos, o acompanhamento das
posições públicas dos magistrados no curso dos debates no Congresso
revela que o ponto central da resistência ao CNJ nascia da presença de
membros externos ao Judiciário e da gama de competências enfeixada
no texto da emenda. Transparecia o temor da submissão de toda a
magistratura a um órgão federal e centralizado, cuja composição rotativa
e o modo de atuação permanecia uma incógnita.

A importância dada pelo STF à implementação do Conselho
evidenciou-se na velocidade do julgamento de mérito. Em 13/04/2005,
pouco mais de quatro meses após o ingresso da ação, o Tribunal
reuniu-se e julgou definitivamente a constitucionalidade da matéria.
O tempo do julgamento destoou do padrão de tratamento dado pelo
Supremo às questões polêmicas.
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Segundo Ariosto Teixeira (2001), os dados sobre os julgamentos no
STF demonstram uma tendência dos ministros a pronunciar-se por meio
de liminares e permitir o prolongamento dos efeitos destas decisões que
deveriam ser provisórias. A maioria das Adins nem sequer alcança
julgamento de mérito e se encerra por questões processuais.

No julgamento da constitucionalidade da EC45, apenas o ministro Marco
Aurélio Melo se manifestou pelo afastamento total da emenda. Os ministros
Sepúlveda Pertence, Ellen Gracie e Carlos Velloso pronunciaram-se pela
inconstitucionalidade de dispositivos isolados, aceitando o conjunto das
mudanças.

Merecem destaque os votos do então presidente do STF, ministro Nelson
Jobim, reconhecidamente um ativo defensor do CNJ nos debates sobre a
reforma do Judiciário, e do ministro Marco Aurélio Mello, único voto
frontalmente divergente no julgamento da Adin.

A trajetória política de Nelson Jobim antes da chegada ao Supremo
permitiu participar das discussões sobre o CNJ desde a Assembléia
Constituinte em 1987 até a aprovação da EC45 em 2004, ocupando posições
de destaque no Congresso Nacional, no Executivo e no Judiciário. Sua opinião
favorável ao modelo e aos objetivos adotados na organização do CNJ pode
ser encontrada em diversas manifestações públicas sobre o tema2.

O texto do voto de Nelson Jobim passa ao largo de qualquer
argumentação jurídica e se constrói na forma de um coerente discurso
político em defesa do órgão capaz de formular, segundo suas próprias
palavras, uma política nacional para o Judiciário e induzir mudanças
destinadas a aprimorar a prestação jurisdicional aos cidadãos. Suas posições
mostram-se paradigmáticas, pois despem os argumentos, idéias e projetos
em debate no julgamento da linguagem e da lógica própria dos juristas.

2 Cf. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, mostrou-se animado sobre as
chances de aprovação da reforma do Judiciário em vários contatos que teve com executivos
de negócios, advogados, acadêmicos e juízes na visita de três dias a Washington, encerrada
ontem com almoço na Suprema Corte, no qual ele foi homenageado pela presença de quatro
dos nove juízes do tribunal máximo dos EUA – Sandra Day O’Connor, Anthony Kennedy,
David Souter e Stephen Breyer. [...] ‘A reforma do Judiciário deixou de ser assunto de juízes,
promotores e advogados e passou a ser uma demanda da sociedade’, disse o ministro. [...]
O papel de Jobim na defesa da reforma do Judiciário e os avanços alcançados foram aplaudidos
por Peter J. Messitte, juiz federal de Maryland”(SOTERO, online).
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Em sentido oposto, surge o voto do ministro Marco Aurélio (BRASIL,
STF, online). Sua manifestação ecoa o conjunto de argumentos trazidos
enfaticamente pela AMB. Ao mesmo tempo em que aceita a alegação de
violação aos princípios federativo e da separação de poderes, traz a baila a
posição anterior do STF sobre a criação dos Conselhos de Justiça estaduais.
De fato, no julgamento da Adin n° 98-MT, o STF entendeu em 1997 que o
dispositivo da Constituição do Estado do Mato Grosso que criava um
Conselho de Justiça composto também por membros externos ao Judiciário
violava o princípio da separação de poderes. Sob o mesmo entendimento,
o Tribunal julgou a Adin n° 135-PB e a AdinMC n°137-PA, referentes às
normas presentes nas constituições da Paraíba e do Pará.

A mudança de orientação no caso da EC45 poderia ser explicada,
em tese, pela diferença jurídica das duas situações, tendo em vista se
tratar de uma emenda à Constituição Federal e de uma instituição
organizada de maneira diferente do referido Conselho de Justiça Estadual.
Todavia, observa-se a evidente distância de contexto e de objetivos que
por si só levam a refletir sobre a percepção dos ministros do Supremo
acerca da importância do CNJ e sobre a participação dos mesmos nos
debates que levaram à atual forma do Conselho.

Não se deve esquecer ademais, a alteração da composição do quadro
de ministros, com a renovação quase completa em relação aos
julgamentos proferidos sobre os Conselhos de Justiça estaduais. A votação
sobre a EC45 envolveu oito ministros indicados durante os governos de
Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Dos quatro
votos divergentes, somente a ministra Ellen Gracie foi nomeada durante
o mandato de Fernando Henrique Cardoso.

O resultado da votação da Adin n° 3367 e a argumentação encontrada
no conjunto dos votos favoráveis revela a forte convicção dos magistrados
sobre a importância do CNJ e a adesão explícita aos objetivos propostos
para a reforma, especialmente quanto à necessidade de um órgão dotado
de poderes para atuar de maneira centralizada na definição de políticas
para o Judiciário e no controle administrativo das práticas do conjunto
dos tribunais brasileiros. Esta posição pode ser percebida no voto do
relator, ministro Cezar Peluso (BRASIL, STF, online):
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A bem da verdade, mais que encargo de controle, o Conselho
recebeu aí uma alta função política de aprimoramento do
autogoverno do Judiciário, cujas estruturas burocráticas dispersas
inviabilizam o esboço de uma estratégia político-institucional de
âmbito nacional. São antigos os anseios da sociedade pela
instituição de um órgão superior, capaz de formular diagnósticos,
tecer críticas construtivas e elaborar programas que, nos limites
de suas responsabilidades constitucionais, dêem respostas
dinâmicas e eficazes aos múltiplos problemas comuns em que se
desdobra a crise do Poder.

As decisões seguintes acerca das iniciativas do CNJ seguiram de
maneira consistente à postura adotada pela maioria dos ministros do STF
no julgamento da Adin nº 3367. A Corte rechaçou sistematicamente a
grande maioria dos questionamentos trazidos contra as decisões do
Conselho de modo a assegurar-lhe um rol de poderes relativamente amplo
e a possibilidade de intervir sobre os atos administrativos de todos os
Tribunais brasileiros.
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À instalação do CNJ, sucedeu-se um intenso debate interno para sua
organização e definição das normas básicas para o seu funcionamento.
Contudo o mais importante debate ocorreu em torno do exercício das
suas competências constitucionais. O desenvolvimento concreto das
responsabilidades e poderes do Conselho nos seus primeiros meses
mostrou-se crucial diante das enormes dúvidas sobre os limites reais
destes poderes, sobre como se comportaria a composição inicial de
conselheiros e sobre a resposta do STF em face dos inevitáveis
questionamentos.

A leitura das primeiras atas do CNJ, não obstante seu caráter sintético,
revela a controvérsia sobre como deveria ocorrer a atuação do CNJ, sua
relação institucional com os demais órgãos do Judiciário, além da polêmica
político-jurídica sobre a capacidade de converter suas iniciativas e projetos
em normas abstratas de cumprimento obrigatório pelos tribunais e juízes.
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O momento da definição aconteceu então com o retorno à cena das
associações de magistrados. A postura incisiva3 destas organizações ao
longo da discussão sobre a reforma do Judiciário resultou em diversas
mudanças no texto da EC45, porém não evitaram a derrota no Congresso
e no STF quanto à composição final do Conselho. As críticas e temores
em relação à atuação do CNJ não foram totalmente abandonados,
entretanto descobriu-se rapidamente o órgão como espaço para expressão
das suas demandas.

O caso paradigmático para a compreensão da postura das
associações e para a definição dos poderes do CNJ nasceu do pedido de
providência n° 08/2005, protocolado pela AMB. Na sessão de julgamento
do pedido coube aos presidentes da AMB e da Associação dos Juízes
Federais do Brasil (AJUFE) apresentar sustentação oral em defesa do
voto aberto e fundamentado nos Tribunais para a definição da promoção
por merecimento dos magistrados. O pleito amparava-se na disposição
do art. 93 da Constituição de 1988 que determina que as decisões dos
Tribunais devem ocorrer de forma pública e fundamentada.

Não se verificou grande divergência quanto ao mérito da
argumentação, todavia sobressaiu o questionamento se a medida deveria
gerar uma recomendação ou uma resolução. Decidiu-se, então, em 30
de agosto de 2005, com apenas um voto dissonante, pela elaboração de
uma resolução determinando a votação nominal, aberta e fundamentada,
em sessão pública para as promoções por merecimento.

Dentre as opções possíveis, o CNJ optou pela via com maior potencial
de intervenção sobre a rotina do Judiciário e assumiu o risco de encontrar
enorme contestação à sua pretensão. A resolução adotada caracterizou-se
como verdadeira norma primária, com posição hierárquica e efeitos muito
semelhantes a uma lei ordinária elaborada pelo Congresso Nacional3.
Encurtou-se o caminho para regulamentar e pôr em prática as disposições
trazidas pela EC45, na medida em que se atribuiu o cumprimento
obrigatório das resoluções pelos tribunais.

3 Cf. Risco à independência: AMB rechaça instalação do Conselho Nacional de Justiça
(CONJUR, online).

4 A natureza jurídica das resoluções do CNJ ainda aguarda tratamento adequado pela teoria
do Direito. As decisões do STF sobre o tema consagram seu caráter normativo, mas não
eliminaram a ambigüidade destas normas.
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Nasceu, assim, a resolução de n° 6, editada em 13 de setembro de
2005. Sua aplicação introduziu enorme mudança nos procedimentos para
a promoção dos magistrados por merecimento. Ao estabelecer, em
consonância com a Constituição Federal de 1988, critérios e formas públicas
e objetivas de aferição do merecimento, reduziu o poder dos tribunais sobre
a progressão na carreira dos juízes. Historicamente, o critério de
merecimento sempre foi utilizado como via rápida de ascensão de
magistrados por meio de compromissos pessoais e familiares e de
favorecimento, sobretudo no âmbito estadual.

A introdução de critérios objetivos de pontuação para aferição do
merecimento valorizou os magistrados com maior produção profissional e
dedicação à formação e atualização continuada. Entregou-se ao juiz o
poder de galgar por si próprio a escala de mérito, reduzindo-se a necessidade
de construir relações privilegiadas dentro da corporação. De fato, a
resolução n° 6/2005 pode gerar efeitos enormes sobre a independência da
magistratura, tendo em vista atuar exatamente sobre um dos aspectos
mais sensíveis para o controle interno do Judiciário, que é a carreira.
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A vedação ao nepotismo no âmbito do Judiciário, nasceu da
provocação da Associação Nacional de Magistrados Trabalhistas
(Anamatra). Em deliberação acerca dos procedimentos de controle
administrativo 15/2005 e 18/2005, o CNJ discutiu a vedação ao nepotismo,
tendo como pano de fundo a redação do artigo 10 da lei 9.421/96
(atualmente revogada pela lei 11.416/2006)5 e a resolução n° 388/1997
do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Apesar da proibição expressa
ao nepotismo no âmbito do Poder Judiciário da União, o TST autorizava
a manutenção de familiares de magistrados em seus respectivos cargos,
desde que nomeados antes da edição da lei.

5 Lei 11.416/2006. Art. 6º. No âmbito da jurisdição de cada tribunal ou juízo é vedada a
nomeação ou designação, para os cargos em comissão e funções comissionadas, de cônjuge,
companheiro, parente ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive,
dos respectivos membros ou juízes vinculados, salvo a de ocupante de cargo de provimento
efetivo das Carreiras do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário, caso em que a vedação é
restrita à nomeação ou designação para servir perante o magistrado determinante da
incompatibilidade.
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A Anamatra pretendia a revogação da resolução do TST e a
exoneração de todos os parentes de magistrados ocupantes de cargos
comissionados na Justiça do Trabalho (INFOJUS, online). Intensos
debates sobre o tema ocorreram no CNJ, conforme se infere da leitura
da ata da 6ª sessão ordinária, de 27 de Setembro de 2005 (BRASIL,
CNJ, online). Ao final, prevaleceu o pedido da Anamatra. Não somente
se decidiu pela desconstituição da resolução do TST, como se editou, em
18 de outubro de 2005, a resolução n° 7 regulamentando a matéria e
vedando o nepotismo em todo o Judiciário brasileiro.

Dois aspectos sobrelevam-se em torno desta decisão: a afirmação
do CNJ como uma caixa de ressonância para as demandas dos
magistrados através das suas associações e a consolidação de um
entendimento interno sobre o poder regulamentar e jurisdicional do
Conselho. Quanto ao primeiro aspecto as decisões acabaram por produzir
uma maior legitimidade do órgão perante a magistratura de primeiro grau,
bem como perante a opinião pública. Em apenas poucos meses, dois
temas tão polêmicos e importantes para os juízes receberam respostas
rápidas e, em grande medida, ousadas.

Quanto ao segundo aspecto, nota-se o delineamento dos poderes
reais do CNJ, em particular quanto à possibilidade de regulamentar
amplamente matérias previstas na Constituição Federal. O dissenso
interno dos conselheiros, resultando numa decisão com quatro votos
divergentes, revela uma polêmica que inevitavelmente chegaria ao STF.

O embate jurídico sobre a extensão do poder regulamentar do CNJ
atribuído pela EC45 mostrou-se determinante para a eficácia do órgão
como planejador e executor de políticas para o Judiciário. A maior ou
menor extensão do poder regulamentar definiria a capacidade de
autonomamente por em prática as medidas decididas pelo Conselho,
amparada exclusivamente por princípios constitucionais de conteúdo
aberto.

Estranhamente não se instalou grande polêmica judicial sobre o tema
quando da edição da resolução n° 6/2005. Somente com a resolução
contra o nepotismo acirraram-se os ânimos, especialmente entre os
desembargadores estaduais.

�
����	������	�������	'������



��

DIÁLOGO JURÍDICO

A contestação da resolução n° 7/2005 rapidamente chegou ao STF,
ao mesmo tempo em que um enorme número de ações em todo o país
alcançava os diversos tribunais. Como estratégia jurídica para manter os
cargos, os prejudicados pela decisão do CNJ recorriam às instâncias
inferiores e obtinham decisões liminares favoráveis, numa situação
extremamente questionável, por si tratarem de litígios envolvendo
familiares de magistrados.

A circunstância levou os presidentes de tribunais estaduais a se
manifestarem publicamente contra a decisão do CNJ, trazendo
argumentos para a preservação da possibilidade de manter seus familiares
nos cargos de confiança. O maior efeito recaía sobre a Justiça estadual,
não submetida à regulação da vedação federal ao nepotismo. A todo
custo buscavam-se saídas jurídicas e políticas para a manutenção dos
familiares nos cargos comissionados.6

Em reunião do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça,
realizada em novembro de 2005, elaborou-se a Carta de São Luís.
O documento utilizou uma linguagem moderada para atacar a proibição
emitida pelo CNJ e fundamentava-se em dois argumentos centrais: as
medidas contra o nepotismo deveriam abranger os três poderes e o
Conselho não teria competência constitucional para regulamentar uma
matéria deferida exclusivamente à lei orgânica da magistratura (MATO
GROSSO DO SUL, TJ, online).

A manifestação mais forte veio do Colégio de Corregedores-Gerais
dos Estados. Reunidos em Maceió, em novembro de 2005, os
desembargadores elaboram carta atacando duramente o CNJ e suas
resoluções, além de pregar a resistência ao seu cumprimento. Para os
corregedores, o Conselho usurpava funções do Legislativo, cerceava o
autogoveno dos tribunais e transformava-se em órgão típico de um regime
de exceção, com clara violação ao princípio democrático e aos direitos
fundamentais (CONJUR, online).

Em meio ao embate jurídico, a AMB protocolou, em fevereiro de
2006, pedido de medida cautelar em ação declaratória de
constitucionalidade (ADC-MC n°12) com o intuito de provocar uma

6 O fim do nepotismo acarretava enorme impacto sobre a vida de muitos magistrados.
A saída dos cargos comissionados afetaria diretamente a renda de toda a família, de modo
muito rápido e até então inimaginável para muitos.
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manifestação do STF que produzisse efeitos imediatos sobre todos os tribunais
brasileiros. A ação pedia a declaração da constitucionalidade da resolução
n° 7/2005 do CNJ e a suspensão por liminar dos efeitos das decisões judiciais
proferidas nos estados que negavam validade à determinação do Conselho.
A associação reassumiu mais uma vez seu protagonismo, após assistir a
iniciativa bem sucedida da Anamatra no ataque ao nepotismo. Em
manifestação pública, a AMB (online) considerou o fim do nepotismo uma
luta histórica da associação e um desejo dos juízes.

O protocolo da ação ocorreu em 02 de fevereiro de 2006 e em 16 de
setembro de 2007 encontrava-se em plenário no STF para julgamento da
medida cautelar. Na análise do pedido pela AMB, o relator, ministro Carlos
Britto, desenvolveu argumentação amplamente favorável ao poder
regulamentar do CNJ. A vedação ao nepotismo, expressa na resolução
n° 7/2005, representaria, segundo o relator, mera regulamentação dos princípios
contidos de Constituição Federal, ou seja, já deveriam ser aplicados em todas
as esferas da administração, independentemente da norma emitida pelo
Conselho, além de se encontrarem expressamente amparadas pelas
competências atribuídas no art. 103-B.

O único voto divergente adveio do ministro Marco Aurélio, em
consonância com suas posições defendidas anteriormente no julgamento da
Adin n° 3367. A convergência dos ministros em torno da possibilidade de
aplicação imediata pelo CNJ dos dispositivos constitucionais,
independentemente da existência de lei regulamentadora, revela uma postura
tendente a essegurar amplos poderes ao Conselho e a confiança pessoal dos
ministros na importância do órgão para a transformação do Judiciário brasileiro.

Os debates e os votos dos magistrados demonstraram reiteradamente
não se tratar apenas de uma simples discussão jurídica sobre a adequada
interpretação do texto constitucional, mas um embate de fundo político sobre
a necessidade de dotar o CNJ dos poderes compatíveis com a tarefa de
grandes proporções sob sua batuta.

O tribunal concedeu, assim, liminar com efeito vinculante para todos os
magistrados brasileiros, determinando a suspensão do julgamento dos
processos que tivessem como objeto o questionamento da constitucionalidade
da resolução n° 7/2005 do CNJ. Impediu-se, desta forma, que os juízes e
tribunais estaduais obstaculizassem a aplicação imediata da vedação ao
nepotismo e adiassem a exoneração dos familiares de seus cargos no
Judiciário.
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Até julho de 2007, mantinham-se os efeitos da liminar e não havia
perspectiva de julgamento, em médio prazo, do mérito da ADC. Com a
demora, os efeitos da resolução consolidam-se e acarretam a acomodação
das tensões geradas pela vedação. Não se afasta, todavia, a possibilidade
da nomeação cruzada de familiares entre os membros de poderes diferentes.

A efetivação integral da vedação ao nepotismo dependerá de como
o STF julgará definitivamente a constitucionalidade da resolução
n° 7/2005 e como os desdobramentos desta decisão chegarão aos demais
Poderes. O entendimento formulado pelo Tribunal sobre o tema pode
abrir espaço para uma série de medidas judiciais destinadas a estender
os efeitos da vedação do nepotismo para o Executivo e o Legislativo,
especialmente pela intervenção do Ministério Público. Ao considerar que
o nepotismo já se encontra vedado pela aplicação dos princípios
constitucionais da administração pública (legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência), o STF oferece um argumento
favorável à imediata aplicação das mesmas restrições em todas as
instituições do Estado.

� /�1�����.�������������#$�����.����������'/0

A decisão sobre a resolução n° 7/2005 marcou o término da primeira
fase de definição dos poderes do CNJ. Neste primeiro momento,
verificou-se uma evidente inclinação da maioria dos membros do STF na
conformação de um rol de poderes mais amplo, capaz de dotar o Conselho
dos instrumentos necessários à realização de sua tarefa de formulador
de políticas e de indutor de reformas no Judiciário.

Na realidade, as decisões do Supremo dificilmente fugiriam a tal
perspectiva, pois se evidencia na construção do modelo de Conselho
adotado na EC45 uma ativa participação dos ministros da corte. A fórmula
aplicada ao CNJ embute uma concepção de racionalização administrativa
e fomento das mudanças no Judiciário, consistente com as preocupações
sempre presentes no discurso dos membros dos tribunais superiores
acerca das idiossincrasias nos diversos tribunais e da magistratura
brasileira.
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A superação parcial das discussões sobre o poder regulamentar
conferido ao CNJ e sobre a constitucionalidade da EC45 transferiu as
investidas contra as atividades do Conselho para uma contestação
fragmentária e pulverizada. Iniciou-se uma rotina de questionamentos
sobre os controles administrativos, as medidas disciplinares e a aplicação
das determinações do Conselho.

Nesta nova fase, encontra-se também um processo de definição dos
limites do poder atribuído ao CNJ, contudo tal delimitação possui outra
natureza. Enquanto no primeiro momento, poucas e relevantes ações
concentravam os temas nucleares para a sobrevida do Conselho, no
segundo momento, um grande número de ações parece destinada a testar
a extensão da capacidade do órgão de interferir sobre assuntos pontuais
e difusos na rotina administrativa dos tribunais.

Um dos aspectos suscitados consiste na separação entre o controle
administrativo realizado pelo CNJ e a impossibilidade de ingerência sobre
a função jurisdicional dos magistrados. Outro aspecto, diz respeito à
preservação do autogoverno dos tribunais e da autonomia do Poder
Judiciário dos Estados para definir o seu funcionamento interno. Em meio
aos múltiplos questionamentos, o STF vem acomodando a atuação do
Conselho na esfera do controle administrativo e ao mesmo tempo reduz
uma parcela do ímpeto dos conselheiros na intervenção sobre o Judiciário
Estadual.
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Ao todo, o CNJ produziu 37 resoluções até julho de 2007. As temáticas
abordadas seguem cinco linhas distintas: regulação da carreira e da
atuação dos magistrados; funcionamento e administração da justiça;
planejamento, racionalização e produção de informação sobre o conjunto
do Judiciário; sistema penitenciário e aplicação das penas; funcionamento
interno do Conselho. Entre todos os temas normatizados pelo CNJ,
verifica-se uma grande ênfase na carreira dos magistrados e na
administração da justiça, somando um total de 27 resoluções dedicadas a
estes assuntos.
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O foco das resoluções expressa a incorporação pelo Conselho de
sua tarefa de planejador de políticas para o Judiciário e de executor das
diretrizes estabelecidas no Pacto de Estado em favor de um Judiciário
mais Rápido e Republicano. Esta postura revela uma posição
centralizadora em que a reforma do sistema de justiça do país nasce da
força indutora do Conselho e do STF. A velocidade e o potencial
transformador esconde, entretanto, o risco de uma maior hierarquização
no já profundamente hierarquizado Judiciário brasileiro, além de abrigar
uma semente autoritária que dependerá sobremaneira das posições do
STF e do quadro de conselheiros para prosperar.

Por outro lado, a força normativa das resoluções do CNJ e o suporte
do STF asseguraram a possibilidade de introduzir mecanismos capazes
de ampliar o conhecimento sobre o funcionamento do Judiciário, ordenar
a produção de informação destinada a planejar a atuação da justiça e
romper com práticas administrativas arcaicas e clientelistas. Em conjunto,
os primeiros dois anos do Conselho revelaram um empenho em acelerar
os processos de transformação interna, com inserções profundas sobre
a rotina administrativa dos tribunais.

Resta aguardar pelos desdobramentos e pela continuidade da ação
do Conselho e pelo aprofundamento da mudança, de modo a alcançar
camadas mais profundas e ainda distantes de uma verdadeira
transformação, como o recrutamento e a formação da magistratura
nacional, e modificar a inserção do Judiciário na dinâmica política
brasileira.
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Resumo: O presente trabalho analisa brevemente o desenvolvimento
do direito internacional dos direitos humanos como ramo independente
do direito internacional público apontando suas principais características.
Define o direito internacional dos direitos humanos a partir de uma
perspectiva divergente da idéia clássica de direito internacional
principalmente após a Segunda Guerra Mundial, com o surgimento e
desenvolvimento de sistemas normativos de proteção dos direitos humanos
que consagraram inúmeros mecanismos de proteção dos mesmos. Por
fim, analisa criticamente a responsabilidade internacional dos Estados
em promover e garantir efetivamente os direitos humanos.
Sumário: 1 Introdução e antecedentes históricos – 2 Características
dos direitos humanos – 3 Os sistemas normativos internacionais –
4 Conclusões.
Palavras-chave: Direito internacional dos direitos humanos. Conceito
de direitos humanos. Sistemas normativos internacionais.
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Observando-se a evolução do direito internacional público nas últimas
décadas, percebemos a aceleração do fenômeno da internacionalização
de matérias como meio-ambiente, desenvolvimento sustentável,
autodeterminação dos povos e dos direitos humanos, em geral.

O fluxo dos assuntos, originalmente tidos como privativos do Estado,
transpostos ao domínio internacional, incrementou-se grandemente.
O reconhecimento da existência ou da supremacia de normas
inderrogáveis de direito internacional, imponíveis aos Estados, contribuiu
significativamente para erodir o princípio do voluntarismo.

1 Professora de direito internacional da Unifor e Farias Brito e de Direitos Humanos e
Fundamentais da Faculdade Christus. Doutora em direito internacional e integração
econômica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj); Mestra em Direito
Constitucional e Teoria do Estado pela PUC-RIO.
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Contudo, somente a partir da Segunda Guerra Mundial vem sendo
instaurado progressivamente o sistema internacional de proteção aos
direitos humanos.2 Importante destacar o conceito de Richard B. Bilder,
citado por Flávia Piovesan:

O movimento do direito internacional dos direitos humanos é
baseado na concepção de que toda nação tem a obrigação de
respeitar os direitos humanos de seus cidadãos e de que todas as
nações e a comunidade internacional têm o direito e a
responsabilidade de protestar, se um Estado não cumprir suas
obrigações. O direito internacional dos direitos humanos consiste
em um sistema de normas internacionais, procedimentos e
instituições desenvolvidas para implementar esta concepção e
promover o respeito aos direitos humanos em todos os países, no
âmbito mundial. [...] Embora a idéia de que seres humanos têm
direitos e liberdade fundamentais que lhes são inerentes tenha há
muito tempo surgido no pensamento humano, a concepção de
que direitos humanos são objetos próprios de uma regulação
internacional, por sua vez, é bastante recente. [...] Muitos dos
direitos que hoje constam do ‘direito internacional dos direitos
humanos’ surgiram apenas em 1945, quando, as implicações do
holocausto e de outras violações de direitos humanos cometidas
pelo nazismo, as nações do mundo decidiram que a promoção dos
direitos humanos e liberdade fundamentais deve ser um dos
principais propósitos da Organização das Nações Unidas.3

Seu desenvolvimento histórico rompe com numerosas concepções
tradicionais de direito internacional.4 Afirma, a propósito, Celso Mello

2 Como bem sintetiza Flávia Piovesan: “no momento em que os seres humanos se tornam
supérfluos e descartáveis, no momento em que vige a lógica da destruição, em que cruelmente
se abole o valor da pessoa humana, torna-se necessária a reconstrução dos direitos humanos,
como paradigma ético capaz de restaurar a lógica do razoável” PIOVESAN, Flávia.
Direitos humanos e o direito internacional. 3. ed. São Paulo: Max Limonad, 1997.

3 BILDER, Richard B. An overview of international human rights law. In: HURST, Hannum
(editor). Guide to internatioal human rights pratice.2. ed. Philadelphia: University of
Pennsylvanis, 1992. p. 3-5 apud PIOVESAN, Flávia. A constituição brasileira de 1988 e
os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. In: MARCÍLIO, Maria
Luiza; PUSSOLI, Lafaiete (Coord.). Cultura dos direitos humanos. São Paulo: LTR, 1998.

 4 “Os direitos humanos têm caráter peculiar no direito e nas relações internacionais por
várias razões. Em primeiro lugar porque têm como sujeitos não os Estados, mas sim, no
dizer de Norberto Bobbio, o homem e a mulher na qualidade de ‘cidadãos do mundo’. Em
segundo porque, pelo menos à primeira vista, a interação dos Governos nesta área não
visa a proteger interesses próprios. Em terceiro, e indubitavelmente, porque o tratamento
internacional da matéria modifica a noção habitual de soberania.” LINDGREN, José
Augusto Alves. Direitos humanos como tema global. São Paulo: Perspectiva; Brasília:
Fundação Alexandre Gusmão, 1994.
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que: “O direito internacional dos direitos humanos pode ser definido como
o conjunto de normas que estabelece os direitos que os seres humanos
possuem para o desenvolvimento de sua personalidade e estabelece
mecanismos para a proteção de tais direitos.” A respeito, o autor aponta
algumas características deste novo ramo do direito internacional. De forma
resumida, temos:

a) O direito internacional dos direitos humanos não está sujeito ao princípio
de reciprocidade que domina o Direito Internacional Público6;

b) O direito internacional dos direitos humanos tem um aspecto ideológico
bastante acentuado sendo um direito “politizado”7;

O conceito de direito internacional dos direitos humanos é “o conjunto de normas substantivas
e adjetivas do direito internacional, que tem por finalidade assegurar ao indivíduo, de qualquer
nacionalidade, inclusive apátrida, e independentemente da jurisdição em que se encontra, os
meios de defesa contra os abusos e desvios de poder praticados por qualquer Estado e a
correspondente reparação quando não for possível prevenir a lesão” ABRANCHES, Dunshee de
C. A. Proteção internacional dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1964.

5 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. Rio de Janeiro:Renovar,
2001.

6 O princípio da reciprocidade não pode ser invocado como desculpa para o desrespeito ou mesmo
ameaça do não cumprimento dos direitos humanos. A Convenção de Viena sobre direito dos
tratados (1969) no artigo 60(5) afasta a reciprocidade nos tratados de direitos humanos.  “(...)
em matéria de tratados sobre a proteção dos direitos humanos, a reciprocidade é suplantada pela
noção de garantia coletiva e pelas considerações de ordre public.(...) O fato de o princípio da
reciprocidade ceder terreno aos imperativos de ordre public, em matéria de proteção do ser
humano, é ilustrado pela operação tanto dos instrumentos de proteção internacional dos direitos
humanos como dos de direito internacional humanitário. (...) A proibição da invocação da
reciprocidade como subterfúgio para o não-cumprimento de tais obrigações é corroborada em
termos inequívocos pela Convenção de Viena de 1969, que, ao dispor sobre as condições em que
uma violação de um tratado pode acarretar sua suspensão ou extinção, excetua expressa e
especificamente os ‘tratados de caráter humanitário’. Assim, o próprio direito dos tratados de
nossos dias, como o atesta o artigo 60 (5) da Convenção de Viena, descarta o princípio da
reciprocidade na implementação dos tratados de proteção internacional dos direitos humanos e
do direito internacional humanitário, em razão precisamente do caráter humanitário desses
instrumentos.” TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A proteção internacional dos direitos
humanos: fundamentos jurídicos e instrumentos básicos. São Paulo: Saraiva, 1991.

7 Vale ressaltar que essa é uma característica de todo o direito internacional público, apenas no
direito internacional dos direitos humanos este aspecto é mais acentuado. Não há dúvida de que
a instauração do sistema de proteção dos direitos humanos, em âmbito internacional, está
relacionado com uma manifestação de vontade política e com a conjugação de vários outros
fatores. Entre eles, cabe destacar o caráter ideológico introduzido pelo reconhecimento da
supremacia dos valores democráticos por parte da maioria dos países que fundaram as Nações
Unidas e o caráter histórico que resultou da reação internacional contra os crimes nazistas.
Assim, parece razoável achar que após a Segunda Guerra tenha sido necessário um mínimo de
consenso e vontade política para reconstruir o mundo. Não se quer dizer com isso que tudo derive
da vontade política. Na verdade essa evolução progressiva tem sido mais impulsionada pela ação
de órgãos independentes e da opinião pública mundial que pela vontade política dos Governos.
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c) outra característica é a progressividade8, o direito internacional dos
direitos humanos  vem sendo construído de modo progressivo;

d) o direito internacional dos direitos humanos diminui a área de atuação
da soberania do Estado9, os direitos humanos deixam de pertencer
à jurisdição doméstica ou ao domínio reservado do Estado10;

e) é um direito autônomo, no sentido de que visa a proteger os
indivíduos, tanto no plano nacional quanto internacional, e não os
Estados11;

8 Explica Pedro Nikken: “Una particularidad de esta innovación en el derecho internacional
es que se há presentado como una suerte de fenômeno progressivo. Quando afirmamos que
una de las notas resaltantes del sistema es su progresividad aludimos al fenômeno en virtud
del qual el regimen de protección internacional de los derechos humanos tiende a expandir
su âmbito de modo continuado e irreversible, tanto en lo que se refiere al número y contenido
de los derechos protegidos, como en lo que toca a la eficácia y al vigor de los procedimientos
en virtud de los quales órganos de la comunidad internacional pueden afirmar y salvaguardar
su vigencia frente a los Estados”. NIKKEN, Pedro. Bases de la progresividad en el regimen
internacional de protección de los derechos humanos. In: ______. Derechos Humanos en
las Américas. Homenaje a la memória de Carlos A. Dunshee da Abranches. Comision
Interamericana de Derechos Humanos. Washington, 1984.

9 O conceito clássico da soberania, originalmente concebido como expressão do poder interno do
Estado in abstracto, mostrar-se-ia inadequado quando transposto do âmbito interno ao das
relações internacionais. Na era da formação histórica dos Estados nacionais, o conceito refletia
uma reação contra a autoridade dos papas e imperadores, sendo utilizado para consolidar a obra
de unificação nacional e a estrutura interna do Estado. Já no plano das relações internacionais,
o conceito aproxima-se bem mais de um sentido de independência, dado o princípio da igualdade
jurídica dos Estados. Além disso, a soberania vem a sofrer, nas relações interestatais bilaterais ou
multilaterais, limitações decorrentes dos imperativos da chamada coexistência pacífica. Ora, se
os Estados aceitam as obrigações jurídicas impostas pelos tratados de direitos humanos, então
abdicam soberanamente de uma parcela de sua soberania, em sentido tradicional, obrigando-se a
reconhecer o direito da sociedade internacional de observar e conseqüentemente opinar sobre
sua situação interna.  Hoje, os Estados, plenamente conscientes de suas crescentes insuficiências
e vulnerabilidades, não ousariam de boa-fé levantar a exceção de domínio reservado do Estado à
ação dos órgãos internacionais competentes em matéria de direitos humanos, por saber que tal
objeção estaria fadada ao insucesso. Sobre a relação entre soberania e direitos humanos, ver
excelente artigo de PEREIRA, Antônio Celso Alves. Direito Internacional Público:
Universalismo, Regionalismo e Soberania Estatal. In: COMITÉ JURÍDICO
INTERAMERICANO Y LA SECRETARIA GENERAL DE LA OEA (Org.). Curso de Derecho
Internacional XXVII. Rio de Janeiro: Subsecretaria de Assuntos Jurídicos, ago. 2000.

10 Consultar BROWNLIE, Ian. The protection of Human Rights. Chapter V. Recueil des Cours:
tome 255 de la collection. Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1996. No mesmo sentido do
texto afirma Piovesan, ob.cit.: “A constatação da necessidade de reconstruir os direitos
humanos faz nascer a certeza de que a transgressão aos mesmos não pode ser concebida como
questão de jurisdição doméstica do Estado. Neste cenário, afasta-se a idéia da soberania
absoluta dos Estados, em seu domínio reservado, ao reconhecer que os seres humanos têm
direitos sob o direito internacional e que a denegação desses direitos engaja a responsabilidade
internacional dos Estados independentemente da nacionalidade das vítimas de tais violações;
erigindo os indivíduos à posição de sujeitos de direito internacional.”

11 Os direitos fundamentais assinalam um horizonte de metas sócio-políticas a alcançar,
quando estabelecem a posição jurídica dos cidadãos em suas relações com o Estado ou entre
si. Então, os direitos fundamentais deixam de ser meros limites ao poder político para se
transformarem em um conjunto de valores para a ação positiva dos poderes
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f) no direito internacional dos direitos humanos as normas de direitos

humanos são imperativas12, consideradas como pertencentes ao jus

cogens;

g) no direito internacional dos direitos humanos existe uma presunção

em favor da aplicabilidade direta dos tratados de direitos humanos

no plano interno dos Estados, isto é, o indivíduo pode invocá-los

perante os tribunais internos.13

Aponta Cançado Trindade, ainda em relação às diferenças entre o

Direito Internacional e o Direito Internacional dos Direitos Humanos, que:

A especificidade do direito sobre a proteção internacional dos

direitos humanos, além de requerer uma interpretação própria dos

tratados de proteção internacional dos direitos humanos, também

adverte contra a inadequação de certas analogias, a saber:

proteção dos direitos humanos e proteção diplomática, solução

de casos de direitos humanos e solução pacífica de controvérsias

internacionais, recursos internos e recursos internacionais.14

públicos. LUÑO, Perez Antonio Enrique. Derechos humanos, Estado de derecho y
Constituicion. 4. ed. Madri: Tecnos, 1991. “(...) El derecho de los derechos humanos
constituye un derecho peculiar, regido por princípios que les son propios y que lo hacen
apartar-se de las otras ramas del derecho, con las quales puede tener muchas afinidades y
de las que puede servirse como médio para el logro de sus propósitos,pero con las que
ciertamente no se puede confundir.” LEDESMA, Héctor Faúndez. Administración de
justicia y derecho internacional de los derechos humanos. Caracas: Universidad Central de
Venezoela/ Instituto de Derecho Público, 1992.

12 “Podemos hoje testemunhar um notável reconhecimento generalizado da identidade do
direito público interno e do direito internacional no tocante à proteção do ser humano.
Em razão de sua universalidade nos planos tanto normativo como operacional, acarretam
os direitos humanos obrigações erga omnes”. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado em
apresentação do livro de LINDGREN, José Augusto Alves, ob. cit., 1994.

13 Sobre o processo de internalização dos tratados internacionais no direito brasileiro e a
discussão entre monistas e dualistas, ver: ARAÚJO, Nádia. A internalização dos tratados
internacionais no direito brasileiro. In: ARAÚJO, Nádia de; ALMEIDA, Guilherme Assis
de (Org.). Direito internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro:
Renovar, 2001; DOLINGER, Jacob, ob. cit., 2003. PINTO, Mônica. Temas de derechos
humanos. Buenos Aires: Editores del Puerto, 1997; PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos
e o Direito Constitucional Internacional. 3. ed. São Paulo: Max Limonad, 2000.

14 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado, ob. cit., 1991.
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No primeiro caso, a proteção diplomática é uma faculdade do Estado,
não implicando uma relação de direitos nem de deveres e estando relacionada
à questão da nacionalidade. No segundo caso, a solução pacífica de
controvérsia tem sido marcada por ambivalências entre o dever geral de
solução pacífica e a liberdade das partes litigantes de escolha dos meios,
tornando-se particularmente vulnerável a manifestações da vontade do
Estado.

Por último, sugerir que o recurso a um procedimento internacional de
proteção aos direitos humanos esteja condicionado ao prévio esgotamento
de outros recursos, tanto em nível interno quanto global e regional, seria
altamente objetável na teoria e na prática, uma vez que isto contraria os
fundamentos da operação dos mecanismos internacionais de proteção.15
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A Resolução n. 32/130 da Assembléia Geral da ONU estabeleceu que
todos os direitos humanos, qualquer que seja o tipo a que pertençam, se
inter-relacionam necessariamente entre si, são interdependentes e
indivisíveis16, além de universais17.

Paralelamente aos direitos, sistemas de proteção são necessários para
a sua efetivação, e seu desenvolvimento não pode prescindir das seguintes
características: a) universalidade do conjunto de direitos protegidos;
b) possibilidade de ação individual para parte das vítimas; c) responsabilidade
individual por crimes internacionais; d) criação de órgãos de supervisão
(jurídicos e não políticos); e) visão integral e evolutiva dos direitos; f) caráter
individual e comunitário dos direitos protegidos; ou seja, a implementação

1 5 Outros aspectos do conceito de direitos humanos já foram apontados em: CORREIA,
Theresa Rachel Couto. Considerações iniciais sobre o conceito de direitos humanos.
Pensar, revista do curso de direito da Universidade de Fortaleza, Fortaleza, v. 10,
n. 10, p. 98-105, fev. 2005

16 Sobre as características dos direitos humanos ver NIKEN, Pedro. Em la defesa de la
persona humana: estudios sobre derechos humanos (1982-1987). Caracas: Editorial
Juricia Venezolana, 1988.

17 “Instead, as World Conference on Human Reghts (Vienna, 1993) made clear, the
disappearance of Soviet empire has ot left a world unanimous in its commitment” Henkin,
Louis. The age of rights. New York: Columbia University Press, 1999.
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do direito internacional deve permitir o desenvolvimento tanto dos indivíduos
quanto de grupos vulneráveis que são afetados diretamente, como grupos
indígenas, refugiados, imigrantes ilegais.18

� &�� ��������� �������1��� �������
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Apesar da existência anterior de certos organismos internacionais
com o propósito de proteção aos direitos humanos19, é a partir da fundação
das Nações Unidas (ONU), da Organização dos Estados Americanos
(OEA) e do Conselho da Europa que se instaura um verdadeiro sistema
internacional cujo objetivo principal é a proteção dos direitos humanos,
sustentado por numerosos tratados internacionais e que se expressa
através de órgãos das mais diversas naturezas destinados a cumprir os
fins dessas organizações.20 Esses órgãos compreendem as instituições
orientadas para a promoção de tais direitos e para proposição de medidas
necessárias a fim de superar as deficiências existentes nos sistemas de
direitos humanos, bem como as instituições de proteção dotadas de
funções de investigação, de conciliação e de suporte judicial.21

18 GORSSMAN, Claudio. El sisteme interamericano de derechos humanos y la protección de
la liberdade de expressión. In: Curso de derecho internacional, XXVIII. Organizado
por Comité Juridico Interamericano e Secretaria Geral de la OEA. ago. ,2001. Washington,
D. C: Secretaria General, 2002.

19 “O Direito humanitário, a Liga das Nações e a Organização Internacional do Trabalho
situam-se como os primeiros marcos do processo de internacionalização dos direitos
humanos”. PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional
internacional. 3. ed. São Paulo: Max Limonad, 1997. E ainda: ”Dentro da história
constitucional do ocidente, o primeiro documento significativo que estabelece limites de
natureza jurídica ao exercício do poder do Estado frente aos seus súditos é a Carta Magna
de 1215, a qual junto com o Hábeas Corpus de 1679 e o Bill of Rights de 1689 podem ser
considerados como precursores das modernas declarações de direitos”. NIKKEN, Pedro.
La proteción internacional de los derechos humanos: su desarrollo progresivo.
Madri: IIDH/Civitas, 1987.

20 NIKKEN, Pedro, ob. cit., 1988.
21 São exemplos: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Corte Européia de

Direitos Humanos, Corte Interamericana de Direitos Humanos, Comissão Africana sobre
Direitos Humanos e dos Povos, Comitê sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial, Comitê sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
Contra a Mulher, Comitê Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanos e Degradantes e ainda órgãos que têm sua capacidade de agir derivada de
resoluções de órgãos internacionais, a saber, o Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais
e Culturais, a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas e sua Subcomissão Sobre
Prevenção de Discriminação e Proteção de Minorias e a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos.
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De fato, o sistema internacional dos direitos humanos é composto
pelo sistema global (ONU) e pelos sistemas regionais21 – europeu,
interamericano e africano. Essa distribuição visa a fortalecer os direitos
humanos em dois níveis de garantias: o primeiro abrange todas as nações,
enquanto que o sistema regional se fortalece pela maior homogeneidade
cultural e institucional de seus membros.23

A existência de arquiteturas regionais24 não enfraquece a
universalidade dos direitos humanos, já que todos os sistemas de proteção
têm o mesmo objetivo: a integridade da pessoa humana como princípio e
fim da convivência em sociedade. A universalidade é enriquecida pela
diversidade cultural, a qual jamais pode ser invocada para tentar justificar
a denegação ou violação dos direitos humanos.25

22 “O regionalismo é resultado de uma comunhão de interesses, de contigüidade geográfica e
de cultura semelhante.” MELLO, Celso D. de Albuquerque, ob. cit., 2001.

23 O sistema de proteção aos direitos humanos das Nações Unidas difere substancialmente
dos sistemas regionais na composição, na forma de operação, no embasamento jurídico e
no tipo de resultados perseguidos. Lindgren Alves, José Augusto. Direitos humanos como
tema global. São Paulo:. ed. Perspectiva, Brasília: Fundação Alexandre Gusmão, 1994.
E ainda: ”O regionalismo, como expressão jurídica, é um fato que está hoje na centralidade
dos movimentos de evolução do Direito Internacional Público. Razões de ordem geográfica,
condições históricas e culturais particulares, enfim, interesses comuns, conjugados com os
acontecimentos posteriores ao término da Segunda Grande Guerra – conflito ideológico;
duopólio nuclear; a necessidade de recuperação, integração e racionalização econômicas,
entre outras causas - levaram à formação, em todos os continentes, de alianças e acordos
regionais que instituíram dezenas de organizações internacionais regionais e as chamadas
quase regionais, ou seja, entidades que embora restritas a uma região geográfica, admitem
membros de outras regiões.” PEREIRA, Antônio Celso Alves. Direito Internacional
Público: Universalismo, Regionalismo e Soberania Estatal. In: Curso de derecho
internacional, XXVII. Organizado por el Comité Jurídico Interamericano y la Secretaria
General de la OEA ago. 2000.

24 Expressão usada por LINDGREN Alves. A arquitetura internacional dos direitos
humanos. São Paulo: FTD, 1997.  Para indicar as características essenciais do
particularismo americano, os autores apresentam, com pequenas diferenças entre eles, os
seguintes fatores: a) sentimento de solidariedade continental consolidada; b) o continente
americano, ao longo da história, não abrigou rivalidade nem foi palco de conflitos em
dimensões tão graves como as nações européias, c) desenvolveu-se, no campo do direito
interno e do direito internacional, um conjunto de institutos com características próprias,
d) é um continente marcado por forte imigração e miscigenação, e) a maioria dos Estados
americanos, especialmente os latinos, por razões históricas e estruturais, viveu ou vive
uma grande instabilidade política e está hoje agrupada nos chamados países emergentes.
PEREIRA, Antônio Celso Alves, ob. cit.

25 Esta idéia de proteção do relativismo cultural é freqüentemente utilizada por alguns países
para se esquivarem de suas obrigações e para afirmarem que a idéia dos direitos humanos
protege demasiadamente valores ocidentais. Esse assunto foi desenvolvido no capítulo
preliminar item 2.1. Ver também: HABERMAS, Jürgen. La constelación posnacional.
Barcelona: Editorial Taipós, 2000, cap. 3.
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Ao optar pela primazia da pessoa humana, esses sistemas se
complementam, interagindo com o sistema nacional de proteção. É de relevar
que a Constituição brasileira de 1988 consagra o princípio da prevalência dos
direitos humanos e da dignidade humana, a fim de proporcionar a maior
efetividade possível na tutela e promoção dos direitos fundamentais.

Os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos e seus
instrumentos apresentam natureza subsidiária, atuando como garantia adicional
de proteção quando falharem os sistemas nacionais.
A responsabilidade primária pela tutela dos direitos fundamentais continua
no âmbito do Estado, mas pode ser transferida à comunidade internacional
quando sua interferência se mostrar necessária para suprir omissões e
deficiências.26

Uma questão que merece ser analisada nesta sede é relativa à polêmica
clássica entre monistas e dualistas.27 Para a maioria dos doutrinadores e
internacionalistas, esta questão encontra-se superada, pois o que se verifica
é uma interação dinâmica entre o direito internacional dos direitos humanos
e o direito interno, tendo os próprios tratados de direitos humanos consagrados
o critério da primazia da norma mais favorável aos indivíduos, seja ela norma
de direito interno ou norma de direito internacional.

Em suma, a lei doméstica deve ser interpretada, dentro do possível, de
forma que não seja incompatível com a norma de direito internacional, quando
com esta for igualmente aplicável ao caso. Essa afirmativa sustenta que a
nova racionalidade jurídica deve envolver o método hermenêutico e as técnicas
de argumentação e interpretação das normas jurídicas de modo a dar o
melhor sentido ao princípio pro homine de interpretação.28

Por último, cabe destacar sobre as três obrigações gerais dos Estados
ao ratificarem tratados internacionais: a) a obrigação de respeitar os direitos,
ou seja, as autoridades devem agir de modo a não violar os direitos das
pessoas sob sua jurisdição; b) a obrigação de garantir esses direitos, isto é,
o dever de assegurar soluções efetivas a uma pessoa cujos direitos foram

26 As iniciativas de proteção no plano internacional não podem se dissociar da adoção e do
aperfeiçoamento das medidas nacionais de implementação.

27 Ver ARÉCHAGA, Eduardo Jiménez de. La convención interamericana de derechos
Humanos como derecho interno. Revista do instituto interamericano de derechos
humanos, San José, p. 25-41, Enero/Junio, 1988.

28 Ver, a respeito, CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 1999.
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violados, e c) a obrigação de adaptar a legislação doméstica de maneira a
que esteja em conformidade com os padrões internacionais.29

Em conjunto, estas três obrigações significam a insuficiência de
apenas ratificar Convenções internacionais. Para a Corte Interamericana
de Direitos Humanos, estas obrigações representam nada menos que a
reorganização de todo o aparato de Poder Estatal de maneira que os
direitos possam ser efetivamente gozados e que soluções adequadas sejam
concedidas em caso de violação.30

� '��
�	�(��

Pode-se concluir que os direitos humanos elencados nos tratados
internacionais longe de enfraquecer a soberania dos Estados servem em
última medida para aprimorá-los, no sentido de que somente através do
aparato internacional de proteção dos direitos humanos encontramos a
situação ideal para lutar por eles mesmos no âmbito interno dos Estados.
Importa ressaltar ainda que é o indivíduo a razão de ser e o objeto de
estudo dos direitos humanos, portanto basta a condição de ser humano
para ser destinatário das normas de direitos humanos, essa afirmativa
vale tanto  para o relacionamento entre indivíduo/ Estado quanto para os
indivíduos entre si, então, em última instância, a efetivação dos  direitos
humanos  pacificam as relações sociais.

29 MENDEZ, Juan E. Proteção internacional dos direitos humanos. In: PINHEIRO, Paulo
Sérgio; GUIMARÃES, Samuel Pinheiro (Org.). Direitos humanos no século XXI.
Brasília: IPRI e Fundação Alexandre Gusmão, [s. d.].

30 Caso Velásquez e caso Godinez.
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Resumo: O artigo discute a relação entre os parques urbanos e a
população afetada por sua instituição. O confronto entre a necessidade
e o que está posto traz controvérsias pelas reais expectativas dos cidadãos
ao usufruírem os parques urbanos. Muitas vezes a determinação de uma
área se transformar em área de conservação retirando a comunidade,
anteriormente existente, traz a sensação da não participação do ser
humano na natureza, gerando conflitos de uso e preservação, além de
levantar questionamentos sobre a viabilidade do modelo atual de
conservação e os propensos beneficiados. Na pesquisa deste artigo são
analisadas, em um estudo de caso, as controvérsias e obstáculos da
aplicabilidade da legislação ambiental na implementação e continuidade
do maior parque urbano da América Latina, localizado na cidade de
Fortaleza, Ceará.
Sumário: 1 Introdução – 2 Breve reflexão sobre a temática ambiental –
3 Conhecendo a dinâmica do Parque Ecológico do Cocó – 4 Parque
Ecológico do Cocó: Conservação para quem?

Palavras-chave: Parques Urbanos. Conservação. Trilhas.
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Conservação, ironicamente, representa a ambigüidade do sistema de
proteção ambiental, sendo contraditória e complementar em suas ações.
Isso, inicialmente, porque essa área a ser conservada deve ser rica em
biodiversidade e capaz de continuar suprindo a sinergia necessária para
a continuidade do bioma local. Outra conotação, é que essas mesmas
áreas, que hoje são conservadas, servirão, no futuro, como verdadeiros
bolsões verdes de biodiversidade e fonte de recurso, mas para os que
puderem pagar ou dominá-las. Além disso, o ser humano, ao separar
determinada área como um verdadeiro recorte de um ecossistema, por
ser ele o maior causador de impactos negativos, é também extraído do
local, retirado dessa natureza e fica impossibilitado de viver nessas áreas
de conservação, sendo obrigado a apenas ser um observador.

Esse artigo procura revelar as dificuldades encontradas quando se
procura efetivar o termo conservação através da relação encontrada
entre os parques urbanos e a população afetada pela sua criação, que
traz conflitos no uso, preservação e na aplicabilidade da legislação,
podendo até impossibilitar a continuidade do parque. A real necessidade
de uso e o que está posto será retratada a partir do estudo de caso no
maior parque urbano da América Latina – Parque Ecológico do Cocó –
localizado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, Brasil.
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O século XXI iniciou com grandes reflexões sobre os modelos de
desenvolvimento e os ajustes necessários para a continuidade do
capitalismo (WALLERSTEIN, 2002). Os muitos desastres ecológicos e
as novas tecnologias põem à prova até a moralidade de qualquer
civilização – escaparemos dessa? O futuro já chegou, nações discutem
uma nova ética que contraponha a onda frenética do consumo mundial,

4 Foi com esse questionamento que o professor Manoel Fernandes de Souza Neto iniciou
sua disciplina de Historia Ambiental no Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente,
na Universidade Federal do Ceará, no dia 30 de novembro de 2005. Essa pergunta, que
parecia não ter resposta, nos motivou a elaboração deste artigo. Muito obrigada, mestre,
pelos momentos de reflexões!
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mas o desenvolvimento econômico continua falando mais alto – enquanto
pode se manter – deixando as problemáticas socioambientais para a
academia vislumbrar.

Diegues (2000a) afirma que as questões ligadas à conservação da
natureza são críticas para a humanidade porque afetam as condições de
sobrevivência da vida na Terra e a própria relação sociedade-natureza.
Mas, é importante lembrar que o termo conservação trata do uso humano
dos seres vivos e ecossistemas apropriados e não, do mundo natural
como tal.

Isso porque ao apropriar-se da natureza, o ser humano transforma
tudo que pode em recursos e com tecnologia disponível acelera essa
retirada; ou sem tecnologia adequada, degrada-a, pois mesmo as técnicas
rudimentares, quando utilizadas de forma inapropriadas ao manejo
pretendido provocam sérios impactos. Muito embora, algumas técnicas
rudimentares, como foi o arado para a agricultura, por exemplo,
representasse menor degradação do que as queimadas no pensamento
crítico-ambiental de José Gregório de Moraes Navarro, destacado por
Pádua (2002).

O quanto vale de fato essa natureza é o que tem sido questionado
nos últimos anos. Pois para se valorar algo é necessário conhecer sua
utilidade, ou sua escassez. Infelizmente, a sociedade moderna caminha
mais para essa escassez, devido à falta de efetividade da consciência
ambiental em determinadas atitudes, ou exclusiva visão estritamente
econômica e a curto prazo, mesmo tendo essa consciência ambiental.
Seria a liberdade do livre arbítrio? Não, exatamente. A consciência
ambiental existe, por exemplo, desde as primeiras explorações portuguesas
no Brasil colônia, em 1799 (PÁDUA, 2002). Mas embora se soubesse o
tipo de manejo que estariam praticando e a perspectiva de tempo que os
diversos recursos pudessem ter, o peso econômico tem falado mais alto,
há alguns séculos. Naquela época, como nessa, a reflexão ambientalista
vinha à tona por diversos motivos, dentre os quais: uma nova ética ou por
motivos utilitários e políticos, mas se mostrava existente, mesmo que de
forma pontual como pode ser visto a seguir:
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[...] não apenas é possível aprender a conviver harmonicamente
com o meio natural como também, o que é mais notável, agir no
sentido de “ajudar a fecundidade da terra pelos meios que a
experiência e a indústria mostrarem sem mais convenientes”. Para
isso seria preciso conciliar a ação econômica com o mundo da
natureza, buscando conhecer o uso “mais próprio e natural de
cada terreno” (PÁDUA, 2002, p. 36)

Essas reflexões, no ontem e hoje, dos tipos de motivos utilitários e
políticos, modificam-se apenas no modo temporal. Hoje, visualiza-se como
um dos motivos dessa reflexão a continuidade do capitalismo e sua cultura
do consumismo, enquanto no ontem, “[...] o que estava em jogo era a
correta ocupação de um enorme território, que nunca poderia fundar-se
em uma base tão precária e devastadora.” (PÁDUA, 2002, p. 43).

Se os problemas locais se transformam em globais e vice-versa, tudo
é uma questão de tempo. Desse modo, uma tentativa de guardar
fragmentos de biomas através de áreas de conservação para as novas
gerações ainda traz dúvidas quanto a sua efetividade de ação por esses
biomas estarem inter-relacionados. O seu corte e isolamento propiciam,
ainda que potencialmente, prejuízos à manutenção de sua biodiversidade,
devido à necessidade de interação com os demais biomas, os quais também
sofrem conseqüências com as mudanças climáticas e por ações sociais,
além de ser necessário, também, refletir sobre a idéia de parques
desabitados – importada dos Estados Unidos – como solução mágica
para garantir recursos (DIEGUES, 2000a).

Ainda hoje, o modelo de conservação predominante traz a separação
das sociedades da natureza - por acreditar que somente assim se poderá
proteger essa natureza. Mas, esse modelo precisa de contextualização à
realidade local, devido às diferenças de necessidades e culturas
(DIEGUES, 2000a). Nessa contextualização, percebe-se que nem sempre
a retirada humana de uma área de preservação é fator prioritário para o
sucesso da conservação local, pois somente cuida quem valoriza a área.
E esse valor precisa ser repassado às pessoas que nunca dessa área
necessitaram, diferentemente, das pessoas que da área retiravam o seu
sustento.
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Os parques urbanos são bons exemplos dessa tentativa, pois essas
pequenas ilhas, no meio do concreto, funcionam como verdadeiros bolsões
verdes, porém não necessariamente para dar continuidade a sua
biodiversidade, mas sim para, esteticamente, delimitar uma natureza que
pode, principalmente, ser consumida nos passeios de final de semana e
valorizar as áreas em seu entorno.

A sociedade pós-industrial5 fez das cidades locais de aplicação da
lógica capitalista, por possuírem a capacidade de otimizar o lucro, pela
alocação dos bens e serviços importantes para a reprodução do sistema.
Hoje, as cidades trazem uma série de compensações aos valores da
sociedade moderna, principalmente quando se pensa em consumo, ao
viabilizar a continuidade da produção. Porém, ao receber quase 80% da
população mundial, as cidades também são palcos de conflitos sociais e
ambientais. Falta de estrutura física para tantos que procuram as cidades
gerando problemas de habitação, saneamento, saúde e educação e
passando o campo a ser um local, romanticamente idealizado, com ar
limpo e tranqüilidade (WILLIANS, 1989). Assim, surgiu a necessidade
de trazer esse campo para as cidades, inicialmente através dos jardins
particulares e depois pelos parques públicos.

A cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará, não foge a essa regra.
O conjunto do Parque Ecológico do Cocó, administrativamente,
compreende o trecho da BR-116 à foz do Rio Cocó, num total de 1.555,2
hectares. Segundo a SEMACE (2006), esse conjunto possui três áreas
para lazer, esporte e cultura:

1 Parque Ecológico do Cocó – área urbanizada com anfiteatro, quadras
esportivas, pistas para cooper, dois parques infantis; promoção de
shows e eventos, competições esportivas e educação ambiental;

2 Parque Adhail Barreto – área administrada pela Prefeitura Municipal
de Fortaleza, com Núcleo de Conscientização ambiental,
playground, promoção de eventos culturais e artísticos, bem como
educação ambiental, pista de cooper e trilha ecológica;

5 O conceito de sociedade pós-industrial nasce com Daniel Bell (1973).
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3 Área urbanizada do Tancredo Neves – após remoção de famílias
em áreas do parque, o governo do estado implantou na área, duas
quadras esportivas, campos de futebol, pistas para Cooper, ciclovias,
praças e áreas de brinquedos.

O Parque Ecológico do Cocó está em processo de adequação ao
Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, com proposta
de denominação de Parque Estadual do Cocó (SEMACE, 2006).
No entanto, referida adequação apresenta-se num plano meramente
formal de trocas de nomes, não havendo nenhuma movimentação legal
para se ouvir a população sobre a implantação ou modificações no Parque.

Recentemente, o Parque Ecológico do Cocó recebeu uma nova
roupagem. Trilhas foram abertas, pontes foram postas, mangues
reflorestados (Portal de serviços e informações, 2006), como também
moradores locais, que se utilizavam do Parque para a sua sobrevivência,
aos poucos estão sendo retirados, principalmente catadores de caranguejo,
pescadores ou lavadeiras. Nisso entra no parque um novo cidadão, que
não sobrevive do parque, mas que o visita, o admira, mas não o entende.
Em suas caminhadas, ao usufruir de um ar mais verde, pratica o seu lado
ambiental em trilhas abertas que se misturam com o próprio ecossistema
local, pois essa vitrine não é estática, mas dinâmica como é a própria
natureza.

Os caranguejos não deixam de construir sua morada nas trilhas, pois
a trilha não limita o ser humano dessa natureza, favorecendo assim uma
maior probabilidade de falha nesse repovoamento. Sem considerar dados
técnicos importantes da área, todas essas ações feitas estão fadadas a
falhar, representando apenas uma simbologia de resgate da biodiversidade
local.

Analisando as justificativas para tornar essa área de conservação
fica clara a tentativa, mas ao se visitar o Parque Ecológico do Cocó,
percebe-se a inviabilidade de se alcançar os seus objetivos:

Proteger e conservar os recursos naturais existentes, de forma a
recuperar e manter o equilíbrio ecológico necessário à preservação
da biota terrestre e aquática e propiciar condições para atividades
de educação, recreação, turismo ecológico e pesquisa científica.
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A criação do parque também objetiva proporcionar o contato direto
da população com o ambiente natural, envolvendo-a nas suas
ações de preservação e controle, despertando o espírito
conservacionista das populações ribeirinhas. (SEMACE, 2006)

As áreas reservadas à proteção e conservação dos recursos naturais
têm sido, como já foi dito, uma tentativa não somente de guardar mosaicos
de biomas, mas principalmente de manter a sua biodiversidade.
Os moradores locais, ao contrário do que se pensa, por necessitarem tirar o
sustento dessa área, cuidam para não faltar, principalmente quando são
poucas as áreas nas quais possam se utilizar. A retirada desses moradores
não aumenta a sua biodiversidade, pois com a liberação da entrada de novas
pessoas, que apenas visitam a área, o cuidado será bem menor, por mais
ecológica que seja a postura desses novos visitantes, pois não dependem do
local para sobreviver, desconhecendo, então o seu valor ambiental.

Para o Plano Nacional de Áreas Protegidas, embora existam tantos
conflitos de uso, as áreas de proteção poderiam contribuir para a redução
das desigualdades sociais, o alívio da pobreza, a repartição eqüitativa dos
benefícios por meio da promoção de oportunidades de trabalho e geração de
renda, além de permitir uma melhor qualidade de vida. Mas Castro6 (2006)
afirma que não existem estruturas para a manutenção dos parques até hoje
criados no Brasil a permitirem essas possibilidades de benefícios acima citados,
sugerindo como possível solução a gestão compartilhada dentro de áreas
protegidas, que permitisse, inclusive, o extrativismo, com manejo. E alerta:
Para que criar parques de papéis que não podem ser mantidos?
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O rio Cocó nasce na Serra de Pacatuba e percorre uma área de
45,6km, compreendendo os municípios de Pacatuba, Maracanaú e
Fortaleza, para desaguar no Oceano Atlântico, nos limites das praias do
Caça e Pesca e Sabiaguaba, sendo influenciado pelas marés até cerca
de 13km da sua foz, onde se pode identificar várias unidades
geoambientais, tais como: planície litorânea, planície flúvio-marinha e
superfície dos tabuleiros litorâneos (SEMAM, 2006)

6 Biólogo, Secretário Executivo da Organização Não-Governamental Associação Caatinga,
que gerencia a Serra das Almas, RPPN, localizada no semi-árido nordestino, no município
de Crateús, Ceará, que possui plano de manejo de parque nacional.
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A área de estudo do Parque Ecológico do Cocó está localizada na
planície flúvio-marinha apenas no Município de Fortaleza e inclui as áreas
de maior fragilidade do ponto de vista ambiental. Esta planície ocupa os
trechos do baixo curso do rio Cocó, a partir de sua foz no Oceano
Atlântico, prolongando-se até a BR-116 no Lagamar, no limite dos Bairros
da Aerolândia e Jardim das Oliveiras, estabelecendo uma zona estuarina
caracterizada por extensos manguezais (Figura 1).

Essa zona apresenta uma paisagem com extensas áreas do importante
complexo paisagístico e ecológico do manguezal do setor leste da cidade
de Fortaleza. Segundo a SEMACE (1990), esse complexo, apesar das
alterações sofridas, por desmatamentos, aterros, ocupações inadequadas
e poluição, ainda mantém uma área com 375 hectares de manguezal.

Figura 1: Recorte do mapa da cidade de Fortaleza
Fonte: http://www.casablanca.tur.br/mapas/fortaleza.asp. Acesso em 12 abr. 2006.

Nessas áreas, pelas condições adversas, com alta salinidade da água
e do solo, níveis muito baixos de oxigênio, freqüentes inundações pela
maré alta, florescem os mangues. Constituem-se num meio extremamente
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adverso, devido a um solo lamacento e de alta salinidade e em meio a
essa lama somente plantas especialmente adaptadas (os mangues)
conseguem existir. As espécies vegetais dominantes na área do manguezal
do Parque Ecológico do Cocó são: Rhizophora mangle, Avicenia
schaverian, e Laguncularia racemosa, cujas folhas proporcionam
nutrientes importantes para o ambiente circundante, sustentando uma
enorme diversidade de espécies da vida marinha – as quais se alimentam
dessa matéria florestal em decomposição (VIANA, 2000).

A importância do ecossistema manguezal não se restringe somente à
área em que se localiza. Esse ecossistema influi no equilíbrio ecológico
da zona que se estende muito além de seus limites imediatos. Diversas
são as funções e serviços prestados pelo manguezal podendo destacá-lo
como um verdadeiro útero da vida marinha, pois se configura como zonas
de alimentação, reprodução e proteção de peixes, crustáceos e moluscos
em suas fases iniciais; área de pouso de aves migratórias; proteção da
linha de costa contra erosão e assoreamento; prevenção de inundações
e proteção contra tempestades, isto é, responsável pela manutenção da
biodiversidade. Mas nada disso é gratuito e sim, uma dupla troca.  Podendo
também ser utilizado para recreação e lazer e como fonte geradora de
proteína e produtos diversos na subsistência de comunidades que vivem
associadas aos manguezais (VIANA, 2000).

Apesar de sua grande importância sócio-ambiental o manguezal do
Rio Cocó, em seus trechos preservados, forma uma mata de mangues
de rara beleza, enquanto que em outros pontos, distribuídos ao longo do
seu curso, vem sendo severamente impactado pelo aumento do nível de
poluição nas suas águas, que é provocado, principalmente, pelo
crescimento desordenado da urbanização da cidade de Fortaleza
(ANDRADE, 2006).

Outro fator a ser considerado danoso é o assoreamento provocado
pela retirada da cobertura vegetal de suas margens, promovido pela
especulação imobiliária, o que causa uma diminuição do leito do rio,
acarretando inundações e a sua destruição para as populações de seu
entorno.
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O problema se amplia com o lançamento de esgoto doméstico,
sem tratamento e de forma clandestina, diretamente no curso
d'água, pelas comunidades ribeirinhas. O volume de lixo gerado e
liberado no rio é imenso. Entre novembro de 2005 e fevereiro deste
ano, o governo estadual retirou do Cocó, aproximadamente,
2,2 toneladas de entulhos e aguapés (Eichomia crassipes) – no
trecho que vai da foz ao bairro Castelão. “Até guarda-roupa, sofá
e geladeira velha o pessoal joga lá” (ANDRADE, 2006, p. 20)

Essas problemáticas ambientais se acumulam, quando se observa
que o mangue precisa de água salgada para sobreviver. Isso ficou
impossibilitado por não haver mais a dragagem de manutenção e pelo
próprio assoreamento e poluição que impedem a entrada da água salgada
do mar (ANDRADE, 2006). Toda essa dinâmica do ecossistema está
sendo comprometida pelo modelo de proteção, hoje, posto. E posto para
quem?
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Para tratar formal e juridicamente sobre o Rio Cocó seria necessário
o elenco de instrumentos legais de todos os âmbitos federativos além de
observar inumeráveis trabalhos, projetos, em especial o Inventário
Ambiental de Fortaleza, elaborado em 2003 sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM),
que o caracterizam do ponto de vista legal.

No entanto, mais do que a formalidade jurídica, chama a atenção o
ideário protetivo do Rio Cocó. Quando, ao descer da serra, chega a
Fortaleza, e nesse pouso contrasta com não menores edifícios que nas
suas variadas cores, formam com o verde da mata ciliar e do mangue
uma aquarela nada imaginável para o que se pretende numa visão
romântica, dizer de uma unidade de conservação, principal instituto jurídico
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC.

O SNUC (2000) representa um marco histórico-legal nas intenções
conservacionistas no país. Após oito anos de tramitação legislativa revelou
uma ascensão no ideário preservacionista brasileiro ao tratar por um
regime diferenciado da dicotomia ocupação e não-ocupação, para os
atuais usos direto, indireto e sustentável.
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Somente após algumas décadas de 1930, época da criação dos parques
nacionais passou a ser criados os parques estaduais e municipais – quando
nem se pensava em SNUC. Os objetivos eram os mesmos: pesquisa,
proteção da fauna e flora, visitação e educação ambiental para o público
sob supervisão. No entanto, essa criação se deu de forma lenta e
concentrada nas regiões sul e sudeste; somente após 1960, com a expansão
de fronteiras agrícolas e destruição de florestas, é que se passou para a
criação de parques em outras regiões, como se pode verificar pelas datas
de criação do primeiro parque nacional de Itatiaia, em 1937, o segundo
parque nacional de Paulo Afonso, em 1948 e, apenas em 1974, a criação
do terceiro parque nacional, o da Amazônia.

Atualmente no Brasil, conta-se com a instituição de cinqüenta e quatro
parques, tendo sido o primeiro o de Itatiaia, no Estado do Rio de Janeiro,
ainda em 1937; sendo que 72% deles nunca foram abertos à visitação
(CASTRO, 2006).

Infelizmente com o SNUC a criação de unidade de conservação (parque
nacional é uma das espécies de unidades) não difere muito da criação do
período ditatorial de 1970-1986; no sentido de que se naquela época era
feito de cima para baixo como afirma Diegues (2000b). Hoje, a realização
de audiências públicas para promover o consentimento populacional para
implantação de uma unidade de conservação, não dá preparo suficiente
para a boa escolha dos participantes; ou por ter um caráter muito técnico,
ininteligível, ou pela convocação de última hora – que não lhes permite a
participação efetiva. Para exemplificar esse quadro a recente convocação
de consulta populacional para a criação do Parque Natural Municipal das
Dunas de Sabiaguaba foi efetuado no mesmo dia em que se realizara
(10/02/2006) e a menos de quinze dias da assinatura do seu Decreto de
criação nº 11.986 de 20/02/2006.

Ressalte-se que no mesmo dia 20 de fevereiro foi criada a Área de
Proteção Ambiental de Sabiaguaba, pelo Decreto Municipal nº 11.987, cuja
localização deixa a desejar com a simples exclusão no seu perímetro de
outras áreas de proteção, como o Parque Natural e o Parque Ecológico do
Cocó.  Tendo em vista que a desembocadura do Rio Cocó pela margem
esquerda é a praia do Caça e Pesca e pela margem direita a praia de
Sabiaguaba. As autoras efetivamente não tiveram oportunidade de
expressão naquela consulta, mas o fazem agora, ainda que superficialmente,
sem ter conhecimento dos estudos ambientais, apenas dos decretos.
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Passada essa pequena digressão, cumpre dizer outro aspecto relevante
do SNUC, que pela classificação das unidades de conservação pelos
usos direto, indireto e sustentável, implica um entendimento maior: o de
que não há hierarquização entre as categorias de proteção integral e as
de uso sustentável, proporcionando uma nova abordagem para a
conservação: proteção da diversidade cultural como forma de se proteger
a diversidade dos ecossistemas e vice-versa.

Destacaram-se em nosso olhar, da literatura infantil (MOTA, 2005)
os seguintes dizeres: “Porém, vários prédios foram sendo construídos
nas margens do Cocó. Ele foi ficando assim espremidinho, espremidinho,
vendo a cidade crescer ao seu redor [...]”4  (MOTA, 2005). Figura 2:

Figura 2: Trilha do Cocó com saída para Av. Eng. Santana Júnior
Fonte: pesquisa das autoras (2006).

Do contraposto realçado por Diegues (2000b) à impossibilidade de
importação, sem adaptações, do modelo de proteção ambiental
estadunidense, cujo caráter de preservação da natureza virgem tem o
condão de expulsar populações tradicionais das pretensas áreas

7 Esse trecho foi reproduzido por Anderson Almeida Sampaio, filho de uma das autoras:
Helena Stela Sampaio, em uma peça de teatro sobre o Rio Cocó.
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preservadas; à primeira vista não se poderia pensar em tal disparate

para o Parque Ecológico do Cocó, levando em consideração que tem o

título de maior parque urbano da América Latina. Tão bem inserido está

no seio da população fortalezense! Nota-se que no pensamento mais

comum não foi a população que se fixou nas proximidades do rio, como

costuma acontecer desde a antiga Mesopotâmia, mas é o parque formado

pelo complexo do Rio Cocó que é urbano. O disparate pode ser observado

numa comparação das fotos aéreas pela Figura 3 (MAPAS

AGRIMENSURA LTDA, 2003) com imagens de satélite (Figura 4) pelo

Google (2005), nas quais pode ser percebido o surgimento de novos prédios

no Parque cercando, literalmente, os seus limites, marcados em círculos.

Figura 3: Imagens aéreas do Parque Ecológico do Cocó
Fonte: Mapas Agrimensura Ltda (2003).
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Figura 4: Imagens de satélite do Parque Ecológico do Cocó.
Fonte: Google Earth (2006)

Em terra firme, num passeio mais cuidadoso e alongado pelas trilhas,
recém criadas do Parque, denota-se a importação mais cruel do modelo:
enérgicas lavadeiras que se pode encontrar na lagoa de águas claras da
Trilha da Lagoa revelam seu medo de saírem do seu local para uma
lavanderia a ser construída longe dali. Aquelas mulheres nunca eram
vistas, nem nunca se reclamou de poluição hídrica, nem sequer se
percebeu nada para além das límpidas águas que usavam e usam há
tantos anos, até que se resolveu alargar e urbanizar a trilha antes de
palmo e meio, hoje, inclusive com ponte! Agora suas presenças não mais
interessam ao modelo de proteção. Mais valerá o pisoteio da mata ciliar
pelos visitantes... mais numerosos do que as benditas mulheres. Mais
valerá o afugento dos bichos pelas espontâneas crianças que
acompanhadas de seus pais, curiosos e afoitos em caminhar pela trilha
do Parque do Cocó pelo menos uma vez, não podem, pelo
desconhecimento dos pais, esclarecidas de como se comportar na trilha
de um parque ecológico. Como pode ser visto na figura 5.
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Figura 5: Buracos das “casas” dos caranguejos existentes no percurso das trilhas sendo
pisados pela população que visita o Parque.

Fonte: pesquisa das autoras (2006)

Curioso no Brasil, ainda não unicamente, é o fato da importação do
referido modelo americano não só representar o mito moderno da natureza
intocada, inclusive com a proibição de convivência por aqueles que
sabiamente a tocam, mas o que se designa parques de papel.

Os parques são unidades de conservação criadas legalmente com
algum outro fim que não precipuamente a proteção e preservação
ambiental, e nunca são implantadas na realidade; existem somente no
papel que criou a lei, o decreto, a portaria, isto é, o que seja de normativo.
Entretanto, o Parque Ecológico do Cocó, às avessas do papel em verso
e anverso, mostra sua imponência de parque!

Ignorado por tudo e por todos, o Decreto Municipal nº 7.302,
de 29 de janeiro de 1986, que declara de relevante interesse público,
como Área de Proteção Ambiental, o Vale do Rio Cocó e dá outras
providências, uma das primeiras iniciativas que revelaram a importância
biológica e social desse ecossistema, também foi a demonstração de que
alguns indivíduos da sociedade entendiam aquele lado da cidade como
ideal para a expansão urbana, e em pouco tempo juntou-se a Cidade dos
Funcionários às avenidas, centros comerciais e outros bairros que foram
sendo construídos, espremendo o Rio Cocó.  Não se fala mais em APA8

do Vale do rio Cocó! Se é que algum dia se falou... Será por que esse
tipo de unidade de conservação não demanda necessariamente
desapropriação pelo Poder Público?

8 Área de Preservação Ambiental
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Pois bem, voltando às avessas do papel, o Parque Ecológico do Cocó
existe; tem seu perímetro demarcado embora por piquetes e correntes
gastas e vitimadas pelo vandalismo. Ele existe concretamente! Ainda
que olvidada a iniciativa municipal de Fortaleza, e exauridos os prazos de
cinco anos das desapropriações propostas pelos seguidos Decreto
Estadual de nº 20.253, de 5 de setembro de 1989, que declara de interesse
social para fins de desapropriação as áreas de terra que indicam,
compreendidas no contorno do Projeto do Parque Ecológico do Cocó e
Decreto Estadual de nº 22.587, de 08 de junho de 1993, que declara de
interesse social para fins de desapropriação as áreas destinadas a
ampliação do Parque Ecológico do Cocó.

Apesar das inúmeras críticas ao empreendimento empresarial do
Shopping Center Iguatemi realizadas mais intensamente na década
dos anos 1990 do que mais apropriadamente o seria quando de sua
construção e inauguração, no que diz respeito à inexistência da
participação popular nas decisões de expansão urbana de Fortaleza, do
que mesmo na preservação ambiental em que pese à construção do
referido centro comercial. Até mesmo porque, como se explicará adiante,
no aspecto da formalidade às exigências de proteção ambiental é algo
que o Iguatemi tinha a seu favor. Cabe aqui um esclarecimento detalhado
para se entender a discussão que ainda prossegue nos dias de hoje, após
tantos anos de vida do Shopping Iguatemi.

O fato é que sua inauguração foi em 02 de abril de 1982, no segundo
governo de Virgílio Távora, e o Ceará ainda não dispunha de Código
Florestal, tão pouco a bandeira semaciana havia sido erguida9.

Contava-se, para o controle florestal, com o Novo Código Florestal
nacional de 1965, em sua versão primeira quanto às áreas de preservação
permanente – APP’s, pois apenas em 1986, com a vigência da Lei Federal
nº7.511, de 7 de julho, foi que sofreu a primeira modificação, a qual
significou mais restrição ao uso das APP’s.

Portanto, até 1986, no que diz respeito a essas áreas ao longo dos
rios, como no caso do rio Cocó, eram contadas em faixa marginal numa

9 A criação da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE foi através da Lei
Estadual nº 11.411/87.
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largura mínima de apenas 5m, nos trechos em que o rio mantinha a largura
de até 10m; ou quando muito a faixa marginal deveria ser da metade da
largura do rio, quando esta fosse a partir de 10 até 200m.

Assim, como o rio Cocó mantém naquelas imediações, em que foi
construído o Iguatemi, uma média de largura de até 14m, conforme medições
pelas fotos aéreas (MAPAS AGRIMENSURA LTDA, 2003) o máximo de
APP que poderia ser exigido eram simplórios 7m em faixa marginal. Por
causa de uma atecnia legislativa, atualmente superada, os 7m deveriam ser
contados de onde se encontrava o recurso hídrico no momento em que
se media, desconsideradas sua cheia máxima, média sazonal ou outro método
que valha para identificar o verdadeiro leito do rio.

Curioso é que na mais simples visão comum, sabe-se que as espécies
de mangue existem nas confluências fluviais até onde chega a influência
das marés, mas as restingas que os estabilizam, que também são
consideradas APP’s em sua literalidade, de quase nada valeria frente à
pouca distância da APP para o curso d´água, antes explicada.

Desta forma, é que a distância inicial do Iguatemi para o mangue do
rio Cocó – imaginando-o antes sem aquele impressionante estacionamento
– facilmente contaria com 5 ou 7m, portanto regulamentar. O mesmo
não se pode dizer de sua 1ª ampliação, ocorrida 10 anos após sua
implantação, isto é, em 1992, quando a legislação de proteção florestal
já exigia 30m de APP, para o caso em liça, contados desde o nível mais
alto dos recursos hídricos de menos de 10m de largura. Verdadeiramente
não regulamentar, não regularizável muito menos, a não ser com a
demolição.

No que diz respeito à Avenida Sebastião de Abreu (Fig. 1), um trajeto
quase que obrigatório para se ter acesso às saídas sul da cidade de
Fortaleza, sua construção frente ao cenário destacado tem salvaguarda
legislativa ao ser exceção para o regime de APP por ser obra de transporte
e conseqüentemente considerada como de utilidade pública. Não se
questiona aqui se foi construída da melhor forma, mas afirma-se que
legalmente poderia ser construída.

Então que esses questionamentos não desviem a atenção para o real
problema do Parque do Cocó, que vem mantendo todos esses estereótipos
através de uma suposta proteção ilhada.
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Por isso, os operadores do Direito e administradores públicos deveriam
sensibilizar-se ao interpretar e aplicar a legislação no sentido de reconhecer
que a atração e uso de parques e de categorias similares de unidades de
conservação têm representado sempre a oferta para as populações externas
à área protegida e quase nunca se pensa em populações indígenas, de
pescadores, ribeirinhos e de coletores que neles moravam, ou que moravam
em seu entorno, antes da criação.

Essas populações têm, em geral, fracas vinculações com o mercado e
pequena capacidade de alteração significativa do ecossistema em que vivem.
As citadas lavadeiras estão longe de aportar efluentes danosos como uma
lavanderia industrial e as roupas que lavam, e em breve lavavam, ou são as
suas ou são para ganhar o sustento do dia. Também o projeto estadual
“Domingo no Parque” – o Parque Ecológico do Cocó, certamente, pela
influência e assistência não foi pensado para a inclusão dessas lavadeiras.

O Parque Ecológico do Cocó existe, está implantado, ainda que muitos
defeitos se tenham que corrigir, sem que nenhum ato normativo ou
administrativo valha para proteger a natureza; favorecer os cidadãos com
o passeio e lazer; ou impingir aos proprietários limitações a sua propriedade
particular.  Aos primeiros itens não se estranha a pertinência, mas como
entender que os proprietários em nada se aflijam com a implantação de um
parque em suas terras sem indenização, e como se conformar em ver a
gente que sempre viveu daqueles recursos sendo expulsa. Se ainda assim
existem os recursos da forma que estão é porque não foi predatório o seu
uso.

Ora, se o raciocínio chegou até aqui, será fácil entender a trama com
a transcrição de uma frase colocada na fachada de um prédio em construção
na beira, senão dentro do Parque: VISTA ETERNA PARA O COCÓ.
Esses proprietários não indenizados são os que provavelmente, direta ou
indiretamente, mais se beneficiem com a implantação do Parque Ecológico
do Cocó, pois mesmo que não fosse parque, aquele lugar é composto por
áreas de preservação permanente, que num regime muito mais rigoroso
do que o de uma unidade de conservação não permite a intervenção humana.
No entanto, sendo parque, é marketing para a construção civil, especulação
imobiliária... E viva o Parque Ecológico do Cocó sem “decreto” de criação,
nem nada! Duvida-se seriamente se a referida frase poderia está escrita
assim: VISTA PARA O ETERNO COCÓ.
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Num afã de sensibilizar o comprador, as construtoras e imobiliárias
investem muito mais em propaganda do que se pode imaginar.  Em outdoor
descomunal apresenta uma vantagem quase eterna, com ares de
desenvolvimento sustentável, que passa de geração em geração. Dessa
forma, se pode observar na frase: Garanta a melhor vista do Cocó para
seus filhos, seus netos, seus bisnetos... (Figura 6)

Figura 6: Foto de outdoor na Av. Washington Soares para venda de apartamentos.
Fonte: pesquisa das autoras 2006.

Seria também difícil ler uma frase que dissesse: Garanta que seus
filhos, netos e bisnetos preservem a vista do Cocó!
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Resumo: O artigo analisa a responsabilidade civil do Estado por omissão
e a indenização que exsurje em situações omissivas.
Sumário: 1 Introdução – 2 Histórico da Responsabilidade Civil do Estado –
3 Da responsabilidade objetiva por omissão do Estado –
4 Da responsabilidade subjetiva por omissão do Estado – 5 Danos
emergentes da omissão da administração pública – 6 Padrão exigível da
administração pública – 7 O Estado como segurador universal –
8 Da culpa presumida – 9 Conclusão.
Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Estado. Omissão. Indenização.
Garante. Presunção de culpa.
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Entende-se por responsabilidade civil do Estado, o dever de reparar
imposto à Fazenda Pública, os danos lesivos causados a terceiros por agentes
públicos em virtude de atos lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissos, materiais
ou jurídicos.

Diferentemente da responsabilidade das pessoas privadas, a
responsabilidade da Administração Pública rege-se por princípios próprios
sendo, em geral, mais ampla e completa. Tal assertiva decorre do fato do
Estado impor aos administrados regras de conduta que se descumpridas
podem ensejar o uso da força estatal e da sua presença cada vez maior nas
relações sociais, agora na posição de garantidor dos direitos sociais,
econômicos e culturais, ou seja, dos direitos fundamentais de segunda geração
que exigem do Estado uma ação positiva para sua real concreção.

Essa sujeição, cada vez maior do indivíduo ao Estado, exige uma forte
proteção jurídica aos administrados, como corolário dessa situação fática de
alargamento da presença estatal no âmbito social.

1 Mestre em Direito Público pela UFC, Defensor Público do Estado do Ceará e Professor do
Curso de Direito da Faculdade Farias Brito.
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Como a função precípua do Estado é o bem-estar de toda a sociedade
esta deve arcar com os prejuízos que o Estado venha a causar a particulares,
uma vez que é no interesse de todos que o Estado desempenha suas atividades.

Para o Professor Celso Antônio Bandeira de Mello a responsabilidade
do Estado seria uma conseqüência lógica e inevitável da noção de Estado de
Direito, uma vez que todas as pessoas, quer sejam de Direito Privado ou
Público, encontram-se sujeitas ao ordenamento jurídico e dessa forma devem
responder pelos atos violadores de direito alheio que ocasionem.

Portanto, se não existem sujeitos à margem do Direito, não há sujeitos
irresponsáveis e sendo o Estado um sujeito de direitos é ele responsável.

 ;������
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Desde o início da era republicana brasileira tem se discutido a questão
da responsabilidade do Estado, em virtude da inércia dos Poderes Públicos.

Rui Barbosa, em 1889 defendeu, em parecer, a responsabilidade do Estado
em virtude da inércia da polícia local, que não impediu a depredação do
jornal “O Comércio de São Paulo”, então dirigido por Afonso Arinos e
pertencente a Eduardo Paulo da Silva Prado.

Afirmou então Rui Barbosa:

Princípio corrente foi sempre o de que o poder em cuja mão se

ache a autoridade policial responde pelo dano cometido no seu

território pelos ajuntamentos armados ou desarmados. Por isso,

já a legislação do período revolucionário, na França, nos fins do

século passado, estatuía para as comunas essa obrigação, em

vigor até hoje, além daquele país, em todos os outros onde a

polícia é municipal, inclusive a Inglaterra e os Estados Unidos.

Em São Paulo, é o Estado que exerce a polícia. A esta, logo, incumbe

a responsabilidade pela culpa ativa ou passiva dos seus agentes.2

2 BARBOSA, Rui. Apud STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil, 5. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
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Arnoldo Wald, citando Seabra Fagundes, faz referência a acórdãos
anteriores a Constituição de 1946 que consagravam a responsabilidade do
Estado por omissão do adequado policiamento, afirmando que:

Responde o Estado pelos danos causados à tipografia e oficinas
de um órgão de imprensa, não importando averiguar no caso, se o
ato lesivo do patrimônio particular foi praticado por funcionários
ou empregados públicos, no exercício de suas atribuições, porque,
na falta de medidas tendentes a prevenir a alteração da ordem,
a violação da propriedade, a descobrir e punir os delinqüentes,
o Estado é obrigado, pela culpa in vigilando, a satisfazer o dano. 3

O parecer de Rui Barbosa e o ensinamento de Seabra Fagundes
evidenciam que já naquela época reconhecia-se a responsabilidade objetiva
estatal por omissão a ensejar a correspondente indenização aos administrados.

A Constituição de 1946 iria consagrar a responsabilidade objetiva do
Estado, princípio este que fora mantido na Constituição de 1967, na emenda
Constitucional n° 1 de 1969 e no art. 37 § 6° da Constituição de 1988.

Permanece, porém, a questão, que será discutida no decorrer deste
trabalho, se a partir da Carta de 1946 a responsabilidade objetiva do Estado
foi a única adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, ou se ainda seria
cabível a responsabilidade subjetiva do Estado.

� ������.����3���������3<���1��.��������$�����������

A omissão, na realidade, do ponto de vista ontológico, não é em si mesma
uma ação, mas sim a omissão de uma ação. Ação e omissão se comportam
em tal sentido como “A” e “não A”. Ação e omissão são subclasses
independentes dentro da “conduta”, suscetíveis de serem regidas pela vontade
final. A omissão. Contudo, encontra-se ligada a uma ação, pois não existe
uma omissão em si mesma, mas apenas a omissão de uma ação determinada.

A omissão administrativa, portanto, far-se-ia presente quando o serviço
não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente, causando dano ao
indivíduo, ao ensejar, assim, uma reparação.

3 FAGUNDES, Seabra. Citado in WALD, Arnoldo. Os fundamentos da  responsabilidade
civil do estado.  Disponível em CD Rom Doutrina.  Seção Folio Bound Views; versão 3-1ª.
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A nossa Suprema Corte admitiu em 1958, a responsabilidade do Estado
por “falta de serviço”, ou seja, por deficiente funcionamento da Administração,
independentemente da prova de qualquer culpa de seus agentes.

O caso em questão, trazido à colação por Arnoldo Wald (WALD, Arnoldo.
Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Seção Folio Bound
Views; versão 3-1a) referia-se a depredações sofridas por vários cinemas
em Araguari, em virtude de manifestação popular contra o aumento de
ingressos.

O Supremo Tribunal Federal concedeu a indenização, considerando o
desaparelhamento do serviço policial. O Ministro Mário Guimarães afirmou
no seu voto que o pagamento de impostos serve dentre outras causas para
que a polícia garanta a propriedade e que não se faz possível deixar de
assegurar dita garantia pela alegada falta de aparelhamento. Já o Ministro
Ribeiro da Costa reconheceu o “direito à segurança” de todos os cidadãos,
que só deixaria de  existir em virtude de força maior, sendo cabível a
indenização em todos os demais casos, visto que o Estado deve garantir a
propriedade privada.

Tal decisão da 1ª Turma do STF foi posteriormente confirmada em
Plenário com a seguinte ementa:

Se, por negligência das autoridades ou mau aparelhamento do serviço
policial não tomou à polícia às providências necessárias para evitar
que a multidão amotinada causasse danos à propriedade privada,
responde o Estado pelos prejuízos que o Estado não soube ou não
quis impedir. 4

Dessa forma, o STF, conforme diz o Arnoldo Wald, incorporou no
ordenamento jurídico brasileiro a teoria da (faute du service), elaborada,
na França, pelo Conselho de Estado. A culpa do serviço caracterizar-se-ia,
assim, pela ineficácia, pelo mau funcionamento ou pelo funcionamento
tardio da administração, o que ensejaria a responsabilidade. Em sendo,
assim, não existe razão para o exame da culpa do agente, bastando que
se reconheça a deficiência no funcionamento do serviço público,
caracterizando a chamada culpa ou falta anônima.

4 WALD, Arnoldo. Os fundamentos da responsabilidade civil do estado. Disponível
em CD Rom Doutrina.  Seção Folio Bound Views; versão 3-1ª.

	�����	���-*�	'���
�����



���

DIÁLOGO JURÍDICO

A doutrina defensora da responsabilidade objetiva do Estado por omissão

afirma, portanto, que havendo a faute du service, o Estado é responsável

pelos danos causados, salvo se demonstrar a existência, no caso, de força

maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima, uma vez que aliada a

responsabilidade objetiva encontra-se a teoria do risco administrativo, nos

moldes elencados pelo professor Hely Lopes Meirelles.

Dessa forma, não se faria necessário a prova da culpa da administração,

uma vez que a ocorrência do dano comprova, por si só, que os serviços não

funcionaram ou funcionaram mal, caracterizando, assim, a falta de serviço

que justifica a indenização. A falha do serviço aliada ao resultado danoso e a

prova da causalidade seriam elementos suficientes para ensejar a

responsabilidade pública.

Para os adeptos da responsabilidade objetiva do Estado, como sendo a

única possível no ordenamento brasileiro, ela traria uma dupla vantagem:

primeiro, eliminaria a distinção civilista entre responsabilidade por atos lícitos

e ilícitos; segundo, superaria as diferentes espécies de responsabilidade

conhecidas (por culpa individual, por falha ou culpa do serviço, por risco,

etc.), proporcionando maior amparo à vítima, que só perderá a indenização

caso seja demonstrado o caso fortuito, a força maior, ou a culpa exclusiva da

vítima, pois, nestes casos, inexistiria a relação de causalidade entre a ação ou

a omissão do Estado e o prejuízo produzido.

A doutrina da unicidade da responsabilidade civil objetiva do Estado vem

perdendo prestígio para uma corrente da doutrina e da jurisprudência que

entende ser subjetiva a responsabilidade civil do Estado por atos omissivos.
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Responsabilidade subjetiva é aquela que depende de procedimento doloso

ou culposo que ocasionando um dano a terceiro enseja a indenização. Neste

tipo de responsabilidade o lesado deverá provar o dano (pessoal, moral ou

patrimonial), a ação ou omissão e o nexo causal.
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Não se faz necessário, porém, a prova de uma culpa particular e sim da
“falta de serviço” quando este não funcionou, funcionou mal ou atrasado.

É a chamada culpa anônima.

Para os adeptos de tal doutrina, a responsabilidade subjetiva estaria
presente na hipótese de dano por comportamento omissivo, uma vez que os

prejuízos não são causados pelo Estado, mas por acontecimento alheio a ele,
já que omissão é condição do dano, ou melhor, é o evento cuja ausência

enseja a ocorrência da lesão. Em assim, sendo, a faute du service  não é
responsabilidade objetiva e sim subjetiva, pois fundada na culpa ou dolo.

A omissão conforme ensina Maria Helena Diniz:

Pode ser uma condição para que outro evento cause o dano, mas

ela mesma (omissão) não pode produzir o efeito danoso. O Estado

responde por omissão quando, devendo agir, não o fez, incorrendo

no ilícito de deixar obstar aquilo que podia impedir e estava

obrigado a fazê-lo.5

Celso Antônio Bandeira de Mello diz que o engano de atribuir-se aos

atos omissivos, a responsabilidade objetiva deve-se a má tradução da palavra
(faute), cujo significado corrente é culpa e não falta ou ausência como foi

traduzido, dando, assim, idéia de algo objetivo.

� ����������8��������������$���������������#$��.=3��
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Quando a omissão administrativa ocasiona um dano qualquer ao indivíduo,
deve-se aplicar a teoria subjetiva, pois conforme ressaltado anteriormente,

se o Estado não agiu não pode ser o autor do dano, já que a omissão é um
nada, logo, não pode causar coisa alguma. Quem se omite nada faz, portanto,

nada causa. Assim, o omitente não deve responder pelo resultado, pois não o

provocou.

5 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil,
21. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
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Percebe-se, portanto, que não se pode estabelecer um nexo causal entre
a omissão e o resultado. Não se pode dizer que a omissão produza um
resultado, pela lógica razão de que o nada, nada causa; apesar disso,
admite-se que aquele que se omitiu seja responsabilizado pelo sinistro. Para
tanto, o Estado deve estar obrigado a impedir o dano, ou seja, deve-se fazer
presente àquilo que os penalistas chamam de “dever jurídico de agir”.
A administração pública, só será responsabilizada se descumpriu dever legal
que lhe impunha obstar o dano.

A responsabilidade estatal por omissão, a semelhança do que ocorre nos
crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão (abstenção) é
normativa; não há nexo de causalidade entre a omissão e o resultado, mas,
sim, como afirma Celso Delmanto, “entre o resultado e o comportamento
que o agente estava juridicamente obrigado a fazer, mas se omitiu. Ou seja,
não se pune o comportamento físico negativo em si, mas omissão ilegal, isto
é, o não ter o agente cumprido um dever legal”.

DELMANTO, Celso. Código penal comentado.

6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

Faz-se necessária, portanto, para que exsurja a responsabilidade estatal,
a conjugação de dois fatores: que aquele que se omitiu tivesse o dever de
agir e pudesse de fato agir.

A omissão é constituída, portanto, de um non facere e quod debetur, ou
seja, (não fazer aquilo que o dever legal lhe obrigava). A omissão é, assim,
um não fazer o que devia e podia ser feito.

Ensina Celso Antônio Bandeira de Mello:

Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o
acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de
suportar patrimonialmente as conseqüências da lesão. Logo, a
responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade
por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é
necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta
ilícita do Estado que não seja proveniente de negligência,
imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito
de violar a norma que o constituía em dada obrigação. Culpa e dolo
são justamente as  modalidades de responsabilidade subjetiva.6

6 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 22. ed.
São Paulo: Malheiros, 2006.
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A ilicitude do Estado manifesta-se, assim, pela inércia em impedir o dano

ou por comportamento aquém do esperado, do padrão exigível, para debelar

o sinistro.

� 6���$�����821����������������#$��.=3��
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Prima facie, inexiste resposta do que seria o padrão normal, o padrão

exigível na administração na execução de suas obrigações. Mais uma vez,

Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que a normalidade da eficiência

estatal deve ser perquerida dentro do meio social, cultural, econômico e da

conjuntura da época. Além disso, deve-se ter em mente o anseio da sociedade

em relação ao serviço omitido.

Referidos critérios, elencados pelo professor Celso Antônio Bandeira de

Mello, podem levar a situações injustas, pois se o julgador de uma determinada

ação de responsabilidade civil por atos omissivos, como, por exemplo, a perda

de veículo automotor levado pela enchente agravada pela falta de limpeza

nos bueiros e galerias municipais, levar em consideração para a caracterização

do padrão de responsabilidade o desenvolvimento científico, cultural e social

de uma região, ter-se-ia de concordar que um administrado residente em

rica região como São Paulo poderia exigir mais de sua Administração

Municipal do que um administrado que teve o mesmo problema,  mas por

residir em região mais pobre do país, mais atrasada cultural e cientificamente,

deverá absorver o prejuízo ou conseguir uma indenização bem menor do que

aquela ofertada ao paulista.

Melhor seria que fosse exigido do administrador público, um padrão de

qualidade crescente no desempenho de suas atividades. Dessa forma, se

em determinado ano, o Poder Judiciário concede uma indenização de valor

X aquele que sofreu prejuízos decorrentes de chuvas agravadas pela falta

de limpeza pública, no ano seguinte, em se repetindo o sinistro, o julgador

deveria conceder uma indenização de valor 2X, por exemplo, aquele cidadão

que fora novamente vítima da inércia do Poder Público.
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Assim atuando, o magistrado estaria ajudando a garantir a concreção
dos direitos fundamentais de segunda geração, direitos sociais, econômicos
e culturais, que exigem uma atuação positiva do Estado para sua
implementação.

O magistrado, na análise do caso concreto, ao condenar a Administração
Pública em valores crescentes, atuaria de forma a educar o administrador
para que o mesmo atue de uma forma sempre diligente na procura da
concreção dos direitos à educação, à saúde, à moradia, à segurança, etc.

Ao cobrar do Estado um maior empenho nas suas funções, o Judiciário
estará, ainda, dando efetivação ao princípio constitucional da eficiência, que
exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e
rendimento conforme ensina Hely Lopes de Meirelles, que muito antes da
eficiência tornar-se princípio constitucional, já a incluía como um dever do
administrador público.

> &��������
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Firma-se, assim, o entendimento de só responder o Estado pelos danos
dos quais se omitiu quando estava obrigado a impedi-los. Afasta-se, então, a
possibilidade de erigir-se o Estado em garante, segurador universal, no sentido
de que lhe cabe prover todos os interesses da coletividade.

Inocorre,  portanto, a responsabilidade do Estado ante qualquer sinistro
causado por terceiro, como um assalto em via pública, uma inundação qualquer
que não restou agravada pela falta de limpeza nos canais, depredações
provocadas por terceiros que mais se assemelham a caso fortuito, etc.

A vingar posição oposta ocorreria no Direito Administrativo, o que se
denomina, no Direito Penal, de regressus ad infinitum. Da mesma forma
que não se pode impor uma sanção penal ao minerador de ferro, ao fabricante
de revólver e ao seu vendedor, por um homicídio perpetrado com uma arma
de fogo que para chegar às mãos do assassino, teve de percorrer todo aquele
caminho, não se pode responsabilizar o Estado por todos os prejuízos dos

quais se é vítima.
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Como ressaltado linhas atrás, em muitos casos de “faute du service” é
de admitir-se uma presunção de culpa estatal sem a qual seria praticamente
impossível ao particular obter uma indenização.

Conforme leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:

O administrado não pode conhecer toda a intimidade do aparelho

estatal, seus recursos, suas ordens internas de serviço, os meios

financeiros e técnicos de que dispõe ou necessita dispor para

estar ajustado às possibilidades econômico-administrativas do

Estado.7

Deve-se, portanto, em inúmeros casos de responsabilidade por falta de
serviço, presumir a culpa estatal sob pena de colocar-se o administrado em
dificílima posição frente ao ente estatal.

Reza o citado autor:

Em face da presunção de culpa, a vítima do dano fica desobrigada

de comprová-la. Tal presunção, entretanto, não elide o caráter

subjetivo desta responsabilidade, pois, se o Poder Público

demonstrar que se comportou com diligência, perícia e prudência

– antítese de culpa – estará isento da obrigação de indenizar,

 o que jamais ocorreria se fora objetiva a responsabilidade.8

Se a aplicação de tal princípio acaba parecendo onerosa é porque o
aparelho administrativo não está devidamente organizado, como salienta Pedro
Lessa, e o único remédio contra tal desorganização seria forçar o Estado,
por aplicação severa da regra da responsabilidade, a melhor desempenhar

suas obrigações.

7 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 22. ed. São
Paulo: Malheiros Editores, 2006.

8 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 22. ed. São
Paulo: Malheiros, 2006.
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1 A responsabilidade civil do Estado deve ser a mais ampla e completa
possível por encontrar-se o Estado em situação de superioridade
frente ao particular, sendo considerada uma decorrência da noção
de Estado de Direito, uma vez que neste, todos são responsáveis
por seus atos.

2 Apesar de posicionamentos em contrário, ainda remanesce a
possibilidade da responsabilidade civil do Estado ser subjetiva. Dessa
forma, tem-se responsabilidade objetiva do Estado por atos
comissivos e subjetiva para atos omissivos.

3 A omissão sendo um nada, não pode causar nenhum evento,
funcionando, porém como condição na ocorrência de um dano.

4 Existiria omissão administrativa, todas as vezes que o serviço não
foi prestado, não funcionou ou funcionou tardiamente.

5 O nexo causal nos atos omissivos é normativo, ou seja, faz-se entre
a lei que impunha ao administrado uma dada ação e o resultado
danoso advindo da “faute du service”.

6 Devendo agir e não o fazendo, o Estado incorre em ilícito, a
responsabilidade civil subjetiva é, portanto, uma responsabilidade
por comportamento ilícito.

7 O magistrado para garantir uma rela implementação dos direitos
fundamentais de segunda geração deve exigir do administrado, na
análise do caso concreto, um padrão de qualidade sempre crescente
no cumprimento de seus deveres.

8 O Estado não deve ser transformado em garantidor universal de
todos os sinistros ocorridos aos seus administrados, inaplicável,
portanto, o regressus ad infinitum.

9 A fim de melhor amparar a vítima do dano, deve-se presumir a
culpa da Administração Pública, que poderá livrar-se do dever de
indenizar, provando a sua não-culpa, ou seja, a sua prudência, perícia
e diligência.
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Resumo: Em meio às diversas abordagens sobre democracia
contemporânea, se destacam as abordagens elitistas, entre as quais, muitas
delas, embasadas na visão de Shumpeter, acreditam que a democracia
nada mais é que a competição pelo voto entre as elites, descartando, assim,
todas as possibilidades de emancipação social via os ideais democráticos.
No entanto, tal abordagem tem gerado certo desconforto para aqueles que
apostam suas visões numa democracia dotada de um projeto histórico
coletivo de direitos, através das diversas instâncias da representação política,
ou seja, uma democracia do povo e não das elites. Sendo assim, o artigo
tem como objetivo verificar a existência de abordagens axiológicas, como
divisor de águas entre crença e descrença, democracia e antidemocracia,
otimismo e pessimismo, bem como enunciar as implicações teóricas, práticas
e epistemológicas, resultantes de analogias e dicotomias sobre a democracia
contemporânea. Propõe-se, assim, uma nova visão relacional e heterogênea
dos sistemas democráticos.
Sumário: 1 Introdução – 2 Visões da democracia – 3 Conclusão.
Palavras-chave: Democracia Contemporânea; Sistema Político; Elites.
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Ao discutirmos a democracia em tempos modernos, nos deparamos
com uma complexidade de desafios, entre os quais se destacam a
maximização dos ideais de participação do povo nas diferentes esferas
do social. As afirmações conscientes de um indivíduo pessoal e coletivo
se relacionam com a busca de direitos, liberdades, igualdades,
reconhecimentos. Em tempos contemporâneos as novas experiências
empíricas sobre democracia também vêm sendo pauta de debates que
estão condicionados aos ideais democráticos.

1 Mestre em Sociologia Política e Doutoranda em Sociologia Política – Universidade Federal
de Santa Catarina.
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Na atualidade, o Brasil vêm se destacando com os modelos de
Orçamento Participativo, Conselhos Gestores e Políticas Deliberativas
que estão configurados de acordo com os desenhos institucionais, em
cada contexto geopolítico. A ênfase do debate teórico e das ações sobre
democracia contemporânea não é mais direcionada numa contraposição
com os ideais neoliberais e tampouco voltada sobre uma visão maniqueísta
do Estado. Os desafios, no entanto, adquirem novos formatos: Como
pensar a democracia contemporânea sobre a primazia de uma sociedade
de mercado capitalista?

Por outro lado, temos, na contramão destas abordagens empiristas,
e ainda presente nos debates contemporâneos, o discurso sobre a teoria
das elites. Segundo Grynspan as teorias elitistas surgiram como crítica
às idéias democráticas e socialistas a partir do século XIX, tendo como
principais representantes Mosca, Michels e Pareto. Deste período até
os dias atuais a teoria elitista experimentou várias mudanças, foi alvo de
sucessivas interpretações tendo em vista um conjunto de teses
antigualitárias e antidemocráticas voltadas a uma análise realista do
sistema democrático. (Grynspan,1999)

Segundo os clássicos do elitismo, sempre vai haver desigualdade na
sociedade, em especial a desigualdade política. Isto é, sempre existirá
uma minoria dirigente e uma maioria condenada a ser dirigida, o que
significa dizer que para os elitistas a democracia, enquanto “governo do
povo”, é uma fantasia inatingível.

Assim, para Pareto (1916) em qualquer sociedade o poder é sempre
confiscado por uma elite, é natural e inegável a primazia da elite, na
mesma perspectiva de Michels (1982), ao evidenciar que a sociedade
não pode subsistir sem uma classe dominante, pois sempre haverá novos
indivíduos almejando posições de chefia e poder.

Pareto, explica ainda que elite se refere ao nome dado para um grupo
de indivíduos que demonstram possuir o grau máximo de capacidade,
cada qual em seu ramo de atividade. Cada um desses ramos possui
algumas pessoas que são as mais bem-sucedidas e a reunião delas forma
a elite.
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Entretanto, Pareto introduz uma distinção essencial no seio da elite: a
que separa a elite governante, que exerce o poder político, de todo o
resto, chamado de elite não-governante. A existência de um grupo
minoritário que monopoliza o governo é, para ele, uma constante universal
das sociedades humanas. Outra constante é a rotação entre os integrantes
desse grupo. É a teoria da “circulação das elites”, provavelmente, a
principal contribuição de Pareto à sociologia política.

Pois é exatamente esta visão que, sobretudo a partir da teoria de
Joseph Schumpeter, publicada nos anos 1940, se torna a base da tendência
dominante da teoria democrática e penetra profundamente na concepção
corrente sobre a democracia. Não se trata apenas de uma tendência,
entre outras, da teoria democrática. É a corrente amplamente dominante,
que se enraizou no senso comum; é um divisor de águas, já que, a partir
dela, qualquer estudioso da democracia tem que se colocar, em primeiro
lugar, contra ou a favor das teses schumpeterianas. Entre aqueles que
foram influenciados por elas, de diferentes maneiras, estão nomes do
peso de Giovanni Sartori, Robert Dahl e Anthony Downs (Miguel, 2002).

Desta forma, se por um lado temos a idéia de uma democracia do
povo, dotada de princípios de igualdade e liberdade, por outro lado, a
democracia é vista como um mero processo eleitoral em que as elites
visam apenas à tomada de poder se tornando distantes de qualquer ideal
democrático revitalizante.

 A��(����������
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Em meio às múltiplas abordagens e conceitos que se desdobram sobre
ambas as perspectivas é nítido a presença de um discurso axiológico da
democracia, no sentido de aceitar ou não um processo de construção
democrática brasileira, quando questionado a existência de uma
democracia do povo ou de elites?

Esse entrave há muito tempo vem sendo discutido no campo da
sociologia política. No entanto, procura-se neste pequeno ensaio, verificar
os possíveis impactos epistemológicos de discussões extremadas sobre
as análises das teorias democráticas (normativas e descritivas) divididas
em dois pólos: um primeiro modelo criticista perpassa as teorias do
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elitismo clássico ao elitismo shumpteriano e investe em argumentos a
favor da existência de uma antidemocracia; e um segundo aborda as
teorias democráticas participativas e representativas apostando numa
democracia para o povo sob os princípios de igualdade.

A análise, destas visões extremadas, nos remete a um segundo ponto
que consiste em verificar se existe afinal um projeto democrático
hegemônico e universal no contexto dos regimes democráticos?

Ao falarmos em democracia na América Latina2, onde quase todos
os países possuem regime democrático, sob diferentes formatos
(democracia direta, semi-direta, representativa) podemos dizer que a
heterogeneidade é um dos traços marcantes da democracia, combinadas
em ações democráticas e antidemocráticas?

Longe de aprofundarmos nesta questão, podemos trazer alguns
elementos reflexivos para discutir acerca das reais possibilidades de uma
democracia marcada pela ambigüidade e heterogeneidade. Trata-se de
um modelo (projeto democrático) dentro de outro modelo (regime
democrático) que necessita de uma abordagem compreensiva, que vá
além de casos isolados de modelos democráticos bem ou mal sucedidos.

Sendo assim, no contexto dos regimes democráticos latino-americanos
percebe-se a existência de múltiplas democracias. Ora, há muito tempo
já vem se falando de atores sociais fragmentados Mellucci (1999),
Touraine (2006); movimentos sociais heterogêneos Sherer-Warren (2006)
bem como uma Sociedade Civil heterogênea e multifacetada Dagnino
(2002). Distante de analogias, mas próximo de uma abordagem relacional,
é possível perceber, no intercruzamento destas variáveis, a constatação
de uma democracia heterogênea e ambígua.

Assim, passamos a falar de “democracias” no sentido plural, pois
ela adquire diferentes formatos e perspectivas que se entrecruzam
simultaneamente, se deflagram no tempo e no espaço com referências
histórico-cultural. O modelo de democracia contemporâneo encontra-se
multifacetado, difundido nos exemplos de democracia representativa,
direta, deliberativa, participativa,“elitista”.

�����	����	��	�������

2 Scott Mainwaring et all classificaram em 1999, os países da América Latina em
democráticos, semi-democráticos e autoritários, entre os quais os países considerados
democráticos foram: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Equador,
República Dominicana, Honduras, Venezuela e Uruguai.
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O paradoxo da anti-democracia também se difunde no contexto
democrático quando a apatia política sufoca os cidadãos legitimando a
impotência das massas e ao mesmo tempo consagrando a emblemática
democracia direta.

Esta perspectiva antidemocrática também está difundida no contexto
do crime organizado, do terrorismo, do racismo e da exclusão social que
se processam sob a égide de um regime democrático, num mundo em
que o medo e a impunidade se tornam conseqüências da democracia e
causa da antidemocracia.

No entanto, os aspectos anti-democráticos que caracterizam a
heterogeneidade democrática não subentendem a ausência de
democracia, no sentido clássico da palavra, quando consideramos uma
igualdade política do povo e para o povo. É importante deixar claro que a
anti-democracia pode estar no contexto da democracia quando o discurso
e a prática têm como objetivo a liberdade e a igualdade. Não estamos
falando de uma ausência de igualdade política, mas de uma igualdade
que se ressignifica e aprisiona os sujeitos em nome de uma igualdade
artificial, distante do real e camuflada por uma liberdade às avessas.

Neste sentido, se reconhece as múltiplas democracias, sem
“evaporar” seu significado. A democracia ocidental requer um modelo
universal e homogêneo de princípios de igualdade, porém não se liberta
dos vestígios de uma história que traz como exemplo uma herança de
regimes aristocráticos e totalitários.

Por outro prisma, em meio as principais propostas elencadas em
tempos modernos, como por exemplo, os temas da comunicação,
deliberação e da comunidade, percebe-se uma discrepância entre teorias
eurocêntrica e norte-americana e sua absorção e aplicação fidedigna no
contexto dos países latino-americanos.

A difusão da própria visão shumpteriana se tornou um método indutivo,
ao compreender que toda democracia se resume como um caminho para
as elites chegarem ao poder. No entanto, pouco foi percebido que o
próprio Shumpeter alerta, em nota de rodapé, que suas análises se
restringem à democracia inglesa, a qual possui um sistema parlamentar,
muito diferente, por exemplo, das democracias presidencialistas.
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Agregado a esta questão surge, numa perspectiva universal, o discurso
que contrapõe questões sobre o real e o ideal. A própria abordagem
elitista considera que suas análises sobre democracia partem do real e
dos fatos concretos, enquanto que as demais abordagens normativas
pertenceriam ao plano do ideal.

No entanto, a questão não é estarmos distante da realidade e tampouco
priorizarmos as utopias clássicas da democracia, mas estarmos atentos,
por um lado, aos efeitos equivocados destas analogias, e por outro lado,
atentos para as análises extremadas de idealismos ou realismo entre
visões emancipatórias e pessimistas.

Além disso, não há como compreendermos a democracia
contemporânea, sem pensarmos nas massas e no indivíduo moderno.
O pessimismo na abordagem elitista está de acordo com a ótica da
modernidade em decadência, um pessimismo que se consagra diante de
um sujeito fragmentado.

É por esse prisma que Mosca e Pareto falam da incapacidade das
massas e da desigualdade entre os homens, o que Michels denominou de
patologia das massas. A visão niilista do cidadão destacada por Nietzche
(1978), a jaula de ferro do clássico Weber (1996), a decadência do
indivíduo e da cultura em Simmel (1987), entre tantas fontes que vêem a
modernidade em decadência, se tornam jargões teórico-reflexivos que
se distanciam de uma relação emancipatória da democracia.

Cabe destacar que a soma das análises sobre a democracia está
relacionada aos diferentes ângulos que queremos priorizar. Shumpeter
esmiuçou um aspecto da democracia valendo-se das prerrogativas povo
e governo quando questionado a existência de um governo pelo povo ou
de um governo aprovado pelo povo.

Por outro lado, a democracia contemporânea perpassa diferentes
instâncias, conforme o sentido clássico enunciado por Marschal (política,
econômica, cultural ou social). Para tanto, a Sociologia Relacional,
destacada por Norbert Elias (1999), nos permite pensar no objeto em
relação aos outros objetos, rompendo com o viés dicotômico e polarizado.
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Assim, para transcender para uma democracia mais igualitária é
preciso compreendê-la numa perspectiva relacional entre Estado e
Sociedade Civil; elite e povo; real e ideal; particular e universal. Neste
sentido, não se nega à primazia das elites, mas também, não se aceita
como uma visão estanque e totalizante das democracias contemporâneas.

Falarmos em democracia heterogênea implica em falarmos de uma
democracia em constante processo versus constante concretização.
É possível sustentar que existe nas análises sobre as transições e as
consolidações democráticas uma ênfase muito acentuada em torno das
noções de ordem e estabilidade. No entanto, não há uma única referência,
não há um único sentido apaziguador, nem conservador e tampouco
revolucionário.

Para Vitullo (2006) é necessário incorporar o conflito e a luta por
questões substantivas como elementos constitutivos, e relacionar as
contradições e os diferentes graus de conflitualidades que a atravessam,
sem os quais se apagaria completamente a própria noção de democracia.

A heterogeneidade nos abre caminho para vermos a democracia como
um modo de vida, e neste ponto o elitismo dificulta. Dewey (1959) alerta
que a democracia não pode depender só de instituições políticas nem ser
expressa só por elas; a democracia está inculcada em toda fase de nossa
cultura, ciência, arte, educação, moral, religião assim como na economia
e na política.

Neste caso o discurso teórico sobre democracia requer cuidados,
principalmente quando dialoga com a visão elitista. Dahl é um elitista
pluralista que propõe a poliarquia (governo das múltiplas minorias). Apesar
de apostar saída como pré-requisito básico para um sistema poliárquico
dependente de um treinamento social por meio da família, da escola, da
igreja, jornal etc. mexe na ferida do otimismo democrático, quando elenca
oito normas de uma poliarquia que se reduzem apenas a ação do voto.

Na mesma perspectiva, Norberto Bobbio (1996) em seu realismo,
acabou definindo a questão democrática a um simples método eleitoral
ao introduzir um postulado que limitava este método à seleção de elites
por parte de um eleitorado passivo e apático.
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Distanciando das abordagens elitistas, vêm à tona importantes
trabalhos que acirram suas críticas ao enfoque procedimental de
democracia direta, buscando evidenciar outra face da democracia:
representativa e participativa. Autores como Boaventura Santos (2002)
e Avritzer (2003) defendem com entusiasmo que a democracia deve ser
vista como sinônimo de emancipação humana, como aspiração de
liberdade e como anelo de auto-organização popular.

Muitos outros trabalhos sobre democracia participativa vão surgindo,
porém não está claro o reconhecimento destas abordagens, numa
perspectiva relacional, que as conclusões de Schumpeter são baseadas
em uma visão de natureza humana. Não há uma perspectiva relacional
que entende, apesar da existência de iniciativas localizadas em diferentes
contextos, as pessoas se mantêm egoístas, despreocupadas com os
interesses coletivos.

� '��
�	�$�

Assim sendo, mesmo os que defendem uma democracia mais
autêntica e participativa têm que se ver, em primeiro lugar, com o legado
de Schumpeter. Com a criação do antagonismo – poder do povo e poder
das elites –, percebe-se, uma tendência errônea das novas teorias que
estão preocupadas em combater ou afirmar a primazia do elitismo,
gerando assim, desgaste no campo das idéias, sensação de impotência e
frustração no campo empírico.

A armadilha do óbvio se refere, justamente, na dificuldade de
compreendê-lo, pois elitismo é inevitável nas sociedades contemporâneas,
assim como inevitável para a democracia. O novo contexto democrático
se configura pelas múltiplas democracias. As teorias normativas partem
de um dado referencial, porém no campo empírico os atores são
heterogêneos, a sociedade civil é heterogênea marcada no mesmo
sentido que a democracia também é.

Em relação às inferências das abordagens elitistas, vale destacar
que o pessimismo se associa às ações das elites e não subentende a
existência de uma democracia elitista negativista, ou seja, podemos
compreender a abordagem elitista como um diagnóstico e não uma
impossibilidade.
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Neste ponto é importante destacarmos que o elitismo não
necessariamente enxuga todas as possibilidades de liberdade e igualdade
democrática, pois quando isso ocorre temos uma visão minimalista da
democracia, e o elitismo não é um minimalismo.

Se entendermos o paradoxo do pessimismo, compreenderemos os
efeitos positivos deste negativismo, como por exemplo, o próprio
autocontrole das elites para se manterem no poder, ao atenderem
determinadas demandas vindas da base, independente de uma ação que
se justifica por meio de uma vontade do povo ou mera busca pelo voto.
Ou seja, os fins se tornam, neste aspecto, mais relevantes que os meios.

Mas, é preciso ter em mente que o pessimismo se distingue da crítica,
pois somente a crítica permite a abertura de novas visões e possibilidades
concretas de mudanças.O desafio é ir além destas teorias, e neste ponto
a crítica se torna válida, a partir do momento em que há necessidades de
propor novos parâmetros, que merecem estar distantes das realidades
conceituais das propostas teóricas que não condizem com a situação do
Brasil e tampouco com a América Latina.

A questão sobre o jogo de elites, de grupos dominantes é tão clássica
quanto à exploração das classes trabalhadoras levantada por Marx.
No entanto, para além da reprodução de uma sociedade antagônica, há
necessidade de destacar as possibilidades de mudanças concretas.

Se o elitismo encontra-se num estágio inevitável, em que está inerente
às abordagens da sociologia, na medida em que há concentração dos
grupos a cargo do controle do aparato estatal e nas suas eventuais disputas
internas, rupturas ou divisões, não descartemos as novas formas de
transformação da realidade democrática (orçamento participativo,
economia solidária), mas compreendemos que elas devem transpassar
pelo elitismo, reconhecendo suas imbricações e desmistificando seu
determinismo.

Neste ponto a leitura do real se torna perigosa na medida em que ela
está sujeita, mais uma vez, em qual ênfase queremos dar: nas relações
de dominação ou nas relações de transformação do social. Há uma
dialética no elitismo democrático, ele não é ausente nem presente ele
perpassa as diferentes camadas sociais, as diferentes propostas de
mudanças de modo que o desafio é impedir sua hegemonia.
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Shumpeter fez sua escolha partindo para sua visão pessimista da
realidade, marcadas pelo elitismo. Sua descrição da realidade não deixa
de ser um fator concreto e óbvio, no entanto, o desafio é tomar a visão
elitista como ponto de partida e não de chegada. Isso não significa que
devemos distanciar das construções de tipos ideais, pois o fio condutor
analítico deve estar pautado na ampliação da igualdade e da liberdade.

O propósito não é desmerecer as teorias das elites ou de participação
democrática, porém evidenciar a necessidade de sair deste círculo vicioso
para além da cegueira do otimismo e da visão pessimista estanque do
status quo. Para trabalharmos sobre uma democracia que temos, é
preciso compreender a democracia que temos, para conseqüentemente
idealizá-la, transformá-la e ressignificá-la.
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Resumo: A preocupação dos estados europeus e do norte da América
relacionada à segurança e defesa reflete na acentuada propagação de
Tratados voltados para esse mister. Existem no cenário a ONU, a OTAN,
a OSCE e a UE, que concentram esforços para estabilizar regiões de
conflito e proporcionar segurança no espaço Euro-Atlântico.
Há coincidências de missões, que desafiam o diálogo entre si. A construção
da segurança internacional apresenta-se sólida, mas é flagrante a
repetição de missões e coincidência de espaços de atuação.
Sumário: 1 Organizações para segurança Euro-Atlântica – 2 Missões
ativas na Europa e Oriente Médio: 2.1 Missões mantidas pela Organização
das Nações Unidas – ONU; 2.2 As missões de peacekeeping da
Organização do Tratado do Atlântico Norte – OTAN; 2.3 Presença
hegemônica da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa
– OSCE; 2.4 A União Européia e a política européia em segurança e
defesa – PESD/PESC – 3 Redundâncias – 4 Considerações finais.
Palavras-chave: Organizações internacionais. Espaço Euro-Atlântico.
Segurança internacional.
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Quem conduz a segurança Euro-Atlântica? Quem ameaça essa
segurança? E como as ameaças são neutralizadas? São questões
atendidas em um trabalho intitulado “Arquitetura da segurança
européia: organizações internacionais e suas atuações no continente
europeu e na região médio oriental” desenvolvido  pela autora junto
ao Doutorado em Relações Internacionais da UNB. O texto que ora

1 Este trabalho é parte de um todo maior, desenvolvido junto ao Seminário Avançado 7,
ministrado pela Profa. Dra. Julie Schmied, no Programa de Pós-Graduação em Doutorado,
do Instituto de Relações Internacionais da UNB.

2 Advogada. Mestre em Integração Latino-Americana MILA/UFSM. Docente no Centro
Universitário Franciscano (UNIFRA, Santa Maria-RS); no Centro Universitário de Brasília
(Uniceub) e na Universidade do Distrito Federal (UNIDF). Aluna especial do Doutorado
em Relações Internacionais (Irel) da Universidade de Brasília (UNB). gisirs@uol.com.br.
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apresentamos é parte desse estudo e desenvolveremos, em apertada
síntese, um pequeno aspecto da discussão sobre segurança, qual seja, os
Tratados Internacionais que estão à frente da segurança Euro-Atlântica
e o foco de atuação das organizações no eixo europeu e médio oriental.

No primeiro momento, identificaremos as principais organizações
nessa função criadas por Tratados Internacionais e, em seguida, o espaço
em que atuam. Por fim, lançaremos alguns questionamentos sobre a
redundância dessas missões.

 &�8���B�#(���.��������8	���#���	��C-��5���
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Na estrutura de segurança ocidental destacam-se dois grandes
Tratados que atuam na segurança. A Organização das Nações Unidas
(ONU – out/1945), organização mundial de 192 países, cuja Carta
estabelece o propósito de adotar medidas efetivas para evitar ameaças à
paz e reprimir atos de agressão ou qualquer outra ruptura. E a Organização
do Tratado Atlântico Norte (OTAN – ago/1949), organização regional
de 26 países, que encerra o compromisso de manter e desenvolver,
de maneira contínua e efetiva, pelos seus próprios meios e mediante
mútuo auxílio, as capacidades para resistir a um ataque armado.

Além destas organizações, surgiu no cenário, a União da Europa
Ocidental (UEO, 1954), criada pelo Tratado de Colaboração Econômica,
Social e Cultural e Autodefesa Coletiva ou “Tratado de Bruxelas” (mar/
1948), organização de 28 países para cooperação em matéria de legítima
defesa coletiva, econômica, social e cultural.

Em 1975, veio a compor esta rede de segurança, a Organização para
Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), composta por 56 países
ocidentais, com objetivo de promover democracia e liberalismo
econômico. Nasceu da Conferência sobre a Segurança na Europa
(CSCE – 1975) e hoje participam os países europeus, alguns da Ásia
Central, a Rússia, os Estados Unidos e o Canadá3.

Ainda no âmbito regional europeu, existe o programa de segurança
chamado Política Externa e de Segurança Comum – PESC4, oriundo do
Tratado de Roma, que com o advento de Maastricht (Tratado da União
Européia – 1992) experimentou uma transformação fundamental nos

������	(������	����
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3 Consultar a lista de adesões e ainda os países parceiros em <http://www.osce.org/about/
13131.html>.

4 Verificar histórico em <http://www.consilium.europa.eu> Acesso em 14 de jun. de 2007.
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objetivos dessa aliança, pois foram aí ultrapassados os escopos
econômicos, para a coesão política. Em 1993, os Estados inscreveram
no Tratado o objetivo de uma política externa comum, quando a UE
passou a posicionar-se também sobre segurança internacional.
As disposições da PESC foram revistas pelo Tratado de Amsterdã em
1999, modificando os arts. 11 a 28 do Tratado da UE (TUE) e nomeando
um representante para essa política (ocupado por Javier Solana). Esse
Tratado considerou a UEO parte da UE, pois conferia uma capacidade
operacional nos domínios da defesa, nicho até então não satisfeito pela
EU, mas ensaiado pela UEO.

No contexto da PESC então, a política de segurança comum abrange
questões de segurança e de defesa comum. Foi com base nos pressupostos
da Declaração de Petersberg (1992) que estruturas de desenvolvimento
de capacidades civis e militares e procedimentos de gestão de crises,
foram erigidos nos limites da UE. A União engendrou acordos para
participação de países terceiros na gestão de crises, definiu com a OTAN
o enquadramento das relações entre as duas organizações e incluiu
mecanismos que permitem recorrer a meios e capacidades mútuas.
Inclusive, a pretendida Constituição Européia refere-se às organizações,
principalmente às Nações Unidas, como instâncias recepcionadas para
concretizar a defesa por meio de ações coletivas (vide Artigo III-292º do
Projeto do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa).

Em 2003, mais um fator de destaque na política de segurança ocorre
com a entrada em vigor do Tratado de Nice, que aumenta os domínios
abrangidos pela votação majoritária e reforçando o papel do Comitê
Político e de Segurança nas operações e gestão de crises. Nice esvaziou
o papel da UEO, pois além de não constar mais do TUE, reforçou o
desenvolvimento das estruturas e capacidades próprias da UE no âmbito
da Política Européia de Segurança e Defesa (PESD).

A partir de Nice o Tratado da UE recebeu alterações nos arts. 27A
à 27E, quando o Conselho Europeu estabeleceu uma estrutura política e
militar permanente, para possibilitar que a UE assuma sua parte na
responsabilidade de administração de crise. O objetivo maior foi
salvaguardar os valores e servir os interesses da UE no seu conjunto,
por meio de cooperações reforçadas5.
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5 O procedimento para formação de cooperações reforçadas entre os Estados Membros pode
ser consultado em <http://europa.eu/scadplus/nice_treaty/cooperations_pt.htm#CFSP>.
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Assim, no hemisfério norte, percebe-se a existência de, ao menos,
quatro Organizações operacionais e de destaque na estrutura da
segurança ocidental6.
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No contexto atual, pontos de qualquer endereço no mundo causadores
de perigos ao Atlântico-norte, são alvos potenciais de atividades de
segurança das Organizações.

O procedimento que desencadeia as missões militares e de
policiamento, é normalmente orquestrado pela instância do Conselho de
Segurança da ONU. De notar que as Organizações mantêm diálogos
recíprocos, motivo pelo qual sustentamos serem, de fato, interdependentes.
Essa mútua ajuda em tropas, materiais, estruturas e mecanismos de
inteligência fazem parte da boa política, que assegura, não só a coesão
entre elas, mas também a sintonia de ações.
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Atualmente a ONU7 mantém um numeroso programa de segurança
e paz no mundo. Para o presente trabalho, destacamos a Europa e o
Oriente Médio8. No ambiente europeu conduz missões no Chipre, na
Geórgia e no Kosovo. Também são três as incumbências no Médio
Oriente: Colinas de Golan, na Síria; Líbano e em toda a área
médio-oriental com a missão permanente ONUST.

Desde a independência do Chipre em 1960, as crises constitucionais
foram a tônica do país, desencadeando violentas tensões entre as
comunidades. Diante desse quadro, a ONU instalou-se no Chipre com a
UNFICYP9, criada em 1964 com o intuito de prevenir a guerra civil
entre as comunidades cipriotas, gregas e cipriotas-turcas. Em 1974 a
competência foi ampliada e a missão fixou-se definitivamente na ilha.

6 Lembrar que a UEO não é mais operacional.
7 Do endereço <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/> acesso em 12 jun. 2007, foram

coletadas as informações sobre as missões da ONU.
8 Optou-se por não incluir a Ásia, por não haver um grande número de missões coincidentes.

Hoje, somente a OTAN e a ONU mantêm tropas na região.
9 Ou seja: Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre. Conforme

<http://www.un.org/french/peace/peace/cu_mission/unficyp/unficyp.htm>.
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Na Geórgia, com a missão United Nations observe mission in Geórgia
– UNOMIG, estabeleceu-se em agosto de 1993 para verificar a
observância do cessar fogo entre o Governo da Geórgia e as autoridades
de Abkhazia, região separatista, localizada a noroeste do Mar Negro.
A missão foi postergada em 1994 pelo acordo de cessar-fogo e separação
de forças, com término previsto para outubro de 2007.

A Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo,
ou MINUK, iniciou em 1999 com a Resolução 1244 do Conselho de
Segurança. É um complexo planejamento de consolidação de paz na
região do Kosovo, cujo desenvolvimento perpassa 5 fases10, tendo o
quadro operacional fundamentado em quatro pilares: administração civil,
assistência humanitária, democratização e criação de instituições e
reconstrução econômica.

No ambiente médio-oriental os capacetes azuis estão presentes desde
1948. A missão que inaugurou essa presença é a ONUST, Organização
das Nações Unidas para Segurança da Trégua11.

Desde 1948, com a proclamação do Estado judeu eclodiram
intermináveis conflitos na região da Palestina. Nesta época, os árabes
palestinos apoiados pelos Estados Árabes passaram a hostilizar Israel.
No mesmo ano, o Conselho de Segurança, por meio da Resolução 50/
1948 instalou a ONUST como centro de mediação de conflitos na região,
desenvolvendo atividades contínuas sobre o território de cinco Estados:
Egito, Israel, Jordânia, Líbano, República Árabe da Síria.

Hoje no Médio Oriente o grupo de observadores militares da ONUST
estão mesclados a outras duas missões a UNDOF e A FINUL. A ONUST
propriamente dita, mantém um grupo de observadores no Sinai e dois
escritórios, um em Beirute e outro em Damasco.

A UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force) foi
motivada pelo conflito de 1973 entre as forças do Egito e de Israel, no
Canal de Suez e no Sinai e, entre as Forças israelenses e sírias, nas
Colinas do Golan. O Conselho de Segurança deslocou forças para o
Canal de Suez por meio da Força de Emergência e estabilizou o conflito.
Entretanto, as tensões nas Colinas do Golan aumentaram no ano seguinte

10 Para consultar as fases e outras informações detalhadas ver “Estratégias principais da
MINUK” em <http://www.un.org/french/peace/kosovo/pages/kosovo1.htm>.

11 Em francês Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve. Consultar:
Moyen-orient – ONUST – Historique em <http://www.un.org/french/peace/peace/
cu_mission/onust/onustB.htm>.
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e a ONU mediou um acordo de paz, que resultou na divisão da área
entre os combatentes. Desde então, a UNODF mantém observadores
na região, sendo as únicas forças militares permitidas na área.

As Forças Interinas das Nações Unidas no Líbano (FINUL) iniciaram
atividades em 1978 por causa de tensões nas fronteiras israel-libanesas,
principalmente após as reposições das forças palestinas da Jordânia junto
ao Líbano. Neste ano, por meio das Resoluções 425 e 426, o Conselho
de Segurança ordenou a cessação das invasões israelenses e decidiu o
envio de tropas sob o pálio da FINUL. Após uma longa história de redução
e aumento das crises no local, a FINUL provocada pela crise
desencadeada entre o Hezbollah e Israel, mantém suas posições até o
fim do mandato, marcado para 31 de agosto de 200712.

Importante ressaltar que a ONU possui outras missões não militares
como a UNISPAL, Sistema de Informações na ONU para a Palestina.
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Paralela a essas missões da ONU, a OTAN desenvolve, nos
ambientes europeu e médio-oriental, cinco missões: a SFOR na Bósnia;
a KFOR em Kosovo; um quartel-general na F.Y.R.O.M. (ex-Iugoslávia
República da Macedônia); a Active Endeavour ao largo do Mediterrâneo;
e a NTM-I no Iraque.

A atuação da OTAN nos Bálcãs marcou uma nova perspectiva para
a organização Euro-Atlântica na manutenção de paz, pois passou a
administrar crises fora das fronteiras originárias do Tratado.  Desde 1990,
manda tropas para estabilização e manutenção de paz em Kosovo e
para assistir os governos da Bósnia e Herzegovina e da Ex-Iugoslávia
República da Macedônia na reconstrução de suas forças armadas.

A OTAN conta, nos Bálcãs, com a participação de tropas de 36
países aliados e parceiros e ainda com soldados oriundos de 5 países que
não fazem parte da OTAN e sequer são parceiros, como a Argentina, a
Austrália, o Chile, a Malásia e a Nova Zelândia. Para atingir seus objetivos
também conta com o apoio da UE, da OSCE e da ONU.

12 Para maiores detalhes, consultar <http://www.un.org/french/peace/peace/cu_mission/finul/
finulB.htm>.
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A SFOR, atuante na Bósnia e Hezergovina e região, concluiu em
2004, com a consolidação da operação da UE, “Althea”, mas a OTAN
mantém seus quartéis generais no país para ajudar na reforma das
estruturas de defesa13 e para dar apoio à operação da UE. A mesma
sorte tem a missão na F.Y.R.O.M. e no Kosovo. Em 31 de março de
2003, a missão Operations Allied Harmony teve seu fim, com a
introdução das missões conduzidas pela UE. Mas a OTAN mantém em
Skopja um quartel general que continuará a dar assistência as autoridades
no desenvolvimento do setor de segurança e adaptação aos paradigmas
de segurança da OTAN.

Com a missão Active Endeavour patrulha o Mediterrâneo, monitora
a navegação e faz escolta não-militar através do estreito de Gibraltar, no
intuito de detectar, deter e proteger contra atentados terroristas14.

No Oriente Médio, a OTAN está presente desde 2003, por meio de
requerimento da Turquia, para assistir na segurança contra ameaças
iraquianas. A liderança desta operação foi assumida pela Polônia, e a
OTAN participa com geração de força, comunicação, logística e
movimentações. A operação NTM-I (Nato Training Implementation
Mission – Iraq) foi deflagrada em junho de 2004 quando o Primeiro
Ministro iraquiano (Ministro Ilyad Allawi) requereu suporte da OTAN
para assistência técnica nas suas forças. Os governos dos países membros
da OTAN reunidos em Istambul concordaram em assistir o Iraque com
treinamento de suas forças de segurança e das forças armadas iraquianas.
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A presença da OSCE15  é absoluta em toda região de instabilidade
na Europa. As inúmeras missões concentram-se no sudeste europeu,
mas atua ainda no leste e no Cáucaso, totalizando 13 missões.

No Sudeste europeu atua em 7 Nações: Albânia, Bósnia e
Herzegovina, Croácia, Montenegro, Sérvia, Kosovo e F.Y.R.O.N.

13 Ver: The Stabilization Force in Bósnia e Hezergovina <http://www.nato.int/issues/sfor/
index.html>.

14 Detalhes sobre a operação disponíveis em Operation Active Endeavour <http://
www.nato.int/issues/active_endeavour/index.html>.

15 As informações sobre as operações da OSCE estão disponíveis ao longo do seguinte sítio
<http://www.osce.org/about/13510.html>. A OSCE ainda atua na Ásia Central (Uzbequistão,
Casaquistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão).
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No Kosovo há o mais amplo terreno de atividades da OSCE, que
dividiu o território de acordo com sua situação política, nível de
desenvolvimento e natureza das inter-relações étnicas. Na região desde
1992, passou por três transformações de nomes e objetivos (CSCE, 1992;
KVM, 1998, e a atual OSCE desde 1999), de acordo com a evolução
dos trabalhos e da estrutura de segurança da UE. Atua juntamente com
forças da KFOR (OTAN) para implementar seus objetivos.

A missão da OSCE na F.Y.R.O.M., cuja sede se instalou na Skopja,
atinge três grandes áreas de atividade: monitoramento, treinamento de
desenvolvimento da polícia e atividades policiais relativas à implementação
do Ohrid Framework Agreement, firmado em 2001 entre a República da
Macedônia e os representantes albaneses, que pôs fim ao conflito entre as
Forças de Libertação Nacional e as Forças de Segurança da Macedônia e
estabeleceu um campo de trabalho para a paz entre as facções.

Já na Bósnia e Herzegovina (BiH), a missão tem como objetivo fazer
com que a região se integre na UE, a começar pela adesão à OTAN,
cooperando para que reestruture sua capacidade militar, permitindo que
a BiH contribua com a estabilidade regional e integre-se na estrutura de
segurança Euro-Atlântica. Forças militares não foram consideradas
viáveis para resolver os conflitos internos. Um progresso significativo se
deu em 2004 com a suspensão do Agreement on Confidence-and
Security-Building Measures in Bosnia and Herzegovina (Artigo II
do Anexo 1-B de Dayton).

A OSCE também atua no campo militar com o controle democrático
das forças armadas e regulamentações sobre transferência de
armamentos e a BiH, como membro da OSCE desde 1992, está
intimamente comprometida em reduzir suas forças armadas (isto desde
2003), preparando-se para participar da OTAN16.

As missões na Sérvia (2001), Albânia (1997), Croácia (1996) e em
Montenegro (2006) são bastante semelhantes e buscam, em síntese,
assistir as autoridades locais e a sociedade civil na promoção da
democracia, implementação do estado de direito, direitos humanos,
reforma legislativa e da consolidação de instituições conforme os
princípios da OSCE.

16 Conferir Field of work and programmes implementation in < http://www.oscebih.org/
overview/programmes.asp?d=7#5>.
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O Leste europeu e o Cáucaso também recebem missões da OSCE.

Na Moldávia desde 1993, ingressou na capital Chisinau, para garantir
o acordo de cessar-fogo com os separatistas de Tiraspol. Na Ucrânia,
iniciou trabalhos em 1994 também para conter embates provocados por
movimentos separatistas oriundos da República Autônoma da Criméia.
E na Bielo-Rússia, assentou-se em Minsk em 2002, para modernizar
instituições e a administração de fronteiras.

Já no Cáucaso, as atividades iniciaram na Geórgia no final de 1992
para intermediar as negociações com forças separatistas provenientes
da ”república” autônoma Ossétia do Sul (localizada ao norte da Geórgia).
Neste país também atuou no conflito de Abkhazia, apoiando missões da
ONU. No Azerbaijão e na Armênia desde 2000, a OSCE vem tentando
implementar os princípios de suas instituições para instalar o estado de
direito, liberdade de imprensa e direitos humanos, bem como deter a
corrupção e o crime organizado.
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A União Européia atua, por meio de sua Política Européia de
Segurança e Defesa (PESD), nos Bálcãs e no Médio Oriente17.

As missões da UE nos Bálcãs atingem a Bósnia e Herzegovina (BiH)
e Kosovo. Na BiH instalou a EUFOR-Althea, após o encerramento da
SFOR (OTAN), para garantir a continuidade dos trabalhos de segurança
na região, conforme decidido e estipulado no Acordo de Paz de Dayton
em 1995. Essa operação militar foi autorizada pelo Conselho da União
Européia em 2004. Mas antes já atuava com a EUPM desde 2003, cujo
escopo era treinamento e reforço policial contra crimes organizados.
No Kosovo atua com o Time de Planejamento no Kosovo (EUPT) que é
instituição de transição entre a missão UNMIK (ONU) para a missão
sob a administração da UE.

No Oriente Médio, desenvolve missões nos territórios palestinos por
meio da EUPOL COPPS e EU BAM-RAFAH e, especificamente no
Iraque, pela EUJUST LEX.

17 As missões da UE estão exaustivamente tratadas no endereço: < http://
www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=261&lang=PT&mode=g> e não se
restringem à Europa e Oriente Médio.
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A EUPOL COPPS se estabeleceu no território palestino em 2006 e
está planejada para desenvolver atividades policiais sob as regras da
PESC até 2009. Contribui para o estabelecimento sustentável e efetivo
das forças policiais no território Palestino, de acordo com padrões
internacionais. Assiste a polícia palestina na implementação do Programa
de Desenvolvimento Policial, treinando e monitorando a polícia local;
coordena e facilita a assistência por Estados Membros da UE e a
assistência internacional, quando requerida; e orienta os relatórios da
Justiça Criminal18.

Em 2005 as autoridades Palestinas e o Israel acertaram um plano de
movimentação e acesso pela Faixa de Gaza (Rafah). Nesse ano, a UE
assumiu um terceiro papel nesse acordo, operando na fiscalização das
fronteiras em Rafah até 2008.

Já no Iraque, a atuação é no setor civil, com a administração sob as
orientações Política Européia de Segurança e Defesa desde julho de 2005.
O Primeiro Ministro do Iraque, Ibrahim al-Jaafari, convidou a UE para
organizar o Poder Judiciário no país, provendo treinamento aos oficiais do
sistema jurídico penal tanto na justiça, quanto nas prisões e na polícia19.
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Percebe-se que, embora a ONU não seja eminentemente voltada
para segurança, tem-se destacado nas missões de manutenção da paz
no conjunto das posteriores ordens, criadas com o fim específico em
torno da segurança hemisférica. No espaço em apreço, a ONU tem a
missão mais antiga, a ONUST que atua no oriente médio desde 1948.
A missão mais moderna é a da OSCE, em Montenegro desde 2006.

Todos os Tratados versados neste ensaio, possuem em comum a
meta de promover segurança, principalmente a Euro-Atlântica, e nesse
mister, têm fixado suas atividades em pontos coincidentes no eixo
Europa-Oriente Médio.

18 Informações obtidas em EU Integrated Rule of Law Mission for Iraq (EUJUST LEX)
<http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=823&lang=PT&mode=g>.

19 Ver EU Border Assistance Mission at Rafah Crossing Point in the Palestinian Territories
(EU BAM Rafah) <http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=979&lang
=PT&mode=g>.
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No Kosovo todas atuam, mesmo após a assunção da UE nas missões
em território europeu, a OTAN permanece como fonte subsidiária de
recursos, mantendo quartel-general na área. A Bósnia é a segunda da
lista, contendo OTAN (com quartel-general), UE e OSCE trabalhando
para a manutenção da paz e estabilização na região.

Na F.Y.R.O.M. contemplam-se missões da OTAN e OSCE, sendo
palco de atividades não-táticas por parte da OTAN, dando suporte à
maior missão da OSCE, que busca reorganizar as instituições e o estado
de direito.

A derradeira coincidência se dá no médio-oriente. A OTAN treina as
forças militares iraquianas para terem sua própria capacidade de
segurança e defesa. E a UE socorre o sistema de justiça criminal iraquiana,
assiste os funcionários do Poder Judiciário e da polícia e os oficiais
penitenciários.

Seriam essas redundâncias sinal de transformação do papel dessas
organizações? Para Kupchan (apud RISSE, 2006, p. 25), parece ser
necessário uma ”transformação do cenário”, não necessariamente o fim
da OTAN ou da comunidade de segurança. Risse (2006, p. 29) aduz
ainda que a ordem transatlântica deveria estar imbuída em uma ordem
global multilateral. Mas com a presença da UE, a política da OTAN
deve ser transformada (RISSE, 2006, p. 30). Por outro lado, Layne (2001,
p. 5) refere que a PESD não pode diminuir o papel, nem duplicar os
objetivos da OTAN, bem como não pode discriminar os países que são
membros da OTAN e que não são membros da UE.

Há uma rede de segurança se consolidando e com espeques fortes
em pontos de severas instabilidades, que afetam não só o eixo
Euro-Atlântico, mas também a comunidade mundial.
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As redundâncias são justificadas? Costuma-se dizer que o sucesso e
o fracasso de qualquer arquitetura regional de segurança, dependem de
sua estrutura, da ambição de seus objetivos e como interagirá com outras
relações e mecanismos de segurança regional. Para uma contribuição
positiva à segurança, uma arquitetura deve atentar para três objetivos:
proporcionar um mínimo de capacidade de auto-defesa para os países
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mais fracos; promover um ambiente de cooperação em questões de
segurança que reduza a probabilidade e as conseqüências do conflito
entre todos os Estados; e permitir que os envolvidos cooperem em tratados
internacionais20.

Pelo número de Organizações preocupadas com a segurança
Euro-Atlântica e ameaças oriundas do Oriente Médio21, parece cristalino
o interesse de manutenção do status quo, de segurança e defesa,
orquestrado por vários maestros, mas em uma só afinada sinfonia.

A reincidência de missões pode suscitar dúvidas sobre o alcance das
metas, mas também pode representar que há uma divisão de tarefas e
de custos na manutenção da segurança regional e, quiçá, da paz mundial.
As regras de segurança se assemelham, as missões coincidem no espaço,
mas não necessariamente nas metas. Se as organizações orquestrarem-se
para que cada uma exerça um específico papel na contenção de ameaças
e instalação de paz e segurança parece ser viável a convivência de todas
elas no teatro de operações.

Assim, parece justificada a permanência da arquitetura até agora
planejada, ao menos, aos olhos de quem as promove. Se as organizações
serão bastantes para manter a paz e segurança Euro-Atlântica, só o
tempo dirá. É flagrante a colidência de posturas entre determinadas
organizações, como OTAN e UE, o que pode desestabilizar a edificação
Euro-Atlântica. E a liquefação dessa aliança pode levar a desconstrução
da segurança internacional. Se alguma dúvida paira, melhor decidir-se
por mantê-las, todas, e trabalhar-se para que permaneçam na mesma
senda de segurança e defesa, nem que seja em um redimensionamento
de metas.

20 Ver McMILAN, Joseph et alii. Toward a new regional security architecture.
The Washington Quarterly, summer 2003. p. 167.

21 Não devem ser olvidadas as ameaças de origem asiática. A OTAN (ISAF) e a EU (EUPOL)
mantêm forças no Afeganistão. A ONU mantém na Índia, no Paquistão e no
Timor-Leste.
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Resumo: O presente estudo versa sobre a ilicitude da prova no processo
trabalhista. Na atualidade, a idéia de licitude da prova tem sido alvo de debates
em decorrência dos avanços tecnológicos, que têm influenciado sobremaneira
as relações interpessoais, e no processo trabalhista, por conseqüência, tem
suscitado questionamentos acerca da licitude dos novos meios de obtenção
de prova. Para analisar a categoria em apreço serão apresentados conceitos
como o direito à prova, a ilicitude da prova no sistema jurídico brasileiro e o
sopesamento destes institutos com os direitos fundamentais, mormente com
o princípio da dignidade humana.
Sumário: 1 Conceito de Prova – 2 O Direito à Prova – 3 A Prova Ilícita no
Sistema Jurídico Brasileiro: 3.1 Provas típicas e atípicas;
3.2 A prova ilícita por derivação – 4 A (i)licitude da Prova no Processo do
Trabalho: 4.1 Os direitos fundamentais e o princípio da dignidade humana;
4.2 O impacto dos avanços tecnológicos na instrução probatória –
5 Conclusão.
Palavras-chave: Processo do Trabalho. Prova Ilícita. Novas Modalidades
de Prova.  Direitos Fundamentais. Princípio da Dignidade Humana. Revolução
Tecnológica.
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A prova tem ocupado o cenário de valiosas discussões na processualística
brasileira. Importante instrumento de convencimento do juiz e de justificação
das decisões tomadas em juízo, a prova tem sofrido influência da evolução
tecnológica, a qual propicia o surgimento de novos instrumentos a serem
utilizados na instrução probatória.

Os novos instrumentos tecnológicos colocados à disposição da sociedade
são utilizados, em determinadas situações, de maneira indevida, demandando
o posicionamento do judiciário diante das questões de conflito de interesses.

1 Mestre em Direito Internacional pela Universidade do Arizona – James E. Rogers College
of Law, Especialista em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho pela
Universidade Candido Mendes e advogada.
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A evolução cibernética, ao passo que proporciona facilidades cria
novos desafios. Esses desafios são visíveis nas relações de emprego
onde as facilidades tecnológicas, por vezes, agridem a confiança e a
boa-fé em ambos os pólos do contrato de trabalho.

É crescente o debate acerca da validade das novas modalidades de
prova, principalmente quando em confronto com princípios e garantias
fundamentais. No processo do trabalho, o debate sobre a ilicitude da
prova é ainda mais tormentoso. Justifica-se o debate sobre a ilicitude da
prova no processo trabalhista considerando que a legislação trabalhista é
lacunosa e também devido à necessidade de se criar doutrina própria
desse ramo do Direito.

Para definir prova devemos partir da observação de que seu conceito
não é restrito à esfera trabalhista, podendo assumir diferentes conotações
dentro do processo. Nos deteremos a analisar prova como meio de
reconstrução dos fatos a serem demonstrados para o juiz, permitindo-lhe
formar seu convencimento acerca dos pontos controvertidos da lide,
e assim exercer a sua função judicante.

O que se busca com a prova é reconstruir os fatos, procura-se o
restabelecimento da verdade a fim de que seja aplicada a norma adequada
ao caso concreto. Se afirmamos que prova é reconstrução de fatos,
podemos concluir que a prova se refere a fatos pretéritos, mas que são
indispensáveis para uma solução justa do caso concreto; razão pela qual
a investigação ocupa tempo considerável no processo de conhecimento.
Busca-se a verdade dos fatos narrados para que sobre eles possam incidir
a norma jurídica.

No entanto, a verdade real é inatingível, pois é impossível restabelecer
fatos passados fidedignamente. Na mesma esteira de raciocínio, afirma Fredie
Didier Jr. que a verdade absoluta é utópica, pois não se poderia retroceder
no tempo para reconstruir fatos já ocorridos2. O que se atinge é uma
proximidade da verdade, até porque não seria possível, dentro do processo,
se despender tempo de forma infindável na busca da verdade real.

2 DIDIER JR., Fredie. Direito processual civil: teoria geral do processo e processo de
conhecimento. 6. ed., Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 484-485.

������	����	'������	����



��


DIÁLOGO JURÍDICO

Embora a verdade real não seja alcançada, a prova é de grande
importância posto que se busca converter a suposição em certeza3.
A atividade jurisdicional não pode ter assento em premissas duvidosas,
daí a justificação da atividade probatória.

O ordenamento jurídico pátrio não traz uma definição de prova, no
entanto, nos aponta como caminho que a prova deve ser lícita; isto é,
deve ser obtida através de meios lícitos e moralmente admitidos. É o que
se aduz do art. 5°, LVI do texto constitucional. O CPC também nos
orienta no mesmo sentido de licitude e moralidade da prova, como pode
ser observado através da leitura do art. 332.

Considerando que a prova tem como escopo confirmar ou refutar os
fatos aduzidos pelas partes, não podemos desconsiderar que determinadas
situações são de difícil prova. Em tais situações devemos nos socorrer
de princípios de direitos fundamentais, devendo haver um sopesamento
entre esses direitos e o princípio da licitude da prova. Tal afirmação
decorre da premissa de que em um Estado Democrático de Direito o
que se busca é a justiça.

 &���������D�6��1�

A doutrina tradicional tem se preocupado ao longo do tempo em estudar
a prova  sob a perspectiva das normas que regulam os meios, a produção
e o ônus probatório, bem como sempre foi questão presente a preocupação
quanto à admissibilidade da prova e sua valoração. No entanto, há outro
aspecto que merece atenção, qual seja, o direito à prova.

No Estado Democrático de Direito, a proibição da autotutela cria
para o Estado a obrigação de estabelecer mecanismos capazes de dirimir
os conflitos sociais. O cidadão passa, então, a recorrer ao Estado que
deve apresentar solução para os conflitos de interesse. O mecanismo
criado para se perquirir a solução para tais conflitos, e entregar o direito
a quem o detém foi a ação. No dizer de Marinoni e Arenhart o direito de
ação é uma contrapartida à proibição da autotutela4, sendo garantia
constitucional como se aduz do art. 5°, XXXV, CF/88. No entanto,

3 PINTO, José Augusto Rodrigues. Processo trabalhista de conhecimento. 7. ed. São
Paulo: Ltr, 2005, p. 456.

4 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de
conhecimento. 5. ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 59.
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o direito de ação não pode ser entendido sem que se traga à discussão o
princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório5. O direito à
prova representa um dos elementos essenciais do contraditório. O acesso
à efetiva prestação jurisdicional pressupõe a faculdade de se apresentar
provas capazes de comprovar as alegações aduzidas em juízo. Na busca
da verdade a prova se torna imprescindível, visto que é através dos
elementos probatórios que o magistrado vai pautar sua decisão.

Insta ressaltar que o direito à prova não é absoluto, encontrando
limitações no próprio ordenamento jurídico o qual veda a prova ilícita.

Conclui-se, pois que no Estado Democrático de Direito, o direito à
prova é condição sine qua non para que se efetive o princípio do
contraditório, o qual, quando não observado, pode dar ensejo à invalidação
do processo sob o fundamento de cerceamento de defesa.
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Como regra geral, todos os meios de prova são admitidos em direito,
podendo um mesmo fato ser provado por vários meios de prova.

A Constituição Federal, no entanto, veda de forma expressa a
utilização da prova ilícita, afirmativa esta que se depreende do art. 5°,
LVI do seu texto. Ainda, de forma contundente, proclama a inviolabilidade
do sigilo das comunicações telefônicas. Abre, no entanto, uma exceção,
no âmbito do processo penal, à utilização da prova obtida por meio de
interceptação telefônica, quando autorizada judicialmente.

Embora o mandamento constitucional seja claro, há cizânia
doutrinária quanto à utilização de provas obtidas por meios ilícitos.
Defendem alguns doutrinadores a obediência à literalidade da lei. Como
contraponto, há os que defendem que a norma constitucional deve ser
interpretada de forma sistemática e teleológica, em consonância com
outros princípios constitucionais. Não se pode quebrar a constituição,
posto que a mesma deve ser considerada como um todo harmônico.

Para tratarmos do assunto com mais acuidade, teceremos
considerações acerca de pontos que julgamos indispensáveis ao
entendimento da temática.

5 Art. 5°, LV, CF/88: “Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes”.
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Vigora na sistemática processual brasileira o princípio de liberdade da
prova, cabendo ao juiz determinar as provas que julgar necessárias à
elucidação do caso e refutar as meramente protelatórias (art.130, CPC).
É, entretanto, vedada a utilização da prova obtida por meios inidôneos
(art. 332,CPC).

O Código Civil ao enumerar os meios de prova não o faz de forma
taxativa, sendo pacífico na doutrina a aceitação das chamadas provas atípicas.
As provas atípicas são aquelas que embora não estejam tipificadas na lei
estão de acordo com o Direito, ou seja, são moralmente legítimas6. Se estão
de acordo com o Direito, são meios de provas legais sem  que encontrem
expressa previsão normativa. A prova atípica não se confunde com prova
ilegal, posto que para sua validade tem que atender ao princípio da moralidade
nos termos do art. 332, CPC. Fredie Didier Jr. cita como exemplos de provas
atípicas (as quais também atribui a denominação de prova inominada)
a prova cibernética, a reconstituição do fato e a prova emprestada7.

A aceitação da prova atípica se coaduna com os princípios da ampla
defesa e do contraditório presentes na Carta Magna de 1988. Defender a
taxatividade da prova seria afrontar o conceito de promoção da justiça em
um Estado Democrático de Direito.

No entanto, não se pode admitir que a prova atípica seja utilizada como
forma de camuflar a prova ilegal e, portanto, ilícita. Neste contexto, se fez
necessário a criação de instrumentos que controlassem o abuso da liberdade
do direito de prova. O legislador atento a essa realidade e não podendo prevê
todos os meios de provas possíveis no mundo dos fatos, criou um mecanismo
para coibir o uso abusivo da prova atípica. Diante disso, os meios atípicos de
prova devem pautar-se na moralidade, sendo inadmissível a produção de
prova que viole texto de lei. Na atividade de provar suas alegações, as partes
não podem se socorrer de meios vedados pelo sistema, cabendo ao juiz
refutar as provas obtidas em flagrante abuso ao direito de buscar a verdade.
O direito de descobrir a verdade encontra limites na ética e no próprio sistema
jurídico. O direito à verdade não é absoluto, devendo ser sopesado com
outros princípios de direito.

6 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Op. cit., p. 382.
7 DIDIER JR., Fredie. Ob. cit., p. 492.
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A Teoria da prova ilícita por derivação tem origem na jurisprudência
da Suprema Corte Norte-Americana aonde recebe a denominação
“the fruit of the poisonous tree”8. Entendeu a Suprema Corte
Americana que a prova derivada de outra prova ilícita está por esta
contaminada. A prova obtida a partir de outra eivada de ilicitude é ilícita
por derivação. Aceitar a prova que, embora lícita, deriva de prova ilícita
seria legalizar a ilicitude. No entanto, a doutrina levanta a questão de
qual seria o liame entre a prova ilícita e a lícita obtida através daquela.

Para Marinoni e Arenhart a doutrina espanhola é a que melhor
responde ao questionamento9. Aponta esta doutrina que a solução estaria
em determinar se a prova ilícita por derivação teria sido obtida mesmo
que a prova ilícita nunca tivesse existido. Apesar de parecer solucionar a
questão, na verdade a doutrina espanhola cria um novo impasse: como
seria possível se concluir com segurança que não existe conexão entre
as provas lícita e ilícita?

Marinoni e Arenhart procuram dirimir a problemática à luz das
lições do doutrinador espanhol Luis Gálvez Munõz. Para este autor a
aceitação da segunda prova como lícita ou a constatação da sua
contaminação devem ser orientadas pela idéia da efetivação dos direitos
fundamentais. Só teria sentido a aplicação da teoria dos frutos da árvore
envenenada se a utilização da segunda prova representar violação a
direitos fundamentais. Mutatis mutandis, a aceitação da segunda prova
como independente da prova ilícita só se justifica quando útil a promover
a efetividade de direitos fundamentais.

  Assim, a não aceitação da prova ilícita por derivação encontra duas
exceções: o descobrimento inevitável e o descobrimento provavelmente
independente.
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As regras da CLT relativas à prova  não trazem maiores
considerações acerca da licitude ou ilicitude dos meios probatórios.
A doutrina clássica em matéria trabalhista pouco tem debatido o assunto,

8 U.S. Supreme Court; 308 U.S. 338 (1939); Nardone, et al. v. United States; n. 240.
9 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Ob. cit., p. 397.
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sendo ainda escassas as publicações que abordam a temática. Para se
investigar o assunto faz-se necessário buscar fundamentos e teorias em
outros ramos do Direito, um trabalho de pesquisa multidisciplinar. A parca
regulamentação encontrada no texto consolidado faz com que os
operadores do direito se socorram dos preceitos do direito comum.

No entanto, o direito do trabalho é marcado por peculiaridades e
embora a CLT autorize, em seu art. 8°, parágrafo único, a recorrência
ao direito comum, como fonte subsidiária nos casos de omissão, só se
poderá lançar mão do direito comum quando este for compatível com os
princípios justrabalhistas.

O direito do trabalho tem como função central “a melhoria das
condições de pactuação da força de trabalho na ordem
socioeconômica”10 e uma “função civilizatória e democrática que é própria
do Direito do Trabalho”11. Não se deve perder de vista que os direitos
trabalhistas foram albergados pela Constituição Federal de 1988 compondo
o rol de direitos e garantias fundamentais. Portanto, o direito comum só
poderá ser aplicado de forma subsidiária ao direito do trabalho quando
for útil à efetivação dos direitos fundamentais dos trabalhadores.

Toda essa digressão tem o fito de enfatizar a necessidade de se
desenvolver toda uma construção doutrinária própria  acerca da ilicitude
da prova no processo trabalhista.
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Todo sistema jurídico dota os cidadãos de direitos, mas nem todo
direito é fundamental. Para Arion Sayão Romita, os direitos fundamentais
são aqueles que “perante dado sistema jurídico, sejam tidos como tais”12.
A afirmação traz em si a idéia de que a determinação de quais direitos
comporão o elenco de direitos fundamentais é decorrência de uma
construção sócio-política-ideológica em determinado momento histórico.

10 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 5. ed. São Paulo: LTr,
2006, p. 59.

11 DELGADO, Maurício Godinho. Op. cit., p. 61.
12 ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. São Paulo,

Ltr, 2005, p. 35.
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A definição, portanto, de direito fundamental está permeada por valores
culturais de determinada sociedade em determinada época.

Não obstante não haja conceituação universal para direitos
fundamentais, estes trazem em si a idéia central de reconhecimento da
dignidade humana, “o conteúdo em dignidade da pessoa humana acaba
por ser identificado como constituindo o núcleo essencial dos direitos
fundamentais, ou pela circunstância de - mesmo não aceita a identificação
– se considerar que pelo menos (e sempre) o conteúdo em dignidade da
pessoa em cada direito fundamental encontra-se imune a restrições”13.

Na definição de Carlos Roberto Siqueira Castro, a dignidade da pessoa
humana é “o princípio dos princípios” devendo, portanto, ser colocada como
princípio de referência sempre que os operadores do direito se depararem
com “disputa de interesses e pretensões jurídicas”14. Por ser um princípio
de referência deve ser aplicado de forma abrangente de modo a emprestar
efetividade máxima à dignificação da pessoa humana.

Embora sendo correto dizer que não há hierarquia entre os princípios
constitucionais, em havendo colisão de tais princípios impõe-se ao
profissional  do direito a missão de encontrar solução consentânea com o
mandamento de efetivação da dignidade humana. Vale dizer, o princípio
da dignidade humana é inerente à concepção de promoção de um direito
justo. Nessa perspectiva, cumpre ressaltar que os direitos e garantias
fundamentais têm como fundamento o direito à dignidade. Esse é o
referencial que se deve perquirir na missão de construção de uma
sociedade solidária e humana.

-�% �� ������� ���� &�� ��� (
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É incontestável que o progresso tecnológico tem causado impacto
em quase todas as dimensões da vida humana, pelo surgimento de novas
tecnologias da informação, as quais têm causado grandes mudanças na

13 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais
na constituição federal de 1988. 2ª. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p.
120-121.

14 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. Dignidade da Pessoa Humana: o princípio dos princípios
constitucionais. In: Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao professor
ricardo lobo torres. Orgs.: Daniel Sarmento e Flávio Galdino. Rio de Janeiro: Renovar,
2006, p.161.
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sociedade. Longe de resolver os problemas humanos, o novel receituário
da vida moderna apresenta novos desafios e o direito não está imune à
essa revolução.

A nova era da informação tem repercutido diretamente no campo
jurídico e um dos desdobramentos dessa repercussão é o impacto da
tecnologia na instrução probatória. Os ordenamentos jurídicos não
conseguem acompanhar a evolução tecnológica o que coloca os
profissionais do direito em certo estado de vulnerabilidade diante dos
novos desafios.

A possibilidade de registro de conversa em fita magnética é um dos
avanços herdados pelo desenvolvimento tecnológico, embora não seja
uma das aquisições mais recentes. Decorre daí, uma modalidade de prova
que tem causado impacto no processo do trabalho, a chamada gravação
clandestina ambiental.

A gravação clandestina ambiental apresenta duas nuanças.
Na primeira, a gravação clandestina ambiental seria tomada a efeito por
um dos interlocutores sem o assentimento do(s) outro(s). Na segunda, a
gravação é operada por terceiro alheio a conversa.

Com efeito, a gravação magnética clandestina de diálogo operada
por um dos interlocutores, embora sem a ciência do outro, não tem o
condão de inquinar de ilicitude a prova. O processo de legitimação desse
meio de instrução probatória no âmbito justrabalhista decorre da
dificuldade de se produzir prova em determinadas situações, como no
caso do assédio sexual e do assédio moral no âmbito das empresas.

A relação de poder do empregador face ao empregado, muitas vezes
ocorre com tamanha intensidade, capaz de gerar uma relação de sujeição
do trabalhador frente ao seu empregador (ou seu preposto). Essa situação
'anormal', de acentuada dependência, advém, via de regra, da necessidade
que o obreiro hipossuficiente tem de manter-se no emprego através do
qual provê a sua subsistência.

Não podendo se insurgir contra o empregador assediador, pelo temor
de vê-se fora do emprego, o empregado lança mão de mecanismos
capazes de fazer prova, em juízo, da situação contrária à lei ao qual está
sendo submetido.
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É neste cenário que a Justiça do Trabalho vem acatando como lícita
a prova obtida através de gravação magnética clandestina, fato
merecedor de aplausos, visto que o escopo dessa Justiça Especializada é
conferir proteção à parte mais frágil na relação empregatícia e, assim,
minimizar o desnível de poder no âmbito das relações de trabalho.

Outro reflexo da nova tecnologia se faz presente na informatização
das empresas. O uso da Internet e do correio eletrônico tem sido cada
vez mais freqüente, visto serem meios que oferecem maior agilidade à
execução dos serviços e possibilidade de comunicação rápida.

No entanto, esse novo modelo de comunicação e de operacionalização
das atividades empresariais não está imune a polêmicas. Não raro têm
sido trazidas ao judiciário querelas envolvendo rastreamento de e-mails
pelo empregador, aliado à argüição de ilicitude de prova sob o fundamento
de violação do sigilo de correspondência. Seria lícito o rastreamento do
correio eletrônico dos empregados pelo empregador? E sob quais
circunstâncias? Essa é uma discussão que está a desafiar os profissionais
do direito. Os questionamentos levantados decorrem do que regulamenta
o art. 5°, XII da Constituição Federal.

O epicentro da discussão está em saber se o texto constitucional
tutela o sigilo da correspondência eletrônica, ou se se refere, apenas à
correspondência epistolar.

É notório que, por vezes, a correspondência da empresa contém
informações sigilosas, e o acesso ou a manipulação indevida dessas
informações podem importar em grandes prejuízos para a organização.

Ao se analisar a questão de monitoramento de e-mail, deve-se ter
presente que existem dois tipos de correio eletrônico que se distinguem
em função da titularidade da conta. Há o correio pessoal e o correio
corporativo.

No caso do correio pessoal, o próprio empregado contrata um
provedor com o objetivo de utilizar os serviços de e-mail. É, portanto, um
correio privado do usuário. O e-mail trata-se, em verdade, de
correspondência, embora que virtual. Cumpre destacar-lhe, dessa forma,
proteção quanto a sua inviolabilidade nos termos do art. 5°, XII da
Constituição Federal.
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O correio eletrônico corporativo é aquele posto à disposição do
empregado tendo em vista sua utilização para execução do serviço.
O empregado utiliza-se de provedor, computador e endereço eletrônico
da empresa. A empresa ao disponibilizar essa ferramenta ao empregado,
o faz, em princípio, para uso estritamente em serviço. Temos, pois, aqui,
que o e-mail corporativo é uma ferramenta de trabalho. Portanto, não
pode ser utilizado para fins particulares do empregado, a menos que o
empregador consinta. O correio eletrônico corporativo é de propriedade
da empresa e com base no direito de propriedade é legítimo o direito do
empregador de regular o seu uso. O monitoramento de correio eletrônico
corporativo não afronta a inviolabilidade da intimidade posto que, as
informações que por ali trafegam dizem respeito a assunto comercial,
não cabendo se falar em privacidade do empregado. Portanto, eventual
prova contra o empregado obtida através de monitoramento do correio
eletrônico corporativo é lícita e plenamente aceita no processo trabalhista.
A jurisprudência15 tende a se posicionar nessa direção. Nesse sentido foi
a decisão do Tribunal Superior do Trabalho no processo n° 613/2000-
013-10-00, publicado no Diário de Justiça de 28.10.2005. No entanto, a
questão ainda está longe de haver sido equacionada. É ainda tema polêmico
para a ciência processual apresentando-se como um desafio a ser debatido
entre os profissionais do direito.

� '��
�	�$�

Como se viu no presente artigo, a tendência moderna é que haja um
crescente avanço na tecnologia a substituir o mundo físico pelo mundo
virtual. Essa evolução cibernética tem causado tamanho impacto nas
relações interpessoais de tal forma a surgirem calorosas discussões sobre
o tema. O cerne da questão está em se determinar sobre aplicabilidade
ou não da tutela constitucional, respeitante à inviolabilidade da intimidade,
às novas modalidades de prova trazidas pelo mundo cibernético.

Algumas das inovações tecnológicas foram analisadas no sentido de
se aferir sobre a validade ou não de sua utilização, como meio de obtenção
de provas a serem utilizadas no processo.

1 5 Ac. TST – Proc. 613/2000-013-10-00 – Órgão Julgador: Primeira Turma, julgado em
28.10.2005. Rel. Min. João Oreste Dalazen.
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Para que tal análise fosse feita com seriedade e precisão, foi
necessário se revisitar aspectos teóricos acerca da teoria da prova no
processo. Não poderíamos adentrar no mérito do tema do trabalho sem
antes analisar conceitos como o da prova lícita e ilícita, prova típica e
atípica, bem como a tão valiosa teoria “dos frutos da árvore envenenada”.

A gravação de conversa em fita magnética foi o primeiro tópico
analisado. O questionamento que se levanta quanto a essa matéria é se
a gravação de conversa em fita magnética estaria incluída na vedação
constitucional de interceptação de conversa telefônica. Não obstante
ainda haja cizânia doutrinária, a interpretação jurisprudencial tem
estabelecido que há diferença entre interceptação telefônica e gravação
de conversa por um dos interlocutores. A gravação magnética de conversa
por um dos interlocutores vem sendo aceita pelos tribunais, visto  não
configurar violação do sigilo de conversa por ser esta comum aos
interlocutores. Como mais intensidade se defende a sua utilização na
esfera do processo trabalhista diante da dificuldade de produção de prova
em certas situações, como no assédio moral e no assédio sexual,
por exemplo.

Outra questão objeto de análise diz respeito ao monitoramento de
correio eletrônico dos empregados por parte do empregador. Algumas
variações desse tópico mereceram destaque. Primeiro diz respeito à
distinção estabelecida entre e-mail particular e e-mail corporativo;
segundo, se a possibilidade de monitoramento se aplicaria a ambas
modalidades de correio eletrônico ou apenas a uma delas.

Sendo desnecessário retomar toda discussão anteriormente travada,
partimos do ponto de que o e-mail pessoal encontra proteção no texto
constitucional quanto à sua inviolabilidade. Alegam alguns doutrinadores
que a proteção à inviolabilidade do correio eletrônico não encontra abrigo
constitucional, visto que o legislador não se referiu expressamente a esse
meio de comunicação. Cumpre destacar que a Constituição Federal data
de 1988, época em que ainda não se poderia prever sobre o impacto das
inovações tecnológicas no âmbito das relações interpessoais. Desta forma,
é plausível se concluir que o e-mail trata-se de forma de correspondência,
embora que de forma virtual. Logo, como não poderia deixar de ser, está
coberto pelo manto constitucional da inviolabilidade de correspondência.
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Situação diversa é a do e-mail corporativo, visto que diante da dogmática
capitalista, também aceita pela constituição a qual reconhece a
propriedade privada, é tido como ferramenta de trabalho de propriedade
do empregador. Sendo propriedade privada a ser utilizada exclusivamente
para execução do serviço, o empregador pode utilizar-se do correio
eletrônico corporativo de maneira a melhor alcançar seus objetivos
empresariais. Não há que se falar neste caso de violação à privacidade
do empregado, posto que as informações que trafegam no e-mail
corporativo dizem respeito a atividades empresariais e não à vida íntima
do empregado.

Não poderia ficar à margem dessa discussão o princípio da dignidade
da pessoa humana. A discussão sobre qualquer direito tem que se ocupar
da concreção desse princípio. Constitui um sacrifício excessivo e
desproporcionado a tutela a interesses empresariais em detrimento da
proteção à dignidade humana. As cláusulas constitucionais que tutelam a
dignidade humana prevêem o mínimo necessário para uma existência
com dignidade. Na disputa entre interesses corporativos e direitos
humanos “é natural e forçoso que o princípio da dignidade humana se
constitua o núcleo central e indissociável de todos os demais direitos,
estejam eles constitucionalizados como direitos fundamentais ou subsistam
no plano da legalidade infranconstitucional”16.

16 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. Op. cit., p. 158.
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Resumo: O presente artigo, num primeiro momento, discorre sobre os
diversos sistemas de controle de constitucionalidade de leis e atos
normativos, para, em seguida, enfocar o sistema brasileiro, estabelecendo
todo o arcabouço conceitual e normativo relativo ao tema. Empós, passa
a analisar criticamente o novel instituto da súmula vinculante, bem como
sua prestabilidade como mecanismo de controle de constitucionalidade
de leis e atos normativos pelo Judiciário.
Sumário: 1 Introdução – 2 Constitucionalismo e Origem do
Controle de Constitucionalidade de Leis e Atos Normativos –
3 Inconstitucionalidade de Leis e Atos Normativos no Brasil –
4 A súmula vinculante como instrumento do controle de constitucionalidade
de leis e atos normativos pelo Judiciário – 5 Referências bibliográficas.
Palavras-chave: Controle de constitucionalidade. Súmula vinculante.
Poder judiciário.

� ������	#$�

Segundo Canotilho, “O estado de direito é um estado constitucional.
Pressupõe a existência de uma constituição normativa estruturante de
uma ordem jurídico-normativa fundamental vinculativa de todos os
poderes públicos”. E prossegue: “Trata-se de uma verdadeira ordenação
normativa fundamental dotada de supremacia – supremacia da
constituição – e é nesta supremacia normativa da lei constitucional que o
primado do direito do estado de direito encontra uma primeira e decisiva
expressão”2.

1 Mestre em Direito Público, Professora de Direito Processual Civil III da Faculdade Farias
Brito e Procuradora Federal.

2 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed.
Coimbra (Portugal): Almedina, 2003. p. 245-246 (Grifos no original).
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O jurista elenca ainda outros elementos constitutivos do Estado de
Direito dedutíveis do princípio da supremacia da constituição.
Interessa-nos mais de perto o princípio da conformidade dos atos estatais
com a constituição. Nas suas precisas palavras, “o princípio da
conformidade dos actos do estado com a constituição é mais amplo que
o princípio da constitucionalidade das leis. Ele exige, desde logo, a
conformidade intrínseca e formal de todos os actos dos poderes públicos
(em sentido amplo: estado, poderes autônomos, entidades públicas) com
a constituição (art. 3°/2°)”.3

Outro constitucionalista português, Jorge Miranda, coloca a
conformidade com a Constituição como condição de validade dos atos
estatais, nestas palavras: “A concordância, a relação positiva da norma
ou do acto com a Constituição envolve validade; o contraste, a relação
negativa implica invalidade. Se a norma vigente ou o acto é conforme a
Constituição reveste-se de eficácia; se não é, torna-se ineficaz”4.

Todas essas idéias são fruto do constitucionalismo. Necessário,
portanto, para a compreensão da idéia de superioridade normativa da
Constituição, divagar brevemente sobre o advento do Estado de Direito
e a origem do controle de constitucionalidade.
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O constitucionalismo, fenômeno histórico-cultural da passagem do
Antigo Regime para a Modernidade, surgiu, primordialmente, para
privilegiar os interesses dos Estados burgueses, nos quais afloravam idéias
como direitos individuais dos cidadãos, princípio da separação dos poderes,
representação política e democrática etc. O Estado burguês imprescindia
de um instrumento para institucionalizar seus ideais – a Constituição – e,
então, romper definitivamente com o absolutismo monárquico.

Nos Estados Unidos, já no final do século XVIII, após a independência
das 13 Colônias, surge a primeira constituição escrita e rígida da América
e do mundo: a Constituição dos Estados Unidos da América de 1787.

3 Ibid., p. 246.
4 MIRANDA, Jorge. Contributo para uma teoria da inconstitucionalidade. Reimp.

Coimbra: Coimbra. ed., 1996, p. 11.
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Na França, o abade Emmanuel Joseph Sieyès, manifestando o
pensamento da burguesia francesa da época, publica o opúsculo “O que
é o Terceiro Estado?”, ainda antes da Revolução de 1789, em que
esclarece as distinções entre o poder constituinte e o poder derivado.
Aponta-se, em sua obra, pela primeira vez, a idéia de um poder constituinte
ilimitado, acima do qual só existe o direito natural5. Já em 1789 a burguesia
francesa promovera a divulgação da Declaração de Direitos do Homem
e do Cidadão, que, influenciada pelo racionalismo moderno iluminista,
intentava dirigir-se a todos os povos e nações.

O constitucionalismo francês veio envolto em um forte movimento
sócio-político, em que se apregoavam ideais de liberdade, igualdade e
fraternidade. Assim, em 1791, surgia a primeira constituição escrita da França.

A idéia de supremacia constitucional é decorrência lógica do contexto
em que nasceu o constitucionalismo. Era necessário que o “pacto
fundador” se impusesse política e juridicamente. Já no início do século
XIX, o liberalismo, e juntamente com ele, o constitucionalismo, que lhe
servia de alicerce, difundiram-se globalmente. A garantia da Constituição,
todavia, imprescindia de mecanismos capazes de prevenir e reprimir a
violação do seu teor. Como bem assevera Márcio Diniz, “quando se
avança para o plano do Direito Positivo, a supremacia constitucional só
se realiza eficazmente se o próprio ordenamento jurídico consagrar, na
prática, meios destinados a sancionar infrações à Constituição,
independentemente de sua hierarquia no plano lógico-jurídico”6. Daí
porque os modernos sistemas jurídicos prevêem, em sua maioria, um
processo diferenciado – mais rígido que o ordinário – de alteração do
conteúdo da Constituição, bem como o controle de constitucionalidade.

É de suma importância que perquiramos a origem histórica do controle
de constitucionalidade, para entendermos a evolução dos mecanismos
hoje existentes, bem como suas falhas. Somente assim, estaremos aptos
a analisar, em momento posterior, a viabilidade do controle de
constitucionalidade da coisa julgada.

5 Comentando tal obra, assim se expressou Luís Roberto Barroso: “A percepção de Sieyès
quanto à dualidade poder constituinte e poder constituído, embora hoje se afigure óbvia,
representou um enfoque inteiramente novo do direito constitucional. Ao constatar que uma
Constituição supõe um poder constituinte, revelou-se que ela não é um dado mas uma
criação... Sistematizando, então, as idéias pertinentes, vai-se ver que a supremacia da
Constituição é tributária da idéia de superioridade do poder constituinte sobre as instituições
jurídicas vigentes” (Grifamos). BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da
constituição. 4. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 159-161.

6 DINIZ, Márcio Augusto Vasconcelos. Constituição e hermenêutica constitucional.
2. ed. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 104.
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Para alguns, Lord Cook, ferrenho opositor do poder ilimitado do
Parlamento e autor de Institutes of the Laws of England, foi o pai do
constitucionalismo. Sua influência foi marcante no início do século XVII.
Apregoava limites legais à atividade do Parlamento. Todavia, ainda aqui,
não cabe falar em controle de constitucionalidade, visto que a Constituição
da Inglaterra era, e ainda o é, flexível, embora sociologicamente rígida,
visto que costumeira, ou seja, baseada no Common Law.

Na França, à época da Revolução de 1789, o princípio da separação
dos poderes era tão rigidamente interpretado, que não se admitia o controle
das leis pelo Judiciário, sob pena de afrontar-se a independência do
Legislativo, que deveria deter o monopólio das leis. Só recentemente, após
a superveniência da Constituição de 1958, podemos dizer que existe controle
de constitucionalidade de leis francesas, e, ainda assim, apenas preventivo,
exercido por um órgão do Poder Legislativo, o Conselho Constitucional.
Não podemos, portanto, dizer que o nosso sistema de controle de
constitucionalidade, primordialmente judicial, teve seu berço na França.

Nos Estados Unidos, já no início do século XIX, a jurisprudência, no
julgamento do clássico caso Marbury versus Madison, atribui ao Judiciário
competência para julgar todas as causas oriundas da Constituição. Nasce
aí o judicial review.

Na Europa, somente após o primeiro pós-guerra, por volta da década
de 20, fala-se em controle de constitucionalidade. A primeira Constituição
do Velho Mundo ao adotar tal sistema foi a austríaca (1920), por influência
de Hans Kelsen. No entanto, o controle de constitucionalidade austríaco,
que foi copiado na maioria dos países europeus, era somente o concentrado,
exercido pelo Tribunal Constitucional, diferentemente do sistema difuso
norte-americano, exercido pelo Poder Judiciário. Sobre as modalidades de
controle de constitucionalidade falaremos adiante.

É quase consensual a opinião de que somente houve verdadeiro controle
de constitucionalidade de leis no Brasil com o advento do período
republicano. No entanto, há quem vislumbre tímida espécie de controle na
Carta de 1824.

Os principais modelos de controle de constitucionalidade, cujas
características inspiraram todos os demais modelos existentes, advêm
dos Estados Unidos da América, da Áustria e da França. Há muito mais
diferenças que semelhanças entre esses modelos, o que decorre da história
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do constitucionalismo em cada um desses Estados. As principais
diferenças dizem respeito à natureza do órgão de controle, ao momento
do exercício do controle e ao órgão judicial que exerce o controle.

Quanto à natureza do órgão de controle, temos o controle exercido
por órgão jurídico ou político. O modelo norte-americano é tipicamente
judicial, pois o controle é exercido pelos próprios órgãos do Poder
Judiciário. A Áustria também optou por um órgão jurídico, mas não judicial.
Explica-se. O Tribunal Constitucional, que, neste modelo, é o órgão
encarregado, com exclusividade, do controle de constitucionalidade, não
pertence ao Poder Judiciário, apesar de exercer função tipicamente
jurisdicional. O modelo francês diferencia-se dos demais por ter caráter
nitidamente político7. O Conseil Constitutionnel é composto de nove
conselheiros escolhidos pelo Presidente da República e pelo Parlamento,
tendo ainda como membros natos os ex-Presidentes da República.

No que diz respeito ao momento de exercício do controle, a regra é o
controle repressivo, ou seja, após a vigência da norma, tal como ocorre
nos modelos austríaco e norte-americano. Exceção típica é a do
modelo francês, posto que, como regra, o Conseil Constitutionnel
manifesta-se ainda antes da promulgação da lei.

No modelo norte-americano, todos os órgãos do Poder Judiciário, ao
julgar as questões que lhe chegam ao conhecimento, podem incidentalmente
declarar a inconstitucionalidade de lei. Trata-se do sistema difuso, em
contraposição ao concentrado, em que somente um único órgão – no
modelo austríaco, o Tribunal Constitucional – poderá exercer diretamente
o controle de constitucionalidade das leis. O resultado da declaração de
inconstitucionalidade de lei no controle concentrado é a sua retirada do
ordenamento jurídico, variando, nos sistemas que o adotam, os efeitos
temporais de tal declaração.

Por fim, e para finalizar essa ligeira exposição panorâmica dos modelos
atualmente existentes, cabe ressalvar que, após o 2° pós-guerra, o modelo
austríaco foi copiado por vários países europeus, tendo-se tornado
vigorante na Europa.

7 “Razões históricas e ideológicas levaram os franceses à desconfiança em relação ao poder dos
juízes e dos tribunais, com a conseqüente adoção de um modelo rígido de separação de Poderes.
Daí a rejeição à fórmula do controle judicial”. (BARROSO, Luís Roberto.
O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 41).
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No Brasil, até meados da década de 60, somente havia controle difuso
de constitucionalidade nos moldes do modelo norte-americano. Com efeito,
o controle concentrado de constitucionalidade, de origem austríaca,
somente chegou ao Brasil em 1965, por meio da Emenda Constitucional
n. 16, de 6 de dezembro de 1965. Cabia, então, somente ao
Procurador-Geral da República fazer representação ao Supremo Tribunal
Federal. A Constituição Federal de 88 ampliou o rol de legitimados, além
de prever diversos tipos de ações diretas, conforme veremos a seguir.

Apesar da histórica proximidade com o direito europeu, em matéria
de controle de constitucionalidade a influência norte-americana é mais
marcante. Prova disso é a inexistência, em nosso sistema, de um Tribunal
Constitucional alheio ao Poder Judiciário para exercer o controle de
constitucionalidade. Com efeito, o constituinte de 88 previu, no artigo
102, caput, que o Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Poder
Judiciário, seria o guardião da Constituição8.

Analisaremos, em seguida, as peculiaridades do sistema pátrio.
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O sistema pátrio de controle de constitucionalidade é uma junção de
elementos de diversos sistemas. Daí por que se fez necessário tecer
considerações breves acerca dos modelos atualmente existentes.

O Poder Judiciário exerce, primordialmente, o controle de
constitucionalidade em nosso sistema, havendo, todavia, mecanismos de
participação dos demais poderes, especialmente durante o processo legislativo.

8 José de Albuquerque Rocha, demonstrando que nossas instituições se assemelham muito mais
às do Velho Continente, condena a adoção do modelo norte-americano de controle de
constitucionalidade, nestas claras palavras: “Se, como vimos, nossas instituições jurídicas e
judiciárias, em sua formação histórica, apresentam uma íntima semelhança com as do continente
europeu, então, a escolha do modelo americano de controle judicial da Constituição, que é,
repetimos, o resultado de um processo histórico típico, peculiar, completamente diferente do
nosso, logo, intransferível, é injustificável, por estar em contradição com nossa história,
portanto, fruto de um erro clamoroso de avaliação, de uma opção política imatura, reveladora
do completo desconhecimento de nossa realidade, de nossa formação jurídico-constitucional
e também da realidade americana, cujas vicissitudes históricas, como dissemos, tornam suas
experiências jurídicas insusceptíveis de exportação para países como o Brasil de tradição
inteiramente diversa”. (ROCHA, José de Albuquerque. Estudos sobre o poder judiciário.
São Paulo: Malheiros, 1995, p. 102).
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Preventivamente, o controle é exercido pelo Poder Legislativo através
das Comissões de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados
(Comissão de Justiça e de Redação) e do Senado Federal (Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania).

O Poder Executivo exerce o controle preventivo de constitucionalidade
durante a fase constitutiva das espécies normativas submetidas a
deliberação executiva através do veto jurídico, que ocorre quando o
Presidente veta determinado projeto de lei, total ou parcialmente, por
entendê-lo inconstitucional. Com efeito, dispõe o artigo 66, §1°, da CF
que “Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em
parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total
ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do
recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente
do Senado Federal os motivos do veto”. Observe-se que o veto político –
veto a projeto de lei por contrário ao interesse público – não configura
controle de constitucionalidade. Não há, ainda, controle preventivo por
parte do Executivo durante o processo legislativo de espécies normativas
não sujeitas à deliberação executiva.

O Judiciário também controla o processo legislativo. Contudo,
diferentemente dos outros dois Poderes, somente age quando incitado a
tanto por parlamentar. Trata-se da hipótese de ajuizamento de mandado
de segurança por parte de parlamentares que se sentem prejudicados
durante o processo legislativo, por ofensa ao seu direito líquido e certo de
somente participarem de um processo legislativo conforme às normas
constitucionais pertinentes9.

9 “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO: CONTROLE JUDICIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. I. O parlamentar tem legitimidade ativa para impetrar
mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação
de leis e emendas constitucionais que não se compatibilizam com o processo legislativo
constitucional. Legitimidade ativa do parlamentar, apenas. II. Precedentes do STF: MS
20.257/DF, Ministro Moreira Alves (leading case), RTJ 99/1031; MS 21.642/DF, Ministro
Celso de Mello, RDA 191/200; MS 21.303-AgR/DF, Ministro Octavio Gallotti, RTJ 139/
783; MS 24.356/DF, Ministro Carlos Velloso, DJ 12.09.2003. III. Inocorrência, no caso,
de ofensa ao processo legislativo, C.F., art. 60, § 2º, por isso que, no texto aprovado em
1º turno, houve, simplesmente, pela Comissão Especial, correção da redação aprovada,
com a supressão da expressão ‘se inferior’, expressão dispensável, dada a impossibilidade
de a remuneração dos Prefeitos ser superior à dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
IV. Mandado de Segurança indeferido”. (STF – Tribunal Pleno, MS 24642/DF, Min.
Carlos Velloso, j. 18.02.2004, DJ 18.06.2004, p. 45).
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O controle repressivo de constitucionalidade, no nosso sistema,
é realizado predominantemente pelo Judiciário. Isso não impede, todavia,
que existam formas de controle repressivo exercidas pelos outros poderes.
E é o que ocorre. O Congresso Nacional pode editar decreto legislativo
tendente a sustar um decreto presidencial ou lei delegada que exorbite
do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa (art. 49, V
c/c arts. 68 e 84, IV da CF).

Também se trata de controle repressivo de constitucionalidade
exercido pelo Legislativo à rejeição de medida provisória sob o fundamento
da inconstitucionalidade, pois, apesar de esta não constituir ainda uma
lei, é espécie normativa que tem força de lei e, como tal, deve ser controlada
(art. 62 da CF).

Embora não possa o Poder Executivo exercer o controle de
constitucionalidade repressivo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu
que os Chefes dos poderes Executivo e Legislativo podem “determinar
aos seus órgãos subordinados que deixem de aplicar administrativamente
as leis ou atos normativos com força de lei que considerem
inconstitucionais”10.

Já o Poder Judiciário exerce o controle repressivo de
constitucionalidade por via direta, através do órgão eleito pela constituinte
como guardião da Constituição – o Supremo Tribunal Federal (art. 102,
caput e inciso I), ou de forma incidental, por todos os órgãos judiciais.
Isso demonstra a adoção do modelo de controle repressivo jurídico.

Diz-se incidental o controle de inconstitucionalidade exercido pelos
órgãos do Poder Judiciário porque a questão constitucional é apenas
prejudicial à solução da lide posta em juízo. Somente através das ações
diretas, de competência exclusiva da Suprema Corte, a declaração de
inconstitucionalidade pode constituir o pedido principal.

As ações diretas são as seguintes: ação direta de inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo federal ou estadual; ação declaratória de
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal (art. 102, I, a, da CF);
e argüição de descumprimento de preceito fundamental (art. 102, §1º,
da CF). As Leis n. 9.868/99 e 9.882/99 regulamentam o procedimento
das referidas ações.

10 STF – Tribunal Pleno, Adin n. 221/DF – medida cautelar, Rel. Min. Moreira Alves,
j. 29.03.1990, DJ 22.10.1993, p. 22.251, cf. íntegra do Acórdão in RTJ 151/331-355.
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O §2º do artigo dedicado às competências da Suprema Corte prevê
que as decisões do controle concentrado têm eficácia erga omnes e
efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e
da Administração Pública. Ressalte-se, ainda, que, expurgando a norma
do ordenamento jurídico, tais decisões têm efeitos ex tunc, ou seja, desde
que a norma foi editada. Todavia, é possível ao STF limitar os efeitos de
sua decisão a partir de determinado momento, por motivos de segurança
jurídica ou de relevante interesse social (arts. 27 da Lei n. 9.868/99 e
11 da Lei n. 9.882/99).

Quanto à legitimidade ativa, o constituinte, tendo em vista a força
política conferida ao Supremo Tribunal Federal no julgamento dessas
ações – verdadeira atividade legislativa negativa –, optou por rol restrito
de legitimados (art. 103, com redação dada pela EC n. 45/2004)11. A Lei
n. 9.882/99 veio estender o mesmo rol à argüição de descumprimento de
preceito fundamental, de modo que, atualmente, coincidem os legitimados
para a propositura de quaisquer ações do controle concentrado.

No controle difuso de constitucionalidade, a questão constitucional é
apenas subjacente, ou seja, apesar de importar para o deslinde da
controvérsia, não constitui o objeto do processo. Os efeitos da decisão
são ex tunc para o caso concreto em que proferida. Não possuirá efeitos
erga omnes, a não ser que seja editada súmula vinculante pelo Supremo
Tribunal Federal (art. 103-A da CF), como veremos no tópico seguinte.
Ademais, pode ainda o Senado Federal, após informado de decisão
definitiva daquele tribunal pela inconstitucionalidade da lei no caso
concreto, suspender sua execução (art. 52, X, da CF). Em ambas as
hipóteses, os efeitos serão ex nunc, ou seja, do momento da edição da
súmula ou da suspensão da execução da lei em diante.

Passemos a analisar o novel instituto da súmula vinculante e sua
inserção no sistema brasileiro de controle de constitucionalidade de leis e
atos normativos.

11 Antes da EC n. 45, a ação declaratória de constitucionalidade tinha rol mais diminuto,
consoante constava do instinto §4º do artigo 103.
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No que se refere às súmulas vinculantes, estas constituem inovação
recente introduzida na Carta Magna pela Emenda Constitucional
n° 45/2004, num movimento que a imprensa nominou de “Reforma do
Judiciário” e cujo intento é o de melhorar a qualidade da prestação
jurisdicional.

A Emenda Constitucional n° 45, de 31 de dezembro de 2004, em seu
artigo 2°, acrescentou o artigo 103-A à Constituição Federal, tornando a
súmula vinculante instituto de direito constitucional. Eis o teor do novo
dispositivo constitucional:

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por
provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros,
após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar
súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário
e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma estabelecida em lei.

§ 1º 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
relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica.

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação,
revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por
aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade.

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a
súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá
reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a
procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão
judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou
sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.
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As súmulas, em geral, não têm efeito vinculante. São resultado do
entendimento reiterados das Cortes jurisdicionais e são formuladas
segundo os regimentos internos de cada tribunal. A súmula vinculante,
todavia, como o próprio nome do instituto deixa transparente, vincula
todos os órgãos do Poder Judiciário e também a Administração pública
como um todo. Como se depreende do texto constitucional, a súmula
vinculante, quanto aos seus efeitos, muito se assemelha aos mecanismos
de controle concentrado de constitucionalidade, distinguindo-se
primordialmente por dispensar a instauração de demanda judicial. Pode
mesmo ser editada de ofício.

Possui, no entanto, sérios inconvenientes para o princípio da segurança
jurídica. É que, contrariamente às decisões proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal no controle direto da constitucionalidade dos atos
normativos, que fazem coisa julgada, os enunciados das súmulas, resultado
do entendimento reiterado do Tribunal, podem ser revistos12. Isso se aplica
a todas as decisões do STF proferidas no controle difuso, ainda que
ocorra a suspensão da execução da lei pelo Senado.

A súmula, tendo eficácia erga omnes, muito se assemelha ao controle
direto de inconstitucionalidade, sem a estabilidade que é própria a esta
forma de controle, em que a decisão da Suprema Corte faz coisa julgada,
impedindo que se modifique o entendimento ali adotado.

A possibilidade de revisão da súmula acarretaria sérios problemas à
segurança jurídica, não permitindo que o Judiciário, por meio de seu órgão
máximo, realize o mister de pacificação social. Explica-se. Digamos que
determinada lei, conforme entendimento vinculante sumulado, é declarada
inconstitucional. Tal entendimento vincula os demais órgãos do Poder
Judiciário e ainda toda a Administração Pública. Caso a súmula seja
revista ou cancelada, é forçoso reconhecer que a invalidade de lei foi
declarada com base em súmula superada, sendo aberta, nessa hipótese,
àquele que se sentiu prejudicado a possibilidade de ingressar em juízo,
pleiteando a declaração de inconstitucionalidade da sentença proferida
em consonância com a súmula revogada, tendo, agora, como fundamento
a nova redação sumular ou a inexistência de súmula, caso tenha havido
cancelamento.

12 Vide artigo artigo 103-A, caput, última parte, da CF, transcrito supra.
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Todavia, ficamos com Dinamarco, para quem “a ordem constitucional
não tolera que se eternizem injustiças a pretexto de não eternizar litígios”13.
A mantença da ordem constitucional de maneira uniforme, isonômica, foi o
que determinou a eleição de um único órgão, em nosso sistema, com aptidão
para dizer, em única ou última instância, o que é (in)constitucional. Ademais,
a mudança de entendimento no âmbito da Suprema Corte não é tão comum,
mormente quando tal entendimento é sumulado.

Observe-se que a súmula, nos termos do caput e §1° do artigo
103-A da Constituição Federal, somente versará sobre matéria
constitucional, tendo “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 relevante multiplicação de processos sobre
questão idêntica”. Ou seja, a súmula vinculante expressará o entendimento
da Suprema Corte acerca da (in)constitucionalidade de determinadas
normas de repercussão geral.

Pois bem. Não é razoável, num Estado que pretenda transmitir
segurança aos súditos, que o órgão máximo de interpretação da
Constituição possa entender que determinada lei é inconstitucional (nula,
inválida), vindo a modificar seu posicionamento tempos depois. O que é
inconstitucional o é desde seu nascedouro, nunca o deixa de ser, nem
mesmo por superveniência de emenda ao texto da Carta Magna, posto
que, como dissemos anteriormente, a compatibilidade de um ato estatal
com a Constituição deve ser aferida nos termos da ordem normativa
vigorante na época da sua prática.

O Estado Democrático de Direito, principial, não pode tolerar o
tratamento desigual de casos absolutamente iguais. Portanto, entendemos
que não pode o órgão máximo do Poder Judiciário entender que
determinada Lei X é inconstitucional e, em momento posterior, considerar
que a mesma Lei X é constitucional, ou vice-versa. Ora,
inconstitucionalidade não é simples anulabilidade. Daí, o entendimento
que já esposamos e agora reiteramos no sentido de que, sempre que se
manifestar sobre a constitucionalidade de um ato normativo, a Suprema
Corte deve fazê-lo de forma definitiva. Afinal de contas, não foi um dos
fundamentos para a institucionalização da súmula vinculante à necessidade

13 DINAMARCO, Cândido Rangel. “Relativizar a Coisa Julgada Material”. In: NASCIMENTO,
Carlos Valder do. (Org.). Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: América
Jurídica, 2002, p. 72.
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de pôr fim à grave insegurança jurídica ocasionada pela controvérsia
entre órgãos judiciais ou entre esses e a Administração Pública acerca
da validade, interpretação e eficácia de normas determinadas em face
da Constituição Federal (art. 103-A, §1°)? Ora, se o STF tem o mister
constitucional de pôr fim a tal controvérsia, como pode este também
controverter? No entanto, o artigo 103-A, caput, prevê que o Supremo
Tribunal Federal pode, de ofício ou mediante provocação, revisar ou
cancelar súmula.

Todavia, caso tivesse a súmula vinculante a definitividade própria do
controle concentrado de constitucionalidade, e sendo este caracterizado
como atividade política, na qual exerce o STF o papel de legislador negativo,
forçoso é reconhecer que se trataria de alta concentração de poderes nas
mãos do Judiciário que poderia retirar do ordenamento determinada norma
sem que houvesse possibilidade de defesa do seu texto.

Talvez a solução fosse a adoção de um procedimento especial,
legalmente previsto, para a edição de súmulas vinculantes referentes à
(in)constitucionalidade de leis e atos normativos, com a participação
daqueles que compõem as ações diretas de inconstitucionalidade, sem
possibilidade de revisão da decisão final, nos moldes do que ocorre no
controle concentrado. O primeiro passo já foi dado, com a previsão, no
§2°, do artigo 103-A, de que “Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido
em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser
provocada por aqueles que podem propor a ação direta de
inconstitucionalidade”. Perceba-se que pela previsão de que os legitimados
para propor ação direta de inconstitucionalidade podem propor aprovação
de súmula vinculante, o constituinte derivado já constatou semelhanças
entre o instituto e o controle concentrado de constitucionalidade.

No tocante à ofensa ao princípio da inércia do órgão judicial nos
casos em que o procedimento fosse iniciado de ofício pelo Supremo
Tribunal Federal, entendemos que o nosso sistema, em casos
expressamente previstos em lei, alberga exceções ao referido princípio.
Na verdade, já há previsão constitucional, por exemplo, de instalação de
procedimento executório de ofício no caso das contribuições
previdenciárias decorrentes das sentenças proferidas pelos órgãos da
Justiça do Trabalho (artigo 114, VIII).
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Concluímos, assim, que a súmula vinculante constitui importante
mecanismo de controle de constitucionalidade de leis e atos normativos.
Todavia, a previsão constitucional de que a mesma pode ser revista ou
cancelada acarreta sérios riscos à segurança jurídica, contrariando mesmo
o fim para o qual o instituto foi concebido, qual seja a pacificação social
por meio da solução definitiva e equânime das controvérsias pelo guardião
da Constituição. É mister, portanto, que o Supremo Tribunal Federal aja
com cautela na edição das referidas súmulas, procedendo ao amplo debate,
com vistas a minorar a possibilidade de revisão ou cancelamento posterior
dos verbetes.
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Resumo: Enquanto o surgimento dos Direitos Individuais advém da busca
de limitação do poder estatal pela burguesia, os Direitos Sociais estão
intimamente relacionados com as conquistas dos trabalhadores frente a
esta mesma burguesia, que se tornara a classe opressora. Por isso a
dificuldade de efetivação dos Direitos Sociais nas sociedades neo-liberais,
apesar de toda formalidade jurídica. Analisemos o caso da Educação,
que embora seja prescrita como Direito Social e função do Estado pela
Constituição Federal de 1988, concretamente a Educação deixa de ser
um direito e transforma-se em serviço, em mercadoria, acentuando o
dualismo educacional de classe: diferentes qualidades de educação para
ricos e pobres.
Sumário: 1 Introdução – 2 Histórico dos Direitos Humanos: Democracia
Ateniense e Moderna – 3 Opressão e Direitos Sociais – 4 Brasil e Direitos
Sociais – 5 Direito Social à Educação – 6 Conclusão – 7 Bibliografia
Palavras-chave: Direitos Humanos. Liberdades Individuais. Direitos
Sociais. Estado. Burguesia. Classe trabalhadora. Educação. Democracia.
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Atualmente podemos falar em três ou quatro dimensões de Direitos
Humanos: a 1ª dimensão envolve os chamados de direitos civis e políticos,
pois referem-se às garantias dos indivíduos particulares frente ao Estado.
Representam uma esfera de ação negativa do Estado, uma esfera onde
o Estado não pode penetrar arbitrariamente, sendo os principais direitos
desta dimensão o direito à vida, à liberdade de locomoção, à igualdade
perante a lei, o direito de votar e se votado, e para alguns, inclusive o
direito à propriedade.

1 O autor é formado em Direito pela Universidade de São Paulo – USP, formado em
Educação Física com Licenciatura Plena pela Universidade Federal do Ceará – UFC,
Mestre em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará – UECE, Doutorando em
Filosofia do Direito pela Universidad de Burgos – UBU – Espanha, professor da Faculdade
de Educação da Universidade Federal do Ceará – UFC e Coordenador do Programa de
Pesquisa Jurídica Institucional – PPJ da Faculdade Farias Brito.
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Na 2ª dimensão estão os chamados de direitos sociais, econômicos e
culturais, pois referem-se à efetivação da justiça social. Representam uma
esfera de ação positiva do Estado, uma esfera que pressupõe a atuação do
Estado, propiciando o bem-estar social. Tratam de liberdades materiais e
concretas, dando aos cidadãos garantias sociais, sendo os principais direitos
desta dimensão o direito à saúde, educação, previdência social, segurança,
trabalho e aqueles relacionados com o mesmo, como direito à férias,
limitação de jornada de trabalho, greve, sindicalização, salário mínimo.

Na 3ª dimensão estão os chamados direitos de solidariedade ou
fraternidade. São direitos coletivos ou difusos, não englobando os cidadãos
de somente um Estado e tendo como principais direitos o direito ao meio
ambiente saudável e equilibrado, como consequência deste primeiro tem-
se o direito à qualidade de vida, direito ao progresso, à paz, à comunicação,
à autodeterminação dos povos, à conservação e utilização do patrimônio
histórico e cultural.2

Porém as dimensões dos Direitos Humanos não estão harmônica e
logicamente relacionadas, como poderia parecer numa primeira leitura,
visto que as conquistas dos Direitos Humanos foram conquistas históricas
oriundas de lutas de diferentes classes sociais em busca de proteção ou
poder. Neste sentido, enquanto o surgimento dos Direitos Individuais da
primeira dimensão advém da busca por parte da burguesia em limitar o
poder estatal, os Direitos Sociais da segunda dimensão estão intimamente
relacionados com as conquistas dos trabalhadores frente a esta mesma
burguesia, que se tornara a classe opressora3.

A vantagem do estudo dos Direitos Humanos a partir das dimensões é
seu caráter didático, que facilita a compreensão destas categorias. Não
somos contra as dimensões, mas nossa intenção é ressaltar que a classe
que lutou pela afirmação dos direitos da primeira dimensão não é a mesma
que lutou pela afirmação dos Direitos Sociais da segunda dimensão.

2 Embora ainda não haja consenso sobre a existência da 4ª dimensão, nela estão configurados
os direitos à democracia, à informação e ao pluralismo.

3 A luta pela efetivação dos Direitos Sociais advém das lutas por limitação do poder da
classe proprietária burguesa diante do desamparo da classe trabalhadora.
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Façamos um retrospecto histórico até à Antiguidade Clássica para
refletir sobre este percurso dos Direitos Humanos.

 ;������
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A democracia moderna surge com a clara intenção de limitar as
possíveis arbitrariedades do Estado e garantir o poder político da burguesia,
que já possuía poder econômico. Mas a democracia moderna surge de
uma maneira completamente diferente da democracia ateniense.
Na democracia ateniense, o poder supremo pertence ao povo, ao demos,
que o exerce em Praça Pública, no Ágora, de maneira direta4. O povo
exerce o seu poder primeiro discutindo publicamente, debatendo e
argumentando sobre os rumos que a Pólis deve seguir, sobre quais decisões
mais apropriadas a serem tomadas para se resolverem os problemas da
cidade. Em segundo lugar, o povo exerce seu poder votando diretamente
nas propostas feitas pelos cidadãos5.

A democracia ateniense teve sérios problemas, como o machismo
que excluiu a mulher da participação educacional, social e política; como
a escravidão e o etnocentrismo. Somente o homem, adulto, ateniense
livre era considerado cidadão. No entanto, pela primeira vez na história
ocidental, camadas mais pobres de cidadãos podiam participar e
influenciar, de acordo com sua retórica, os debates e as decisões políticas
realizadas no Ágora.

Na democracia ateniense, o povo não elege representantes para
representá-los; prefere representar a si mesmo diretamente do que exercer
o poder por meio de representantes. O demos ateniense era composto
de pessoas de baixo poder econômico e aquisitivo, ou seja, pequenos
camponeses e artesãos, em sua maioria. Para Comparato, nesta
democracia o poder político pertence à classe pobre da época, sendo a
antítese de uma oligarquia6.

4 Confira em  “A política”, 1279b de Aristóteles.
5 Sobre a democracia ateniense e seu funcionamento, recomendamos a leitura completa da

obra de FINLEY. Em Fortaleza, o livro pode ser encontrado no Centro de Humanidades
da Uece.

6 Segundo COMPARATO, p. 48.
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Já a forma moderna do suposto poder do povo foi reinventada quase
ao mesmo tempo na América do Norte e na França, a partir da
Independência Norte-Americana e da Revolução Francesa pela burguesia.
A democracia moderna foi o sistema político que a burguesia criou para
limitar ou mesmo extinguir os privilégios das duas classes sociais
importantes dos regimes anteriores: a nobreza e o clero, ao mesmo tempo
que deslocou o poder para classe burguesa.

Portanto o princípio que cria a democracia moderna não é a defesa
do povo pobre contra uma minoria rica, mas o seu contrário: a defesa da
minoria rica, dos proprietários, grandes comerciantes7 e industriais contra
o clero, a nobreza e o rei. Cansados dos impostos, dos privilégios
estamentais e das irresponsabilidades dos governos, a burguesia se une
e promove aquilo que chamamos de democracia moderna.

Enquanto a democracia ateniense buscava concentrar o poder nas
mãos do povo, a democracia moderna surgiu como uma forma de limitação
dos poderes governamentais, limitação dos poderes dos soberanos. Nela,
não havia nenhuma preocupação de defesa do povo frente à burguesia,
nenhum direito ou proteção da maioria pobre contra os abusos da minoria
rica, mas sim preocupação com a manutenção das conquistas desta
minoria rica frente ao governo, e da obtenção de ainda mais poder8.
Coerentemente com a visão burguesa, a democracia moderna é uma
democracia liberal, e as suas instituições defendem a burguesia rica:
limitação vertical de poderes, separação de poderes em legislativo,
executivo e judiciário, defesa do direito à propriedade e do direito à vida.9

Ressaltamos que a limitação do poder do Estado frente ao indivíduo
foi uma conquista notável, visto que foi a criação de Direitos Humanos
frente a abusos que antes ocorriam sob o manto da legalidade, embora
ilegítimos. Com a burguesia no poder houve uma criação de Direitos
importantes para a afirmação da primeira dimensão dos Direitos Humanos.

7 Atualmente conhecidos como empresários.
8 Uma vez que este fora transferido às mãos da minoria burguesa.
9 COMPARATO, Fábio Konder. Afirmação histórica dos direitos humanos. 2. ed.,

SãoPaulo: Saraiva, 2001, p. 49.
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No entanto, há o lado perverso desta conquista, que foi o desamparo
da classe trabalhadora, constituída pela grande maioria da população.
Como a democracia moderna é um sistema que privilegia a classe
economicamente mais forte, também coerentemente, esta democracia
não defende direitos sociais, pois quem reivindica estes direitos são os
proletários e a massa trabalhadora e pobre, excluídos do poder neste
sistema. A democracia moderna é a democracia da elite burguesa, e
todo seu esforço está concentrado em proteger esta classe frente ao
Estado, e não na promoção da Justiça Social.

Na democracia ateniense o poder se desenvolvia independente do
critério econômico, embora o conceito de povo fosse ainda um conceito
restrito, excluindo mulheres, estrangeiros, escravos e jovens, uma vez
que somente quem era homem ateniense adulto e livre tinha todas as
prerrogativas políticas para o exercício da cidadania. Machismo,
escravismo e etnocentrismo formam graves erros da democracia
ateniense, mas ao menos o poder se exercia independente do critério
econômico. A democracia ateniense era a proteção do “povo”, das
classes mais pobres de atenienses, constituída de agricultores, artesãos,
e da classe média, composta por pequenos comerciantes e professores,
frente às aristocracias da época.

O cidadão era aquele que tinha direitos políticos, aquele que estava
sob a proteção da lei ateniense, aquele que podia recorrer aos princípios
da isonomia, exigindo a igualdade perante esta mesma lei, da isegoria,
exigindo seu direito de falar, discutir e debater livremente sobre os
problemas da Pólis no Ágora, e da isotonia, exigindo seu direito a concorrer
a cargos públicos.

E para impedir que a democracia fosse o governo da elite econômica,
o povo ateniense entendeu que colocar representantes em seu lugar
limitaria sua participação política, uma vez que os representantes tendem
a representarem a si mesmos. Assim o povo exercia seu poder de forma
direta.
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A democracia moderna surge como uma democracia representativa,
e assim como não se preocupa com os direitos sociais, também não
defende quaisquer direitos relacionados à participação popular crescente
no exercício do governo, como o plebiscito, referendo, orçamento
participativo, iniciativa popular e veto popular.

As declarações de Direitos Norte-Americanos e a Declaração
francesa de 1789 representaram a emancipação histórica do indivíduo
perante os grupos sociais que sempre o subjugou10: a família, o clã,
o estamento, as organizações religiosas, o soberano ou monarca
hereditário. A sociedade liberal ofereceu a isonomia aos seus cidadãos, a
garantia de legalidade, a suposta igualdade de todos perante a lei, a
proteção do indivíduo frente ao Estado abusivo11.

No entanto ela permitiu o empobrecimento da classe mais baixa.

� &.����$�������������*�
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A isonomia se mostrou inútil e meramente formal para a crescente
população de trabalhadores que tinham que trabalhar nas indústrias e
empresas capitalistas12. Perante a lei, empregadores e empregados,

10 Vide COMPARATO, p. 50.
11 No âmbito do reconhecimento nas primeiras Constituições escritas, os direitos fundamentais

são, em geral, o resultado do pensamento burguês e liberal do século XVIII, na doutrina
iluminista e jus-naturalista, a partir de autores como Hobbes, Locke e Rousseau. O papel
principal do Estado é realizar e garantir a liberdade do indivíduo. As revoluções políticas
do século XVIII, como a Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa
marcaram o início da positivação das reivindicações burguesas nas primeiras Constituições
escritas do Ocidente. O pensamento liberal deste século é marcado pelo individualismo,
que faz surgir e afirmar direitos dos indivíduos frente ao Estado. Neste momento, estes
direitos tem característica notadamente de defesa, pois demarcam um área de não
intervenção do Estado, além de uma esfera de autonomia individual em face ao poder
deste mesmo Estado. Estes direitos são apresentados como direitos de cunho negativo,
uma vez que defendem uma abstenção do poder público, ao invés de uma conduta estatal
positiva. São eles o Direito à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei.
Estes direitos do indivíduo particular são complementados posteriormente pelos direitos
de participação política, como o direito ao voto, e o direito de ser votado. Aqui percebemos
a relação necessária entre direitos fundamentais e democracia. Os direitos do indivíduo
são ainda complementados posteriormente pelas liberdades de expressão coletivas:
liberdade de expressão, de imprensa, de manifestação, de reunião e associação. Os direitos
que se referem a garantias processuais, como devido processo legal, direito de petição e o
próprio habeas corpus são pertencentes à primeira dimensão. São portanto direitos civis
e políticos e constituem a fase inicial do constitucionalismo ocidental, na maioria dos
casos. Vide SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed.,
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 51

12 COMPARATO, Fábio Konder. Afirmação histórica dos direitos humanos. 2. ed.,
SãoPaulo: Saraiva, 2001, p. 51.
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patrões e operários, industriais e proletários eram considerados como
contratantes iguais em direitos. Esta suposta igualdade trazia a ilusão de
que capitalistas e trabalhadores tinham total liberdade para estipular
condições de trabalho, salário, férias e folgas. A lei assegurava
imparcialmente a todos, sejam ricos ou pobres, jovens e velhos, homens
e mulheres, a possibilidade jurídica de prover livremente à sua subsistência
e enfrentar as adversidades da vida, mediante um comportamento
disciplinado e o hábito de poupar. Mas esta igualdade não existia de fato,
e sem o suporte do Estado protegendo a classe trabalhadora, o resultado
dessa individualização exarcebada foi brutal para o empobrecimento das
massas proletárias, já na primeira metade do século XIX.

O efeito desta desigualdade foi a organização da massa trabalhadora,
além da indignação de pessoas esclarecidas. Com a Revolução Industrial,
o impacto da industrialização, das péssimas condições de trabalho nas
fábricas, além dos graves problemas sociais e econômicos do século
XIX, geraram amplos movimentos reivindicatórios por parte dos
trabalhadores e proletários. As doutrinas socialistas serviram como suporte
teórico para muitas manifestações, pois começou-se a perceber que a
consagração formal-positiva da liberdade e de uma suposta igualdade
não gerava efetivamente nem liberdade, nem igualdade, além disso, não
gerava nem a garantia de efetivação futura. A exploração da
mão-de- obra, a lei do mercado de uma economia liberal sem regulação
ou intervenção estatal, e a ganância dos industriais e banqueiros tornavam
impossível a realização da liberdade e da igualdade.

Não bastava ao Estado “não intervir”. Para a realização da Justiça
Social, era preciso um comportamento ativo do Estado. Assim surgem
os direitos fundamentais de segunda dimensão. A importante distinção
destes direitos são o caráter positivo do Estado, uma vez que ele deve
propiciar o direito de participar da Justiça Social, do Bem Estar Social,
da igualdade de acesso aos direitos sociais. Não existe a preocupação
somente de impedir e evitar a intervenção arbitrária do Estado na esfera
individual. Para Sarlet, não é mais liberdade frente ao Estado, mas em
liberdade proporcionada pelo Estado13. Estes direitos outorgam aos
indivíduos direitos a prestações sociais estatais, como acesso à saúde,

13 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed., Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2005, p. 52.
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educação, segurança, trabalho, assistência social e previdência social. Eles
representam uma transição das liberdades abstratas e formais para as
liberdades concretas e materiais14.

Os movimentos socialistas poderiam ser a real efetivação destes direitos,
uma vez que estabeleceram, a partir de suas revoluções, novas ordens.
Mas infelizmente o movimento socialista tornou-se o contrário do que deveria
ser: ao invés de emancipar o trabalhador, tornou-se numa cruel ditadura
militar, e a mais-valia que era explorada pelo empresário capitalista passou
a ser explorada pelo Estado. Tanto para os defensores da suposta liberdade
oferecida pelo capitalismo, quanto para os defensores da suposta igualdade
possível no socialismo, e importante entender que não existe o ser humano
abstrato, ideal15, virtual, meramente pensado pela nossa imaginação.

Com este ser humano abstrato, a convivência com o capitalismo não
somente é possível, como também é cheia de liberdade e de direitos. Porém
os seres humanos são seres reais, concretos, históricos, localizados
geograficamente e temporalmente, têm necessidades específicas, falam
uma língua regional, possuem cultura e costumes localizados, têm fome,
ficam doentes, ficam carentes, precisam de sono, água, sexo, descanso,
trabalho, segurança, afeto, toque, e inclusive de esporte e educação.

Enquanto o capitalismo lida com a abstração, os pobres concretos são
esmagados pela fome, miséria, péssimas condições de vida, marginalização
e exclusão da vida cultural, sem acesso à Educação e Saúde de qualidades,
segurança ou trabalho digno. E não nos enganemos com os aspectos
extremamente perversos também dos países socialistas. O socialismo que
colocaria o proletário no poder nunca existiu, e em nenhum país do mundo
verificou-se uma diminuição do Estado em direção ao comunismo16, mas
sim o seu oposto: o agigantamento do Estado, do aparato burocrático, e a
prática de perseguições, tortura e perda de direitos. O que supostamente
se ganhou em igualdade não compensou o que se perdeu em liberdade,
seja liberdade civil, política, penal ou de expressão.

14 A plena afirmação dos direitos sociais e econômicos só ocorre no século XX, com a
Constituição Mexicana de 1917 e com a Constituição de Weimar de 1919.

15 Este ser humano abstrato é o ser humano construído pelas teologias medievais, e que o
capitalismo se apropriou.

16 O Comunismo marxista nunca existiu concretamente, o que se viu foram ditaduras militares
de esquerda oriundas de revolução novamente elitizadas, onde o “povo” pobre mais uma
vez continuou à margem das decisões políticas.
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Porém, o movimento socialista teve um efeito benéfico para a
humanidade: o reconhecimento dos direitos humanos de segunda
dimensão, os direitos sociais e econômicos. Em muitos Estados capitalistas,
o medo de revoluções socialistas no seu âmbito interno fez com que a
elite econômica aceitasse certas conquistas sociais e econômicas por
parte de seus trabalhadores. O Estado Keynesiano, conhecido como
Estado do Bem Estar Social, foi o modelo capitalista adotado para impedir
o avanço socialista.

Mesmo que pelo motivo errado, o Estado do Bem Estar Social
promoveu direitos sociais importantes, e trouxe um pouco de humanidade
ao capitalismo. Foi no século XX, em especial após a Segunda Guerra
Mundial, que estes direitos fundamentais foram consagrados em um
número maior e significativo de Constituições. Foram também objeto de
vários pactos internacionais. São direitos de igualdade no sentido material,
concreto. Sarlet lembra que na segunda dimensão não engloba somente
os direitos se de cunho positivo de atuação estatal, mas também as
liberdades sociais, como a liberdade de sindicalização e o direito de greve17.
Além disso, engloba o reconhecimento dos direitos fundamentais dos
trabalhadores, direitos relacionados ao trabalho, referentes às condições
do trabalho, salubridade, repouso, e ganho, na medida em que garantem
o direito à férias remuneradas, à limitação de jornada de trabalho, ao
repouso semanal remunerado e ao salário mínimo. São direitos sociais
garantidos aos indivíduos, e mais, a uma classe de indivíduos:
os trabalhadores.

Somente o Estado pode equilibrar a lei do mercado, que se for deixada
sem regulamentação, torna-se a lei do mais forte; torna-se opressiva e
desumana. Para evitar que trabalhadores passem 16 horas trabalhando,
os direitos sociais vêm com a função de garantir que estes trabalhadores
terão sua jornada de trabalho reduzida, para por exemplo 8 horas diárias.
A face positiva dos direitos fundamentais, a face de atuação estatal, foi
um marco na evolução dos direitos fundamentais.

17 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed., Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2005, p. 53.
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Neste sentido, os estados nórdicos são modelos a serem pensados.
Mantiveram os direitos civis e políticos, universalizaram os direitos sociais
no âmbito interno de seus países, embora haja economia de mercado, o
Estado garante regulamentação que impeça abusos aos consumidores,
ao meio ambiente, e a tributação segue o princípio de tributar com
alíquotas maiores os mais ricos. Países relativamente socialistas na
economia e capitalista na política, no sentido das liberdades civis e políticas.
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O Brasil representa um caso interessante: é um país rico de pessoas
pobres. Isso indica que a riqueza encontra-se concentrada numa ínfima
parcela da população, enquanto que a maioria vive na miséria.18 Um país
onde a maioria das pessoas ricas somente mantém seu bem estar interno
graças à exploração das pessoas pobres19. Some-se uma Constituição
Federal belíssima em termos formais, que protege direitos sociais e
garante salário mínimo digno, mas ineficaz quando se trata de materializar
estes direitos às camadas pobres, com instituições incapazes de romper
com os privilégios das oligarquias brasileiras, e teremos um país de
profundas contradições20.

18 Segundo HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos. 2. ed., Cia das Letras: São Paulo, 1996,
p. 540, a enorme distância entre ricos e pobres não se refere somente à divisão entre
países; não se refere à divisão entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ou em outra
linguagem, entre países centrais e periféricos, mas também à gigantesca diferença
econômica entre classes no âmbito interno dos países, ao fosso entre as classes sociais
dentro dos países. E quanto mais pobre o país, maior a diferença entre as classes. Esta
estrutura é resultado da injusta distribuição de renda no âmbito econômico interno nos
países pobres e em desenvolvimento. Injusta pois concentra quantidade enorme de riqueza
nas mãos de uma pequena parcela da população: a elite econômica, política e social,
enquanto que a maioria da população fica com uma pequena parte da riqueza do país.
Nestes países a efetivação dos direitos fundamentais encontra dificuldades práticas e
inclusive institucionais, mesmo que positivados em uma constituição.

19 Infelizmente esta percepção fica dificultada pelo ”naturalização” da pobreza, por uma
visão cultural que coloca no pobre a culpa de ser pobre, e no rico o mérito de ser rico,
como se as condições sociais fossem irrelevantes. Algumas pessoas argumentarão que
conhecem ricos que o são sem explorar outras pessoas. Isso é verdade! Mas também é
verdade que existem muito mais pessoas que são exploradas, e que seu trabalho, tempo e
energia permitem o conforto de seus patrões.

20 Um país com belos discursos e pouca ação em benefício dos mais desfavorecidos, país de
hipocrisia, corrupção, cerveja gelada e carnaval.
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Países como o Brasil possuem sistemas legais duplos que diferenciam
ricos e pobres. No que se refere à isonomia, estamos mais atrasados que
os atenienses do século V antes de Cristo. E os sistemas duplos se
alastram para a Educação, para a Saúde, para a Segurança, para as
condições de trabalho e salário.

No plano sócio-econômico, o ajustamento de nossa sociedade à
globalização significa dois terços dos brasileiros excluídos dos direitos
básicos de sobrevivência, emprego, saúde e educação. No plano cultural
e ético-político, a ideologia neoliberal prega a naturalização da exclusão
social, considerando esta como sacrifício inevitável no processo de
modernização da sociedade.
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Embora a Constituição Federal de 1988 prescreva em seu artigo sexto
e art. 205 a Educação como Direito Social e função do Estado21,
concretamente no plano educacional, a Educação deixa de ser um direito
e transforma-se em serviço, em mercadoria, ao mesmo tempo em que
acentua o dualismo educacional: diferentes qualidades de educação para
ricos e pobres. Nosso modelo de Educação está subordinando alvos políticos-
sociais22 a intentos estritamente econômicos23, à lógica do mercado. As
diferenças sociais e as discriminações são justificadas com base em
princípios que aparecem como verdadeiros, naturais, e isso é extremamente
ideológico, pois a ideologia caracteriza-se por dissimular a realidade,
apresentando como “naturais” elementos que na verdade são construídos,
determinados pelas relações econômicas de produção, elementos que são
estruturados pelas classes economicamente dominantes.24

21 Art. 6º: “São direitos sociais a educação, a saúde (...)” e art. 205: “A educação, direito de
todos e dever do Estado e da família (...).”

22 Como equidade, cidadania, democracia, distribuição de renda e riqueza, meio ambiente
saudável.

23 Desenvolvimento tecnológico, competitividade, superávit primário, crescimento do PIB.
24 Mesmo que haja ampliação de recursos para a formação geral da população, é difícil

acreditar que a educação proposta hoje tenha um sentido democratizante; tal formação
tem característica de melhorar as estatísticas do ensino do país perante organismos
internacionais, com a apologia da prática e das exigências formativas de produtividade,
em detrimento do saber escolar e da formação humana e crítica.
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Nos primeiro e segundo graus de ensino, a Educação enquanto
Direito Social fundamental não se efetivará enquanto observarmos a
manutenção do sistema duplo de ensino: o das escolas públicas, sem
remuneração decente para os professores, sem condições físicas e
materiais, sem supervisão pedagógico-didática de qualidade, sem
programas de formação continuada, e o das escolas privadas, cada vez
mais seletivas.25

Positivar um direito é um grande passo26, mas não é suficiente.
É preciso mostrar como garantir o direito, mostrar como efetivá-lo.
Enquanto não conseguirmos fazê-lo, o direito dito como fundamental de
todos à educação será direito privilegiado de alguns. Admitimos que a
positivação de um valor em uma norma dá-lhe publicidade e em princípio
o amparo institucional necessário para sua garantia e efetivação.

Mas ainda não é o suficiente. Democracia não é democracia porque
a lei assim o prescreve ou assim o afirma. Democracia é democracia
quando a maioria das pessoas, senão todas, tem acesso às garantias e
direitos básicos e fundamentais, além de poder interferir na tomada de
decisões políticas. E Educação é uma função pública. Mesmo quando a
sociedade civil assume, por concessão, uma função tipicamente pública,
esta função não deixa ter esta qualidade.

25 No 3º grau de ensino também não há democratização do ensino, pois quem tem acesso à
universidade pública, são, na maioria dos casos, os estudantes de classe economicamente
privilegiada.. O estudante de classe pobre tem que pagar uma faculdade privada, pois, com
raras exceções, não consegue ingressar numa pública, que ainda é a de melhor qualidade,
apesar do abandono por parte do governo, do desperdício e da corrupção em muitos casos.
Quer dizer, por um lado aumenta-se a exigência, o grau de especialização do profissional,
e por outro, aumenta-se a excludência social, pois a grande maioria não tem acesso a estas
especializações.

26 Segundo SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed.,
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 25, a maioria dos Estados aderiram aos
principais pactos internacionais sobre direitos humanos, ou ao menos reconheceram um
núcleo de direitos fundamentais em suas Constituições. A positivação sem dúvidas representa
um avanço social e legal, em primeiro lugar porque a lei positivada, escrita, torna a
proteção dos direitos fundamentais pública, acessível e passível de ser conhecida por
todos que possam ler e ter acesso a uma Constituição. Além disso, o Cidadão passa a ter um
amparo legal para suas reivindicações. Se um direito fundamental está sendo descumprido,
o Cidadão ou até mesmo o Ministério Público tem a possibilidade real de ingressar uma
ação para, ao menos tentar, ter este direito efetivado. A positivação é um avanço necessário,
porém ainda insuficiente. Positivar é transparência, é democratizar o conhecimento
(pelo menos em tese), é fornecer proteção institucional a estes direitos, porém positivar
ainda está longe de garantir a efetivação dos mesmos. Mesmo no terceiro milênio da
civilização ocidental, apesar de todos os avanços tecnológicos, científicos, e de
comunicação, a efetivação dos direitos fundamentais ainda está longe de ser alcançada,
especialmente em países pobres ou em desenvolvimento como o Brasil.
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Nosso problema não é nossa democracia, nosso problema é a falta
de democracia. Nunca passamos por uma revolução social: as famílias
proprietárias das Capitanias Hereditárias do período colonial continuam
com imensas terras. Nossa independência não foi proclamada pelo povo,
mas por um membro da família imperial: príncipe Pedro I. Nossa República
não foi proclamada pelo povo, mas por um marechal: Deodoro da Fonseca.
Nossa democracia foi interrompida pelas Forças Armadas, aquelas que
deveriam nos proteger. E a transição da última ditadura militar para a
democracia foi tão suave que quem tinha poder na ditadura continuou
com poder na democracia. As oligarquias brasileiras, desde décadas,
souberam exigir respeito às leis quando elas garantem seus direitos e
privilégios, mas sabem desobedecer a lei quando ela impõe deveres e
ônus.

Hoje não é diferente, quem tem poder político e econômico cumpre o
que quer cumprir. A questão não é criar novas leis, mas cumprir e efetivar
o que já existe. Para quem tem dinheiro, o Brasil é um ótimo lugar para
se viver. Mas utilizar o ônibus coletivo diariamente, depender da saúde
pública, estudar na escola pública e ainda sobreviver com 380 reais
mensais, com poucas perspectivas de melhorias no seu conforto, tornam
a vida do trabalhador uma jornada árdua física e emocionalmente.

Para melhorar este quadro, poderíamos começar punindo as pessoas,
poderosas ou não, que enriquecem com o dinheiro público. E não somente
prendendo-as, mas fazendo com que devolvam aos cofres públicos o
que foi roubado. Simultaneamente melhorar a administração pública
evitando o desperdício, e aplicar este dinheiro antes desperdiçado e
desviado em áreas sociais como Saúde, Segurança, Lazer e Educação.

Devemos também impedir que as crianças trabalhem antes dos 14
anos. A criança desamparada hoje é o criminoso em potencial de amanhã,
e criança no sinal pedindo esmola está trabalhando. Devemos impedir
isso, mas graças a nossa cultura individualista, é incrível a capacidade de
dissociarmos nossa realidade pessoal da realidade à nossa volta. Um pai
pára seu carro no semáforo com seu filho de 4 anos, e uma criança suja
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da mesma idade de seu filho vem pedir dinheiro. O pai não enxerga na
criança da rua relação nenhuma com seu filho; não se indigna pois não
se identifica com o pedinte infantil. Numa perspectiva jusfilosófica, ambas
crianças não teriam o mesmo direito à vida, ao lazer e ao estudo? A
resposta é afirmativa, porém nossa estrutura social é perversa e consegue,
ainda, se impor sobre a lei.

Superar este quadro passa inevitavelmente, a nosso ver, pelo
investimento maciçamente no ensino fundamental, garantindo que
nenhuma criança no Brasil permaneça analfabeta, tendo acesso à
merenda, farda, higiene pessoal, esporte, arte, lazer e educação de
qualidade. Progressivamente, investiríamos com empenho no ensino
médio, para finalmente depois investirmos no ensino superior. Um
processo de 10 a 20 anos para ser concluído, independente do partido
político que esteja dominando o cenário político, mas iniciado com a
máxima urgência.

Estes seriam, no nosso entender, passos importantes para um país
mais justo e social.
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Resumo: Este artigo tem por objetivo o estudo das medidas do Acordo
TRIPs que restringem as práticas abusivas no comércio de tecnologia
oriunda da propriedade intelectual, analisando a efetividade da aplicação
de seus meios de controle. Demonstra os setores industriais mais
necessitados de transferência e disseminação de tecnologia e identifica os
temas de comércio mais suscetíveis de práticas comerciais abusivas nos
países em desenvolvimento, principalmente , quando a ausência de
concorrência ou a prática considerada abusiva, faz surgir mercados
imperfeitos para produtos de demandas inelásticas, como é o caso dos
medicamentos.
Sumário: 1 Introdução – 2 Características do TRIPs: 2.1.Disposições
sobre patentes – 3 Transferência de Tecnologia: 3.1 Práticas Abusivas;
3.2 A Indústria Farmacêutica e o TRIPs – 4 Conclusão;
Palavras-chave: OMC; Propriedade Intelectual; Tecnologias.
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Durante a Segunda Guerra Mundial, surgiu o entendimento
anglo-americano sobre a necessidade de um sistema capaz de promover o
livre movimento de bens e capitais multilateralmente. Para estabelecer
uma maior cooperação internacional com esta finalidade, foi negociada a
criação das chamadas instituições de Bretton Woods: o Fundo Monetário

1 Artigo elaborado a partir do Projeto de Pesquisa “O Acordo TRIPs e o controle de
práticas abusivas no comércio e transferência de tecnologias: reflexos para os países em
desenvolvimento”, registrado junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa do Centro
Universitário Franciscano – UNIFRA, orientado pela Profª Ms. Maria Cristina Gomes da
Silva d’Ornellas.

2 Bolsista do Programa de Bolsas de Iniciação Científica do Centro Universitário Franciscano
– UNIFRA, Bacharel em Ciências Sociais e Acadêmico do Curso de Direito da UNIFRA.
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Internacional (FMI) e o Banco Mundial. Entretanto, a criação da
Organização Internacional do Comércio (OIC), nunca chegou a se
concretizar devido à falta de interesse dos Estados Unidos, que emergia
como maior potência comercial do planeta. Não havia nesse país a intenção
de restringir a sua soberania no tocante ao comércio internacional. Diante
da impossibilidade da criação da OIC, o GATT (General Agreement on
Tariffs and Trade, o acordo geral sobre tarifas e comércio), foi adotado
como uma iniciativa que promoveria a liberalização progressiva do comércio
internacional via rodadas de negociação entre os países membros. O acordo
passou a ser na prática o órgão de condução do comércio mundial.

Ao final da chamada “Rodada Uruguai” em 1994, foi criada a
Organização Mundial do Comércio (OMC), como uma organização capaz
de coordenar e supervisionar as relações de trocas comerciais em âmbito
multilateral. O GATT encerrou sua atividade como órgão internacional de
fato, tornando-se com as modificações necessárias, o sistema de regras
que norteiam o comércio internacional de mercadorias, dentro da
organização internacional que nascia. Constituem os pilares desta
organização internacional além do GATT, o acordo TRIPs (Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights), que versa sobre propriedade
intelectual e o GATS (General Agreement on Trade in Services), acordo
geral sobre o comércio de serviços.

Em um mundo pautado pela globalização, a transferência e o comércio
de tecnologia oriunda da propriedade intelectual, no que tange a patentes, e
em especial as de medicamentos, tornam-se vitais para economia dos países
em desenvolvimento como é o caso do Brasil. Isto torna a pesquisa sobre o
controle de suas práticas abusivas revestida de importância, uma vez que
engloba não apenas questões econômicas, mas também humanitárias.

 '���
���2���
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Primeiramente o TRIPs não pode ser analisado em sua complexidade
sem levar em conta a ata final da rodada que deu origem a OMC.
O acordo estabelecido ao final da Rodada Uruguaia resultou na formação
da OMC, atualmente tem 1503 membros signatários.

3 O 150º membro da organização é o Vietnã, que teve sua adesão consumada em 11 de
janeiro de 2007. Opta-se nesse artigo por não se referir aos signatários do TRIPs como
Estados, e sim como membros. Lembra-se que não apenas Estados fazem parte da OMC,
é o caso da União Européia, organização supranacional, membro desde 1º de janeiro de
1995, e de Hong Kong, território aduaneiro.
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Uma análise principiológica4 do Acordo TRIPs é necessária para
entendermos as suas características, ao lado de explicações sobre prazos
de sua implementação. Esse tratado sobre aspectos da proteção da
propriedade intelectual, que refletem no comércio mundial, encontra-se
como parte do Anexo 1C, vinculando todos os membros da OMC, tal
como dispõe o art.2º, 2 e 3 do Acordo Constitutivo da OMC. Pelo princípio
do single undertaking, para um interessado tomar parte nesta organização
internacional terá que aderir a este acordo sem reservas. Considerando
que tal princípio determina a aceitação plena do texto e termos do acordo,
vinculando todos os membros, Basso (2000, p. 179) observa que este é um
princípio fundamental para entender a lógica da OMC refletindo na adesão
ao acordo anexo em questão.

Antes da Rodada Uruguaia tal como dito anteriormente,o GATT agia,
como um organismo internacional de fato, mas com competência para
questões que diziam respeito ao comércio de mercadorias. No que tocava
à questão da propriedade intelectual já haviam sido assinadas convenções
internacionais relacionadas a este tema, tais quais: a Convenção da União
de Berna sobre Proteção das Obras Literárias e Artísticas; a Convenção
da União de Paris para a Proteção da Propriedade Intelectual, a Convenção
de Roma para a Proteção de Artistas e Intérpretes ou Executantes, dos
Produtores de Fonogramas e dos Organismos de Radiodifusão e o Tratado
de Washington, sobre Propriedade Intelectual em Circuitos Integrados5.
O TRIPs não possui caráter revogador das convenções anteriormente
abordadas, trazendo muito do que já havia sido estabelecido sobre essa
matéria em âmbito internacional. A Organização Internacional de
Propriedade Intelectual (OMPI), não deixou também de existir com o fato
da matéria referente à propriedade intelectual ter sido levada ao âmbito da
OMC. É a incidência do princípio da interação entre os tratados
internacionais sobre a matéria.

4 Os princípios que se acham contido nas normas do TRIPs são: o princípio do single
undertaking; da interação entre os tratados internacionais sobre a matéria; da cooperação
internacional; da transparência; do tratamento nacional; da nação mais favorecida, exaustão
e interpretação evolutiva dos tratados

5 Estes acordos vinham sendo realizados muito antes da idéia da antiga OIC e da assinatura do
GATT, basta ver que as Convenções da União de Paris e de Berna, datam do século XIX.
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Levando em conta a amplitude da missão a que se propõe, o TRIPs
não pode ter eficácia, sem cooperação internacional. A cooperação em
nível internacional, é portanto mais um de seus princípios. Esta é inclusive
a pedra de toque de tudo aquilo que a própria OMC se propõe. Como
ensina Basso (2000, p. 184), a finalidade da organização é o interesse
comum através de cooperação entre seus membros e entre outras
organizações internacionais voltadas aos direitos de propriedade intelectual.

Para que exista esta efetiva cooperação, não pode deixar de existir
transparência nas relações entre os membros. Estes devem tornar público
o que tem feito diante do tema em questão, para que todos tenham
consciência do que ocorre com todos na proteção, direitos e deveres que o
TRIPs influencia. Decorre daí a capacidade de fiscalização do cumprimento
do Acordo. Um membro deve dar igual tratamento a um nacional e a um
estrangeiro oriundo de outro Estado-Membro ou Organização Internacional
(como o caso da União Européia) signatária do TRIPs. Constitui-se nisto o
princípio do tratamento nacional.

Da mesma forma, quando se fala do tratamento dado a um signatário
por outro, deve ser equânime a todos os demais. Inclusive no que se refere
aos privilégios ou imunidades. É a incidência do princípio da nação mais
favorecida. Em outro aspecto, observa-se também o princípio da exaustão,
pois uma vez comercializado em um dos membros um produto patenteado,
ocorre o esgotamento internacional do direito que o autor tem de manter
esse produto inédito.

Por fim, cabe ainda dizer que há dinamicidade no TRIPs o que o leva
a existir a possibilidade de uma interpretação evolutiva de acordo com o
tema. A possibilidade de que questões relativas aos direitos da propriedade
intelectual, com reflexos no comércio internacional, tomassem parte da
competência jurisdicional do Sistema de Solução de Controvérsias, foi uma
inovação trazida pela OMC. Da mesma forma, lembra Basso (2000, p.188)
que pela primeira vez no sistema de comércio multilateral, surgiu um acordo
sobre o tema com a carga coercitiva das normas de observância
(enforcement), que estabelecem padrões mínimos de proteção aos direitos
da propriedade intelectual. Ao lado destas estão as normas de procedimentos
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que prevêem remédios civis cautelares e administrativos, bem como medidas
cautelares para os infratores6. A estrutura normativa existente nos termos
do TRIPs abarca ainda as normas que objetivam resultados determinando
a extensão do ressarcimento em caso de abuso da proteção ou dano sofrido
pelo titular além da prevenção e solução de controvérsias.

Também frisa Baptista apud Basso (2000, p.173), que o TRIPs é um
tratado-contrato, ou seja, estabelece padrões mínimos de proteção por parte
dos membros, obrigando-os a criar legislações específicas sobre a matéria
de acordo com as suas realidades nacionais ou regionais, mas que fica
claro que se endereçam aos Estados-membros e não aos seus cidadãos.
De qualquer forma, ocorre uma harmonização das legislações dos membros
signatários do acordo, dentro dos padrões mínimos exigidos para proteção
intelectual, como mencionado acima, levando a mudança nas legislações.
No caso do Brasil, a promulgação da Lei nº 9279/96 (Lei da Propriedade
Industrial), em discussão desde 1992, deve obedecer aos padrões do
TRIPs.Ainda analisando as características do TRIPs, Abbott (2006, p.15)
salienta que isso não faz com que os membros tenham que estabelecer um
sistema jurídico apenas para a aplicação dos direitos de propriedade
intelectual. Da mesma forma, se não possui recursos suficientes para
atender sua administração legal civil, não deve apenas se concentrar em
direitos de propriedade intelectual. O Acordo TRIPS ainda prevê a que os
direitos da propriedade intelectual, não podem violar a moral que reina nos
países signatários e ensejarem práticas nocivas à saúde pública nos
mesmos.Este item reveste-se de importância na medida em que se torna
necessário a consciência de que entre os membros permeiam tradições e
culturas diferentes.

A proteção se estende a marcas, indicações geográficas, patentes,
topografia de circuitos integrados, desenhos industriais e direitos autorais.

6 O art. 41,§1º, estabelece que os membros assegurem que suas legislações nacionais disponham
de procedimentos para a aplicação de normas de proteção como especificadas na Parte III
do acordo ( aplicação de normas proteção dos direitos de propriedade intelectual) , de
forma a permitir uma ação eficaz contra qualquer infração dos direitos de propriedade
intelectual previstos neste Acordo, inclusive remédios expedidos destinados a prevenir
infrações e remédios que constituam um meio de dissuasão contra infrações ulteriores.
Estes procedimentos serão aplicados de maneira a evitar a criação de obstáculos ao
comércio legítimo e a prover salvaguardas contra seu uso abusivo.
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A proteção sobre patentes encontra no art. 2º,§1 TRIPs,7  a exigência do
cumprimento da Convenção de Paris já citada neste artigo, uma clara incidência
do princípio da interação entre os tratados internacionais sobre o tema. No
entanto, estão na Seção 5 da Parte II do acordo, as normas específicas sobre
os direitos relativos a estas.

Abbott (2006, p.16) salienta que nas discussões sobre patentes vários
debates foram travados entre os membros economicamente desenvolvidos e
os em desenvolvimento, signatários do Acordo. Ocorre que altos graus de
proteção de patentes para membros desenvolvidos não foram bem aceitos
pelos membros em desenvolvimento, pois os mesmos demandariam uma maior
despesa para a aquisição de bens oriundos dessas patentes, assim como não
possuiriam recursos em pesquisa e desenvolvimento de forma satisfatória.

A concessão de patentes é dada de forma que não se esqueça de critérios
básicos como novidade, atividade inventiva, e utilidade industrial8. No entanto,
a matéria passível de ser patenteada sofre algumas restrições, pois o art 27º
§ 3º do TRIPs prevê que não podem ser considerados patenteados organismos
vivos e processos essencialmente biológicos para plantas e animais, exceto
microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de
plantas e animais.

 O prazo mínimo para a validade de uma patente, determinado pelo tratado
será de 20 anos a contar da data de depósito da patente, o que foi recepcionado
pela lei brasileira.

� +����!��"�
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Adequar-se ao TRIPs, em sua previsão de estabelecimento de padrões
e efetividade de proteção à propriedade intelectual, esbarra na realidade
fática ao desenvolvimento econômico que os membros possuem.

7 Reza o referido artigo que com relação às Partes II (normas relativas à existência,
abrangência e exercício dos direitos da propriedade intelectual), III (aplicação de normas
de proteção dos direitos da propriedade intelectual e IV (aquisição e manutenção de
direitos de propriedade intelectual e procedimentos inter-partes conexos) deste Acordo,
os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 12, e 19, da Convenção de Paris
(1967).

8 Art. 27 § 1º do TRIPs, recepcionado pela Lei nº. 9279 de 14 de maio de 1996, que dispõe
sobre direitos e obrigações relativas a propriedade industrial, em seu art. 8º.
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A realidade que se apresenta para os países em desenvolvimento e

em menor desenvolvimento relativo configura um duplo desafio: proteger

os direitos dos titulares de patentes e ao mesmo tempo competir em um

mercado onde apresentam um déficit de tecnologia e conhecimento.

A afirmação aqui feita pede uma contribuição oriunda da economia.

Os produtos predispostos a ação de práticas abusivas são os que tem

sua comercialização em mercados imperfeitos.

Serra (2000, p.01) diz que se deve considerar mercado imperfeito,

aqueles onde a concorrência entre produtores opera muito pouco e a

informação e o conhecimento sobre o que produzem não seja detida

entre os consumidores.

Por outro lado, as demandas características desses produtos são

demandas inelásticas, ou seja, por mais que o preço no mercado aumente

os consumidores não deixaram de comprar produtos, pois os tem como

necessidade fundamental.

As dificuldades econômicas pelas quais passam os referidos países

nas formas de implementação de políticas públicas atingem os programas

de saúde. Os medicamentos são produtos característicos desse tipo de

mercado e demanda. No caso das políticas públicas voltadas à saúde,

estas se tornam inviáveis sem a possibilidade de produtos farmacêuticos

que muitas vezes demandam grande investimento em pesquisa e

desenvolvimento (P&D). Por sua necessidade, os consumidores não

podem deixar de adquiri-los embora possuam muitas vezes um preço

elevado. Assim sendo, a indústria farmacêutica de membros do TRIPs

em desenvolvimento é um setor caracterizado pela carência na

transferência de tecnologia.

Os medicamentos ao envolverem alto investimento em pesquisa e

tecnologia, com gastos altos e que requerem um retorno em longo prazo,

tornam-se alvo de disputas comerciais entre indústrias que operam em

nível global.
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A proteção à propriedade intelectual não pode configurar exercício
abusivo que atente contra a ordem econômica9 dos membros, em especial
em produtos necessários a políticas públicas de desenvolvimento social.
A questão do direito à titularidade da propriedade de uma patente não
pode com isso constituir a formação de um monopólio que prejudique o
acesso de produtos, como os medicamentos, a preços mais acessíveis.

A concorrência desleal é tópico do acordo da sessão 8, art. 40 e
parágrafos 1 a 4 do acordo TRIPs. Esta dispõe que os membros
concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas
a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem
afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação
de tecnologia. Da mesma forma, nenhuma disposição deste Acordo
impedirá que os Membros especifiquem em suas legislações condições
ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos,
constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha
efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante. Conforme
estabelecido acima, um Membro pode adotar, de forma compatível com
as outras disposições deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou
controlar tais práticas, que podem incluir, por exemplo, condições de cessão
exclusiva, condições que impeçam impugnações da validade e pacotes
de licenças coercitivas, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse
Membro.

Dias (2001, p.04), observa que desde a Convenção da União de Paris,
havia a previsão de efeitos considerados abusivos em decorrência da
titularidade das patentes. Os economistas constataram como efeitos
inadequados do uso abusivo de direitos a possibilidade de que a patente
em desuso constitua uma barreira para novos desenvolvimentos, bem
como para a exploração de patentes dependentes. Ainda como efeito
nefasto, existe a possibilidade de que o desuso de uma patente ou seu
uso inadequado não promova a comercialização de um produto provocando
a escassez e o aumento no preço do produto patenteado.

9 A OMC visa em seus mecanismos a proteção da livre-concorrência, não coadunando,
portanto com a formação de monopólios e dumpings e oligopólios concentrados .
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O perigo dessas práticas abusivas redundou em um movimento
antipatentário na Europa do Século XIX. O mesmo autor lembra que no
GATT a atuação de países já desenvolvidos foi beneficiada pela Teoria
da Divulgação Tecnológica, que baseada na Teoria do Contrato Social
dos séculos XVII e XVIII, em que há a previsão de um contrato entre a
sociedade e o inventor da patente, e pela Teoria do Incentivo Econômico
que ensejava incentivo ao investimento e desenvolvimento tecnológico.

Pecora e Lilla (2006, p.01) observam, todavia, que o simples fato da
existência da titularidade de uma patente, não significa a existência de
um monopólio de um produto. Certos fatores devem ser levados em
conta para a configuração econômica de um monopólio: a não existência
de produtos substitutivos no mercado, a não existência de tecnologias
mais avançadas da empregada no produto e a não proximidade do final
do prazo de titularidade de uma patente, que acaba por reduzir o preço
de um produto.

Como medidas previstas para a coerção de abusos na proteção
vêem-se dois institutos cabíveis legalmente pelo direito internacional: a
licença compulsória e as importações paralelas, que constituem
salvaguardas do TRIPs.

 A licença compulsória chamada popularmente de “quebra de
patentes”, prevê que seja possível, mediante indenização prévia e previsão
legal anterior a utilização, comercialização e produção de um produto
patenteado por outro que não o seu titular.

As importações paralelas regem-se pelo princípio do esgotamento
internacional de direitos. Quando um detentor de uma determinada patente
faz uso da comercialização de seu produto em um membro signatário do
TRIPs, outro membro se verificar que este produto foi comercializado
abaixo do preço exigido em seu território, poderá valer-se de importações
paralelas como forma de baratear o produto em questão.

��% &� 3��8��	��4	��9�����
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A questão de patentes de medicamentos e da possibilidade tem sido
alvo de debates intensos dentro da OMC constituindo temas bastante
sensíveis. Abbott (2006, p.45), destaca um dos casos de painéis de solução
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de controvérsias mais famosos, justamente nesse tema: o caso Canada
– Patent of Pharmacetical Products10, demanda que foi iniciada pela
União Européia. Estas discussões de modo geral colocam de lados opostos
países desenvolvidos e em desenvolvimento.

Ensina Thorstensen (2005, p.26) que as negociações no âmbito da
OMC são intensas, fazendo com que as mesmas tenham um grande
ritmo de que os membros, por vezes os mais importantes, têm seus
delegados constantemente chamados a tentar desbloqueios de
negociações. Lilla (2006, p.45) salienta o papel estratégico do Brasil que
por vezes lidera países em desenvolvimento.

Nas relações internacionais, todavia, como ensina Souto Maior (2003,
p.20), são necessárias formações de grupos de interesse com pequeno
número e com significância dentro de setores específicos para que se
chegue a uma negociação positiva com objetivos limitados e bem definidos.

No caso dos países em desenvolvimento, ainda destaca Lilla (2006,
p.45) que Brasil e Índia foram grandes protagonistas das discussões sobre
a questão das patentes durante a Rodada Uruguaia e na Rodada de
Doha. Intuíram que possuíam um déficit de P&D de tecnologia no setor
farmacêutico. Já na Conferência Ministerial de Doha, no Qatar, que foi
parada em 2006, esses dois membros ao lado da África do Sul, que
padece de grande dificuldade de combate ao vírus HIV, causador da
AIDS, protagonizaram discussões importantes contra um grupo de
membros mais desenvolvidos economicamente como Estados Unidos,
Japão e União Européia.

Liderados pelos Estados Unidos em 2001, os países desenvolvidos,
pressionados por suas grandes empresas no setor, tentaram coibir as
licenças compulsórias e importações paralelas. Alegando que a patente
não é o único fator que interfere no preço dos produtos e trabalhando no
sentido do TRIPs não poder determinar livremente as políticas de
importações paralelas.

10 Questão sobre a aplicação do art. 27 § 1º que frisa que os membros não devem discriminar o
gozo de patentes com base no lugar da invenção, setor tecnológico ou se importados ou não.
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A partir de casos como o da disseminação do vírus antraz por
terroristas, depois do dia 11 de setembro de 2001,mesmo os Estados
Unidos, refratários a concessões no que tange a flexibilizações no direito
da propriedade intelectual, se viram forçados a determinar a possibilidade
de licenças compulsórias de antibióticos.

Juntando esse fato à sua defesa os países em desenvolvimento
conseguiram aprovar em Reunião Ministerial que garantia acesso de
medicamentos à saúde pública, inclusive com a possibilidade de licenças
compulsórias, de acordo com as bases que os membros autonomamente
determinarem.

Em 2003, foi emitida uma declaração pela OMC, em que se previa a
possibilidade de exportação de genéricos para países que demandassem
consumo. Seus produtores estavam limitados até então, a consumi-los
internamente. Esta mudança foi possível quando os Ministros da Saúde
de países menos desenvolvidos, passaram a pleiteá-la como forma de
implementação de políticas voltadas para a saúde pública.

Espera-se, atualmente, o reinício das negociações da Rodada de Doha
para que se possa colher novidades, também no âmbito da interpretação
do TRIPs.

� '��
�	�$�

Os países em desenvolvimento têm de se precaver legalmente, quanto
a melhor forma de implementarem suas políticas de acesso à saúde. Os
resultados que são apreendidos mostram no caso desses países, a
necessidade de licenças compulsórias legais de patentes, quando a
ausência de concorrência ou na prática considerada abusiva, faz surgir
mercados imperfeitos para produtos de demandas inelásticas, como é o
caso dos medicamentos.

As dificuldades de acesso à transferência de tecnologia, enfrentadas
pelos países em desenvolvimento, em parte, devem-se a nova abordagem
apresentada pelo TRIPs, visto que o mesmo rege o direito da propriedade
intelectual no âmbito da OMC.Estas dificuldades podem ser minimizadas
por meio de institutos como a licença compulsória de patentes e as
importações paralelas de produtos.
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Resumo: O presente trabalho destina-se a analisar a possibilidade de
existência das decisões parciais de mérito no ordenamento jurídico
nacional, de modo a permitir à parte ter um pedido ou parte dele efetivado,
desde que apto a julgamento, sem a necessidade de aguardar o término
do processo.
Sumário: 1 Introdução – 2 Pedido incontroverso – 3 Decisão parcial de
mérito; 3.1 Natureza jurídica – 4 Conclusão.
Palavras-chave: Pedido incontroverso. Decisão parcial de mérito.
Cabimento. Natureza jurídica. Decisão interlocutória.
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Um processo pode ser composto por um ou mais pedidos. Assim,
havendo mais de um pedido ou sendo este divisível, surge o questionamento
se poderia haver julgamento de pedidos ou parte deles em momentos
diferenciados.

Importante faz-se ressaltar que para cada pedido há uma demanda
referente, autônoma das demais. O processo, entretanto, será único –
processo único, podendo possuir mais de uma demanda. Por tal razão,
questiona-se a possibilidade de existir julgamento de pedidos em momentos
diferenciados. Dessarte, se a análise dos pedidos é feita de forma
autônoma, por qual razão deveria o Autor ter que esperar o fim do processo
para efetivar seu direito referente a um pedido confessado pelo réu no
início do processo?

Para essas decisões apreciadoras de mérito antes do julgamento final
do processo é o que se denomina de decisões parciais de mérito, surgidas
como forma de minimizar os efeitos da demora do trâmite processual.
A doutrina, entretanto, é divergente quanto à aceitação de tais decisões
parciais no ordenamento processual civil brasileiro.

1 Graduada em Direito da Universidade de Fortaleza - Unifor. Pós-graduanda em Direito
Processual Civil pela FFB-CE.
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Ademais, àqueles que admitem sua existência divergem, ainda, quanto
a sua natureza jurídica, se seria sentença ou decisão interlocutória, o que
dificulta em sua aplicação na prática. Isso em razão do fato de que o
conhecimento da natureza jurídica de uma decisão é por demais essencial,
até mesmo para que as partes possam dela recorrer.

Por esta razão, pode-se perceber a importância da temática, eis que
intenta responder todos estes questionamentos, almejando, deste modo,
proporcionar um procedimento mais justo e célere para as partes, capaz
de conferi-las a efetivação de um pedido, quando possível, antes mesmo
do final do processo.

 6������ ��
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A lei 10.444/2002 trouxe importantes inovações ao direito processual
civil dentre elas introduziu o parágrafo 6° ao artigo 273 do Código de
Processo Civil. Conforme os dizeres de tal parágrafo, ficou estabelecido
que “a tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou
mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso”.

Não se pode olvidar que havendo incontrovérsia a respeito de determinado
pedido ou parte dele, faz-se desnecessária a produção de provas (artigo 334,
inciso III do Código de Processo Civil).2 Isso acontece justamente pelo fato
de encontrar-se o juiz apto a proferir um julgamento definitivo.

Assim, caso o Autor alegue determinados fatos relacionados a direitos
disponíveis na exordial, e ,no prazo para contestar, o réu nada apresenta,
o juiz deve tomar esse silêncio como uma aceitação tácita. Destarte,
estará ele apto a proferir julgamento, diante do pedido incontroverso,
devendo inclusive sua decisão estar apta a produzir coisa julgada.

Assim sendo, percebe-se que o parágrafo 6° do artigo 273 do Código
de Processo Civil trata-se de um caso de julgamento antecipado, e não
de antecipação de tutela, apesar de encontrar-se alocado no artigo que
trata de antecipação de tutela.

2 Fredie Didier, entende que tal incontrovérsia não seria a referente ao artigo 334, inciso III
do CPC, afirmando que este último diz respeito apenas aos fatos, tendo por efeito jurídico
a dispensa de provas. DIDIER JUNIOR, Fredie.Inovações na tutela e a resolução parcial
do mérito. In: Revista de Processo, ano 28, n. 110. São Paulo: Revista dos Tribunais,
abr-jun/2003. p. 237.

*
�����	������	�
�����



�
�

DIÁLOGO JURÍDICO

Para melhor compreensão, é de suma importância conceituar o
instituto da antecipação de tutela. Desta feita, a tutela antecipada
(considerada tutela de urgência) consiste em uma espécie de tutela
jurisdicional capaz de satisfazer um pedido da parte, porém,
provisoriamente. De acordo com o caput do artigo 273 do Código de
Processo Civil:

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial,
desde que, existindo prova inequívoca, se convença da
verossimilhança da alegação e: I. haja fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, ou II. fique caracterizado o
abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório
do réu.

Assim, observando o dispositivo em análise percebe-se que o juiz
apenas poderá conceder a tutela antecipada em caso de requerimento
da parte. Fica estritamente proibido, pois, a concessão de ofício de tal
tutela. Ademais, por ser provisória, a antecipação da tutela requer a
existência de alguns requisitos essenciais, que justifiquem a urgência na
satisfação do pedido, quais sejam: prova inequívoca, fundado receio de
dano, verossimilhança das alegações, abuso de direito de defesa, manifesto
propósito protelatório e perigo da irreversibilidade.

Pode-se concluir, logo, que o parágrafo sexto deve ser considerado
decisão definitiva, eis que fundado em cognição exauriente, apto, portanto,
a produzir os efeitos da coisa julgada. Assim, apesar de estar
topograficamente deslocado, a decisão baseada na incontrovérsia não
se trata de tutela de urgência, não se aplicando, pois, nenhum de seus
requisitos.

Vê-se, portanto, que com o surgimento do parágrafo sexto do artigo
273 do Código de Processo Civil intensificou-se uma discussão doutrinária
a respeito do possível surgimento de julgamento parcial do mérito. Isso
tendo em vista o fato do parágrafo sexto permitir o julgamento antecipado
de um ou mais dos pedidos cumulados quando se mostrarem
incontroversos.

Assim, é de importância elencar os posicionamentos dos doutrinares
de escol a respeito da temática ora discutida.
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Inicialmente, mister faz-se ressaltar a existência de doutos que entendem
que o legislador deveria ter ido mais além diante da reforma processual.
Nessa linha de pensamento encontra-se Cândido Rangel Dinamarco e
Marcelo Abelha Rodrigues, que acreditam ser a natureza jurídica do
§ 6° antecipação de tutela. Com respeito à corrente do ilustre Cândido
Dinamarco3, porém, discordando-a, citar-se-á a doutrina do mesmo:

Que pena! O legislador não quis ousar mais, a ponto de autorizar
nesses casos um parcial julgamento antecipado do mérito (art.
330, inc.I), como fazem os arts. 277, 2ª parte, e 278, do codice
italiano. A rigidez do procedimento brasileiro, no qual o mérito
deve ser julgado em sentença e a sentença será sempre uma só no
processo (art. 459, c/c art. 269, inc.I e art. 162 §1°), é somente um
dogma estabelecido no direito positivo, que bem valia a pena
desmistificar; as duas Reformas do Código de Processo Civil vêm
proclamando a conveniência de agilizar o processo com medidas
pragmáticas e vêm debelando vários dogmas, o que deveria ter
conduzido a uma solução mais eficaz e menos tímida que essa do
novo § 6° do art. 273.

Marcelo Abelha, em sua obra Elementos de Direito Processual Civil4

possuindo o mesmo raciocínio de Dinamarco entende o que ora se segue:

É bem verdade que o passo poderia ter sido maior, já que poderia
ter introduzido a regra dentro do art. 330 (julgamento antecipado
da lide), e, não propriamente no art. 273. Explica-se. É que ao
permitir que seja concedida de forma antecipada a tutela quando
um dos pedidos ou parte deles seja incontroverso, deu sinais que
tal provimento é provisório, e, como tal deverá ser substituído por
um provimento definitivo (que em tese teria sido antecipado).
Quando se disse que a postura do legislador foi um tanto tímida é
porque desejava-se que tivesse introduzido a regra de antecipação
de um dos pedidos ou parte deles como forma de julgamento
antecipado parcial da lide, trocando pois o provimento de

3 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma da reforma. 6. ed. São Paulo: Malheiros,
2003. p. 96.

4 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito processual civil. 2. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.v.2.p.220.
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provisório para definitivo, ou melhor, trocando de antecipação de
tutela para decisão interlocutória como força de sentença. Mas,
não se deve criticar apenas, mas sim exaltar o enorme passo que
foi dado na busca da efetividade do processo.

Assim, de forma sumária, concluindo a posição de tais doutrinadores,
a sentença continuaria sendo única, apreciando, de forma definitiva, todos
os pedidos do processo. Todavia, a pretensão incontroversa poderia ser
atendida desde logo, através da concessão da antecipação da tutela, que
possuiria caráter provisório, razão pela qual seria substituída futuramente
pela decisão final definitiva.

Luiz Guilherme Marinoni, conhecido como o idealizador do instituto
entendia em sua doutrina Tutela antecipatória, julgamento antecipado da lide
e execução imediata da sentença,  que o § 6° do art. 273 não se tratava de
antecipação de tutela, mas sim de decisão definitiva de mérito.  Porém, em
nova edição5 de tal doutrina o renomado jurista parece ter mudado de opinião,
concluindo que a natureza jurídica do §6° seria de tutela antecipada.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery6 afirmam em seu
Código de Processo Civil comentado que a decisão emitida com base no
parágrafo sexto, apesar de conter alguns dos atributos de decisão acobertada
pela coisa julgada material parcial e, conseqüentemente, de título executivo
judicial, reveste-se do caráter da provisoriedade. Porém, contrariando ao ora
supra exposto, eles garantem a possibilidade de existir efeito definitivo à tal
decisão, senão veja:

Há, portanto, duas soluções possíveis para a hipótese: a) caso o
autor pretenda a antecipação parcial da tutela, haverá decisão
interlocutória sobre o tema, provisória, segundo o regime jurídico
da tutela antecipada; b) caso o autor alegue que o réu reconheceu
parcialmente o pedido (CPC 269 II), o juiz, acolhendo a alegação,
proferirá decisão interlocutória definitiva de mérito: o processo
(conjunto de todas as pretensões deduzidas pelo autor e pelo réu,
quando, por exemplo, reconvém) não será extinto.

5 MARINONI; Luiz Guilherme. Antecipação de tutela. 9.ed.São Paulo: Revista dos
tribunais, 2006.p.366-367.

6 Nery, Rosa Maria Andrade; Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado
e legislação extravagante. 9. ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2006.p. 460.
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Assumindo a posição defendida no presente estudo, estão os
doutrinadores que entendem ser o artigo 273, parágrafo sexto do CPC
uma expressão de decisão parcial de mérito, caracterizada pela cognição
exauriente, capaz de gerar os efeitos da coisa julgada material. Dentre
eles, pode-se citar o baiano Fredie Didier e o Pernambucano Leonardo
José Carneiro da Cunha7.

Para Fredie Didier8, o §6° do artigo 273 não se trata de tutela
antecipada, mas sim de resolução parcial de lide (mérito). Assim, a
topografia do instituto estaria equivocada. E acrescenta, ainda, que não
sendo antecipação dos efeitos da tutela, tal parágrafo seria emissão da
própria solução judicial definitiva, fundada em cognição exauriente e apta,
inclusive, a ficar imune a coisa julgada material.

E é justamente essa busca pela efetividade imediata de pedidos aptos
a serem objeto de apreciação definitiva pelo juiz o que defende a decisão
parcial de mérito, que será melhor analisada no tópico a seguir. Assim,
encontrando-se um pedido incontroverso, não se teria a necessidade de
a parte ter que aguardar até o final do processo para ter seu direito
garantido.
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 Apesar de haver discussão com relação à natureza jurídica do
parágrafo sexto do artigo 273 do Código de Processo Civil, se seria
antecipação dos efeitos da tutela ou decisão parcial de mérito, deve-se
compreender que o referido Código Processual já não rejeitava o
julgamento parcial.

Veja o seguinte caso: o autor propõe uma ação de indenização em
face do réu. Ocorre que, no ínterim do processo, o magistrado percebe
que um dos pedidos alegados pelo autor está prescrito. Desta feita, o
juiz, de imediato, extingue o processo com julgamento do mérito em relação
àquele pedido (artigo 269, inciso IV do Código de Processo Civil),
continuando o processo em relação aos demais.

7 CUNHA, Leonardo José Carneiro. O § 6° do art. 273 do CPC: tutela antecipada parcial ou
julgamento antecipado parcial da lide? Elaborado em 21 de jun. de 2004. Disponível em:
www.cpc.adv.br acesso em: 05 de abr. de 2007.

8 DIDIER JUNIOR; Fredie: op.cit.p.234.
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Tal situação, como diversas outras que acarretam o julgamento parcial
(indeferimento pelo juiz de um dos litisconsortes, no decorrer do processo,
por exemplo) sempre aconteceram na prática forense, antes mesmo do
surgimento do parágrafo sexto do artigo 273.

Dinamarco, em sua doutrina Instituições de direito processual civil9

quando trata de indeferimento da petição inicial, admite o indeferimento
parcial no ordenamento jurídico brasileiro, fortificando a doutrina que
defende a decisão parcial, senão veja:

O processo não se extingue, quando o juiz defere parcialmente a

petição inicial, indeferindo-a em outra parte. Isso acontece quando

os motivos de indeferimento colhem apenas algum dos sujeitos

ou algum dos fundamentos da demanda ou alguma das parcelas

do pedido, sem atingir a demanda por inteiro. Nessas hipóteses,

como em todas de exclusão de algum sujeito, fundamento ou

pedido, o processo continuará pelo que restar (supra, n. 479 e

882). A decisão é nesse caso interlocutória e não sentença ( art.162,

§ 1° e 2°: supra, n. 651-652).

Na realidade, para os que defendem a impossibilidade da existência
de julgamento parcial, justificam o seu posicionamento com base no dogma
da unicidade da sentença. De acordo com eles, a sentença é única no
processo, não podendo ser fracionada em nenhuma hipótese. Assim,
defendem que o Código de Processo Civil apenas admite o julgamento
antecipado caso seja ele total, englobando todo o processo.

Tal doutrina é baseada no artigo 330, que não prevê em seu dispositivo
a possibilidade de julgamento antecipado parcial. Na realidade, referido
dispositivo, revolucionário à época de sua instituição, pela lei 5.925, em
1973, refere-se ao julgamento antecipado da lide, quando a causa não
depender mais de prova. Porém, sempre se utilizou de tal julgamento
antecipado para resolver o processo como um todo, e não apenas parte
dele.

9 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 4.ed. São
Paulo: Malheiros, 2004.p.391.
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Dispõe o artigo 330 do Código Processual Civil da seguinte maneira:

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente o pedido, proferindo
sentença: I. quando a questão de mérito for unicamente de direito,
ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir
prova em audiência; II. quando ocorrer a revelia (art. 319).

 Assim, como o artigo 330 não previu a possibilidade do julgamento
antecipado ser parcial, não tendo sido realizada, neste dispositivo, uma
interpretação extensiva, sempre se compreendeu que o julgamento
antecipado referia-se apenas a todo o processo.

Parece que tais doutos partem da premissa de que a natureza jurídica
do instrumento que julga antecipadamente um pedido ou parte dele é
sentença. Porém, esse não é o posicionamento que deve prevalecer.

Diante da importância do estudo da natureza jurídica da decisão parcial
de mérito é que será dedicado um tópico exclusivo para ele.

��� "��	
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O conhecimento da natureza jurídica das decisões parciais torna-se
imprescindível para o momento da apresentação dos recursos. Sem tal
informação, torna-se impossível a efetivação desse instrumento
processual.

Decisão, para João Baptista Monteiro10, é “o ato jurídico pelo qual o
juiz resolve uma questão ou um conjunto de questões surgidas no processo”.
Para referido doutrinador, o Código Processual Civil adota a palavra decisão,
no artigo 165, em sentido amplo. Assim, decisão em tal dispositivo
compreende acórdão, sentença, decisão interlocutória e despacho11.

Para a compreensão da natureza jurídica da decisão parcial, é
necessário o estudo de duas decisões judiciais, quais sejam, sentença e
decisão interlocutória.

Ao tratar da sentença, faz-se mister ressaltar que, por diversas vezes,
o legislador utiliza-se de tal expressão de maneira ampla, no intuito de
referir-se não somente à sentença em stricto sensu, mas a todas as

10 MONTEIRO, João Baptista.O conceito de decisão. In: Revista de processo, n. 23. São
Paulo, Revista dos Tribunais, 1981. p. 74.

11 Idem. P. 64.
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decisões judiciais. O capítulo VIII do Código de Processo Civil, titularizado
“Da sentença e da coisa julgada”, é um dos momentos em que o legislador
utilizou de tal expressão em lato sensu. Na seção I, ele fala dos requisitos
e efeitos da sentença. Porém, essa sentença não é a mesma que trata o
§ 1° do artigo 162. Desta feita, deve-se ser cauteloso no estudo do Código
Processual para não interpretá-lo de maneira equivocada.

O artigo 162, § 1° do Código Processual Civil trata da sentença em
sentido estrito. Anteriormente ao advento da recente lei 11.232 de 2005,
tal parágrafo dispunha que sentença seria o ato pelo qual o juiz põe termo
ao processo, decidindo ou não o mérito da causa.

Acontece que nem toda sentença extingue o processo. Na realidade,
as sentenças relacionadas à concessão de um direito consistente em
obrigações de fazer, não-fazer, entregar coisa ou pagar quantia não
necessitam mais da instauração de um processo próprio de execução
(artigos 461, 461-A e 466).

Melhor explicando, a tutela executiva pode ser condicionada à prévia
declaração judicial de certeza. Além disso, pode-se perceber que há
determinadas situações em que a tutela executiva é alcançada através
de processos autônomos, e há casos em que tal tutela é alcançada no
mesmo processo onde se proferiu a declaração desta certeza. Neste
último caso, onde o “módulo processual executivo”, através do qual vem
prestada a tutela executiva, é disciplinado como FASE executiva em
processo com predominante função executiva, chama-se de processo
sincrético.

Como bem leciona Marcelo Guerra, cabe, entretanto, acrescentar
que tais opções de satisfação de Direito Subjetivo através da tutela
executiva em processo autônomo ou sincrético é opção do legislador,
não estando este vinculado a seguir um ou outro procedimento.12 E atuando
nesta sua discricionariedade, foi que o legislador, optou por, nestes casos
supra citados, quais sejam, relacionados às obrigações de fazer,
não-fazer, entregar coisa ou pagar quantia, utilizar-se do processo
sincrético.

12 GUERRA, Marcelo Lima. Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução
civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
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Henrique Mouta Araújo, antes da reforma da lei 11.232/05, em seu
artigo “o cumprimento da sentença e a terceira etapa da reforma
processual – primeiras impressões”13, já afirmava que os tempos haviam
mudado os conceitos, eis que a decisão interlocutória poderá resolver
parcialmente a lide, assim como a sentença não mais a encerrará, mas
apenas servirá como ponte entre a fase de conhecimento e de execução.

Tendo em vista tal fato, o legislador alterou o parágrafo primeiro do
artigo 162, dispondo, com a nova redação, que “a sentença é o ato do juiz
que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 268 desta
lei”. E, em conseqüência, o artigo 463 do CPC também foi alterado. Em
sua redação anterior, dispunha o caput de tal dispositivo que “ao publicar
a sentença de mérito, o juiz cumpre e acaba o ofício jurisdicional, só
podendo alterá-la: (...)”.  Atualmente, a nova redação do artigo 463 do
CPC suprimiu a parte ora destacada.

Porém, tal alteração legislativa tem sido interpretada de maneira
distorcida.

Manifestando sobre tais modificações processuais inseridas pela lei
11.232/05, Fredie Didier14 conclui o seguinte:

Note-se ainda, que, antes dessa lei, há tempos, as sentenças que
impunham obrigação de fazer, não-fazer ou dar coisa distinta
dinheiro também já não encerravam o processo (arts. 461 e 461-A,
CPC), visto que a sua execução, conforme se verá mais adiante,
já poderia ser buscada no mesmo processo em que a obrigação
fora certificada, e nem por isso houve a necessidade de reforma
do conceito legal de sentença previsto no § 1° do art. 162 do CPC.
Não consta que tenha havido qualquer problema prático na
manipulação daquele conceito. Não havia dúvidas. Certamente
impressionado com a remodelação da execução da sentença que
determina pagamento de quantia, agora também realizada como
fase de um procedimento sincrético (e não mais se exigindo, como
se exigia até então, o ajuizamento de um processo autônomo,
denominado de ”processo de execução”), o legislador reformista
houve por bem redefinir o que é sentença. Não agiu bem,
repita-se.

13 ARAUJO, Henrique Mouta. o cumprimento da sentença e a terceira etapa da reforma
processual – primeiras impressões. In: Revista de processo, ano 30, n. 123. São Paulo:
Revista dos Tribunais, mai/2005. p. 157.

14 DIDIER JUNIOR, Fredie Didier. Curso de direito processual civil. Salvador: Juspodvm,
2007. v.2. p.221.
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Não bastasse isso, deve-se ver que, mesmo não se tratando de
decisão que impõe uma prestação, a sentença nem sempre
encerrará toda a fase do procedimento, quer porque pode haver
recurso, a prolongar o processo, instaurando a segunda instância
de julgamento, quer porque, sendo demanda de competência
originária do tribunal, o ato que porá fim ao procedimento será
acórdão ou decisão monocrática de membro de tribunal, e não
sentença, decisão proferida em juízo singular. Obviamente, é
possível designar toda e qualquer decisão judicial de “sentença”
(sentença como sinônimo de decisão judicial), mas não é esse o
sentido do § 1° do art. 162 do CPC, que se refere a uma determinada
modalidade de decisão judicial. Com o claro objetivo de organizar
o sistema recursal.

Assim, vê-se que o legislador foi infeliz ao realizar tal modificação do
texto processual civil. Dentre outros motivos, por ter relacionado a
identificação da sentença ao conteúdo, qual seja, à extinção do processo
com ou sem resolução de mérito (artigos 267 e 269).  A identificação de
um ato judicial como sentença não deve ter como base o conteúdo, mas
o momento de sua realização.

Alerta-se: nem toda decisão que tenha como conteúdo a realização
dos artigos 267 e 269 deverão ser consideradas sentença. As decisões
que indeferem parte da petição inicial e que exclui um dos litisconsortes
no curso do processo são apenas alguns exemplos de atos judiciais que
atuam com base nos artigos 267 e 269, e que, apesar disso, não possuem
natureza jurídica de sentença.

No intuito de demonstrar o erro cometido pelo legislador, necessário
faz-se analisar, primeiramente, as decisões interlocutórias. Estas seriam
decisões judiciais emitidas no intuito de resolver questões fáticas ou
jurídicas, incidentais ou meritórias, sem que acarrete a finalização de
alguma das fases processuais, seja de conhecimento ou de execução.

É de importância ressaltar que as decisões interlocutórias não devem
ser confundidas com os despachos. Estes são atos de mero expediente,
existentes para impulsionar ao processo. Os despachos não possuem
caráter decisório, mas apenas acarretam a movimentação processual.
Seriam exemplos de despachos, a manifestação do juiz que designa data
de audiência, ou que requer a oitiva do Ministério Público. Vale ainda
destacar que contra os despachos não cabe recursos (artigo 504 do Código
de Processo Civil).
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Desta forma, conforme acima demonstrado, as decisões
interlocutórias não se restringem à solução de questões incidentais,
podendo inclusive tratar de questões meritórias, desde que não encerre
uma fase dos procedimentos processuais. Logo, mais uma vez, o legislador
foi infeliz, eis que conceitua a decisão interlocutória como o ato do juiz
que, no curso do processo, resolve questão incidente (artigo 162, §2°).

Questão incidente é aquela surgida no decurso do processo, que deve
ser resolvida de forma a garantir a livre análise da questão principal. Já
esta é a que versa sobre o mérito processual. Assim, diante de tal
explanação, pode-se perceber que, se interpretar a expressão “incidente”,
presente nos ditames do parágrafo segundo do artigo 162 do CPC, desta
forma, não seria possível a decisão interlocutória versar sobre o mérito.

Assim sendo, deve-se interpretar a palavra incidente do parágrafo
2° do artigo 162 de outra forma, mais ampla, no sentido de abranger não
somente as questões necessárias a garantir a livre análise da questão
principal, mas, sim, qualquer decisão judicial que seja prolatada no curso
do processo.

Conforme já demasiadamente explicitado durante o curso do presente
estudo, há decisões de mérito, que não encerram fases do processo:
decisão do juiz que declara a decadência de um pedido é um desses
casos. Portanto, como não encerra uma etapa do procedimento de
primeira instância, não deve ser considerada como sentença, mas, sim,
decisão interlocutória.  Importante frisar mais uma vez que o que
caracteriza a sentença não é o conteúdo, mas o momento. Entenda-se
momento no sentido da situação em que se encontra o processo e a
conseqüência que causará a ele após a sua prolação.

Claro que a sentença possui como uma de suas características a
incidência dos artigos 267 e 269. Mas não é apenas isso que a compõe,
como se pôde perceber. Outrossim, a solução do mérito não é
exclusividade sua.

Ademais, fez parte da reforma da lei 11.232/05 o artigo 269 do CPC,
em busca de corrigir a falsa compreensão de que o mérito só poderia ser
analisado na sentença, acarretando como conseqüência a extinção do
processo. Assim, anteriormente, constava no caput desse artigo que se

*
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extinguia o processo, com julgamento do mérito naqueles casos elencados.
Já agora, apenas consta em tal dispositivo que haverá resolução de mérito
naqueles casos especificados, não mais se falando em extinção do
processo.

Diante do que foi ora exposto, pode-se afirmar que a natureza da
decisão parcial de mérito é de decisão interlocutória, tendo em vista
algumas conclusões surgidas a partir deste tópico, quais sejam:

• Sentença não é o ato judicial que encerra o processo, mas que põe
fim a uma fase do procedimento de primeira instância;

• Decisão interlocutória é o ato do juiz que decide questões incidentais
ou meritórias, sem que acarrete a finalização de alguma das fases
processuais;

• A análise do mérito não se restringe a ser objeto das sentenças;

• a decisão parcial não põe fim a nenhuma fase do procedimento,
mas apenas busca antecipar alguns dos pedidos processuais ou parte
deles quando divisíveis. Assim sendo, o processo continuaria com
relação aos demais;

• Há decisões que encerram parcialmente o processo, resolvendo
questões de mérito e nem por isso devem ser consideradas sentenças,
já que não encerram fase de procedimento de primeira instância;

• Já que não encerram fase do procedimento de primeira instância,
tal decisão parcial que resolve questão de mérito deve ser
considerada decisão interlocutória.

� '��
�	�$�

Após o surgimento da lei 10.444/2002, que trouxe importantes
inovações ao direito processual civil, dentre elas introduziu o parágrafo
6° ao artigo 273 do Código de Processo Civil, surgiu o questionamento
da possibilidade da existência de decisões parciais de mérito, ou seja,
decisões relativas a alguns dos pedidos efetuados durante o trâmite
processual ou parte deles, mas prolatadas antes do julgamento final do
processo.Assim, não seria necessário às partes ter que aguardar o final
do processo para ver efetivado um pedido seu incontroverso.
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Apesar da existência de divergências doutrinárias a respeito das
decisões parciais de mérito, deve-se compreender que o posicionamento
mais acertado é aquele que admite a possibilidade da existência de tais
decisões meritórias, como forma de proporcionar às partes um
procedimento mais justo e célere.

Na realidade, os julgamentos parciais já existiam no ordenamento
jurídico brasileiro até mesmo antes da lei 10.444/2002: quando o magistrado
percebe que um dos pedidos alegados pelo autor está prescrito, ou quando
ele indefere um dos litisconsortes no decorrer do processo são casos de
decisões parciais.

Averiguada a existência das decisões parciais de mérito, não se pode
olvidar que possuem elas natureza jurídica de decisão interlocutória.
Apesar de haver posição em contrário, afirmando que constituiriam as
decisões parciais de mérito sentença, não há como assim compreender,
já que as sentenças são atos judiciais que põe fim a uma fase do
procedimento de primeira instância.  Desta feita, a decisão parcial não
põe fim a nenhuma fase do procedimento, mas apenas busca antecipar
alguns dos pedidos processuais ou parte deles quando divisíveis. Assim
sendo, o processo continuaria com relação aos demais.

Por ser a decisão interlocutória ato do juiz que decide questões
incidentais ou meritórias, sem que acarrete a finalização de alguma das
fases processuais, não se há dúvidas de que as decisões parciais de
mérito possuem esta natureza.
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Resumo: O estudo versa sobre a interpretação das medidas liminares,
cujo escopo é a apreciação da hermenêutica aplicada às providências
liminares, utilizando-se as técnicas propedêuticas de interpretação e as
respectivas construções doutrinárias. Trata-se a princípio de breve
explicação sobre o conceito de medida liminar e sua distinção da medida
cautelar; em seguida aprecia-se as técnicas hermenêuticas em três
categorias, as saber: quanto às fontes, aos meios e aos resultados, que
somadas e escalonadas dão razão a uma interpretação integral das
medidas liminares. Por último, consideram-se as características das
providências liminares para que melhor se adeqüe a técnica hermenêutica
ao instituto jurídico das liminares.
Sumário: 1 Medidas liminares – 2 As liminares e o sistema interpretativo
– 3 Considerações Finais: 3.1 Elementos para uma exegética das medidas
liminares.
Palavras-chave: Hermenêutica jurídica. Direito Processual Civil. Medidas
liminares.

� �������� ���������

“[...] a natureza processual de uma lei não depende do corpo de
disposições em que esteja inserida, mas sim de seu conteúdo próprio.”

Eduardo J. Couture

Antes de iniciar o estudo da hermenêutica em face das medidas
liminares é preciso considerar que nem todos os casos pertinentes à
atividade jurídica são passíveis de longevidade, porquanto, não raro, as
tutelas jurisdicionais são urgentes ou demandam uma função antecipatória
simplesmente, e aí recai sobre quem atua na vida jurídica o imperioso desvelo
das medidas liminares. De modo enfático pode-se abstrair do ordenamento
jurídico três espécies de medidas liminares ora denominadas: a) com função

1 Bacharel em Direito Público pela Universidade de Fortaleza – Unifor e discente do curso
de Especialização em Direito Processual Civil da Faculdade Farias Brito e ICEA.
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cautelar, b) as meramente antecipatórias e c) as concedidas em processo
cautelar (art.804 do CPC), cujos exemplos e atribuições dedicar-se-á ao
longo da pesquisa. O instituto é de tal importância “que muitos juristas chegam
a dizer que, se indeferida, o direito perecerá” (CASELLA 1996, p.104).

Como intróito desta pesquisa e de forma breve assinala-se à conceituação
das liminares, ao que medida, sob o aspecto jurídico, caracteriza-se por uma
atuação a ser tomada às vistas da atividade jurisdicional, nomeadamente,
uma providência e liminar2, por sua vez, tem origem latina, de liminaris e
significa limiar, preliminar; sob a vertente jurídica, conforme José Cretella
Júnior apud Tucci (1977. p.159): “Medida liminar é providência anterior
que se opõe a medida posterior”, de tal sorte que é tida como toda medida
que se reveste de providência cautelar, pela sua instrumentalidade e
provisoriedade, ou como quer o próprio Tucci (1977. p.160):

Manifesta, portanto, sua conotação cautelar [...] Daí por que reclama
‘demonstração’, ainda que sumária, dos requisitos legais previstos
para a providência restritiva excepcional que tendem a concretizar, em
prol de sua concessão antes mesmo da instauração do contraditório,
tornado indispensável por força da estrutura dialética do processo.

Não obstante, Guerra (1995, p.81-82) exorta a melhor distinção entre medidas
cautelares e liminares3, para tanto, aquelas se manifestam em razão da natureza
da tutela jurisdicional prestada através delas, isto é, com as quais se presta à
tutela cautelar “e contrapõem-se, segundo o mesmo critério classificatório, às
providências declaratórias ‘lato sensu’ (i.e, sentenças declaratórias, constitutivas
e condenatórias) e às medidas executivas”, ao passo que às liminares é irrelevante
a natureza da tutela jurisdicional, afirmando a boa doutrina:

O critério aí empregado refere-se apenas à relação da liminar com
a providência final do processo qualquer que seja a sua natureza.

2 Segundo Lara (1994, p.26): “A maior parte da doutrina considera os interditos do
romanismo como a origem das liminares. Galeno Lacerda explica que os interditos
poderiam ser proibitórios, exibitórios ou restituitórios e ‘consistiam numa ordem emanada
diretamente do magistrado romano, a pedido de uma pessoa privada contra outra, na qual
se impõe, a esta, um certo comportamento’.”

3 Marcelo Guerra (1995, p.82) afirma que Calamandrei já evidenciara um grupo de medidas
cautelares por ele denominada de medidas antecipatórias, ao que salienta o autor: “Talvez
por isso, com a expansão dos estudos sobre a tutela cautelar, se passasse a considerar toda
e qualquer liminar como uma medida cautelar”.
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Dessa forma, a medida liminar é aquela que é concedida na fase
inicial de um processo, como antecipação total ou parcial dos
efeitos da providência à preparação da qual se instaura esse
mesmo processo.  Segundo esse critério classificatório a medida
ou providência liminar contrapõe-se à medida ou providência
final de determinado processo.

GUERRA, 1995, p.82.

Além disso, afirma ainda Guerra (1995, p.82-83), a medida cautelar
conquanto venha a consistir numa antecipação da providência, pode ter,
outrossim, conteúdo meramente conservativo, ao que tal medida só pode
ser concedida através de um processo cautelar, já as liminares, que
correspondem a um momento procedimental do próprio processo em
que são concedidas, sempre proporcionando alguma antecipação da
providência final.4 Lara (1995, p.190) assevera que a medida liminar
antecipa somente os efeitos fáticos da sentença, ou seja, tal antecipação
reflete-se sempre no âmbito dos fatos (e não jurídico), ao passo que a
medida cautelar pode ou não apresentar caráter antecipatório.

Com efeito, a interpretação das medidas liminares, não é mais que a
hermenêutica das normas jurídicas processuais, e, embora as medidas
liminares detenham certa especificidade no que tange à interpretação e
aplicação, não prejudica o sistema interpretativo de Direito, de vez que a
especialidade das liminares encontra-se, quer implícita ou explicitamente,
no próprio texto jurídico, através de seus elementos característicos como
se enfocará na parte final deste estudo.

4 Para Guerra (1995, p.84): “A necessidade de se distinguir as duas modalidades de liminares está
em que cada uma sujeita-se a uma disciplina jurídica própria, como se vai tentar esclarecer:
É possível afirmar que uma liminar é ‘cautelar’ (vale dizer, exerce função de medida
cautelar) quando:

a) orientar-se à mesma finalidade das medidas cautelares, ou seja, à garantia da eficácia
prática da providência final (do processo em que é concedida a liminar), sempre que essa
eficácia estiver ameaçada por periculum in mora;

b) for condicionada aos mesmos requisitos específicos aos quais se sujeita a concessão de
medidas cautelares em geral, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Tal
modalidade de medida liminar deve ser compreendida como hipótese excepcional de
prestação de tutela cautelar no interior do próprio processo principal, cujo resultado
útil se quer resguardar.

.....................................................................................................................................
São exemplos de liminar com função cautelar; a) liminar em mandado de segurança;
b) liminar em ação direta de inconstitucionalidade; c) liminar em ação civil pública;
d) liminar em ações previstas no Código de Defesa do Consumidor.”
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Ab initio, é preciso fazer uma breve digressão sobre a interpretação
da norma jurídica aliada ao tema presente, assinalando que Hermenêutica,
de modo mais preciso, não se confunde com interpretação, aquela é
ciência, esta é instrumento ou mecanismo daquela. O Direito, por sua
vez, está no âmbito das Ciências hermenêuticas as quais fazem parte
das chamadas Ciências culturais o do espírito.

A interpretação jurídica é a análise da norma aplicando-se técnicas
para torná-la “transparente”, em termos gerais ou específicos, como é
neste último caso o das medidas liminares. Assim, a interpretação jurídica
tem por objeto o estudo sistematizado dos procedimentos aplicáveis
para a fixação do sentido e a integração das expressões de Direito.

A boa doutrina assegura que para o advento da segurança jurídica,
não há de se abstrair da norma jurídica pura, por assim dizer, tão-somente,
mas da interpretação desta. Interpretar, propriamente dita, a norma jurídica
é conhecê-la, saber exatamente o que dela se extrai; apresente a norma
ou não, dificuldade de interpretação no seu processo, daí a aplicação de
técnicas, princípios de que se utilize o exegeta para tal mister.

Das interpretações quanto às fontes, pode-se deslumbrar três, a saber:
autêntica, doutrinária e jurisprudencial, na primeira técnica, que
necessariamente é aquela advinda do legislador, resta ressaltar que
embora a interpretação possa coincidir com a vontade do legislador, pode
ser interpretada de forma diversa desta mesma vontade, vale dizer, de
quem a produziu. É o exulto que se dá ao intérprete em vantagem sobre
a vontade do legislador. A respeito das medidas liminares e a questão
da interpretação autêntica, Guerra (1995, p.81), por sua vez, afirma:
“É, no entanto, de extrema importância caracterizá-las de forma rigorosa,
pois a confusão entre modalidades diversas de medidas liminares pode
implicar uma aplicação equivocada e distorcida da lei”.

Quanto à interpretação doutrinária, que no critério das fontes, já não
é a interpretação de quem produziu a norma jurídica, mas de quem a
analisa, é, manifestamente, a interpretação do jurista em seus estudos,
por quaisquer meios que venha a publicar. Assim sobre o objeto do tema
das medidas liminares, a doutrina tem larga importância como expressa
Souza (1995, p.30): “A literatura brasileira é muito rica em ações
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cautelares e liminares que não estão, embora como medidas cautelares
corrente nas ações cautelares propriamente, mas em tantas outras figuras
de demanda.”

Além destas duas técnicas supramencionadas, ressalte-se a terceira,
a interpretação jurisprudencial, que para a boa doutrina, ainda é mais
imperiosa que à interpretação do jurista, porquanto regula diversos fatos
jurídicos, são as decisões do juízo pelo intérprete de que se abstrai da
norma, isto é, os parâmetros para o caso concreto, é por isso que Friede
(2002, p.32) ao tratar das medidas liminares afirma que é preciso sopesar,
com alguma liberdade, a vinculação normativa, particularmente, no que
tange à matéria cautelar e a forma liminar de exteriorização formal, desse
tipo de providência assecuratória. Ainda Willard de Castro Villar apud
Friede (2002, p.32) assinalam a respeito:

Para conceder a medida liminar, o juiz é dotado de imenso poder
discricionário, que ele usa, entretanto, dentro da lei, para evitar o
arbítrio. O juiz tem sua função sempre marcada pelos contornos
da lei. Quando a lei lhe faculta agir com discrição, não o coloca
acima e fora da lei, apenas deixa margem para que ele, dentro da
situação de fato, possa ‘construir’ a medida cautelar que melhor
se adapte ao caso concreto; a que melhor possa, num dado
momento, ficar aderente à realidade da vida do direito. É nesta
matéria discricionária que melhor se demonstra que o juiz deve
viver e como ela é, sentindo as relações humanas como elas se
apresentam no cotidiano.

É de bom alvitre salientar que a interpretação não deriva tão-somente do
doutrinador ou do magistrado, mas do intérprete em geral, ou melhor, dos que
lidam com normas jurídicas em cada meandro de apreciação do Direito.

Da interpretação quanto aos meios assinala-se, primeiramente, a
interpretação gramatical ou literal, também chamada filológica, que
conforme a doutrina majoritária, esta técnica não é produto final da
interpretação, mas inicial, de sorte que não é definitiva ou utilizada de
forma exclusiva como queria a escola da exegese, vale dizer, não elimina
as demais técnicas de interpretação, que se costuma chamar de
interpretação integral, para afinal chegar-se a uma interpretação mais
segura do Direito.
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A exemplo disso é o que se encontra em jurisprudência e em doutrina
ampla discussão em face da concessão da medida liminar em mandado
de segurança, às vistas do art.151 do Código Tributário Nacional5, inciso
IV (art.151 do CTN – suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança), cuja
matéria tributária aplica-se subsidiariamente o direito processual civil6,
ao que Lara (1995, p.196) na seara da Lei de Ritos afirma: “O juiz não
tem o poder discricionário para conceder a liminar em mandado de
segurança. Comprovado o relevante fundamento e a provável ineficácia
da medida, o juiz, a teor do art. 7º da Lei 1.533/51, ordenará a suspensão
da mesma. Ausentes estes requisitos caberá ao juiz indeferi-la”.

Diverge a doutrina, portanto, quanto à literalidade da questão do artigo
supramencionado e a controvertida contracautela que porventura
apresente o magistrado como abonação da concessão de liminar em
mandado de segurança, de sorte que o pensamento minoritário entende
tal caução possibilitada pelo magistrado, tão-somente, em matéria cautelar,
conforme o Código de Processo Civil, mas inadmissível no mandado de
segurança, ao que Friede (1995, p.433) em consonância a maioria
doutrinária e jurisprudencial averba que a caução ou contracautela em
face do mandado de segurança, não é uma obrigatoriedade, como também
não é uma ampla liberdade do magistrado, vale dizer, é uma faculdade do
julgador, que observará os quesitos do periculum in mora, do fummus
boni iuri, da satisfatividade7, não se restringindo ao método literal, mas,
sobretudo, pela técnica dos argumentos lógico e sistemático.

5 Sobre a interpretação gramatical é preciso repetir o art. 111 do Código Tributário Nacional,
in verbis: Art. 111. Interpreta-se literalmente [grifo nosso] a legislação tributária que
disponha sobre: I – suspensão ou exclusão do crédito tributário; II – outorga de isenção;
III – dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

6 Neste sentido Lara (1995, p.196) exemplifica à luz do teor do art. 807 do CPC, assinalando
que no curso da ação, a liminar em mandado de segurança poderá ser revogada a qualquer
tempo, sem necessidade da oitiva do impetrante e/ou do impetrado.

7 Lara (1995, p.195) averba que ”a natureza da liminar em mandado de segurança é cautelar
satisfativa, não sendo, portanto, simplesmente cautelar ou simplesmente satisfativa”.
Para Machado (1998, p.133): ”O que impede o deferimento da liminar, a rigor, não é a sua
satisfatividade, mas a natureza definitiva dessa satisfatividade. Em outras palavras, o que
impede o deferimento da liminar é o fato de que ela cria, a favor do impetrante, uma
situação irreversível. Uma situação que não pode ser desfeita pela sentença. Como toda
situação é composta de ingrediente fático e ingrediente normativo, é relevante esclarecer
que não é este, mas aquele, que torna a situação irreversível. Em outras palavras, o que
geralmente não pode ser desfeito pela sentença é o fato. Não a prescrição normativa.
Irreversível, portanto, é apenas a situação de fato.”
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Na seqüência desta interpretação técnica utilizada pelo exemplo
retromencionado, dir-se-á da interpretação racional, à medida que afirma a
doutrina deve vir esta logo após aquela. Destarte, este meio exegético assinala
cinco instrumentos, a saber: a) mens legis que busca em síntese atestar o
que o legislador disse, independente de sua vontade; b) mens legislatori que
procura conhecer o que o legislador queria dizer, independentemente do que
realmente acabou registrando no texto da norma jurídica; c) ocasio legis
que nada mais é que o contexto em que se determinou a criação da lei;
d) contrario sensu que se pode interpretar pelo que, não está, proibido ou
permitido e e) a fortiori que pode ser resumido pela máxima do direito,
segundo o qual: “quem pode o mais, pode o menos”.

Já a interpretação sistemática é, nomeadamente, a articulação de normas
em razão de seus índices temáticos, ou seja, dentro dos mesmos assuntos
que versam, assim como o exemplo visto sobre as liminares em matéria
tributária, obviamente, que os dispositivos jurídicos não vivem isolados.

Cumpre ainda ressaltar que o Direito é uno, e não raro, a sua fragmentação
em ramos, legislações esparsas, causam uma lentidão no ordenamento jurídico
que só a sistemática pode desempenhar tal papel desfragmentador. Com
efeito, sob esta ordem interpretativa pode-se aferir duas técnicas, a saber:
a) indutiva em que o intérprete parte de uma apreciação normativa particular
para uma geral e b) dedutiva em que se dá o inverso da anterior.

Da interpretação histórica pode-se dizer que é a pesquisa mnemônica
promovida pelo exegeta a fim de entender o fenômeno jurídico tanto outrora,
como atualmente, à guisa de exemplo, sob a orientação de Marcato (2004,
p.162 e 172), tem-se o procedimento especial do interdito proibitório, no que
tange à concessão de liminar na tutela possessória, que historicamente, deriva
do direito romanista, vale dizer do interdito uti possidetis, cuja tutela da
posse era obtida em procedimento inaudita altera parte, ao que,
hodiernamente, tem fulcro no art. 928 c/c 933 do Código de Processo Civil.8

8 Vale ressaltar que a liminar em ação possessória é um dos dois institutos que compõe o rol
de liminares meramente antecipatórias, cuja característica é a de que sua previsão legal se
faz segundo a técnica numerus clausus não sendo lícito ao juiz, conceder tal medida para
caso não previsto, como informa Guerra (1995, p.86)

�����������)�	��	�������	���������



��	

DIÁLOGO JURÍDICO

A interpretação teleológica ou finalística, cujo expoente teórico é Rudolf
Von Jhering, nada mais é que a articulação das normas jurídicas às vistas de
seus fins. Há doutrina que elenca a interpretação teleológica numa das escolas
de interpretação sociológica em virtude da norma ser mais bem interpretada,
e por conseqüência melhor aplicada no seio social. Diz-se que sempre deve
ser observada em último lugar evitando o risco de o intérprete deturpar os
limites de sua aplicação, criando ou desvirtuando os objetivos do dispositivo
jurídico, com base na interpretação finalística do mesmo.

Veja-se que, a exemplo do interdito proibitório, é de bom alvitre ressaltar
que o instituto se encontra no âmbito das possessórias, assim, para alcançar
o êxito da medida liminar, não basta que se aprecie os fatores de cognição
sumária, mas qual das possessórias melhor se adequa ao caso, senão
veja-se, o interdito proibitório é bem utilizado em caso de ameaça de turbação
ou esbulho da posse, mas se a turbação direta ou indireta, já acontece, o intérprete
deve assinalar a ação de manutenção de posse, no entanto, se o esbulho é
presente, valer-se-á o exegeta da ação de reintegração de posse, onde em
face do objeto liminar da possessória melhor se adeque o fato social9.

Resta considerar que as técnicas hermenêuticas resultam de uma
ordinariedade sistemática e escalonada, daí a boa doutrina falar ainda em
interpretação integral, isto é, valer-se de tais técnicas na ordem como se
dispôs neste trabalho e relacioná-las sob uma função sistemática.

Por último, quanto aos resultados a doutrina costuma classificar a
interpretação em: a) declarativa ou enunciativa, quando o legislador disse
exatamente o que está escrito na norma; b) extensiva, quando o legislador
restou por dizer menos do que era desejado e, sob este aspecto, deve-se
interpretar o dispositivo de maneira a entender o seu alcance e c) restritiva,
quando ocorre o oposto, vale dizer, quando o legislador disse mais do que
está na norma, ao que neste caso, deve-se reduzir o seu alcance.

9 Quanto às liminares nas ações possessórias, lê-se em Ovídio A. Baptista Silva apud Figueira
Júnior (1999, p.198): “Podemos dizer então que as liminares possessórias apresentam-se
com duas peculiaridades: ‘a) é ‘ato da causa’, no sentido de que o magistrado somente
poderá concedê-la porque a demanda contém essa eficácia, porque tal eficácia é parte
integrante da própria demanda; b) é ato que ‘realiza’ a pretensão fundamental formulada
pelo possuidor que se diz esbulhado, qual seja, a recuperação da posse da coisa de que ele
teria sido privado em virtude do esbulho. Quando o autor da ação de esbulho possessório
vai a juízo com esta ação, o que ele deseja acima de tudo é a reintegração de posse. Este é
o efeito mais evidente e relevante da ação. Se ele o obtém através de uma medida liminar,
devemos considerar este provimento como antecipatório da sentença de procedência e,
sendo antecipatório, será necessariamente ‘satisfativo’ do ‘direito provável’ do autor.”
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Em suma, discutiram-se as técnicas tradicionais ou clássicas da
hermenêutica aplicadas as medidas liminares, no entanto, é preciso
observar, mais detidamente sobre o instituto jurídico a fim de que melhor
se produza o objeto da pesquisa. Assim, quanto à interpretação normativa
em razão das medidas liminares repete-se com Friede (1995, p.64):

[...] – por sua incontestável importância derivada do imediato efeito
para o mundo jurídico da aplicação normativa considerada –, cumpre
registrar - destacando com toda a ênfase necessária – absoluta e
inafastável imperatividade consistente na necessidade de se
proceder sempre a um rigoroso e correto exame de todos os aspectos
hermenêuticos envolvidos, permitindo, por efeito, a verdadeira
‘tradução’ (com a imprescindível transparência) do real sentido da
lei disciplinadora das medidas liminares, especialmente no que
concerne aos requisitos de admissibilidade da medida e aos seus
específicos pressupostos autorizadores (para a eventual concessão,
em caráter sempre excepcional, da medida liminar vindicada).

Esses pressupostos específicos a que se refere o autor são
imprescindíveis para a exegética das medidas liminares, ao que se pode
compreendê-los através das características das liminares, que a doutrina
costuma classificar sob os seguintes aspectos, veja-se:

A urgência é característica relativa da medida liminar, haja vista a
possibilidade de liminares cuja concessão não se subordinam à existência
de um periculum in mora, de tal sorte que o legislador visando a garantia
da eficácia da providência principal ou final, nomeadamente a
caracterização da função cautelar, buscou solucionar o problema através
da medida, não obstante, é uma antecipação provisória como se pode
observar no elemento provisional do instituto. Tal aspecto tanto serve
para as liminares que ora são concedidas no âmbito do processo principal,
ora no próprio processo cautelar, ou seja, aquelas são concedidas quando
for possível demonstrar de início o periculum in mora e o fummus boni
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iuri e estas o são em hipóteses excepcionais, de extrema urgência,
conforme a hipótese descrita no art. 804 do CPC10, quando surja a
necessidade de conceder antes mesmo de esgotar a mera cognição
sumária realizada no processo cautelar.

Já as liminares de função antecipatória simplesmente11  são medidas
como informa a melhor doutrina em que é irrelevante se existe ou não,
concretamente, um periculum in mora a ser neutralizado, e desde que,
taxativamente, seus pressupostos estejam previstos em lei, daí a
característica da tipicidade, vale dizer, não é lícito ao juiz conceder tais
medidas nos casos não previstos12. Essas providências integram, portanto,
a categoria das liminares meramente antecipatórias como denomina
Marcelo Guerra ou liminares satisfativas como quer Betina Rizzato Lara.

Na cognição sumária, o magistrado deve deferir ou não de plano o
pedido liminar, no que tange a verticalidade da cognição, e é nesta
circunstância que se inserem as liminares, e não na cognição exauriente,
porquanto uma cognição aprofundada tornaria a medida liminar inócua
ao fim a que se destina. Com efeito, uma probabilidade mínima (verossímil)
resultante da cognição sumária é o mínimo que se pode exigir das liminares
em virtude de uma superficialidade máxima de cognição, vale repetir de
Lara (1995, p.190): “Na cognição sumária o juiz decide sempre em termos
de plausibilidades, motivo pelo qual não se tutela o direito de forma
definitiva”. Assim, os efeitos de sentença que se antecipam através de
liminares atuam somente no mundo dos fatos, ao passo que os efeitos
principais refletem-se no mundo jurídico.

10 Para Marcelo Guerra (1995, p. 87), a hipótese do art.804 do CPC, impõe-se em duas
situações, a saber: primeira, ou se concede antecipadamente a cautelar, ou não se concede
medida alguma, de vez que tal possibilidade nem carece de expressa previsão legal, por já
estar virtualmente contida na própria garantia de uma tutela jurisdicional efetiva,
fundamento constitucional da tutela cautelar (CF, art. 5º, inc. XXXV); segunda, tal
possibilidade é absolutamente excepcional, é o caso de antes de realizar-se a mera cognição
sumária no processo cautelar, envolve sempre um risco que só é aceitável diante daquela
situação de extrema urgência, do contrário só através de sentença que encerre o processo
cautelar.

11 Foi Mandrioli segundo Guerra (1995, p.83) quem pela primeira vez advertiu sobre a
necessidade de se reconhecer a existência de uma categoria jurídica diferenciada de
providências jurisdicionais, correspondente à classe das providências “meramente
antecipatórias”.

12  Com base na boa doutrina expõe-se alguns exemplos de liminares antecipatórias, a saber:
a) liminares em ações possessórias; b) liminar em ação de despejo e renovatória de aluguel
(Lei 8.245/91, arts.59, §1º., e 68. inc. II; c) liminar em ação especial de alimentos (Lei
5.478/68, art. 4º)
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A provisoriedade, por sua vez, é pertinente a todas as demandas de
ação sumária, não só as liminares, de sorte que provisório é tudo aquilo
que está fadado a durar um certo tempo até que sobrevenha uma decisão
definitiva; por isso Lara (1995, p.190) assinala que o ato judicial acerca
da liminar é uma decisão interlocutória, (art. 162, parágrafo único, do
CPC) de vez que, “em virtude de sua provisoriedade (grifo nosso),
perdura somente até a prolação da sentença, não colocando jamais fim
ao processo”. É, finalmente, um atributo que decorre da característica
da cognição sumária ou superficial.

E, por último, a revogabilidade como quer Lara (1994, p.31): “decorre
do caráter provisório presente em todas as liminares. Ela pode ser total
ou parcial, ocorrendo tanto no curso do processo como por ocasião da
sentença”, em outras palavras é a simples modificabilidade da medida
impetrada. Importante destacar, no que tange a revogabilidade da liminar
o aspecto antecipatório das liminares, ao que se repete ainda com Lara
(1994, p.21): “a liminar não caracteriza jamais uma antecipação da própria
decisão de mérito contida da sentença.Ela antecipa somente os efeitos
(externos ou secundários da sentença) que decorrem desta decisão”,
inclusive porque, segundo a mesma autora, nem todos os efeitos são
antecipados pela liminar, haja vista que os de natureza declaratórias ou
constitutiva não são passíveis de antecipação.

Para tanto a interpretação das medidas liminares não sendo diversa
das demais normas do ordenamento jurídico, obedecerá ao critério integral
de exegética, vale dizer, ordenar-se-á de forma escalonada todas as
técnicas retromencionadas e as fará de modo sistemático, e, quanto aos
resultados, são normas tipicamente de exceção; têm por isso mesmo
objeto restritivo em razão da extensão do resultado.

Embora haja divergência doutrinária na aplicação da medida liminar
neste ou naquele instituto, o ideal é que se prevaleça um sistema na
aplicação destas medidas, vale dizer, a partir de suas características,
para que se possa firmar com mais exatidão a natureza jurídica da liminar
e a apreciação exegética de quem nela atua.

Visa, sobremodo, a interpretação das medidas liminares o imperativo
da segurança jurídica, e, assim, afora as características que permeiam o
instituto das liminares, como bem define Friede (1995, p.64): “só poderá
ser obtida através da perfeita aplicação imparcial de todos os critérios
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(sem qualquer exceção) hermenêuticos”, Marcelo Guerra (1995, p.89),
por sua vez, assinala que o uso desordenado das liminares (cujo emprego
quiçá tenha alcançado propósitos muito além daqueles estabelecidos pelo
próprio legislador), justificaria certa linha de raciocínio que considera
constitucionais as restrições impostas por lei à concessão liminares, salvo
quando estiverem presentes os requisitos do periculum e do fumus, ao
que transcrevendo o pensamento de J. Lázaro A. Guimarães,
o processualista encerra que se porventura o legislador limita a concessão
de tais medidas, que não o faça ao ponto de inibir o direito fundamental à
proteção judiciária, em razão ainda do poder geral de cautela do juiz, ao
que este poderá deferir medida antecipativa da tutela, quando estiver
diante de situação concreta em que a demora do processo venha a dar
cabo à eficácia da sentença, observando ainda o requisito da relevância
dos fundamentos, vale dizer, tal decisão deve ser fundamentada,
não bastando a simples remissão ao embasamento da peça exordial.
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Resumo: A solução dos conflitos requer do juiz a formação de seu
convencimento sobre os fatos e o direito aplicável, ou seja, sua convicção
jurídica dos fatos postos no processo. Neste sentido, a função jurisdicional
além de descobrir a norma que deverá regular o caso concreto, deverá
efetivar o conteúdo desta. Há de se observar, contudo, que a ordem social
deve oferecer estabilidade e alguma previsibilidade para os jurisdicionados.
Assim, a imposição da súmula vinculante suscita reflexões acerca da
problemática da demora da prestação jurisdicional frente à garantia de
uma prestação jurisdicional mais célere, eficiente e que ofereça segurança.
Sumário: 1 Introdução – 2 Conceito e Natureza Jurídica da Sentença –
3 Do Livre Convencimento do Juiz – 4 Da Súmula Vinculante: prós e
contras – 5 Considerações sobre a divergência – 6 Conclusão.
Palavras-chave: Sentença. Súmula vinculante. Poder judiciário.
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O principal ponto da chamada Reforma do Judiciário, imposta pela
Emenda Constitucional de nº45, foi certamente a instituição da
denominada súmula vinculante, prevista expressamente no texto
constitucional em seu artigo 103-A e parágrafos.

Conforme o dispositivo constitucional acima citado o Supremo Tribunal
Federal poderá aprovar, depois de decisões reiteradas acerca de matéria
constitucional, súmula que terá efeito vinculante em relação aos demais
órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública.

Todavia, não obstante o esforço do legislador em buscar alternativas
com o objetivo de tornar o Poder Judiciário mais ágil no julgamento das
ações judiciais, a questão ainda é polêmica, proporcionando intensos
debates entre aqueles que são favoráveis aos seus propósitos e os que a
consideram como um instituto que viola o princípio da separação dos
poderes, do livre convencimento do juiz, dentre outros.
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Definindo sentença e abordando os diversos enfoques da súmula
vinculante, o presente artigo busca incitar reflexões sobre a contrariedade
entre a segurança e celeridade processual e a liberdade para o exercício
da atividade jurisdicional.

 '��
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A palavra sentença vem do latim sententia, sentiendo, gerúndio do
verbo sentire, isto é, que revela o sentimento. Portanto, é por meio da
sentença que o juiz exterioriza aquilo que sente, que declara o seu
convencimento, que expõe a sua convicção.

Dessa maneira, uma vez que o Estado avoca o poder de criar o
ordenamento jurídico, de interpretá-lo e de executá-lo, não resta dúvida
que a sentença traduz a ação do Estado, através do Judiciário, em seu
dever de prestação jurisdicional, ou seja, a sentença é o ato pelo qual o
Juiz soluciona a controvérsia que é submetida à sua apreciação, de modo
que toda a existentia fluens da relação jurídica segue para a sentença,
com o fim de realização do seu conteúdo (Miranda, 1998, p. 169).

Nesse sentido, Liebman2 entende que a função jurisdicional é
composta por duas espécies de atividade, quais sejam, a de descobrir e
criar a regra jurídica concreta que deve regular o caso e a de dar
efetividade ao conteúdo da regra que foi criada e que o juiz estabeleceu
como disciplinadora do caso concreto.

Giuseppe Chiovenda assim entende:

A sentença, em geral, é a provisão do juiz que, recebendo ou
rejeitando a demanda do autor, afirma a existência ou inexistência
de uma vontade concreta de lei que lhe garanta um bem ou
respectivamente a inexistência ou existência de uma vontade de
lei que garanta um bem ao réu.4

Humberto Theodoro Júnior apud Pontes de Miranda3 acrescenta que
a sentença “é emitida como prestação do Estado em virtude da obrigação
assumida na relação jurídica processual (processo), quando a parte ou as
partes vierem a juízo, isto é, exercerem a pretensão à tutela jurídica”.

2 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de Execução. São Paulo: Saraiva, 1946. p. 79-80.
3 THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. 41. ed. Rio de Janeiro:

Forense, 2004. v. 1. p. 457.
4 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. 1. ed. Campinas:

Bookseller, 1998. v. I, p. 198.
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A decisão sentencial pode ser tomada em sentido lato ou em sentido
estrito. Em sentido estrito, a sentença é a solução dada pelo Juiz ao mérito do
feito. Em sentido lato, abrange, de um modo geral, os atos decisórios do Juiz.

Quanto à natureza da sentença são identificadas duas correntes muito
nítidas. A primeira afirma que a sentença é simplesmente um ato lógico, de
dedução silogística; a segunda que a sentença é um ato de vontade do juiz,
exercício de poder, criação normativa.

A primeira corrente atribui à sentença apenas um ato de inteligência, já
que na sua formação o Juiz apenas desenvolve um trabalho lógico de crítica
dos fatos e do direito para a consecução de sua decisão, ou seja, a sentença
seria mera subsunção do fato à lei e o juiz seria o interlocutor dos mandamentos
legais. Assim, tal corrente defende que a sentença, fornecida pelo Estado,
através do seu órgão jurisdicional que é detentor da imperatividade, é mero
silogismo.

Já a segunda corrente ensina que a sentença é a afirmação da vontade
da lei, aplicada ao caso concreto, ou seja, a lei possui uma vontade, uma
ordem, um imperativo, porém é o Juiz que irá aplicá-los ao caso concreto.
Há, portanto, na sentença a afirmação, de modo concreto, da vontade contida
na lei. Em síntese, o preceito contido na sentença nada mais é que a afirmação
da vontade da lei, revelada pelo Juiz, como órgão do Estado, logo, ao aplicar
a lei o Juiz lança um comando que qualifica a sentença e se traduz como um
ato de vontade, de vontade do Juiz, como órgão do Estado.

Sem qualquer dúvida, o julgador, ao proferir o seu julgamento, revela o
seu sentimento em relação aos fatos e ao direito apontados no processo, daí
dizer-se que a sentença contém um juízo de convencimento, desenvolvido
através de uma operação de caráter ideológico e intelectual, conforme uma
gama de valores consubstanciados no ordenamento jurídico e no senso pessoal
do julgador, de modo que a solução que por ele é dada se lhe apresenta
conformada ao direito e à justiça.

Aliás, é por isso que a sentença é um fato jurídico e um ato de vontade,
no qual o juiz evidencia o seu intelecto e a sua sensibilidade diante da situação
perante ele interposta. Nasce, assim, a dicotomia formada entre o realismo e
o formalismo jurídico.
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Ora, a sentença, como ato de vontade, sofre inúmeras influências,
como qualquer outro ato de vontade humana, redundando num preceito
carregado de elementos subjetivos, tais como a formação religiosa, social
e cultural. Evidentemente, tais elementos não se sobrepõem à própria lei,
ou seja, não podem criar uma nova lei ou modificar a que já existe.
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Vigora no sistema jurídico nacionalmente adotado o Princípio do Livre
Convencimento do Juiz, segundo o qual o juiz tem liberdade para dar a
determinado feito a solução que lhe pareça mais adequada, conforme o
seu convencimento, obedecendo, evidentemente, os limites impostos pela
lei e pela Constituição e fundamentando sua decisão.

Este princípio impõe que a solução dos litígios seja dada caso a caso
pelo magistrado, conforme seu convencimento, sem limitações ou rígidos
ditames legais, ou seja, o juiz tem ampla possibilidade de decidir a lide
conforme o seu convencimento, valorando as provas e interpretando o
ordenamento jurídico com liberdade, sempre buscando os fins perseguidos
pela norma jurídica e observando os princípios do direito constitucionalmente
consagrados.

Também chamado de princípio da persuasão racional do juiz, tal
princípio situa-se entre o sistema de prova legal e o do julgamento
secundum conscientiam.

O sistema de prova legal era utilizado no antigo processo germânico
em que a prova representava uma invocação a Deus, cuja função do juiz
limitava-se a auxiliar as partes a decisão divina. Tal sistema vigeu na
Europa, no direito romano-canônico e no comum, conferindo aos
elementos de prova valor imutável e prefixado, devendo o juiz apenas
aplicá-los mecanicamente. Já o julgamento secundum conscientiam diz
respeito ao poder de decidir não somente conforme as provas contidas
nos autos, mas também sem que haja provas ou até contra as provas
carreadas. Este sistema é percebido no tribunal do júri, cuja composição
se faz por juízes populares (Cintra, 1997, p. 67).
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Contudo, a partir do século XVI teve início a adoção do sistema
intermediário do livre convencimento do juiz, cuja consolidação se deu
efetivamente com a Revolução Francesa, haja vista que um decreto da
Assembléia Constituinte de 1791 determinava aos jurados que julgassem
“suivant votre conscience et votre intime conviction” e o código
napoleônico de processo civil implicitamente acolheu o mesmo princípio
(Cintra, 1997, p. 67).

No Brasil adota-se o princípio do livre convencimento do juiz, cujos
julgamentos estão vinculados às provas e aos elementos existentes nos
autos (quod nos est in actis non est in mundo), porém não há fórmulas
aritméticas ou sistemas lógicos de presunções como no sistema da prova
legal, ou seja, o juiz deve decidir com base nos elementos existentes no
processo, muito embora avalie tais elementos conforme seus critérios
críticos e racionais.

Pode-se afirmar que a liberdade hermenêutica do julgador constitui
verdadeiro corolário do devido processo legal, constitucionalmente
consagrado.

Destarte, nada deve cercear o julgador de lançar mão de todos os
métodos hermenêuticos necessários à solução da lide, para a concreção
do direito. Nem mesmo a lei ou a jurisprudência.

Portanto, os julgamentos são proferidos de acordo com os critérios
críticos e racionais do juiz com esteio na lei e nos elementos trazidos
para os autos.
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A súmula vinculante foi instituída com a promulgação da emenda
constitucional de nº45, através da inclusão do artigo 103-A na Constituição
da República, in verbis:

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por
provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros,
após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar
súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário
e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma estabelecida em lei.
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O propósito da súmula vinculante é o de evitar a divergência nos
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário ou entre estes e os órgãos da
administração pública, com relação às matérias de cunho constitucional
que já foram decididas e albergadas em súmulas pelo Supremo Tribunal
Federal, dando maior celeridade ao andamento dos processos e evitando
a sobrecarga de demandas repetitivas.

Ronaldo Rebello de Britto Poletti5 esclarece que tal instituto foi
inspirado num preceito do sistema legal da Common Law, qual seja, do
stare decisis et quieta muovere. Contudo, por tal regra do direito
anglo-saxônico o efeito vinculante das decisões judiciais advém da
fundamentação das decisões (ratio decidendi) e não de sua conclusão.
Aliás, tal instituto é indubitavelmente afeito à Common Law, haja vista
que sua principal característica é a valorização da jurisprudência em
relação às leis estatutárias, ao contrário do nosso sistema jurídico.

No direito brasileiro, Alfredo Buzaid propôs em seu anteprojeto do
Código de Processo Civil (artigos 516/520) a possibilidade de supressão
de recursos com o fim de uniformizar a jurisprudência dos tribunais,
podendo qualquer ministro, quando antevisse uma divergência de
julgamentos ou quando já houvesse interpretação divergente entre os
tribunais sobre a decisão recorrida, solicitar a manifestação prévia do
tribunal sobre a interpretação de determinado preceito da Constituição
ou de lei federal. Assim, constatada a divergência, o tribunal, por decisão
da maioria de seus membros, adotaria uma interpretação que seria
obrigatória enquanto não modificada por outro acórdão. Empós, o
presidente do tribunal baixaria um assento com força de lei.

O Código de Processo Civil que entrou em vigor em 1974 manteve
tal desiderato retirando, no entanto, a possibilidade do assento obrigatório.
Assim, a uniformização da jurisprudência já é prevista nos artigos 476 e
seguintes do Código de Processo Civil. Contudo, o adjetivo “vinculante”
torna a uniformização obrigatória, ou seja, a decisão tomada pelo Supremo
Tribunal Federal deverá ser obedecida por juízes e tribunais, bem como
pela administração pública, em caráter impositivo, cogente.

5 Disponível em <http://www.unb.br/fd/colunas_Prof/ronaldo_poletti/poletti_08.htm>.
Acesso em: 9 maio. 2007.
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Por sua vez, a súmula de jurisprudência já existe no Supremo Tribunal
Federal desde 1963 (mas, entrou em vigor apenas em 1964) quando o
Ministro Victor Nunes Leal, então relator da Comissão de Jurisprudência,
a instituiu.

Alguns doutrinadores defendem a súmula vinculante utilizando o
argumento de que tal imposição proporcionará rapidez no trâmite
processual, obstando a interposição de recursos protelatórios, que só
servem para adiar a resolução da demanda.

Para eles a súmula vinculante assegura às partes tratamento isonômico
em situações idênticas e proporciona maior eficácia às decisões
judiciárias, bem como não cerceia a formação espontânea da
jurisprudência, haja vista que a sua aplicação será restrita às causas que
são repetitivas.

Argumentam ainda que a partir do primeiro reexame, a impugnação
das decisões judiciais limita-se às questões de direito e é nesse sentido
que se situa a competência dos tribunais superiores, qual seja, controlar
os erros e a diversidade de interpretação das normas gerais estabelecidas
no ordenamento.

Ademais, já foi promulgada a Lei nº11.417/06 que prevê a edição, a
revisão e o cancelamento da súmula vinculante, de modo que tal dispositivo
legal proporciona o afastamento (supressão) do entendimento sumular
de caráter impositivo, assim como confere efeito vinculante à súmula já
editada.

Também lembram tais defensores que embora haja expressa previsão
da responsabilidade civil, administrativa e criminal dos órgãos da
administração pública que não observem o entendimento exarado na
súmula vinculante, o juiz ou tribunal poderá julgar contrariamente à súmula
vinculante, pois não há previsão de qualquer penalidade para tais casos.

Contudo, a Constituição Federal prevê a possibilidade de interposição,
por parte de qualquer cidadão, de reclamação perante a suprema corte,
como instrumento hábil para anular ou cassar o ato administrativo ou a
decisão judicial que estiver contrária ao entendimento constante na súmula
vinculante.
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Em que pese o entendimento exposto, há quem argumente que o
instituto da súmula vinculante engessa o Judiciário e cerceia a
independência dos juízes inferiores, concentrando poder no STF. Aliás, a
imposição de um único entendimento suprime até mesmo o princípio
democrático e a liberdade de expressão.

Ora, uma das características mais fundamentais do direito é
possibilidade de sua interpretação e a imposição de um único entendimento
impede qualquer outra interpretação do direito.

Desse modo, o livre convencimento do magistrado será literalmente
tolhido, uma vez que a vinculação ao entendimento da corte superior
obstruirá a liberdade do juiz de decidir conforme as suas convicções.

Assim sendo, a súmula vinculante proporciona o surgimento de um
direito estritamente judicial, sufragando o julgamento conforme os
precedentes e não conforme a lei. Se a lei é anterior à sentença, não se
pode impor o contrário.

Acrescente-se ainda que a súmula vinculante ofende também o
princípio da Separação dos Poderes (art. 2º, da CF), haja vista que
transforma o Supremo Tribunal Federal em legislador, função inconciliável
com a do magistrado, que é de agente político.

Como se sabe, apenas ao Congresso Nacional foi dado o poder de
legislar, consoante o artigo 1º, § único, combinado com o artigo 14 da
Constituição Federal.

Além do mais, a instituição da súmula vinculante foi provocada pela
necessidade dos tribunais superiores de darem vazão ao progressivo
número de processos que lhes chegam, bem como de proferirem
julgamento com maior celeridade, forçando os juízes e tribunais inferiores
a decidirem analogamente.

Todavia, a grande maioria dos processos judiciais que chegam aos
tribunais superiores tem como parte um dos órgãos da administração pública
(seja como autor, seja como réu) e cujas decisões anteriores foram
contrárias a tais órgãos, pelo que estes continuaram procrastinando o feito
através da propositura de recursos infundados, intensificando a demanda
dos tribunais. Ora, se a administração pública é a maior responsável pelo
excesso de pleitos a serem decididos pelos tribunais, nada mais lógico que
ela própria não interponha recursos manifestamente protelatórios.
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Portanto, é essencial que se pense também em outras medidas que
auxiliariam aqueles jurisdicionados que são vitimados com a interposição
infinda de recursos flagrantemente infrutíferos por parte da administração
pública.
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Hodiernamente, tem se tentado modernizar no processo civil a forma
de atuação do juiz, a qual mereceu inúmeras reformas voltadas a
transformá-la em meio mais célere e seguro.

Na sentença, a valoração que o magistrado dispensa ao aplicar as
normas processuais reclama justamente o emprego correto das garantias
que são concedidas aos juízes para que estes possam exercer a atividade
jurisdicional do Estado.

As reformas instituídas no âmbito do processo civil, sobretudo com a
emenda constitucional de número 45, modificaram extremamente essa
maneira de atuar do magistrado, na medida em que o juiz está mais
comprometido com os princípios e finalidades que envolvem o exercício da
atividade jurisdicional do Estado. Aliás, esse compromisso exige do moderno
magistrado, paradoxalmente, audácia e abnegação para efetivar as
modificações e para perceber que muitas delas exercem influência até mesmo
no seu convencimento em relação ao direito que, por definição, ele conhece.

A instituição da súmula vinculante, inegavelmente, além de alterar a
forma de enxergar o sistema jurídico pátrio, colocou em contraposição a
segurança e celeridade processual e a liberdade para o exercício da
atividade jurisdicional.

Não resta dúvida que a súmula vinculante interfere na liberdade de
interpretação do ordenamento, alargando sobremaneira as formas de
utilização dos precedentes jurisdicionais reiterados.

Além disso, é inolvidável a constatação de que a liberdade de
convicção do juiz está diretamente ligada à independência reclamada
pelo exercício da atividade jurisdicional. Porém, também não se pode
esquecer que é necessário que se ofereça segurança jurídica aos
jurisdicionados, sobretudo quando se observa, em um mesmo tribunal, a
existência de decisões contrárias em relação a fatos idênticos.
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Ora, uma vez que vivemos num Estado Democrático, o princípio da
legalidade é que rege todas as ações de todos os agentes públicos e
impõe estabilidade jurídica como um valor supremo, ou seja, o controle
das decisões de tais agentes é imposto pelo próprio sistema democrático
e é esse imperativo que repele a divergência de entendimentos quanto
ao mesmo preceito normativo.

É evidente que a lei é a fonte da segurança jurídica, porém, ao ser
elaborada pelos representantes do povo, sofre determinadas distorções
em razão de inúmeras influências políticas. Assim, é nesse momento que
se revela a importância do magistrado, que deverá afastar os
desvirtuamentos legislativos, utilizando o método hermenêutico que melhor
colabore com a subsunção da norma ao caso, sempre com vistas à
realização da justiça.

Ora, como pode haver um tribunal superior sem força vinculante?
Teria o tribunal superior a função apenas de julgar os recursos?

Como afirma a corrente favorável à instituição da súmula vinculante,
a impugnação das decisões judiciais no âmbito dos tribunais superiores
limita-se às questões de direito, daí a necessidade de controlar os erros e
a diversidade de interpretação das normas gerais estabelecidas no
ordenamento e definir o entendimento a ser aplicado, sem vinculação a
casos concretos.

O entendimento sumular com efeito vinculante revela-se uma norma
de caráter genérico, porém de natureza interpretativa. Assim, não se
sobrepõe à lei, mas com ela se identifica quando resguarda a segurança
jurídica e garante a estabilidade das relações jurídicas, ao fixar um
entendimento acerca de determinado preceito normativo.

Não se deve esquecer que o Supremo Tribunal Federal, enquanto
Tribunal Constitucional, tem como competência o controle ex ante e ex
post da constitucionalidade das leis e a interpretação da Constituição, ou
seja, o Supremo tem o dever de velar pela supremacia constitucional.  Se
o que se põe na súmula vinculante é sempre a determinação de uma
interpretação de algum dispositivo constitucional, não há apenas o
interesse das partes, mas, sobretudo, a necessidade de defender a
autoridade da Constituição Federal e de dar aos jurisdicionados a
segurança jurídica que impõe o Estado Democrático.
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Por fim, cabe acrescentar sobre o tema as sábias palavras do Professor
J. J. Calmon de Passos6:

Talvez só porque, infelizmente, no Brasil pós 1988, se adquiriu a
urticária do “autonomismo”, e todo o mundo é comandante e
ninguém é soldado, todo o mundo é malho e ninguém é bigorna,
todo o mundo tem direito e ninguém tem dever, talvez por isso se
tenha tornado tema passional o problema da súmula vinculante.
E isso eu percebi muito cedo, quando, falando para juízes federais
sobre a irrecusabilidade da força vinculante de algumas decisões
de tribunais superiores, um deles, jovem, inteligente, vibrante, me
interpelou: “Professor Calmon, onde ficam minha liberdade de
consciência e meu sentido de justiça”? Respondi-lhe, na
oportunidade, o que consigno a seguir. Esta mesma pergunta não
seria formulável, validamente, pelos que, vencidos, sofrem os
efeitos da decisão que lhes repugna o senso moral e lhes mutila a
liberdade? Por que os juízes podem nos torturar em nome da justiça
a que se dizem obrigados, subjetivamente, e estariam livres de ser
torturados por um sistema jurídico capaz de oferecer alguma
segurança objetiva aos jurisdicionados?

� '��
�	�$�

É inquestionável que há necessidade de um Judiciário mais ágil e
eficiente. As decisões judiciais devem dar credibilidade ao país,
demonstrando a segurança jurídica que os investidores precisam e
proporcionando a inserção do Brasil na economia mundial, além de pôr
fim à imagem de um Judiciário desacreditado.

Contudo, o presente artigo tem por objetivo último provocar a reflexão
acerca da problemática da demora da prestação jurisdicional frente às
modificações trazidas pela emenda constitucional nº45, haja vista que é de
fundamental importância que as relações jurídicas em nosso país sejam
tuteladas pela garantia de uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente.

O Poder Judiciário é o responsável pela solução dos conflitos postos
à sua apreciação, com o fim de alcançar a paz social, de modo que a
desobstrução dos órgãos judiciários e a criação de condições para que
eles atendam com presteza deve imperar nos desideratos de qualquer
reforma que se intente.

6 Disponível em <http://www.direitopublico.com.br/pdf_10/
Dialogojuridico10janeiro2002calmondepassos.pdf>. Acesso em: 09 maio de 2007.
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Aliás, mister acrescentar que, lamentavelmente, se constata certo
entorpecimento da capacidade crítica daqueles que operam o direito.
Os juristas são cada vez mais técnicos e buscam apenas respostas prontas
que se adéqüem às suas necessidades, menosprezando a dialética, alma
motriz da progressão científica, sobretudo do direito. Portanto, há de se
pensar também na valorização da jurisprudência sob o enfoque da
dimensão atingida pelos dogmas, uma vez que todo o ambiente jurídico
está impregnado de pusilanimidade criativa, apenas repetindo idéias já
concebidas, sem atitude intelectualmente investigativa.

Como cidadãos e agentes do Estado, os juízes devem empenhar toda
a sua capacidade e as suas energias, com esforço, dedicação e espírito
público, para a realização do propósito de melhorar cada vez mais a
prestação jurisdicional. Mas, nós também temos, como operadores direito,
o dever de dar efetividade ao processo e à jurisdição, compreendendo os
institutos processuais a partir de uma visão sistêmica que nos proporcione
consciência da responsabilidade do papel social que nos cumpre
desempenhar.
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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.edu.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...
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que expressem as idéias centrais do texto), as quais possa facilitar
posterior pesquisa ao trabalho. Vide exemplo:
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de dinheiro. Delinqüência econômica etc.

8 Todo destaque que se queira dar ao texto impresso deve ser feito
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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.
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