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EDITORIAL
A seleção dos artigos jurídicos que compõem a Revista Themis não
deixa de configurar um importante índice de mensuração da Escola Superior da
Magistratura do Estado do Ceará enquanto instituição de ensino superior.
Por trás de sua aparência enganadoramente simples, esconde-se o árduo
trabalho dos construtores de ideias, bem como o papel da Escola em atender a
padrões de excelência cada vez mais rigorosos.
A ESMEC não publica apenas por publicar, daí porque, objetivando
mais qualidade que quantidade, nossa revista foi convertida de semestral para
anual.
A Themis volta mirando alto e almejando alcançar, no mais curto
espaço de tempo, uma avaliação que lhe assegure destaque no seleto e conceituado
grupo de periódicos que ostentam o selo Qualis da CAPES, ferramenta
indispensável aos que aspiram ao reconhecimento nacional.
As exigências para tal mister não são poucas e seria cansativo enumerálas nestas linhas. A título de ilustração, registra-se que os artigos foram submetidos
ao sistema duplo cego, ou blinded view, que demanda a avaliação de um mínimo
de 70% (setenta por cento) dos trabalhos publicados por dois professores cada
um, devendo esses serem conhecedores da matéria de que trata a peça a ser lida e
aprovada. Em caso de indeferimento, rejeita-se o artigo. Os autores ao podem ser
identificados. Só por aí pode se imaginar o quão severo é o sistema. Essa e outras
normas de grau similar são requisitos necessários par a Themis vir a possuir o
padrão de revista jurídica científica de nível.
Estejam certos, nossos leitores e colaboradores, que, deste
número em diante, esse é o compromisso a ser mantido. As páginas que seguem
falarão por si mesmas ao revelarem o esmero com que os artigos foram tratados e,
certamente, motivarão novos articulistas, que desejam ver suas obras respaldadas
junto à comunidade acadêmica, a procurarem a revista da ESMEC possibilitando
que, até o fim de 2014, possamos recuperar o atraso de um biênio em branco que
esse ajuste veio a causar.
HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Desembargador Diretor da ESMEC
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UMA REFLEXÃO SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI DE
MANDADO DE SEGURANÇA
Ana Cristina Batista Luz1
RESUMO: Após mais de meio século em vigor, o antigo diploma que versava sobre
o mandado de segurança brasileiro (Lei nº. 1.533/51) deu lugar a um moderno
regulamento, a Lei nº. 12.016/09. Este trabalho consiste em uma reflexão sobre a
atual Lei de Mandado de Segurança com o escopo de esclarecer suas principais
novidades, bem como ressaltar a importância desse fundamental instrumento
garantidor de direitos em face de situações de ilegalidade ou abuso de poder. A
nova processualística mandamental e sua aplicação nos tribunais.
Palavras-Chave: Mandado de Segurança. Processo. Constituição.
ABSTRACT: After more than a half century in validity, the old law about the
Brazilian writ of mandamus had been replaced by a modern rule. This work
consists in consideration over the actual law with the purpose of enlightening its
main news, as also the importance of this fundamental instrument, a warrant of
rights against illegal acts and misfeasance cases. The new process of the writ of
mandamus and its practice in courts.
Keywords: Writ of mandamus. Process. Constitution.
INTRODUÇÃO
Para se pensar sobre aplicabilidade de um dos nossos "remédios
constitucionais", é importante considerar que refletir sobre garantia constitucional
é algo sempre oportuno e necessário, pois se trata de um tema sempre atual. No
caso de mandado de segurança que transita no cenário jurídico como uma saída
emergencial capaz de efetivar a garantia de um direito, saber sobre sua aplicação
é algo essencial.
1 Mestra em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Bacharela em Direito pela
Universidade de Fortaleza (UNIFOR), professora de Sociologia Jurídica, Filosofia do Direito,
Psicologia aplicada ao Direito e Direito Penal da Universidade Estácio-FIC e advogada.
E-mail: annacrystina1@hotmail.com
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Para iniciar o tema, vale rememorar que somente após quase meio
século, a Lei nº. 1533/51 foi substituída enfim pela Lei nº. 12016/09 que, passando
a regular o mandado de segurança, apresentou em sua composição mudanças
que agora compõem o nosso cenário da processualística mandamental. Então,
considerando este ponto de partida examinar-se-á este mandamus.
Desse modo, também será conveniente que se destaquem definições
relativas ao conteúdo da própria finalidade do mandado de segurança para que,
desta forma, seja propiciado um entendimento nítido sobre como deve acontecer
no âmbito da aplicação, os comandos que estão dispostos na referida lei do nosso
writ.
Assim, se faz interessante salientar que na finalidade precípua do
mandado de segurança repousa a dimensão de sua importância e, por conseguinte,
a necessidade expressa de se observar a disposição de que compõe o cenário de
atuação do writ, pois, mais do que identificar é preciso entender aspectos de sua
configuração.
Nessa perspectiva, será interessante fazer alusão destacada a
determinados aspectos que refletem de forma direta no entendimento da norma,
notadamente naquilo que é relativo às definições de aplicação do mandado de
segurança.
Então, perquirindo o conteúdo da lei atual de Mandado de Segurança
no artigo 1º, §1º se identifica os representantes ou órgãos de partidos políticos
como autoridade, o que significa dizer que, de forma expressa, estes têm em seus
representantes ou em seus órgãos a equiparação de autoridade, mas isto somente
em relação a essas atribuições que dispõe a Lei.
Outro ponto passível de menção se refere à petição inicial na parte
relativa à autoridade coatora, na qual também se deve indicar a pessoa jurídica
integrante desta, isto é, a que está vinculada ou exerce atribuições. Desse modo,
na atual configuração do writ se faz necessário mencionar a pessoa jurídica que
compõe o vinculo com a autoridade coatora (art.6º). Isso desfaz qualquer nó de
dúvida a respeito dessa identificação, permitindo maior esclarecimento sobre
essa questão.
Convém mencionar ainda, que sempre será a pessoa jurídica que irá
arcar com o ônus da decisão proferida no caso de mandado de segurança, o
que impõe aduzir que a legitimidade da pessoa jurídica assim está configurada,
permitindo, portanto, que esta integre a lide independentemente da fase em que
esta se encontre, haja vista a própria definição expletiva do sujeito passivo.
18
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Versando sobre a autoridade coatora, rememoremos outro aspecto
relevante que seria o prazo para a prestação de informações pela autoridade
coatora, que é de 10 (dez) dias, sendo necessário se dar ciência ao órgão de
representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da
inicial para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, I e II.), viabilizando acesso
à pessoa jurídica. Em um primeiro momento, pode até parecer uma informação
de pouca relevância, mas no caso de prazo, até os neófitos do Direito entendem
que, em se tratando principalmente de remédio constitucional, o lapso temporal
é fundamental para propositura da ação.
Também se observa que com a Lei, o juiz pode exigir do impetrante
caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa
jurídica, e sendo assim, ocorre uma inibição à concessão de liminar. O prazo para
decisão é de 30 (trinta) dias (art. 10, § único).
Enveredando sobre a concessão de liminar, pode-se observar que, diante
do que estiver disposto na lei, será possível apreender sob que ótica se identifica
a legitimação para se interpor o pedido de liminar, e em relação a esta parte
específica na nova lei, tem-se que a possibilidade do juiz pedir caução vai de
encontro à viabilização da liminar.
Outro ponto expressivo, no mandado de segurança coletivo, é o fato
de a liminar ser concedida somente após a audiência do representante judicial
da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72
(setenta e duas) horas, instaurando uma verdadeira audiência de justificação
para o deferimento de liminar (art. 22, § 2º).
Observa-se, assim, que a Lei 12.016/2009, muito embora se configure
uma estreante conhecida do cenário constitucional, apresenta-se de forma
contextualizada, abordando elementos concernentes a pontos bastante
significativos, pois ela se apresenta com prazos diferenciados em relação a
que lhe antecedeu, mostra ainda definições explícitas sobre o agente coator e
demais pontos ora mencionados, essa nova roupagem do writ, nova sim, pois
se trata de lei com menos de 5 anos de estreia e traz, sem dúvidas, significativos
melhoramentos.
E claro, diante dessa panorâmica, a ação mandamental se faz reflexa
objetivamente na sua aplicação, e neste ponto se torna conveniente que se
reafirme as bases estruturais do mandando de segurança para que seja possível
uma abstração objetiva sobre esse novo horizonte trazido por essa lei de tenra
infância de moldes seculares.
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Considerando, como ideia norteadora do nosso entendimento,
que o Estado mantinha a preocupação de permitir ao cidadão a utilização de
instrumentos que pudessem defendê-lo de qualquer ilegalidade ou abuso de
poder, residindo aí também a gênese do mandado de segurança, pode-se aduzir
que a ideia dessa lei repaginada tenciona seguir esse esteio de pensamento.
Toda essa repaginação aponta para uma estrutura mais concisa
adquirida pela proposta de compilação almejada pelo legislador no que se refere
ao mandado de segurança. A ideia se expõe dentro da reformulação do texto
mandamental de forma objetiva, trazendo a miscelânea de mudanças erigindo,
de modo contextual, uma abordagem expressa e significativa.
Diante dessa perspectiva exposta pela lei em apreciação, tem-se a
nítida noção de uma melhor adequação, em diversos aspectos, no que tange à
proposição e à aplicabilidade do mandamus, destacando-se inclusive a questão
da virtualização judiciária.
Considerando todo o aparato da Lei de Mandando Segurança sob
uma ótica objetiva, faz-se oportuno e não menos importante promover uma
apreciação sobre os aspectos do plano subjetivo, até porque não se pode olvidar
que é fundamental traçar uma perspectiva no que diz respeito aos receptores da
lei.
1 POSSÍVEIS REFLEXOS PASSÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO NA ATUAL LEI
DE MANDADO DE SEGURANÇA
É certo que toda mudança sempre passa por adaptações e traz consigo
reflexos pertinentes a sua implementação, no que diz respeito à Lei de Mandado
de Segurança não foi diferente, pois como mencionado alhures, esta veio a lume
apresentando mudanças na sua configuração em relação à lei anterior, e além de
apresentar aspectos que geraram interpretações positivas e negativas, o nosso
writ, em alguns pontos de mudança, também propiciou reflexões quanto a sua
constitucionalidade.
Portanto, será interessante abordar, em âmbito geral, alguns aspectos
que se apresentaram como fagulhas que iriam fulgurar na aplicação da Nova Lei.
Entretanto, para que seja possível auscultar essa ressonância, convém partir de
uma rememoração pertinente sobre o cabimento dessa ação constitucional de
natureza civil que tem por objeto a proteção de direito líquido e certo.
20
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Pois bem, é sabido que o mandado de segurança é cabível, como regra
geral, contra qualquer ato comissivo ou omissivo de autoridade pública no
âmbito dos poderes do Ministério Público e de Estado. Nesse sentido, faz-se
conveniente afirmar que a incidência mandamental repousa no plano residual,
pois o ajuizamento do writ somente será realizado quando o direito líquido e
certo protegido não for amparado por habeas corpus ou habeas data.
Destarte, tendo apresentado, em caráter meramente expletivo, a
indumentária que reveste a apresentação essencial de cabimento do mandamus
pátrio, segue-se com as considerações a respeito da contextualização dos aspectos
modificados inseridos na Lei 12016/09, pois na melodia extraída do writ, muitas
notas podem apresentar sons diversos por ocasião de sua apresentação.
Como a música que embala a processualística mandamental não é fácil
de acompanhar sem que se esteja atento ao ritmo imposto por ela, a atenção
necessária deve estar voltada para o modo como esta é aceita e compreendida
no âmbito de sua aplicabilidade direcionada ao cumprimento do direito
constitucional do cidadão.
Perscrutando a ideia de se erigir um madeismo mandamental incrustado
numa dualidade universal, abstrai-se que a atual Lei de Mandado de Segurança
veio embalando avanços que apontam para uma evolução a partir dos avanços
contidos nos dispositivos, contudo, compondo a outra face da dualidade, se tem
as limitações impostas que resvalam em alguns retrocessos inclusive de caráter
constitucional.
A título de rememoração, ladrilhamos destacar exatamente essa parte
considerada opositora da inovação do mandado de segurança, e seguindo na ideia
desse compasso, as modificações que geraram as alterações introduzidas na atual
Lei, mesmo tendo como gênese a jurisprudência dos tribunais superiores, muitas
se tornaram alvo de críticas no que tange à análise referente à compatibilidade
com a Carta Magna, gerando expectativas desfavoráveis à harmonia necessária
entre o texto mandamental e a referenciada Constituição.
Para ilustrar a ideia que prega o descompasso entre a Nova Lei de
Mandado de Segurança e a Constituição destacam-se, a seguir, alguns pontos
retidos como dispositivos dissonantes e, por conseguinte, considerados sob
certa ótica de inconstitucionalidade. A Lei 12016/09, no artigo 1º, § 2º, aduz a
inadmissibilidade de mandado de segurança contra atos de gestão.
Outro ponto referenciado como negativo reside no inciso III do art. 7º
que trata da exigência de caução, fiança ou depósito. Também no §2º do mesmo
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artigo tem-se a proibição de liminar para compensação de créditos tributários,
entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, reclassificação ou
equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de
vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Compõe ainda essa panorâmica o §2º do artigo 22, no qual se tem a
Exigência de Oitiva Prévia no Mandado de Segurança Coletivo. No artigo 23,
que aborda o prazo decadencial, observa-se ainda o artigo 25 tratando sobre a
Exclusão dos Honorários Advocatícios. Todos esses pontos designados como
negativos foram geradores da ADIn n.º 4296.
Buscando produzir uma reflexão coerente quanto aos aspectos contidos
no writ atual que se podem revestir de um tecido inconstitucional, deve-se lançar
luz, de modo profícuo, na ideia de que o mandado de segurança, como bem atesta
a CF, art. 5º, LXIX e LXX, é destinado a proteger direito individual ou coletivo
líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública, não amparado por
habeas corpus ou habeas data como já mencionado alhures.
Sendo assim, não se pode olvidar dessa armadura constitucional de
proteção que permite ao indivíduo revestir-se da mesma, quando tiver contra
si ato ilegal ou ilegalidade decorrente de omissão de autoridade pública, para
poder lutar de forma equânime por seu direito líquido e certo. Por isso, se faz tão
necessário observar e compreender todos os aspectos que podem figurar como
percalços impeditivos dessa proteção.
Então, para que veja suprimida a ilegalidade – seja comissiva ou
omissiva – o cidadão tem a necessidade do conhecimento para poder exercer
direito garantido pela Constituição. O que, neste plano de entendimento, a
ausência da percepção dos pontos negativos do atual mandamus poderia ser
óbice ao exercício de uma garantia constitucional, e não se pode negar que não
é possível questionar sobre algo que não figura no seu plano de conhecimento e
compreensão.
Desse modo, seguir-se-á com as implicações trazidas pelos dispositivos,
ora observados, da nova lei do writ. Destaca-se o artigo 5º da nova lei, cuja
redação diz:
Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
independentemente de caução;
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III - de decisão judicial transitada em julgado.
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Nota-se que o inciso II causou certo espanto, pois se for observado o
artigo 5º, inciso II da antiga Lei de Mandado de Segurança (Lei 1533/51), tem-se
que não caberia mandado de segurança contra decisão judicial sujeita a recurso
ou que pudesse ser modificada de outra forma. Isto significa que o mandamus era
uma espécie de razão final em relação à decisão judicial, podendo ser invocada
e requerida a segurança apenas quando não fosse possível solução por outras
formas processuais.
Neste caso, o regramento era fundamentado a partir do entendimento
de que não poderia, o sucumbente, apropriar-se dos benefícios do writ, como
prioridade na tramitação, para impugnar decisão judicial, colocando sua causa
na frente de um enorme leque de recursos ordinários interpostos, pois além de
provocar o caos, macularia o princípio constitucional fundamental da igualdade,
incrustado na Constituição pátria.
Nesse ladrilhado se aduz que, se o legislador teve previsão dos meios
recursais, fazia parte de sua vontade a preferência destes em relação ao mandado
de segurança, que deveria desse modo ser acionado, apenas em último caso. E
sendo assim, tal determinação caberia para impedir julgamentos infindáveis
sobre os questionamentos já decididos. Portanto, fica impresso que os recursos
não podem ser produzidos a partir de ato de vontade, nem por uma espécie de
interpretação extensiva oriunda de outro recurso existente.
Desta feita, abstrai-se que, se o mandado de segurança fosse permitido
contra todo ato judicial, o sucumbente, o qual necessitasse apelar contra a
sentença, iria certamente recorrer ao mandado de segurança, que tem tramitação
bem mais rápida, obstando outros recursos na fila para julgamento. Doutro modo,
na perspectiva do réu em embargos infringentes, este iria impetrar mandado de
segurança antes de interpor recurso especial ou extraordinário, contra ato do
tribunal que não iria, em tese, ter reconhecido seu direito líquido e certo em sede
de embargos infringentes.
Seguindo nesse entendimento, faz-se possível visualizar que em recurso
extraordinário, julgado por uma das Turmas do Supremo Tribunal Federal,
poderia ser impetrado o writ, requerendo que o Plenário declarasse o direito
líquido e certo não concedido pela Turma, afirmando ser ela a autoridade coatora.
Isto iria gerar uma mudança de competência, haja vista que em todo
recurso extraordinário, cuja competência é da Turma, seria, em mandado de
segurança, julgado pelo Plenário, gerando um caos nas cortes nacionais. Seria de
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fato um delírio nefasto se fosse possível estar a impugnar eternamente as decisões
judiciais por meio de mandamus, conduzindo sempre para um órgão superior
hierarquicamente.
Pois bem, assim fica claro que a lei anterior do mandado de segurança
(Lei 1533/51) trazia a previsão da possibilidade de impetração de mandando de
segurança somente quando não existisse outra forma de impugnação já prevista
na lei processual. Porém, o novo artigo 5º, em seu inciso II, afirma que não
será objeto de mandado de segurança decisão judicial sujeita a recurso com
efeito suspensivo. Contrário senso, tem-se mandado de segurança quando
tratar-se de recurso sem efeito suspensivo.
Nesse ponto, salienta-se uma criação que propõe aroma de sabor
amargo criado pelo legislador, pois basta degustar a possibilidade de uma
apelação negada quando o réu, ao invés de interpor recurso especial ou
extraordinário para rever a decisão do tribunal de origem, impetre mandado
de segurança contra a decisão do órgão fracionário do tribunal (turma ou
câmara), afirmando ser o writ perfeitamente adequado, considerando que
o recurso especial e também o extraordinário não têm efeito suspensivo e,
sendo assim, possibilitando o mandado para atacar apelação ou embargos
infringentes.
Seguindo na trilha de que o recurso especial não é revestido de
efeito suspensivo (art. 542, § 2º, CPC), seria viável aduzir que a decisão
judicial seja revista pelo mandamus, e não por recurso, pois neste deslinde,
a impossibilidade de impetração do mandado de segurança está configurada
apenas para os recursos revestidos de efeito suspensivo.
O que se permite aduzir é que tal situação se configura, sem dúvidas,
em um reflexo negativo para aquilo que se constitui uma aplicabilidade eficaz
e constitucional do mandado de segurança, pois no caso em tela, convém
reportar a necessidade profícua de hermenêutica, que se valha da adequação
para a mantença harmoniosa da processualística pátria, sob a égide do writ.
Isto devido obviamente, à abertura propiciada para a parte utilizar
o mandamus refutando apelações, embargos (infringentes e declaratórios),
recursos especial e extraordinário, e claro, ainda as sentenças que têm
apenas efeito devolutivo. Dessa forma, tem-se configurada uma performance
inconveniente para o mandado de segurança. Resta apenas pensar-se numa
interpretação pertinente ao melhor desempenho processual.
Outro aspecto considerado negativo à conjuntura do writ está no artigo
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6º, parágrafo 5º, que diz: “§ 5º Denega-se o mandado de segurança nos casos
previstos pelo art. 267 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil.”
Convém informar que o mencionado artigo 267, a que se dirige o
parágrafo, é o que se refere à extinção do processo sem resolução do mérito, no
Código de Processo Civil. Assim, a atual Lei de Mandado de Segurança diz que,
no caso de aplicação do art. 267, o juiz denegará o mandado de segurança. Notase que negar, no sentido processual, implica um juízo de mérito, haja vista, só é
possível negar ou julgar improcedente um pedido quando este for completamente
analisado.
Observe-se que negar a segurança, ou denegá-lo, impõe supor que o
direito pleiteado não é líquido e certo, e bem se sabe que se tratando de writ negar
deve ser devido a existência de um vício processual que impede o julgamento da
questão. Nesse diapasão, se fez inconveniente e, porque não dizer, impróprio o
nome designado à extinção do mandado de Segurança sem resolução do mérito.
Não se pode deixar de perceber que o mérito do mandado de segurança
pode ser determinado, pois no mandamus, o fulcro está em se saber se o direito
arrogado como líquido e certo realmente o é. Assim, se o juízo concluir que o
direito alegado não se apresenta, sem sombra de dúvidas, com a liquidez e certeza
necessárias, denegará a segurança, sem, entretanto, decidir sobre a existência do
direito em si, que só poderá ser verificado em ação própria.
E assim, perquirindo na exposição dos aspectos que corroboram
com o cenário de aspectos opositores ao bom desempenho do nosso remédio
constitucional, se faz necessário destacar também sobre a concessão de medida
liminar. Então, referenciando o artigo 7º, parágrafo 2º, que diz:
não será concedida medida liminar que tenha por objeto a
compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e
bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação
de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de
vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

O que significa dizer que a lei atual propõe limitação à aplicação de
tutelas de urgência referentes às matérias que destaca. Além disso, a lei não proíbe
que tais matérias possam ser objeto de mandado de segurança e que o pedido
formulado pelo writ seja julgado e venha a ser reconhecido. Apenas não permite
que se conceda liminar para tais pedidos. Circunstância geradora de conflito.
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Basta que se reflita sobre a possibilidade do jurisdicionado precisar da
tutela de urgência, onde esta se faz notória e o direito é obvio e visivelmente
comprovável, sendo algo descabido o tolhimento desse direito. O que permite
uma reflexão sobre quais seriam as razões plausíveis para tal restrição, havendo a
completude dos pressupostos legais.
Outra situação problemática se identifica no artigo 8º, pois o dispositivo
que dispõe:
será decretada a perempção ou caducidade da medida liminar ex
officio ou a requerimento do Ministério Público quando, concedida
a medida, o impetrante criar obstáculo ao normal andamento do
processo ou deixar de promover, por mais de 3 (três) dias úteis, os
atos e as diligências que lhe cumprirem.

Pois bem, nessa ótica, se apreende concepções diversas entre caducidade
e perempção, esta é a sanção processual sofrida pela parte que deixar de praticar
os atos que lhes for atribuído, der ensejo à extinção do processo por três vezes
consecutivas (artigo 268, parágrafo único do Código de Processo Civil). Nesse
aspecto, infere-se também que tal tipo de perempção se apresenta diferente
daquela prevista ordinariamente pelo Código de Processo Civil.
Em relação à caducidade, que pode se compreender como decadência, é
a perda do direito material em decorrência do tempo, e não da inércia. Ademais,
se o impetrante não cumprir suas atribuições processuais, não deve ele sofrer
sanção material, mas processual, no sentido de não se permitir a ele postular
em novo mandado de segurança, mas, tão somente, em ação própria e diferente
do mandamus. Não se consegue conceber a relação caducidade com perempção,
e o caso da nova lei do writ pode até ser considerada perempção, mas numa
modalidade diferenciada.
Uma questão que também se formula indigesta e causa incômodo é
o caso do artigo 14, parágrafo 3º, afirmando que "a sentença que conceder o
mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em
que for vedada a concessão da medida liminar". Então, a execução provisória da
decisão liminar é possível numa situação que, em regra, nem se chegou ao mérito
da causa nem sequer se ouviu a autoridade coatora.
Entretanto, não se admite a execução provisória depois que o juízo
jurídico estiver formado, constando todos os elementos auxiliares na formação
do convencimento. Portanto, aduz-se que, em um juízo precário, se permite
execução, mas em juízo definitivo, não.
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Nesse ponto, vale uma remissão no tocante à pessoa jurídica contra
quem se concede a segurança. Ora, se o poder público violou a norma, e provoca
a pessoa prejudicada a acionar o órgão estatal para ver seu direito garantido, é
pertinente ter um advogado, pois se tem na prática uma sanção pela produção do
ilícito, isto é, pelo fato de não ter sido satisfeito o direito do impetrante de forma
voluntária, levando-o à obrigação de se deparar com todo um processo judicial.
Portanto, verifica-se que muitos são os aspectos passíveis de reflexão
no plano da processualística mandamental. Como se referenciou, existem
diversas questões fomentadoras de implicações capazes de obstar a eficácia do
remédio constitucional ora em estudo, isso devido à observação realizada sobre
as disposições dissonantes contidas nos dispositivos.
3 ASPECTOS POSITIVOS DA LEI
Vale referenciar os aspectos positivos identificados na Lei 12016/09 que
contribuem significativamente para a ideia de se confirmar a efetivação dessa
garantia constitucional de caráter fundamental do cidadão.
Desta feita, corroborando com esta proposta de experiência
mandamental profícua advinda da atual Lei de Mandado de Segurança, pode-se
reconhecer, como ingrediente positivo do novo writ, a ausência de referências
em relação aos limites territoriais no que diz respeito à eficácia da decisão em
processo coletivo, eximindo, de forma expressa, a disciplina do artigo 16 da Lei
7.346/85, apresentando-se, agora, o artigo 22 dispondo que:
“No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo
impetrante”.

Outro aspecto interessante para se apreciar é o dispositivo do artigo 6º,
inciso IV, que sofreu veto do presidente, pois havia ensejo de controvérsia. No
plano da redação original do referido projeto de lei, constava a possibilidade de
emenda à inicial, entretanto vários magistrados produziam a extinção do feito de
plano em caso de constatação de ilegitimidade. Destarte, o veto dirimiu qualquer
controvérsia contribuindo com a eficácia do novel diploma.
Também confirmando o revestimento positivo do mandado de
segurança, naturalmente trazido pela nova lei do mandamus pátrio, constata-se,
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no aspecto pertinente ao entendimento, que a legitimidade passiva no writ tem
esteio na pessoa jurídica a que a autoridade coatora se vincula, o que permite
maior abertura para atuação participativa da entidade pública, no sentido de
estar inserida no texto legal como parte legítima, esclarecendo e confirmando
sua participação no processo mandamental.
Na ideia de se reportar a um plano dimensional abrangente, é de
bom alvitre mencionar que a necessidade de uma nova regulamentação para o
remédio constitucional era algo bastante almejado no âmbito da processualística
nacional, pois neste mais de meio século que se manteve a lei que regulamentava
o writ pátrio, o avanço tecnológico trouxe a iminência da virtualização, além dos
diversos entendimentos jurisprudenciais e outras leis esparsas que tratavam do
mandamus e fortaleceram a exigência de se pensar numa reformulação do texto
legal reportado ao writ.
Não se pode negar que a ideia da concepção de uma regulamentação
renovada para o mandado de segurança, no intuito de viabilizar o surgimento de
uma reformulação capaz de proporcionar mais eficiência do instituto no âmbito
de sua aplicação e eficácia, conduz a um congraçamento no plano jurídico,
pois a proposta emblemática da nova lei era revestir o writ com atualização e
compilação eficaz e concisa.
Com efeito, considerando que o mandado de segurança apresenta-se
como uma via célere e eficaz para que o cidadão possa se resguardar contra a
ingerência estatal, nada mais propício buscar-se promover a garantia da harmonia
constitucional, resvalando na unanimidade quanto à eficácia e aplicação do
mandamus pátrio dentro do cenário processual mandamental.
CONCLUSÃO
Existe a necessidade emergente de buscar-se conhecer com mais
propriedade todos os pontos componentes da estrutura mandamental, pois
nada se pode realizar, em prol de uma aplicabilidade eficaz, se persistir um
desarrazoamento fundamentado no desconhecimento dos comandos. Há que
se pensar sempre sobre a importância da discussão na conjuntura das leis, no
que concerne ao caráter interpretativo, pois este faz toda diferença no âmbito da
realidade prática.
Também vale ressaltar, que toda identificação relativa aos pontos
depreciativos, por assim dizer, do mandamus pátrio tem por finalidade precípua
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ensejar maior visibilidade sobre a importância de se compreender a redação do
legislador numa perspectiva dimensional superior, isto no propósito de produzir
uma apreensão complementar para o entendimento de como este se reflete na
condução da vida jurídica de todo e qualquer cidadão.
Assim, vale a ideia precípua do mandado de segurança, por se tratar de
uma garantia fundamental, em favor do titular de direito evidente apresentado à
proteção judicial, que aduz em sua “atual versão” a proposta de atualização. Isto
com intuito de proporcionar a garantia eficaz de acesso efetivo a esse remédio
constitucional, devido à necessidade de se promover uma adequação do writ para
que este fique sempre em consonância harmônica com sua proposta de aplicação.
Atestando a vocação constitucional do mandado de segurança, que
tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo e, deste modo, evidente
para realização plena e pronta da garantia fundamental de segurança do direito
demonstrável de plano. O atual diploma lançou-se no cenário jurídico com
intenção de boa acolhida na confirmação de que as inovações iriam, sobretudo,
manter o foco na proficiência da utilização desse remédio constitucional.
A própria finalidade funcional do mandado de segurança justifica todo
o aparato constituinte de sua aplicação, bem como a necessidade de estar-se
atento aos reflexos advindos das reformulações impetradas na sua composição,
afinal, para o cidadão transitar no mundo das leis é preciso conhecer e primar
pela proteção da eficácia instrumental processual constitucional.
E sendo assim, não cabe mais ficar à deriva em relação ao barco de
direitos e deveres que pertence a todos, principalmente quando se tratar de
reconhecimento necessário e iminente de lei revestida com celeridade e eficácia
como se faz o mandado de segurança, verdadeira proteção acessível para que o
cidadão possa fazer valer a configuração da justiça.
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PROCESSO VIRTUAL, JURISDIÇÃO NA SOCIEDADE
DA INFORMAÇÃO E TELEMÁTICA
Antonio Rulli Júnior1
RESUMO: Discute o exercício da jurisdição em tempos de sociedade da
informação, analisando o tempo do processo escrito em papel e o tempo do
processo virtual como tempos distintos, para tentar configurar o conceito de
duração razoável do processo. Apresenta o processo, quer seja em forma impressa
ou virtual, como meio de acesso à Justiça, levantando questões sobre o significado
disto na modernidade e na pós-modernidade, cujos conceitos e sua evolução
histórico-filosófica também são analisados para explicar o surgimento da
sociedade da informação e seus impactos no trabalho do Judiciário. Examina a
Lei nº 11.419/2006, que disciplina a informatização e o processo virtual e discute
a prática dos atos judiciais por meio eletrônico e suas problemáticas, discutindo
a viabilização de um novo sistema que demandará mais tempo do que se espera
ou imagina.
Palavras-Chave: jurisdição; sociedade da informação; processo virtual.
ABSTRACT: Discusses the exercise of jurisdiction in times of information society,
analyzing the time by written paper and virtual process as different times to try to set
up the concept of reasonable duration of the process.Presents the process, either in
print or virtual, as a means of access to justice, raising questions about the meaning
of this modernity and postmodernity, whose concepts and their historical and
philosophical developments are also analyzed to explain the emergence of society
information and its impact on the courts. It examines the Law nº 11.419/2006,
which regulates the computerization and virtual process and discusses the practice
of judicial documents by electronic means and their problems, discussing the
visibility of a new system that will require more time than expected or imagined.
Keywords: jurisdiction, the information society, virtual process.
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Paulo, mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, desembargador do
Tribunal de Justiça de São Paulo, vice-diretor da Escola Paulista da Magistratura, professor titular
do curso de graduação e mestrado em Direito Constitucional e Direitos Humanos do Curso de
Direito do UNIFMU.
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INTRODUÇÃO
A noção que todos nós temos de Jurisdição é unânime, no entendimento
de que é atividade instituída pelo Estado para dirimir conflitos entre o particular
e o Estado e entre particulares, com o objetivo de pacificação e segurança das
relações sociais, diminuindo os riscos em sociedade.
E, se por um lado o conceito de Jurisdição tem um sentido de
atividade institucionalizada historicamente pelo poder político, para a solução
de casos particulares dentro de uma lide, a ideia da Sociedade da Informação
decorre da modernidade e pós-modernidade e que em seu histórico nos leva a
entender como “à comunicação fácil e intensa, com grandes possibilidades de
interatividade”2, com a segurança de “rapidez e fidedignidade”3, constituindo-se
em verdadeiras “auto-estradas da informação”4, ou as chamadas “infovias”5; em
nível de globalização, regionalização ou local, em rede estatal ou privatizada.
Por outro lado, como decorrência desse progresso tecnológico é fácil
entender a implantação de um sistema de processo virtual em substituição ao
processo escrito em papel. Mas não podemos nos esquecer que a jurisdição tem
o seu tempo e, como consequência, o processo escrito tem o seu tempo próprio,
assim como o processo virtual tem o seu tempo de desenvolvimento. Em outras
palavras, quando se lida com a jurisdição e o processo, se lida necessariamente
com o tempo. Não existe jurisdição, não existe processo sem o tempo, por que
estes institutos lidam com o tempo no passado, no presente e no futuro.
1 JURISDIÇÃO
O nosso sistema de jurisdição é o da universalidade (inciso XXXV,
do artigo 5º, da CF), nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser subtraída do
conhecimento do Poder Judiciário.
Entretanto, esta pedra angular do sistema de justiça tem por princípios
o devido processo legal (inciso LIV, do artigo 5º, da CF), o contraditório e a
ampla defesa (inciso LV, do artigo 5º, da CF).
2 ASCENSÃO. José de Oliveira. Direito de Internet e da Sociedade da Informação. Rio de
Janeiro: Forense, 2002, pp. 67-72.
3 Idem, ibidem.
4 Idem, ibidem.
5 BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia. Livro Verde. Distrito Federal, 1999.
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Não existe processo se não existirem estes princípios de garantia dos
direitos humanos fundamentais.
Não bastassem estes princípios de universalidade da jurisdição, a nossa
Constituição Federal prevê o acesso universal, isto é, todo cidadão terá acesso
à jurisdição, forma de universalização das atividades judiciárias prevendo, no
inciso LXXIV, do artigo 5º, a assistência judiciária integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.
O processo se torna meio de acesso à Justiça, quer seja escrito quer seja
virtual.
2 MODERNIDADE E PÓS-MODERNIDADE
É importante situar a Modernidade e a Pós-Modernidade na evolução
histórica das ideias no pensamento social dos dias de hoje, onde surge um
conceito de Sociedade da Informação decorrente de mudanças nas inovações
e dinamismo tecnológico revolucionário. Estas mudanças devem ser estudadas
em conjunto para bem se compreender a Pós-Modernidade, que abrange todo o
mundo da mudança, na qual se situa a Sociedade da Informação, caso contrário,
não saberemos para onde estamos caminhando e como consequência não
saberemos administrar as incríveis mudanças que estão ocorrendo à nossa volta,
numa sociedade caracterizada pelo risco e pela incerteza.
Em outras palavras, temos que compreender essa evolução, para
sabermos como gerenciar o conteúdo normativo do nosso ordenamento jurídico,
para poder falar a língua do presente e do futuro.
Assim, saberemos diferenciar nossos sistemas jurídicos: aquele que
se cristalizou em torno da empresa e aquele do aparelhamento burocrático do
Estado.
A nossa sociedade caminhou por esses sistemas e nesse caminhar vem
ocorrendo as mudanças que nos afetam.
O conceito de “Modernidade” não é o mesmo de “Modernismo”6.
“Modernidade” é “uma designação abrangente de todas as mudanças –
intelectuais, sociais e políticas – que criaram o mundo moderno”7. Por sua vez,
o “Modernismo” é um “movimento cultural que surgiu no ocidente em fins
6 KUMAR. Krishan. Da Sociedade Pós-Industrial à Pós-Moderna. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1997, pp. 79 e seguintes.
7 Idem, ibidem.
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do século XIX e, para complicar ainda mais a questão, constituiu em alguns
aspectos, uma reação crítica à modernidade”8. O mesmo se aplica aos termos
“Pós-Modernidade” e “Pós-Modernismo”, embora não haja consenso sobre seus
significados9.
A palavra “Modernus” vem de “modo”, cujo sentido significa
“recentemente”, “há pouco”, sendo palavra de formação tardia no latim10; seguiu
o modelo de “hodiernus” que vem de “hodie”11, hoje.
No final do século V da nossa era, o termo “modernus” foi usado como
antônimo de “antiquus” (antigo) e após o século X, o termo se tornou comum
para designar “tempos modernos” e “homens de nosso tempo”12.
A Idade Média inaugura a modernidade, antepondo-se ao mundo antigo,
pagão por excelência, e o moderno, cristão, porque dava um novo significado
à história humana totalmente voltada para o fim escatológico e como tal, pela
primeira vez, se atribuiu um significado à história.
A ideia do “mito das cavernas”, do “topos noéthos”, o mundo das
sombras e das imagens formadas essencialmente de uma consciência histórica
do materialismo dialético, cedeu lugar a uma nova ideia de tempo e história, a da
consciência histórica escatológica.
Enquanto o mundo antigo se apoiava em Platão que:
enfatizava nas especulações cosmológicas daqueles que viam no
universo criado apenas o símbolo de um Ser Eterno essencialmente
imemorial e imutável. Deus dava tempo e movimento ao universo,
disse Platão no Timeu, mas o criava ainda de acordo com o modelo
básico da eternidade, que incluía o ser, mas não o dever, onde não
haveria nem o “era” nem o “será”, mas apenas o é. (KUMAR, 1997,
p. 79)13

Platão entende o tempo que reflete para sempre uma eternidade que está
8 Idem, ibidem.
9 Idem, ibidem.
10 Idem, ibidem.
11 Dicionário Latim-Portuguez, Prosódico e Ortho graphico. Rio de Janeiro: Livraria Francisco
Alves, c.d. ROM, pp. 498/499.
12 Idem, p. 375.
13 KUMAR, Krisham. Da Sociedade Pós-Industrial à Pós-Moderna. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1997, p. 79.
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em si mesma fora do tempo e não muda nunca, sendo o homem mero acidente
nesse percurso do tempo e da história.
O Cristianismo vê o tempo humano como o tempo histórico, porque a
humanidade está acima de todas as demais ordens da criação, porque a história
humana tem princípio diferente da história natural: “Toda criação é criação de
Deus e está sujeita à sua vontade”14.
O Cristianismo, além de privilegiar a história humana, “privilegia a
dimensão futura dessa história, adotando uma visão escatológica da história:
toda a história é interpretada do ponto de vista de seu fim ou consumação final”15.
É dentro deste contexto que se situa a ideia de modernidade e sua
evolução na filosofia cristã da história.
Em São Paulo e, em especial, em Santo Agostinho, a Cidade Celestial
tinha a forma linear e seus interesses se concentravam nos padrões de mudanças
na Cidade Terrestre16.
Na Renascença, pela primeira vez, a história ocidental é dividida em três
eras: Antiga, Medieval e Moderna17. A Idade Antiga correspondia à fundação de
Constantinopla (século V) e sua queda (século XV). A Idade Média tornou-se
a “Idade das Trevas” e a Renascença (século XVIII) simboliza a recuperação da
Antiguidade Clássica e consegue distinguir a história secular da história sagrada
que leva à ambiguidade da ideia de progresso da Renascença, daí por que não
devemos procurar na Renascença as origens da modernidade. O secularismo
desse período e a concepção de ciclos dos modelos clássicos se voltam para o
passado, criando no indivíduo pouco interesse pelo futuro. O que contribuiu na
Renascença foi o próprio vigor e a vitalidade da vida, trazendo novos padrões
críticos e racionais como formas de autoridade intelectual18.
O nascimento da Modernidade ocorre no século XVII, surge com a
ideia moderna de modernidade, na chamada discussão “entre os antigos e os
modernos” e da qual os “modernos” sairiam vitoriosos.
As grandes invenções dos tempos modernos: a começar pela imprensa, de
importância para a divulgação do conhecimento e da informação, além da bússola,
da pólvora, entre outras invenções que seriam inimagináveis para os antigos.
14 Idem, ibidem.
15 Idem, ibidem.
16 Idem, ibidem, p. 86.
17 Idem, ibidem, p. 85.
18 Idem, ibidem, p. 86-87.
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O próprio Descartes, em sua obra “Discurso sobre o Método”, diz porque
abandonou os antigos. Os modernos são diferentes dos antigos porque a história
muda a natureza humana, assim como a própria vida social19; os modernos
vivem em um mundo novo e dependente de si mesmos pra descobrir a maneira
de pensar e agir20.
A Revolução Francesa se torna o principal veículo dessa nova consciência:
o objetivo do período moderno é a obtenção de liberdade sob a orientação da
razão21.
O progresso científico e tecnológico passa a ter uma relação com a
modernidade a tal ponto, que a modernidade passa a ser considerada um caso de
ideias: uma ideologia, um estilo cultural22.
A modernidade se liga ao industrialismo, dando ao Ocidente a vanguarda
e superioridade sobre os demais países.
Não podemos esquecer que a urbanização e a industrialização
caracterizam economia que associa a modernidade às formas de vida econômica
e o sistema do capitalismo, que se tem desencadeado num mundo em permanente
risco e renovação. Daí porque o “modernismo” representa uma crítica permanente
à “modernidade”.
As sociedades industriais sofreram, por outro lado, uma transformação
tão grande que passaram a merecer um novo nome.
O “fordismo”, o “pós-fordismo”, o “toyotismo” passaram a não explicar
de forma convincente, assim como as teorias marxistas, o novo paradigma do
pós-modernismo e da pós-modernidade.
As tecnologias passam a mostrar que o conhecimento é a chave de uma
nova era, era da pós-modernidade, na qual o conhecimento é a principal força de
produção e a computadorização da sociedade é a realidade subjacente que torna
possível a nossa tecnologia eletrônica na era da informação. É essa sociedade
pós-moderna que através da informação associa o tipicamente local e o global.
A tecnologia passa a favorecer a Sociedade da Informação como meio
de fortalecer o cidadão, mas não o cidadão isolado, o cidadão atomizado e sim,
o cidadão entrosado com a comunidade do conhecimento, em uma “realidade
19 Idem, ibidem, p. 90-96.
20 Idem, ibidem.
21 Idem, ibidem.
22 Idem, ibidem.
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virtual” do “ciberespaço”, na “super estrada da informação” de uma comunidade
local, regional e mundial de uma cidadania global, sem necessidade de um Estado
Mundial.
A universalização e a padronização na Sociedade da Informação só são
possíveis se houver a particularização e a diversidade. Cidades e regiões terão que
destacar suas peculiaridades e identidade histórica. Em suma, a pós-modernidade
tem como tendência a relativização de tudo, o que deve ser corrigido, principalmente,
em relação ao próprio homem: a relativização leva ao risco.
3 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
A ideia de uma sociedade de informação aparece na pós-modernidade,
onde o conhecimento e o acesso a ele se tornam importantes ferramentas do dia
a dia pra o cidadão e para a comunidade.
O computador e a internet vêm representando essa possibilidade na
informação.
Como ensina o Professor José de Oliveira Ascenção23, a base universal
para todos esses fenômenos daí advindos: programas de computador, circuitos
integrados, base de dados eletrônicos e utilização de obras por computador, é
sem dúvida a digitalização.
Mas a Sociedade da Informação opera esses meios de comunicação
pelas chamadas auto-estradas da informação24 que possibilitam as comunicações
entre computadores e que são caracterizadas por “grande capacidade, rapidez e
fidedignidade”25.
Esta comunicação fácil e intensa traz como consequência a possibilidade
de interatividade, incluindo as redes locais, regionais e mundiais, ampliando-se
numa “infra-estrutura global da informação”26.
E não só na interatividade de um para um, como no telefone27, mas de
todos para todos com interatividade.
23 ASCENSÃO. José de Oliveira. Direito da Internet e da Sociedade da Informação. Rio de
Janeiro: Forense, 2002, pp. 67-90.
24 Idem, ibidem.
25 Idem, ibidem.
26 Idem, ibidem.
27 Idem, ibidem.
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Com isso, estamos em direção à formação da Sociedade da Informação
com infra-estrutura nas telecomunicações, com suas vantagens e desvantagens.
A maior desvantagem seria a monopolização e a privatização da informação e do
saber.

A Sociedade da Informação é constituída em tecnologias
de informação e comunicação que envolvem a aquisição, o
armazenamento, o processamento e a distribuição da informação por
meios eletrônicos, como rádio, televisão, telefone e computadores,
entre outros. Essas tecnologias não transformam a sociedade por
si só, mas não utilizadas pelas pessoas em seus contextos sociais,
econômicos e políticos, criando uma nova estrutura social, que tem
reflexos na sociedade local e global, surgindo assim a Sociedade da
Informação28
Sociedade da informação é a sociedade que recorre predominantemente às tecnologias da informação comunicação para a
troca de informação em formato digital, suportando a interação
entre indivíduos e entre estes e instituições, recorrendo a práticas
e métodos em construção permanente (SIQUEIRA JÚNIOR, 2007,
p. 252)29

4 TELEMÁTICA E PROCESSO VIRTUAL
4.1 Telemática
A Lei Federal nº 11.419 de 19.12.2006 objetivando elevar a qualidade e
a celeridade da prestação jurisdicional, permite o uso do documento eletrônico
na formação e na transmissão de peças e atos processuais, adequando o trâmite
processual ao contexto atual, no qual as relações jurídicas acontecem em ritmo
cada vez mais acelerado, beneficiando-as com s inovações trazidas pelo uso
do documento eletrônico como prova, bem como pelo uso da tecnologia da
certificação digital na composição dos “autos digitais”.
De acordo com a Ministra Ellen Gracie Northfleet, Presidente do
Supremo Tribunal Federal, com o processo eletrônico, noções como tempo e
espaço nunca mais hão de ser as mesmas. “Vamos abandonar a era do átomo
28 GOUVEIA, Luis Manuel Borges. Sociedade da Informação: notas de contribuição para uma
definição operacional. 2004, p. 3. Disponível em <http://www.uftp.pt/˜Imgh>. Acesso em 23
mai 2007.
29 SIQUEIRA JÚNIOR, 2007, p. 252
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e ingressar no mundo do bit. Isso se traduzirá num prestação jurisdicional
mais rápida, eficiente e econômica, cujo principal beneficiado será o cidadão
destinatário da prestação jurisdicional”.
Em discurso proferido no Congresso Nacional, na abertura do ano
judiciário em 02.02.2007, a Ministra Ellen Gracie, também Presidente do
Conselho Nacional de Justiça, pondera sobre os avanços trazidos pela Lei nº
11.419/2006:
Pois bem, é chegada a hora de estender também à rotina judiciária
a utilização da tecnologia disponível e de fácil acesso. Ela nos
permitirá realizar muito melhor as tarefas meramente repetitivas e
burocráticas que até agora assoberbam nosso corpo funcional. Ela
proporcionará, sobretudo, uma velocidade de resposta à sociedade
antes impensável. NORTHFLEET, 2007, s/p)

Recentemente, corroborando as assertivas do discurso supracitado, a
Ministra Presidente do Conselho Nacional de Justiça expediu a Recomendação
nº 123 (publicada no Diário da Justiça, Seção 1, pagina 211, de 14.09.2007), a
qual “recomenda aos Tribunais Regionais Federais, aos Tribunais Regionais do
Trabalho, aos órgãos da Justiça Militar da União e dos Estados e aos Tribunais
de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios que regulamentem e
efetivem o uso de formas eletrônicas de assinatura” (grifamos).
Trata-se de sugestão atendida pelo Pleno do Tribunal Superior
do Trabalho, com a publicação, no Diário da Justiça de 18.09.2007, a qual
regulamenta a informatização do processo judicial no âmbito da Justiça do
Trabalho, disciplinando a tramitação do processo eletrônico, a comunicação de
atos e a transmissão informatizada de peças processuais.
A resolução deve ser publicada durante trinta dias no referido veículo e
entrar em vigor trinta dias após a última publicação.
Na medida em que a maioria dos atos de preparação sejam automatizados,
a regulamentação em comento, prevista no artigo 18 da Lei nº 11.419/2006,
atende aos preceitos contidos no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal,
o qual assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
A Instrução Normativa nº 30 determina que os Tribunais Regionais do
Trabalho disponibilizem, em suas dependências e nas Varas do trabalho, para
a distribuição de peças processuais, equipamentos de acesso à rede mundial de
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computadores (Internet) e de digitalização do processo aos usuários dos serviços
de peticionamento eletrônico que assim necessitem. Aos Tribunais Regionais do
Trabalho asseguram-se o prazo de um ano, a partir da publicação da Instrução
Normativa nº 30, para atender à determinação.
Consoante a regulamentação em tela, na forma eletrônica, o envio
de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral, devem ser
admitidos mediante o uso de assinatura eletrônica, disponível em duas formas:
a digital, baseada em certificado digital emitido no âmbito da ICPBrasil, com
uso de cartão e senha, ou a cadastrada no Tribunal Superior do Trabalho ou
nos Tribunais Regionais do Trabalho, com login e senha de acesso. Em ambas as
modalidades, o usuário deve se credenciar previamente perante o TST ou o TRT
de sua região, por meio de um formulário eletrônico, disponível no Portal da
Justiça do Trabalho (Portal – JT).
A prática dos atos processuais por meio eletrônico pela partes, por
advogados e peritos, na Justiça do Trabalho, há de ser feita por meio do chamado
“e-DOC – Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos
Eletrônicos”. O sistema é de uso facultativo e também se encontra disponível no
Portal – JT. O envio de petição pelo “e-DOC” dispensa a apresentação posterior
dos originais ou de fotocópias autenticadas, inclusive para a comprovação de
pressupostos de admissibilidade dos recursos.
Trata-se de importante passo em direção à completa “eletronificação”
do processo judicial, pois o futuro dos atos jurídicos caminha para a forma
eletrônica, impondo-se a evolução dos respectivos institutos jurídicos, os quais
devem ser constantemente aperfeiçoados e adaptados às mudanças sociais.
As legislações das principais economias do mundo já equiparam o
documento eletrônico ao escrito e assinado manualmente, conferindo-lhe a
mesma validade jurídica. O Brasil introduz essa garantia jurídica com o Código
Civil Brasileiro e com a Medida Provisória 2.200-2/2001, a qual institui a InfraEstrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil e transforma o Instituto
Nacional de Tecnologia da Informação – ITI em autarquia federal.
O Código Civil, no título relativo à prova, em seu artigo 212, inciso II e
no artigo 225, abriga a validade jurídica dos documentos mecânicos e eletrônicos.
O Código de Processo Civil, no capítulo sobre a forma dos atos processuais, em
seu artigo 154, parágrafo segundo, incluído pela Lei nº 11.419/2006, dispõe que
“os atos e termos do processo podem ser produzidos, transmitidos, armazenados
e assinados por meio eletrônico, na forma da lei”.
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A Justiça brasileira é pioneira na implantação do processo judicial
eletrônico, cujo grande benefício está no atributo da mensageria, isto é, a
possibilidade de envio e recebimento de petições à distância, bem como de
compulsar os autos sem o comparecimento físico ao balcão do cartório.
Note-se que a atividade jurisdicional é enormemente beneficiada com
o advento do documento eletrônico, apto a produzir, transmitir e acumular
extraordinária quantidade de atos processuais. Ao contemplar o processo civil,
penal e trabalhista, bem como os juizados especiais, a lei abrange todas as
jurisdições do Poder Judiciário. É certo que aqui, mais do que nas outras atividades
humanas, a questão da segurança no ambiente digital é de importância capital.
Enquanto nas atividades comerciais e civis a possibilidade de fraude eletrônica tem
seus prejuízos limitados aos interesses dos envolvidos, na atividade jurisdicional é,
dentre outras, a garantia constitucional ao devido processo legal que está em jogo.
De acordo com o parágrafo único do art. 154 do CPC incluído pela Lei
nº 11.280/2006 no âmbito da respectiva jurisdição, poderão disciplinar a prática
e a comunicação oficial dos atos processuais por meios eletrônicos, atendidos os
requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da
ICP-Brasil.
A edição da Medida Provisória 2.200-2/2001 significa um avanço de
grande relevância para o Direito, eis que assegura não apenas a autenticidade dos
documentos eletrônicos, mas também, segurança das relações no âmbito digital,
atribuindo-lhes valor probante. As dificuldades de segurança para a preservação
do conteúdo dos documentos eletrônicos são resolvidas pela tecnologia da
assinatura eletrônica com o uso do certificado digital.
A criptografia assimétrica é um método de cifragem que utiliza duas
chaves, uma privada e outra pública. A chave privada, a qual é de conhecimento
e responsabilidade exclusivos de seu titular, tem a função de codificar (encriptar)
a mensagem original, enquanto a chave pública descodifica-o (descriptar). Após,
a mensagem decifrada é comparada ao documento que foi enviado, garantindolhe segurança e integridade.
A assinatura digital associada a um certificado digital gerado dentro dos
parâmetros da SCP-Brasil, confere ao documento eletrônico a presunção jurídica
e técnica de autenticidade e integridade, caracterizando-o como prova legal,
circunstância esta que o juiz pode desconsiderar na valoração da prova.
O processo eletrônico forma-se com a produção de atos processuais,
registrados e autuados digitalmente na memória do computador do órgão
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jurisdicional. As intimações são realizadas por mensagem eletrônica ou
publicação em site oficial. As partes e o Ministério Público manifestam-se
por petições consubstanciadas em mensagens eletrônicas de preferência pela
Internet. Os atos do escrivão ou do chefe da secretaria, assim como os atos do
juiz, são registrados na forma digital. O computador do Poder Judiciário, com
infindáveis possibilidades de uso de aplicativos (softwares) deve ser instrumento
de gestão de diversos indicadores, como o cumprimento de prazos processuais, a
abertura de vista, a remessa pra conclusão, o tempo de tramitação dos processos,
a concentração de litigiosidade por matéria, partes ou regiões, a produtividade
do órgão jurisdicional, a manutenção ou a reversão dos julgados pela instância
superior etc.
A tecnologia de certificação digital assegura a identidade do emitente do
documento eletrônico. De acordo com o art. 1º, inciso III da Lei nº 11.419/2006
a assinatura eletrônica pode assumir a forma de assinatura digital ou cadastro de
usuário no Poder Judiciário. A segurança do sistema eletrônico de processamento
de ações judiciais está baseada na garantia de autenticidade e integridade dos atos
processuais. Aqui reside o seu ponto mais vulnerável. Por autenticidade, entendese que o documento foi produzido por quem o subscreveu. Isto é, o sistema deve
garantir que o autor dos atos processuais seja realmente quem os subscreva: o
advogado e o juiz da causa, por exemplo. Qualquer dúvida quanto a este ponto
pode viciar a prestação da tutela jurisdicional, o que é inadmissível.
Nesse ponto, é importante registrar um alerta para os órgãos do Poder
Judiciário, incumbidos de cadastrar usuários para o uso da assinatura eletrônica
como forma de identificação do signatário das petições. Não basta garantir a
autoria do documento eletrônico, mas também a sua integridade. A assinatura
eletrônica baseada em certificado digital garante que as informações constantes no
documento eletrônico sejam íntegras, inclusive o nome do autor nele registrado,
cuja identidade é garantida pelo uso do Certificado Digital.
Para que o sistema do Poder Judiciário, ao emitir o cadastro de
usuário, possa garantir também, além da autoria, a integridade (inalterabilidade
dos dados), é necessária a adoção de práticas semelhantes às das Autoridades
Certificadoras Digitais, ditadas pela ICP-Brasil.
Cabe indagar se o Poder Judiciário dispõe de recursos para tamanho
investimento a fim de atender no simples cadastramento de usuário aos requisitos
semelhantes aos da emissão de certificados digitais. Impõe-se, portanto, registrar
essa advertência para evitarem-se fraudes na prestação da tutela jurisdicional: o
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mero cadastro de usuário junto ao Poder Judiciário não assegura os atributos de
autenticidade e integridade da mensagem eletrônica.
Para que seja possível assegurar a presença de tais atributos, é necessário
o concurso da Certificação Digital, nos termos definidos pelo parágrafo único do
art. 154 do CPC. Isto porque o “ciberespaço” apresenta-se mais inseguro do que
o mundo tangível. Instrumentos de segurança são extremamente bem-vindos e
devem ser contemplados nas respectivas regulamentações, pois os crimes podem
ocorrer com extrema facilidade e rapidez.
Nesse contexto, insere-se o documento destinado a registrar e dar
perenidade às informações, para que possam servir de prova no futuro. No
mundo tangível, o documento desempenha o papel de dificultar as ações
fraudulentas, registrando com relativa segurança os dados. No “ciberespaço”
surge o documento eletrônico, destinado a oferecer as garantias de autenticidade
e integridade às informações nele consubstanciadas, permitindo alcançar um
grau de certeza semelhante ao do escrito em papel.
Exemplo da confiabilidade dos certificados digitais é a iniciativa do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que decidiu, em observância ao parágrafo
único do RT. 154 do CPC e ao art. 4º da Lei nº 11.419/2006, substituir a
publicação do Diário Oficial em papel pela sua disponibilização em meio digital,
todos os dias úteis via Internet, em versão assinada digitalmente pelas pessoas
autorizadas. Trata-se do Diário da Justiça Eletrônico – DJE/TJSP, “órgão oficial,
disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de
atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a ele subordinados, bem
como comunicações em geral”.
Todas as páginas do DJE/TJSP são assinadas digitalmente e contam
com certificado digital emitido nos termos da ICP-Brasil, em conformidade com
todas as exigências legais. O DJE/TJSP assume o caráter de publicação oficial
e deve substituir, a partir do dia 1º de outubro de 2007, qualquer outro meio e
publicação oficial, para quaisquer efeitos legais. Com exceção dos casos que, por
lei, exijam intimação ou vista pessoal, os prazos processuais hão de ter início no
primeiro dia útil que se seguir ao considerado como sendo a data da publicação.
Da mesma forma, a Resolução nº 341, de 16 de abril de 2007 instituiu o
Diário da Justiça Eletrônico do Supremo Tribunal Federal como instrumento de
comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais daquela Corte, a
ser veiculado gratuitamente na Internet, no endereço www.stf.gov.br, a partir de
1º de janeiro de 2008.
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A evolução que presenciamos é irreversível e reflete-se, sobretudo, no
mundo jurídico, uma vez que o Direito é um fenômeno histórico, derivado de
relações econômicas, políticas e sociais, bem como de descobertas tecnológicas.
As inovações promovidas pelo avanço da assinatura eletrônica,
assegurada pela certificação digital, com garantia de autenticidade, integridade e
validade jurídica dos documentos eletrônicos, aliadas aos benefícios do processo
judicial eletrônico representam mais um etapa na longa evolução da ciência
jurídica, adequando a realidade das atividades jurisdicionais às tecnológicas
disponíveis.
4.2 Processo virtual
A Lei nº 11.419/2006, ao disciplinar a informatização do processo virtual,
normatiza: o “uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, da
comunicação de atos e na transmissão de peças processuais que será admitido
nos termos desta Lei”, aplicável indistintamente aos processos civil, penal e
trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição.
A Resolução nº 344, do Supremo Tribunal Federal, de 31 de maio de
2007, instituiu o processo eletrônico no âmbito do Tribunal e regulamenta o
meio eletrônico de tramitação de processo judiciais, além da comunicação de
atos e transmissão de peças processuais na Suprema Corte Brasileira.
A Resolução nº 344 estabelece que para a utilização do processamento
eletrônico o usuário deverá ser cadastrado previamente para acessar o programa
disponibilizado no STF. Com o e-STF os atos e peças processuais serão
protocolizados eletronicamente, via Internet, e o programa necessário a este
protocola estará disponível nas dependências do STF, bem como nos órgãos
judiciais de origem, garantindo-se a autenticidade das peças processuais por
sistema de segurança eletrônico.
A Lei nº 11.419/06 teve origem no Projeto de Lei nº 5828/01. O próprio
Projeto de Lei, após cinco anos, recebeu substancial modificação, porque
ocorreram vários progressos na área da informática, aprovado no Senado em
17/12/05. O projeto incorporou novas técnicas jurídico-processuais: Diário da
Justiça on line e procedimentos de citação e intimação via eletrônica, trazidos
da experiência em curso do Judiciário. O substitutivo inova quando passa a
prever, como tipo de certificação eletrônica, o método de certificação digital
por meio de “Autoridade Certificadora” credenciado. No Judiciário de São Paulo
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a Autoridade Certificadora é o SERASA. No projeto original a identificação
eletrônica era feita no cadastro de usuário do Poder Judiciário. Retornou à
Câmara dos Deputados onde recebeu modificação na linguagem técnica, tendo
a votação do Projeto ocorrido no dia 31/11/06, recebendo a sanção presidencial
em 19/12/0. A lei permite a expansão e uniformização dos atos processuais, como
o armazenamento de peças, a coleta de depoimentos e a comunicação dos atos
processuais, recebimento e envio de petições.
5 HISTÓRICO E A LEI N. 11.419/2006
A Lei nº 9800 de 26/05/1999 de alcance limitado, admitiu apenas
a utilização de sistemas de transmissão de dados para a prática de atos
processuais. É a primeira lei a admitir o uso das tecnologias da informação para
o desenvolvimento de sistemas de comunicação de atos processuais, envio e
recebimento de petições.
A Lei 9800/99 admitiu o uso de informação, com desenvolvimento para
sistemas de comunicação de atos processuais. É o primeiro documento legislativo
com o objetivo de transformar a natureza física (do papel em processo virtual,
abrindo as possibilidades para a implantação do processo virtual).
O extinto Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo foi o
primeiro a editar Portaria, em outubro de 1999, na gestão do Presidente Pedro
Gagliardi, regulamentando o procedimento dos atos processuais da Lei 9800/99.
Mas, esta Lei permitiu apenas o trânsito de petições em meio eletrônico,
condicionando a impressão em papel e anexadas ao processo físico. A Lei não
dispensa as partes da entrega dos originais, até cinco dias da data do término do
prazo.
Trouxe a grande novidade da transmissão por meio eletrônico das
petições.
Outra lei de importância para o sistema do processo virtual é a Lei nº
10.259, de 12 de julho de 2001, criando os Juizados Especiais Federais, introduzindo
os sistemas de organização de serviços de comunicação eletrônica de atos
processuais, os programas de informática necessários à instrução eletrônica das
causas, além de permitir que as reuniões de Juízes da Turma de Uniformização de
Jurisprudência, quando domiciliados em cidades diferentes, devem ser feita por
via eletrônica. O setor de informática do Tribunal elimina por completo o uso do
papel e dispensa deslocação dos Advogados para o Fórum. A Vara Informatizada
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da Freguesia do Ó, em São Paulo, é totalmente informatizada, dispensando o
uso do papel, em definitivo, inexistindo prateleira para processos. O Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo deu passo à frente no mês de julho de 2007,
disponibilizando a área de informática na atividade jurisdicional, treinando Juízes
e Funcionários na Certificação Digital e no procedimento virtual. A SERASA
faz parte de certificação digital para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Outros
Estados, como Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, avançaram no espaço
da informatização das atividades jurisdicionais e na implantação do processo
virtual, como pioneiros, como São Paulo, da nova tecnologia.
O que alavancou e acelerou a virtualização do processo foi o sucesso
alcançado na Justiça Eleitoral com a implantação das urnas eletrônicas e
simplificação dos processos e dos procedimentos, imprimindo rapidez à
tramitação e decisão.
A Lei nº 10.358, de 27 de dezembro de 2001, suprindo a Lei nº 10.259/01 e
na tentativa de superar a questão da autenticidade, ofereceu garantia na validação
de identidade e autenticação dos documentos, inserindo um parágrafo único no
art. 154 do CPC (“atendidos os requisitos de segurança e autenticidade, poderão
os tribunais disciplinar, no âmbito de sua jurisdição, a prática de atos processuais
e sua comunicação às partes, mediante utilização de meios eletrônicos”). Esta
tentativa de solução foi vetada pelo Presidente da República. O veto era feito com
a justificativa de que os próprios Tribunais pudessem desenvolver no âmbito das
suas competências um sistema próprio de certificação eletrônica, em prejuízo
de uma uniformidade de padrões técnicos, porque já havia sido implantado o
sistema de chaves públicas (MP 2200 e ICP-Brasil) cuja finalidade era garantir
a validade jurídica por meio da certificação digital de documentos e transações
produzidas pela via eletrônica.
Nesse processo de evolução, outras leis foram sendo editadas (Lei
nº 11.280 de 16 de fevereiro de 2006 que reintroduziu o parágrafo único do
artigo 154 do CPC, “Os tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, poderão
disciplinar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meios
eletrônicos, tendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade
jurídica e interoperabilidade da infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira –
ICP-Brasil”.
A Lei nº 11.341/2006 modificou o artigo 541 do CPC admitiu no recurso
especial e recurso extraordinário a prova de divergência através de julgados
disponíveis na mídia eletrônica, inclusive Internet.
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A Lei nº 11.341/2006 alterou dispositivos do CPC no processo de
execução de título extrajudicial, com a criação da penhora on line e do leilão on
line.
Esta evolução completa a fase final do processo virtual na lei nº 11.419/2006
que cria em definitivo as bases para a informatização do processo, tratando da
comunicação eletrônica dos atos processuais, disciplinando o procedimento para
as comunicações do judiciário com as partes, com a comunicação pelo Diário
Oficial on line ou, diretamente, com o interessado e as comunicações diversas
entre seus órgãos, eletronicamente: precatórias, carta de ordem e até mesmo
rogatórias; comunicação entre o Poder Judiciário e os demais poderes.
Na aplicação da lei vão surgindo inúmeras questões: a intimação
eletrônica para dar ciência a alguém dos atos e termos do processo (artigo 20,
da Lei nº 11.419/2006, que poderá ser feita pelo Diário Oficial on line, ou Diário
Eletrônico ou no sistema de auto-intimação ou auto-comunicação.
A comunicação por meio de Diário Eletrônico, criado pelo Tribunal de
Justiça, substitui qualquer outro meio de publicação ou forma de intimação, para
todo e qualquer efeito (artigo 4º) e a data de publicação é aquela considerada no
primeiro dia útil seguinte ao de disponibilização na rede. O site do Diário Oficial
na forma eletrônica, bem como seu conteúdo deverão ser assinados digitalmente,
com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na
forma de lei específica (Medida Provisória nº 2.200).
As intimações (artigos 2º, 3º e 5º) de natureza pessoal (auto-intimação)
ser feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma
do artigo 2º, dispensando-se publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
É modalidade que pressupõe adesão das partes e seus advogados, exigindo-se
cadastramento em área específica do Tribunal, evitando-se o envio por email,
com a mesma segurança que caracteriza o sistema virtual.
Em que instante se considera intimada a parte ou seu advogado?
O artigo 5º considera o momento da consulta e o prazo começa a correr
do primeiro dia útil após a consulta que corresponde à intimação (artigo 184, do
CPC), disciplinado aquele os outros casos, quando a consulta for em um sábado,
portanto, o prazo só começaria a fluir na segunda-feira que é o primeiro dia útil.
Mas, a lei (artigo 5º, §3º) trata, ainda, de hipótese presumida ou ficta, por não ser
possível a parte se dar por intimada quando quiser. O prazo começa a correr após
o 11º dia da inserção da informação no portal do Tribunal, aplicando-se, no caso,
a norma do parágrafo único do artigo 240, do CPC.
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E a intimação da Fazenda Pública? Aplica-se ao §6º, do artigo 5º, por
ser a comunicação diretamente feita ao interessado, mediante cesso exclusivo
em área específica do site do Tribunal, o que também pressupõe para a Fazenda
Pública a adesão voluntária.
A citação eletrônica tem como padrão único o sistema da autocomunicação, diferentemente do que ocorre na intimação eletrônica, não
havendo previsão de que a citação possa ser feita pelo Diário Oficial eletrônico,
mas será admitida por edital, na forma eletrônica quando não mais existir o
Diário Oficial na forma de papel escrito. A citação eletrônica pressupõe o acesso
aos autos em sua inteireza.
É possível o cumprimento de atos processuais: carta de ordem, carta
precatória e carta rogatória? É situação prevista no artigo 7º porque podem
ser expedidas eletronicamente, situação em que a assinatura do juiz deverá ser
eletrônica, na forma da lei (artigo 202, §3º, do CPC).
E a assinatura do Juiz requisitante nas cartas judiciais, como fica? O
artigo 2º prevê a assinatura eletrônica que é o meio escolhido pelo legislador
para a transmissão eletrônica que é o meio escolhido pelo legislador para a
transmissão eletrônica de documentos e arquivos digitais integrantes de um
processo judicial eletrônico. A assinatura digital é baseada em certificado digital
emitido por Autoridade Certificadora (MP nº 2.200) credenciada.
Prevê a lei a comunicação eletrônica do Poder Judiciário com os demais
poderes e órgãos da administração direta e indireta do Estado (artigo 7º).
Por último, para evitar prejuízo a qualquer das partes do processo o Juiz
poderá prever a possibilidade de poder realizar a intimação ou mandar refazê-la
por qualquer outro meio eletrônico ou convencional (artigo 5º, §5º).
CONCLUSÃO
O tempo da jurisdição é diferente no processo convencional e no
processo virtual. Qual será o tempo da jurisdição na pós-modernidade? Qual
será o tempo do processo virtual na Sociedade da Informação?
O processo virtual é fruto da pós-modernidade, evolução natural
da modernidade do processo convencional. Mas, os tempos de duração são
diferentes, para um sistema e outro.
O inciso LXXVII, do artigo 5º, da CF estabelece como tempo de
duração do processo a razoabilidade da celeridade (a todos, no âmbito judicial e
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administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação).
Qual o tempo razoável para a celeridade de um e outro sistema?
A implantação gradual da lei estabelecerá razoabilidade da celeridade do
tempo para o processo virtual e o desenvolvimento da Sociedade da Informação, cada
vez mais presente no Brasil, facilitará a implantação dos meios para a viabilização de
um novo sistema que demandará mais tempo do que se espera ou imagina.
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COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
ESTADUAIS DA FAZENDA PÚBLICA
Bárbara Vieira Nunes1
RESUMO: O presente trabalho trata a respeito dos Juizados Especiais Estaduais
da Fazenda Pública, os quais foram recentemente introduzidos no Brasil através
da Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009. Referida lei estabeleceu um prazo
de até dois anos, contados da sua vigência, para que os Tribunais de Justiça os
instalem. Esses juizados julgam ações que sejam de interesse dos Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, incluindo-se também as suas autarquias,
fundações e empresas públicas a eles vinculadas, os quais figuram sempre como
réus do processo. Foram implantados para processar, conciliar e julgar causas
cíveis de menor complexidade e de valor até sessenta salários mínimos, sendo
esses dois requisitos cumulativos. Com isso, há demandas que mesmo sendo
de pequeno valor estão excluídas da competência desses juizados por serem
de maior complexidade. A competência dos referidos juizados traz algumas
peculiaridades, como, por exemplo, o fato dela ser absoluta, apesar de ser fixada
em razão do valor da causa; merecendo, assim, uma análise mais detalhada.
Palavras-Chave: Fazenda Pública. Juizados Especiais Estaduais. Competência.
ABSTRACT: The present work is about the State´s Small Clains Courts, which
were recently introduced in Brazil by Law nº 12.153 of december 22, 2009. The
law established a period up to two years from its publication to establish all the
Court Houses. These courts were made to judge only claims that are of interest to
States, Federal District and Municipalities Territories, also including its agencies,
foundations and public companies related to them, which always appear as
defendants. They were made to process, reconcile and adjudicate civil suits of
lesser complexity and value up to sixty minimum wages. With this, there are
demands that even being of small value are excluded from the jurisdiction because
they are more complex. The jurisdiction of these courts has some peculiarities, as
for example, the fact that it is absolute, despite being set according to the value of
the claim, and for thar reason deserves a more detailed analysis.
Keywords: Public Treasury. Special Courts State. Competence.
1 Advogada, graduada em Direito pela UNIFOR. Especialista em Processo Civil e Gestão do
Processo pela ESMEC
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INTRODUÇÃO
O presente estudo faz uma análise da recente criação do Juizado Especial
da Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios que compõem a Federação Brasileira,
apresentando, em especial, o tema da sua competência.
Inicialmente, faz-se uma exposição da sua instituição no microssistema
dos juizados estaduais através da Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009,
destacando, também, a importância da criação dos juizados especiais no
Brasil para a facilitação do acesso à justiça através da concentração de causas
de menor complexidade nos juizados, onde há um procedimento simplificado,
ocasionando, assim, uma maior celeridade processual e uma diminuição do
volume dos processos da Justiça Comum.
Em seguida, passa-se a análise da sua competência em razão do valor
da causa, prevista no artigo 2º da citada lei, a qual prevê um limite máximo de
sessenta salários mínimos para as causas ajuizadas perante esses juizados da
Fazenda Pública. Demonstra-se que esse limite deve ser observado também
nas ações com obrigações vincendas e vencidas, bem como na hipótese de
haver litisconsórcio ativo. Em ambos os casos, a soma total das obrigações e das
postulações não poderá ultrapassar os sessenta salários mínimos.
Apesar do critério fixador da competência ser o valor da causa, exigese também que elas sejam de menor complexidade, sendo esses dois requisitos
cumulativos. Com isso, há demandas que mesmo sendo de pequeno valor estão
excluídas da competência desses juizados por serem de maior complexidade,
conforme pode ser observado no artigo 2º, §1º da Lei 12.153/2009, o qual traz
expressamente hipóteses de exclusão.
Posteriormente, faz-se um estudo da competência absoluta dos
Juizados Especiais Estaduais da Fazenda Pública, prevista no artigo 2º, §4º da Lei
12.153/2009, diferenciando-se, assim, da facultatividade existente nos juizados
cíveis, onde as partes podem optar, livremente, entre a Justiça Comum e os
Juizados Especiais Cíveis Estaduais.
Por fim, analisam-se as partes legítimas para figurarem nas ações
propostas perante esses juizados, destacando-se que são competentes apenas para
as causas em que os Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os Municípios e
as autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas figurarem como
réus.
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1 INSTITUIÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS DA FAZENDA
PÚBLICA
O surgimento dos Juizados no ordenamento jurídico brasileiro deu-se
em virtude de uma crise jurisdicional ocasionada pela lentidão dos provimentos
judiciais e da falta de infraestrutura para atender ao enorme volume de processos,
pois havia excesso de demanda e escassez de magistrados e serventuários. Com a
criação dos Juizados Especiais, busca-se melhorar o serviço jurisdicional do país
com a concentração de causas de menor complexidade nos juizados, nos quais
há um procedimento simplificado, ocasionando assim, uma maior celeridade
processual e uma diminuição do volume dos processos.
Com base no artigo 98, I e artigo 24, X, ambos da Constituição Federal,
a Lei 12.153 determinou a criação dos Juizados Especiais Estaduais da Fazenda
Pública. A vigência da citada lei foi programada para seis meses após a sua
publicação, entrando em vigor, portanto, no dia 23 de junho de 2010.
A referida lei estabeleceu, em seu artigo 22, um prazo de até dois anos,
contados da sua vigência, para que os Tribunais de Justiça instalem os Juizados
Especiais da Fazenda Pública, podendo haver o aproveitamento da estrutura das
já existentes Varas da Fazenda Pública.
Assim, o sistema dos Juizados Especiais dos Estados e do Distrito Federal
passou a ser constituído pelos Juizados Especiais Cíveis, Juizados Especiais
Criminais e Juizados Especiais da Fazenda Pública, cabendo aos Estados instituir
os Juizados Especiais Estaduais da Fazenda Pública e à União instituir os Juizados
da Fazenda Pública do Distrito Federal e dos Territórios.
Referidos Juizados da Fazenda Pública são disciplinados especificamente
pela citada Lei nº 12.153/2009, sendo a eles aplicadas subsidiariamente as
disposições do Código de Processo Civil (Lei 5868/73), da Lei dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais (Lei nº 9.099/95) e da Lei dos Juizados Especiais
Federais (Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001), naquilo em que não forem
incompatíveis, conforme previsão do artigo 27 da Lei 12.153/2009.
Evidencia-se, portanto, a importância da criação desses juizados pela
necessidade de dar uma maior celeridade e de diminuir os custos e as dificuldades
técnicas do processo na Justiça Comum, visto que a burocracia provoca o
afastamento de litígios da tutela jurisdicional, pois diante da morosidade reinante,
as pessoas ficam desencorajadas de procurar a justiça. A esse fenômeno, dá-se o
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nome de litigiosidade contida, o qual acaba por ferir o princípio fundamental do
acesso à justiça previsto no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal.
Com isso, mostra-se de extremo valor o surgimento dos Juizados
da Fazenda Pública, fundados nos princípios da economia processual, da
irrecorribilidade de decisões interlocutórias, da simplicidade, da oralidade,
da informalidade e da celeridade, contribuindo, assim, para a efetividade e a
facilitação do acesso à justiça.
2 COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA
Os Juizados Especiais Estaduais da Fazenda Pública foram implantados
para processar, conciliar e julgar causas cíveis de até sessenta salários mínimos
de interesse dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, incluindo-se
também as suas autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. A
sua competência, portanto, é fixada em razão do valor da causa, encontrando-se
prevista no artigo 2º da Lei 12.153/2009, in verbis:
Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.

Em se tratando de demandas que contenham obrigações vincendas, os
Juizados da Fazenda Pública serão competentes para julgá-las apenas se a soma
de doze parcelas vincendas, e de eventuais vencidas, não ultrapassar o limite de
sessenta salários mínimos, conforme previsto no artigo 2º, §2º da Lei 12.153/2009.
No caso de haver litisconsórcio ativo, a soma dos valores das postulações
de cada litisconsorte deverá atender ao limite de sessenta salários mínimos. Logo,
o valor máximo da causa deve corresponder ao total postulado, e não ao valor
individual equivalente a cada autor.
Vale ressaltar que, não é apenas o valor da causa que determina quais
as demandas que serão processadas nesses juizados, tendo em vista que eles
são competentes para as causas de pequeno valor que também sejam de menor
complexidade, sendo esses requisitos cumulativos. Sobre o tema, leciona
Leonardo José Carneiro da Cunha (2010, p. 723):
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Se a resolução do litígio depende de prova técnica de intensa
investigação, a competência deve ser da Justiça Comum Estadual,
e não do Juizado da Fazenda pública, mesmo que a causa ostente
pequeno valor. É importante observar ser aplicável aos juizados da
Fazenda Pública o disposto na lei 9.099/95, cujas regras estabelecem
ser simplificada a produção probatória, não se admitindo a prova
pericial da forma como está regulada no CPC; o que cabe, apenas,
no âmbito dos juizados, é a inquirição de técnicos ou especialistas
na própria audiência, ou uma inspeção sumária a ser realizada pelo
juiz ou por pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente
o que for verificado.

O enunciado 54, do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE),
explica o critério utilizado para que uma causa seja considerada de menor
complexidade: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é
aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
Dessa forma, se a demanda estiver dentro do limite estabelecido de
sessenta salários mínimos, mas for complexa, ou seja, se houver prova técnica
complicada ou demorada a ser feita, não poderá ser nele processada, devendo ser
ajuizada na Justiça Comum.
2.1 Demandas de pequeno valor excluídas da competência dos Juizados
Especiais Estaduais da Fazenda Pública
Existem demandas que, em virtude de serem consideradas de maior
complexidade, estarão excluídas da esfera de competência dos Juizados da Fazenda
Pública, mesmo se atenderem ao limite fixado de sessenta salários mínimos, ou
seja, mesmo se forem de pequeno valor. O artigo 2º, §1º da Lei 12.153/2009 traz
um rol de causas excluídas da competência desses juizados, in verbis:
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos
e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
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III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de
demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares
aplicadas a militares.

Com relação às ações de mandado de segurança, previstas no artigo 2º,
§1º, II, da citada lei, serão excluídas da competência dos Juizados da Fazenda
Pública aquelas impetradas contra autoridades em geral e as que tenham como
objeto o controle da competência do órgão, não estando excluídas as que forem
contra atos e decisões dos próprios juizados.
Assim, no caso de mandado de segurança impetrado contra decisões
desses juizados, a Turma Recursal é a competente para processar e julgar a ação, e
não o Tribunal de Justiça. Esse entendimento predominante encontra-se expresso
no enunciado 62, do Fórum Nacional dos Juizados Especiais - FONAJE: "Cabe
exclusivamente às Turmas Recursais conhecer e julgar o mandado de segurança
e o habeas corpus impetrados em face de atos judiciais oriundos dos Juizados
Especiais".
Esse é o posicionamento, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça,
o qual editou a súmula 376 para regular o tema: “Compete à turma recursal
processar e julgar o mandado de segurança contra ato de Juizado Especial”.
Referido entendimento, também pode ser observado no conflito de competência
de número 40.199, que teve como relator o Ministro Barros Monteiro:
COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO
CONTRA ATO DE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL DO JUIZADO
ESPECIAL.
– Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar conflito de
competência entre Tribunal de Alçada e Turma Recursal do Juizado
Especial (art. 105, I, “d”, da Constituição Federal).
– “A competência para processar e julgar o mandado de segurança,
aí compreendido o poder de declarar a inadmissibilidade, é da
Turma Recursal, e não do Tribunal de Justiça ou, onde houver, do
Tribunal de Alçada.” (CC n. 38.190-MG).
Conflito conhecido, declarado competente o suscitado. (STJ, Corte
Especial, CC 40.199, Rel. p/ o ac. Min. Barros Monteiro, j. em
06.10.2004, DJU de 23.05.2005, p. 119). (Grifo nosso).

Já em relação ao mandado de segurança que tem por objeto questão
referente à competência dos juizados, o entendimento do Superior Tribunal de
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Justiça é no sentido de que o Tribunal de Justiça é o competente para julgá-lo,
conforme pode ser observado no seguinte julgado da Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, referente ao RMS 17.524, que teve como relator o Ministro
Nancy Andrighi:
Processo civil. Recurso em Mandado de Segurança. Mandamus
impetrado, perante Tribunal de Justiça, visando promover
controle de competência de decisão proferida por Juizado Especial
Cível. Possibilidade. Ausência de confronto com a jurisprudência
consolidada do STJ, que veda apenas a impetração de mandado de
segurança para o controle do mérito das decisões proferidas pelos
Juizados Especiais.
- Não se admite, consoante remansosa jurisprudência do STJ,
o controle, pela justiça comum, sobre o mérito das decisões
proferidas pelos juizados especiais. Exceção é feita apenas em
relação ao controle de constitucionalidade dessas decisões, passível
de ser promovido mediante a interposição de recurso extraordinário.
- A autonomia dos juizados especiais, todavia, não pode prevalecer
para a decisão acerca de sua própria competência para conhecer
das causas que lhe são submetidas. É necessário estabelecer um
mecanismo de controle da competência dos Juizados, sob pena de
lhes conferir um poder desproporcional: o de decidir, em caráter
definitivo, inclusive as causas para as quais são absolutamente
incompetentes, nos termos da lei civil.
- Não está previsto, de maneira expressa, na Lei nº 9.099/95, um
mecanismo de controle da competência das decisões proferidas
pelos Juizados Especiais. É, portanto, necessário estabelecer esse
mecanismo por construção jurisprudencial.
- Embora haja outras formas de promover referido controle, a forma
mais adequada é a do mandado de segurança, por dois motivos: em
primeiro lugar, porque haveria dificuldade de utilização, em alguns
casos, da Reclamação ou da Querela Nullitatis; em segundo lugar,
porque o mandado de segurança tem historicamente sido utilizado
nas hipóteses em que não existe, no ordenamento jurídico, outra
forma de reparar lesão ou prevenir ameaça de lesão a direito.
- O entendimento de que é cabível a impetração de mandado de
segurança nas hipóteses de controle sobre a competência dos
juizados especiais não altera o entendimento anterior deste Tribunal,
que veda a utilização do writ para o controle do mérito das decisões
desses juizados.
Recurso conhecido e provido. (STJ, Corte Especial, RMS 17.524, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. em 02.08.2006, DJU de 11.09.2006, p. 211).
(Grifo nosso).
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Quanto à proibição de julgamento das ações expropriatórias pelos
juizados especiais, não estão abrangidas pela norma as desapropriações indiretas,
as quais ocorrem quando o Poder Público simula uma forma de intervenção
restritiva na propriedade (tombamento, servidão ou requisição), mas, na verdade,
está praticando forma supressiva da propriedade sem, no entanto, efetivar o
procedimento próprio da desapropriação. Assim, somente as autênticas ações de
desapropriação estão fora da competência dos referidos juizados.
Dessa forma, são consideradas de maior complexidade sendo, portanto,
excluídas da competência dos Juizados da Fazenda Pública, as demandas
previstas no referido artigo 2º, §1º da Lei 12.153/2009, ressalvadas as exceções
acima expostas.
3 COMPETÊNCIA ABSOLUTA
Os Juizados Especiais Estaduais Cíveis possuem competência relativa,
pois a parte pode, livremente, optar em entrar com a ação no Juizado ou na
Justiça Comum. Já com relação aos Juizados Federais e aos da Fazenda Pública, a
competência é absoluta. Assim, não existe a possibilidade das partes escolherem
entre esses Juizados Especiais da Fazenda Pública e a Justiça Comum, sob pena
de incompetência absoluta.
Dessa forma, as ações propostas em face de Estados, Distrito Federal,
Territórios, Municípios ou autarquias, fundações e empresas públicas a eles
vinculadas, de até sessenta salários mínimos e de menor complexidade, serão da
competência absoluta do Juizado Especial Estadual da Fazenda Pública, salvo as
hipóteses expressamente excluídas de sua competência, previstas no artigo 2º,
§1º da Lei 12.153/2009.
É nesse sentido a disposição do artigo 2º, §4º da Lei 12.1533/2009: “No
foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência
é absoluta”. Assim, por ser absoluta, ela é imodificável e improrrogável, ou seja,
não pode ser alterada por conexão ou continência, devendo eventual alegação
de incompetência ser feita por meio de preliminar em contestação e não através
de exceção de incompetência, conforme previsão do artigo 301, II do Código de
Processo Civil.
Outra importante consequência da competência ser absoluta é o fato da
sua incompetência poder ser declarada de ofício pelo juiz ou alegada em qualquer
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tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção, segundo disposição
expressa do artigo 113 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, comenta o
professor Cândido Rangel Dinamarco (2010, on line):
Ser absoluta a competência significa ser insuscetível de modificação.
Como é da natureza das normas cogentes, as que ditam
competências absolutas são insuscetíveis de alterações, ressalvas
ou parciais derrogações por vontade das partes. Essa ausência de
dispositividade associa-se intimamente às razões de ordem pública
que motivaram sua edição. (...) Tal é a síntese do modo como o
sistema jurídico trata a competência absoluta. O direito positivo
desenha precisamente esse perfil, ao estabelecer que ela "deve ser
declarada de oficio e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de
jurisdição, independentemente de exceção" (CPC, art. 113).

Cumpre mencionar que, a Lei 12.153/2009 prevê no seu artigo 23 que os
Tribunais de Justiça poderão implantar os Juizados Especiais com competência
temporariamente menor do que a originariamente prevista no seu citado artigo
2º, tendo em vista a necessidade da organização dos serviços judiciários e
administrativos.
Essa limitação, porém, só poderá existir até cinco anos depois da entrada
em vigor da lei. Nesse período, as ações que em virtude dessa limitação forem
propostas fora do juizado, não poderão migrar posteriormente para ele quando
for ampliada a sua competência, conforme previsão dos artigos 23 e 24 da Lei
12.153/2009.
Logo, a competência absoluta só se aplica às demandas ajuizadas depois
da criação do Juizado Especial Estadual da Fazenda Pública, sendo vedada a
transferência para ele de ações ajuizadas anteriormente perante a Justiça Comum,
conforme previsto no artigo 24 da Lei 12.153/2009: “Não serão remetidas aos
Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua,
instalação, assim como as ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto
no art. 23”.
Dessa forma, apesar da competência ser absoluta, as ações propostas
fora do juizado, tanto em virtude da limitação temporária de sua competência
quanto no caso de ações anteriores à sua criação, não podem ser a ele remetidas,
prevalecendo a regra da perpetuatio jurisdictionis, prevista no artigo 87 do Código
de Processo Civil, o qual dispõe que:
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Determina-se a competência no momento em que a ação é proposta.
São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito
ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão
judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da
hierarquia.

Vale registrar ainda, que no caso de existirem ações conexas, sendo
uma de competência da Justiça Comum e outra do Juizado Estadual da Fazenda
Pública, os processos não poderão ser reunidos, tendo em vista que a competência
absoluta é imodificável. Nesse caso, se houver prejudicialidade de uma demanda
em relação à outra, deverá ocorrer a suspensão do processo.
4 PARTES LEGÍTIMAS
São legitimados ativos para proporem ações perante o Juizado Especial
da Fazenda Pública as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito
de pessoas jurídicas, as microempresas, as empresas de pequeno porte, as pessoas
jurídicas qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público e
as sociedades de crédito ao microempreendedor, conforme previsto no artigo 5º
da Lei 12.153/2009 e no artigo 8º da Lei 9.099/95, in verbis:
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas
de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006;
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os
Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas
a eles vinculadas.
Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o
incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas
públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.
§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado
Especial:
I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de
pessoas jurídicas;
II - as microempresas, assim definidas pela Lei no 9.841, de 5 de
outubro de 1999;
III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de
23 de março de 1999;
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IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do
art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.

De acordo com o artigo 5º, II da Lei 12.153/2009, referidos juizados
são competentes apenas para as causas em que os Estados, o Distrito Federal, os
Territórios, os Municípios e as autarquias, fundações e empresas públicas a eles
vinculadas figurarem como réus.
Assim, os Juizados da Fazenda Pública serão incompetentes para
processar e julgar as causas em que tais entes sejam autores, assistentes, opoentes
ou intervenientes. Do mesmo modo, não se admite qualquer demanda proposta
pelo Ministério Público, tendo em vista que os juizados não julgam causas de
litigantes habituais, mas apenas de litigantes eventuais.
Cumpre registrar que, o referido juizado não tem competência para
julgar causas em face de sociedade de economia mista. Assim, as ações de
pequeno valor e de menor complexidade demandadas contra essas sociedades
devem ser propostas nos Juizados Especiais Cíveis.
Quanto aos prazos diferenciados da Fazenda Pública previstos no artigo
188 do Código de Processo Civil, eles não serão aproveitados nesses juizados,
tendo em vista a celeridade que deverá ter o processo. Assim, serão aplicados os
prazos simples, conforme previsto no artigo 7º da Lei 12.153/2009:
Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato
processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a
interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de
conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias.

Sobre a intervenção de terceiros, aplica-se o art. 10 da Lei nº 9.099/1995:
“Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de
assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio”. Logo, também não se admite no Juizado
da Fazenda Pública qualquer figura interventiva, visto que elas representam um
aumento na complexidade procedimental da demanda, o que é incompatível
com o rito simples e célere dos juizados. Dessa forma, apenas o litisconsórcio
se apresenta possível, podendo ser ativo, passivo ou misto. Sobre o tema, explica
Alexandre Freitas Câmara (2005, p. 71):
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Todas as espécies de litisconsórcio podem se manifestar nos
processos que tramitam nos Juizados Especiais Cíveis. O art. 10, in
fine, da Lei nº 9.099/95 afirma expressamente ser admissível nesse
microssistema processual o litisconsórcio, sem distinção quanto
à espécie. Pode, assim, haver litisconsórcio ativo (entre pessoas
naturais capazes, microempresas ou empresas de pequeno porte,
apenas), passivo ou misto. O litisconsórcio pode ser necessário ou
facultativo, unitário ou simples, originário ou ulterior.

Por fim, em relação ao litisconsórcio passivo, este poderá ser formado
entre entes estaduais, entre um ente estadual e um municipal ou entre um ente
público e um de direito privado. Porém, no caso do litisconsórcio passivo ser
formado entre um ente estadual ou municipal e um federal, o competente para
julgar a causa será o Juizado Federal, e não o Juizado Estadual da Fazenda Pública.
CONCLUSÃO
A presente pesquisa trata a respeito dos Juizados Especiais Estaduais da
Fazenda Pública, instituídos pela Lei n° 12.153/2009, que passaram a fazer parte
do sistema dos Juizados Especiais Estaduais e do Distrito Federal, o qual passou
a ser constituído pelos Juizados Especiais Cíveis, Juizados Especiais Criminais e
Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Abordou-se que referidos juizados são competentes para processar,
conciliar e julgar causas de até sessenta salários mínimos e que sejam também
de menor complexidade, demonstrando-se os critérios utilizados para se aferir a
complexidade da causa e também as particularidades de soma de valores para a
unificação e obediência do teto de sessenta salários.
Salientou-se na pesquisa a importância da criação dos Juizados
Especiais como mecanismo de facilitação do acesso à justiça e efetivação da
prestação jurisdicional. Assim, com a criação dos Juizados Especiais, busca-se
melhorar o serviço jurisdicional do país com a concentração de causas de menor
complexidade nos juizados, os quais são norteados pelos princípios da economia
processual, da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, da simplicidade, da
oralidade, da informalidade e da celeridade.
A abordagem principal refere-se à competência dos Juizados Estaduais
da Fazenda Pública, analisando-se as suas peculiaridades e demonstrando-se que
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ela é absoluta, apesar de ser estabelecida em razão do valor da causa. Portanto,
preenchidos os requisitos, não se pode escolher, devendo-se entrar com a ação
no Juizado da Fazenda Pública, diferentemente do que ocorre com os Juizados
Especiais Estaduais Cíveis, os quais adotam um regime de livre escolha entre
os juizados e a Justiça Comum. Assim, acredita-se ter alcançado os objetivos
propostos no início deste trabalho.
Vale ressaltar ainda, que a implantação dos juizados no Brasil tem sido
feita aos poucos, iniciando-se com a Lei nº 9.099/95 e seguindo-se com as Leis
10.259/2001 e 12.153/2009, tendo todas elas o objetivo constitucional de regular
a prestação jurisdicional, facilitando e simplificando o tratamento das causas de
pequeno valor e menor complexidade, seja no âmbito das Justiças Estaduais, seja
da Justiça Federal.
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UMA ANÁLISE ACERCA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA COMO FUNDAMENTO DA
MANUTENÇÃO INTERNACIONAL
DOS DIREITOS HUMANOS
Beatriz Helena Peixoto Brandão1
RESUMO: O presente trabalho consiste em uma breve análise do processo de
internacionalização dos Direitos Humanos, cuja moderna afirmação remete-se
indiscutivelmente ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana. A partir de
uma abordagem historicista, a Dignidade, como princípio, encontra seu caráter
internacional definitivo no período compreendido pelo fim da Segunda Guerra
Mundial com a criação das Nações Unidas, em 1945 - organização magna da
comunidade internacional - consolidada com a posterior Declaração Universal
dos Direitos do Homem, de 1948. Infiltrada nas constituições de países mundo
afora, a Dignidade assume-se não só como referencial de preservação de
direitos fundamentais positivados, mas como um paradigma de manutenção
internacional dos Direitos Humanos.
Palavras-chave: Dignidade da Pessoa Humana. Direitos Humanos. Manutenção
Internacional.
ABSTRACT: This work consists of a brief analysis of the internationalization
of Human Rights, whose modern assertion indisputably refers to the principle
of Human Dignity. From a historicist approach, the Dignity principle finds its
international appeal in the final period of World War II with the creation of the
United Nations in 1945 - magna organization of the international community - later
consolidated with the Universal Declaration of Human Rights (1948). Infiltrated in
the constitutions of countries around the world, the Dignity assumes itself not only
as a preservation reference of positivized fundamental rights, but as a paradigm of
international maintenance of Human Rights.
Keywords: Human Dignity, Human Rights, International Maintenance.

1 Advogada. Bacharel em Direito pela UFC.
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INTRODUÇÃO
Propor uma análise sobre a afirmação dos Direitos Humanos é encargo
que tende a transportar à mentalidade de outrora com olhos de hoje. Importa
remeter o início desse trabalho ao aviso de Heller (1968, p. 118):
Para compreender melhor as relações políticas do passado, não há,
em última análise, outro recurso senão medi-los com os conceitos
do pensar atual. [...] Por este meio, se se quiser evitar ter imagens
totalmente falsas do passado, deve usar-se o mesmo com a máxima
cautela e na compreensão de que os nossos conceitos políticos são
inadequados, em princípio, para um passado bastante remoto.

O que o autor propõe na passagem é a necessidade de, ao se verificar as
realidades do passado, saber apontar seu espaço por via de uma interpretação
hodierna, bem como reconhecer o dever de perceber e de julgar o próprio tempo.
É imperativo lembrar-se, nesse ínterim, de que o estabelecimento teórico dos
Direitos Humanos contou, ao longo dos tempos, com a contribuição de vertentes
diversas do pensamento, seja pela via teológica, pelo estrito caminho filosófico
ou por aquela senda sociológica. Dessa forma, Piovesan (2007, p. 107) alvitra a
noção de que
Sempre se mostrou intensa a polêmica sobre o fundamento e
a natureza dos Direitos Humanos – se são direitos naturais e
inatos, direitos positivos, direitos históricos ou, ainda, direitos que
derivam de determinado sistema moral. Esse questionamento ainda
permanece intenso no pensamento contemporâneo.

Miranda (2000), lembrando o ensinamento de Bobbio, remete à ideia
de que a investigação acerca dos Direitos Humanos não deveria propor uma
busca desmedida por uma fundamentação absoluta do que venha a se constituir
como Direitos Humanos. A procura pela afirmação de um fundamento absoluto
não só seria ilusória como, algumas vezes, seria pretexto para defender posições
reacionárias. O problema não se deveria limitar em achar um só fundamento aos
Direitos Humanos – e este de caráter absoluto - mas encontrar vários.
A demanda de um conceito para os Direitos Humanos remete a diferentes
óticas que, importante firmar, não se buscam anular. Dessa feita, Piovesan (2007ª,
pp. 107-108), mais uma vez, traz uma lição:
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[...] os direitos humanos nascem quando devem e podem nascer.
Como realça Norberto Bobbio, os direitos humanos não nascem
todos de uma vez, nem de uma vez por todas. Para Hannah
Arendt, os direitos humanos não são um dado, mas um construído,
uma invenção humana, em constante processo de construção
e reconstrução. Refletem um construído axiológico, a partir de
um espaço simbólico de luta e ação social. No dizer de Joaquín
Herrera Flores, os direitos humanos compõem uma racionalidade
de resistência, na medida em que traduzem processos que abrem
e consolidam espaços de luta pela dignidade humana. Invocam,
nesse sentido, uma plataforma emancipatória voltada à proteção da
dignidade humana. Para Carlos Santiago Nino, os direitos humanos
são uma construção consciente vocacionada a assegurar a dignidade
humana e a evitar sofrimentos, em face da persistente brutalidade
humana. Considerando a historicidade dos direitos, destaca-se a
chamada concepção contemporânea de direitos humanos, que veio
a ser introduzida pela Declaração Universal de 1948 e reiterada pela
Declaração de Direitos Humanos de Viena de 1993.

Tomando como inspiração a proposta da referida autora, revela-se,
de pronto, que a missão de admitir uma interpretação historicista dos Direitos
Humanos mediante a necessidade de se reconhecer o princípio da dignidade da
pessoa humana é sugestão deste estudo, contudo sem assim pretender inutilmente
encerrar a discussão sobre o fundamento desses direitos, ciente de que esta
fundamentação ainda compreende - e compreenderá por muitos anos - um dos
maiores desafios do pensamento científico jurídico. Ademais, propõe-se analisar
o reconhecimento desse princípio de dignidade no processo de estabilização da
manutenção internacional dos Direitos Humanos.
1 O PROCESSO HISTÓRICO DE AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS
HUMANOS
Celebrar o princípio da dignidade da pessoa humana, portanto, conduz
ao reconhecimento de uma nobreza intrínseca a todos os aspectos do que quer
que venha a constituir natureza humana – natureza esta que busca se encontrar
na política, na cultura e/ou na espiritualidade. Completando esse pensamento,
atenta-se para o que leciona Miranda (2000, p. 190):
A dimensão pessoal postula o valor da pessoa humana e exige o
respeito incondicional de sua dignidade. Dignidade da pessoa
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a considerar em si e por si, que o mesmo é dizer a respeitar para
além e independentemente dos contextos integrantes e das
situações sociais em que ela concretamente se insira. Assim, se o
homem é sempre membro de uma comunidade, de um grupo, de
uma classe, o que ele é em dignidade de valor não se reduz a esses
modos de existência comunitária ou social. Será por isso inválido,
e inadmissível, o sacrifício desse seu valor e dignidade pessoal a
benefício simplesmente da comunidade, do grupo, da classe [...].

Apontar os Direitos Humanos diante da noção do princípio da dignidade
da pessoa humana, destarte, conduz à ideia de que a dignidade é pressuposto da
própria gênese e unidade desses direitos. A consideração da pessoa humana de
per se como um ser dotado de respeitabilidade permite a extensão desse respeito
ao reconhecimento dos inesgotáveis atestados de insatisfação da humanidade.
Esses Direitos Humanos surgiriam como decorrências de necessidades humanas
advindas de variantes diversas da realidade histórica - como efeitos que
estabeleceram a manutenção da dignidade como fundamento prático. Nesse
mesmo sentido, em razão do pensamento de Hannah Arendt, Lafer (1991)
propõe o valor atribuído à dignidade da pessoa humana como fundamento de
todos os direitos humanos.
Os Direitos Humanos, assim, situados perante a dignidade da pessoa
humana, consolidam-se como direitos decorrentes não da mera evidência da
natureza do homem, como tenderiam a conceber os partidários do Direito Natural
– remetendo-se em muitas ocasiões a propostas tautológicas- mas da constatação,
ao longo da história, de determinadas circunstâncias que comprometeram a
dignidade do homem. Assim sendo, tais situações poderiam ser “caracterizadas
por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de
modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas” (BOBBIO,
2004, p. 05).
Referido autor pondera um conceito para Direitos Humanos apto a
renovar-se ante a inesgotável necessidade humana de afirmar sua dignidade - sua
respeitabilidade. Dessa feita, o direito à liberdade religiosa nasceria como efeito
das guerras de religião; o direito à igualdade material como consequência da
constatação de que a igualdade formal viola a identidade; o direito à liberdade
política, bem como às liberdades sociais como efeitos do
[...] nascimento, crescimento e amadurecimento do movimento dos
trabalhadores assalariados, dos camponeses com ou nehuma terra,
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dos pobres que exigem dos poderes públicos não só o reconhecimento
da liberdade pessoal e das liberdades negativas, mas também da
proteção do trabalho contra o desemprego (BOBBIO, 2004 , p. 05).

A afirmação dos Direitos Humanos por via das declarações de direitos
não pode ser visto como diligência finda, uma vez diante da possibilidade
permanente de se reconhecer outros direitos. Como estatutos, os Direitos
Humanos, dando corpo aos denominados Direitos Fundamentais, propõe-se
como ressalvas e restrições ao poder político ou às imposições deste; expressos em
declarações, dispositivos legais e mecanismos privados e públicos, são destinados
a fazer respeitar e concretizar as condições de vida que possibilitariam a todo o ser
humano manter e desenvolver sua vida, visando a resguardar essa qualidade de
dignidade, permitindo a satisfação das suas necessidades materiais e espirituais.
Frise-se, nesse ínterim, que a proposta atual do princípio da dignidade da pessoa
humana como fundamento dos Direitos Humanos é também um reflexo da
exaltação deste princípio nas cartas magnas de várias realidades políticas. Há de
se afirmar que, mesmo não constando explicitamente nas ordens constitucionais
referências a este princípio, “nem por tal razão não há de se preponderar o
respeito e a primazia da referida dignidade no atual momento histórico que nos
enquadramos” (FURTADO, 2005, p 111).
A admissão do princípio da dignidade da pessoa humana como
garantidor de sentido aos ordenamentos é de ampla consideração nas diversas
ordens constitucionais. Quando assegura caráter absoluto ao princípio da
dignidade da pessoa humana, reforçada a ideia anterior, o constituinte alemão
de 1959 fixa no título I – Dos Direitos Fundamentais – artigo primeiro, exorta o
dever de proteção do princípio da dignidade do homem naquele ordenamento:
(1) A dignidade do homem é intangível. Respeitá-la e protegê-la é
obrigação de todo o poder público.
(2) O povo alemão reconhece, portanto, os direitos invioláveis do
homem como fundamentos de qualquer comunidade humana, da
paz e da justiça do mundo.

A Constituição da República Portuguesa de 1976, usando da mesma
inteligência, define seu Estado como “uma República soberana, baseada na
dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção
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de uma sociedade livre, justa e solidária”. Conforma, em decorrência desse
princípio, no âmbito de suas relações internacionais, respeito pelos Direitos
Humanos, como dispõe o item 1, do seu Artigo 7º:
Portugal rege-se nas relações internacionais pelos princípios da
independência nacional, do respeito dos direitos do homem,
dos direitos dos povos, da igualdade entre os Estados, da solução
pacífica dos conflitos internacionais, da não ingerência nos assuntos
internos dos outros Estados e da cooperação com todos os outros
povos para a emancipação e o progresso da humanidade.

A Constituição Espanhola de 1978, por sua vez, estabelece que são
fundamentos de ordem política e paz social a dignidade da pessoa, os direitos
invioláveis que lhe são inerentes, o livre desenvolvimento de sua personalidade,
o respeito à lei e ao direito dos outros. O seu Artigo 10 privilegia:
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y
a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la
paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades
que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Recentemente, a Constituição da República Bolivariana de Venezuela,
no âmbito de seus princípios fundamentais, também informa o respeito pela
dignidade da pessoa humana como fim desse Estado:
Artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el
desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio
democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad
justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar
del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y
deberes consagrados en esta Constitución.

Ressalte-se que, também se vê referência à expressão dignidade humana
nas constituições do Peru, da Bulgária, da Irlanda, da Índia, em suas primeiras
linhas, bem como no corpo das constituições da Colômbia, do Cabo Verde, da
Grécia e da China (FURTADO, 2005). Em consonância com o teor dessas Cartas,
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a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 adota o princípio da
dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de
Direito:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituise em Estado democrático de direito e tem como fundamentos:
[...]
III - a dignidade da pessoa humana
(grifo nosso)

Como consequência da definição deste princípio fundamental, a posição
do Brasil nas suas relações internacionais é a de se compadecer ante a necessidade
de proteger e garantir os Direitos Humanos:
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações
internacionais pelos seguintes princípios:
[...]
II - prevalência dos direitos humanos; (grifo nosso)

Ressalte-se a noção de que a Constituição Brasileira de 1988 formaliza,
com a adoção do princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento,
bem como com a fixação da prevalência dos direitos humanos como princípio
maior a reger o Brasil no cenário internacional, a abertura da realidade jurídica
brasileira ao sistema internacional de proteção dos Direitos Humanos, buscando
interpretar a campo dos Direitos Humanos como um tema global.
Essa reflexão condensa a ideia de que o princípio da dignidade da
pessoa humana, no atual estágio de afirmação dos Direitos Humanos, ao
encontrar respaldo nas constituições, atinge, finalmente, um auge normativo.
Importante é ressaltar que o reconhecimento dos Direitos Humanos pelas ordens
constitucionais foi impulsionado pela internacionalização destes. A proposta de
uma prática de internacionalização dos Direitos Humanos encontra suas origens
práticas no início do século XIX e seu ápice com a derrocada da 2ª Guerra
Mundial. A partir de então, a internacionalização dos Direitos Humanos emana
como exigência inevitável dentro dos ordenamentos, bem como ante a proteção
no plano internacional.
Há de se falar ainda, que, a despeito de qualquer investigação conceitual
sobre o que implica a expressão Direitos Humanos, urge conformar uma proposta
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de universalidade como característica inerente a eles. Quando se parte para a
necessidade de garantir um fundamento aos Direitos Humanos, procura-se,
dessa forma, conformar um fundamento de alcance universal, cuja substância
queda habilitada para se interpor a toda a gente, a toda sociedade ou Estado. Há
de se reiterar aqui o entendimento de que a afirmação dos Direitos Humanos
sempre veio a coincidir com um processo histórico de afirmação de um valor: o
da dignidade da pessoa humana. Saliente-se que, apesar de Reale (2003) propor
o princípio da dignidade da pessoa humana como uma invariante axiológica
primordial, Sarlet (2008) induz ao pensamento de que o conteúdo dessa
dignidade, por sua vez, a despeito de seu real caráter de valor-fonte considerado
universal e irrenunciável, como parte de uma afirmação histórico-cultural, não
poderá ser conceituada de maneira fixista.
Cientes dessa advertência, os portadores da doutrina da internacionalização dos Direitos Humanos encontram apoio no reconhecimento dessa
universalidade com suporte na acepção do princípio da dignidade da pessoa
humana. Este princípio conforma a síntese de todos esses direitos, um nexo que
sugeriria a formulação de um caráter de interdependência entre eles - é o dado que
garante coesão à efetivação e à proteção dos Direitos Humanos em todas as suas
dimensões. A dignidade da pessoa humana, portanto, no ensinamento de Sarlet
(2008), é qualidade inerente à condição humana, concerne à respeitabilidade desta,
como já aduzido. Não é criada, tampouco concedida, por ordenamentos jurídicos
e dessa maneira conforma seu caráter inviolável. Não é, de modo algum, postura
de “[...] uma concessão do poder estatal, mas, ao reverso, estampa a ratificação de
um conjunto de direitos intangíveis e inalienáveis, anteriores mesmo ao próprio
Estado” (FURTADO, 2005, p. 10). É essencial e irrenunciável, restando ao Estado
o dever de observá-la pelas instâncias do reconhecimento, respeito, promoção
e proteção. Antecipa-se, portanto, uma preocupação genuína, arrimada nesta
relação entre Estado e Direitos Humanos, da qual se extraem duas exigências: a
primeira, que diz respeito à efetivação desses direitos pelo Estado; e a segunda,
que relaciona a observância de um controle do poder estatal como condição de
proteção dos Direitos Humanos. Ressalte-se, aqui, tratar-se de controlar o poder,
não de enfraquecê-lo. Lembra-nos dessa lição Paupério (1997), ao se referir à
máxima de Bossuet, para quem “o que quereis fraco para vos oprimir, [...] tornarse-á impotente para vos proteger” (p.157).
O Estado de Direito, dessa forma, nasce como uma instituição
legitimada pela conformação de um ordenamento positivo que deve ter como
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base a promoção desses Direitos Humanos. Só há legitimidade naquele Estado
de Direito cujos propósitos coincidem com a necessidade de garantir, mais
uma vez, o reconhecimento, o respeito, a promoção e a proteção dos Direitos
Humanos. É importante opor a ressalva de que, a despeito de todas as variantes
políticas ou culturais, o cerne da atividade do Estado ou de qualquer outro tipo
de organização social deve buscar sempre a garantia da satisfação desse princípio
da dignidade da pessoa humana. É aquilo para o que Herkenhoff (1994, p. 52),
em sua Gênese dos Direitos Humanos, já alertava:
Não devem ser desprezados outros sistemas, que não o da limitação
do poder pela lei, para a proteção da Pessoa Humana. Com a
colocação que acabamos de fazer não pretendemos negar que o
balizamento do poder do Estado pela lei seja uma conquista. É, sem
dúvida, uma importante conquista da cultura, um relevantíssimo
progresso do Direito. Na nossa perspectiva de análise, cremos que
avançarão as sociedades políticas que adotarem o sistema de freio do
poder pela lei. No entanto, a despeito desse posicionamento, creio
que não cabe menosprezar culturas que não conheceram (ou não
conhecem) a técnica da limitação do poder pela lei, mas possuíram
(ou possuem) outros instrumentos e parâmetros valiosos na defesa
e proteção da pessoa humana.

A procura incessante pela legitimidade do Estado, portanto, tende
a conferir relevância à investigação desse poder, perseguindo uma razão que
justifique sua existência. Essa razão-fundamento, portanto, repousa exatamente
na obrigação de se fazer incorporar as exigências advindas daquilo que o conforma
materialmente: determinada parcela da humanidade. Quedar-se-ía impraticável
reconhecer o status de Estado de Direito àquele Estado cujo ordenamento jurídico
não privilegia aludido princípio. Nino (1989, p. 286), nesse mesmo sentido,
postula que o abandono desse princípio da dignidade em prol de um determinismo
normativo leva à conformação de uma organização social irreconhecível:
Por lo tanto, el abandono de este principio tan elemental en nuestra
concepción del hombre y de su vida en sociedad, en favor de la
postulación del determinismo normativo, nos conduciría, si fuera
llevado coherentemente hasta sus últimas consecuencias, hacia el
abismo de una existencia humana y de una organización social
irreconocibles como tal.
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Mais uma vez atentando para o ensinamento de Sarlet (2001, p. 35),
verifica-se a necessidade de proteção da dignidade da pessoa humana pela ordem
jurídica:
onde não houver respeito pela vida e pela integridade física e moral
do ser humano, onde as condições mínimas para uma existência
digna não forem asseguradas, onde não houver uma limitação
do poder, enfim, onde a liberdade e a autonomia, a igualdade
(em direitos e dignidade) e os direitos fundamentais não forem
reconhecidos e assegurados, não haverá espaço para a dignidade da
pessoa humana e esta (a pessoa), por sua vez, poderá não passar de
mero objeto de arbítrio e injustiças.

O respeito pela dignidade humana lança-se, ademais, como condição
para uma ideia jurídica dos Direitos Humanos, buscando a existência de um
sistema de direito com um poder de coação apto a efetivá-los. Nesse sistema,
leciona Perelman (1996, pp. 400-401):
o respeito pelos direitos humanos imporá, a um só tempo, a cada
ser humano – tanto no que concerne a si próprio quanto no que
concerne aos outros homens – e ao poder incumbido de proteger tais
direitos a obrigação de respeitar a dignidade da pessoa. Com efeito,
corre-se o risco, se não se impuser esse respeito ao próprio poder, de
este, a pretexto de proteger os direitos humanos, tornar-se tirânico
e arbitrário. Para evitar esse arbítrio, é, portanto, indispensável
limitar os poderes de toda autoridade incumbida de proteger o
respeito pela dignidade das pessoas, o que supõe um Estado de
direito e a independência do poder judiciário. Uma doutrina dos
direitos humanos que ultrapasse o estádio moral ou religioso é, pois,
correlativa de um Estado de direito.

Assim, o medo do arbítrio encontra fundamento na consideração de
uma fungibilidade do que se assenta como conteúdo dos Direitos Humanos,
direitos estes postos à mercê da proteção normativa. Essa fungibilidade torna
esses direitos tão frágeis e tão substituíveis quanto qualquer outro direito, dando
margem à conversão do discurso dos Direitos Humanos à opressão e à distorção
do Estado de Direito – é a preocupação de Bittar (2008). Sobre este mesmo ponto,
Cunha (2001, p. 172) expõe o seguinte argumento:
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A maior prova da imperiosidade hodierna dos Direitos Humanos
é a conversão hipócrita de todas as ditaduras do mundo ao seu
discurso, à sua vã invocação. Mas, apesar de assistirmos a tão
grotesco coro de falsos defensores dos direitos, a verdade é que,
embora com conversões mais ou menos sinceras aqui e ali pelo
mundo, eles continuam a ser um paradigma ocidental. Tal como
aliás, sucedeu antes com o paradigma de Constituição, criação
tipicamente e especificamente ocidental, também banalizado pela
difusão imitativa e pro domo.

Tomada como parâmetro para a afirmação desses Direitos Humanos, a
dignidade da pessoa humana, no entanto, visa exatamente a garantir uma leitura
disposta a banir o arbítrio.
2 A INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
2.1 Precedentes
A internacionalização dos Direitos Humanos, destacada anteriormente,
é reflexo da necessidade de tornar universal o dever de protegê-los. Em célebre
frase, Bobbio (2004) prescreve que, não obstante a importância do debate a
respeito do fundamento dos Direitos Humanos, “[...] o problema grave de nosso
tempo, com relação aos Direitos do Homem, não era mais o de fundamentálos, e sim o de protegê-los” (p. 25). É nesse mesmo grau de preocupação que
Montesquieu, lembrado em Comparato (2008, p. 40), observa um imprescindível
dever de solidariedade:
Se eu soubesse de algo que fosse útil a mim, mas prejudicial à minha
família, eu o rejeitaria de meu espírito. Se eu soubesse de algo útil
à minha família, mas não à minha pátria, procuraria esquecê-lo. Se
soubesse de algo útil à minha pátria, mas prejudicial à Europa, ou
então útil à Europa, mas prejudicial ao Gênero Humano, consideraria
isto como um crime.

O argumento de Montesquieu remanesce atemporal e convida a idealizar
uma ordem internacional que, imbuída de um grau de consciência superior ao
que se verificou na tradição das relações internacionais, sabe reconhecer em
todo e qualquer caso a indisponibilidade do gênero humano. A maior lição
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extraída desse pensamento é a de que a liberdade de atuação de um Estado, de
uma sociedade ou de uma organização de qualquer classe, a despeito de todo
interesse particular, possa encontrar limites na dignidade humana, recebendo
o dever de apontar qualquer movimento contrário aos Direitos Humanos como
um movimento censurável, ilegítimo, criminoso. Em virtude da possibilidade
de prevalência de interesses contrários à manutenção dos Direitos do Homem,
mesmo com a urgência da manutenção destes, consoante Júnior e Barbosa
(2005), no plano mundial o momento é de constante revalorização do Direito e
de, contraditoriamente, um grande desprestígio da Política. É tendência de boa
parte da doutrina do Direito e das Relações Internacionais ver a dinâmica da
internacionalização dos Direitos do Homem de modo completamente cético, a
despeito de representar indiscutível avanço nessa seara.
A despeito da denúncia dos autores, atualmente se observa que a tomada
dos Direitos Humanos como preocupação internacional, processo que encontra
origens no século XIX, não figura como um fenômeno menor no âmbito do
direito e das relações entre os Estados, mas como prioridade na ordem do dia das
mais respeitadas assembleias internacionais. Mister é salientar que o alcance do
conceito tradicional de soberania, “causa formal do Estado” (PAUPÉRIO, 1997,
p.07), teve de passar por uma redefinição para que os Direitos Humanos pudessem
concorrer legitimamente ao patamar da proteção internacional (PIOVESAN,
2007). Em razão desse fato, ciente de que os Direitos Humanos surgem como
questão central no seio da comunidade internacional, é imprescindível anotar
os precedentes históricos dessa internacionalização e da conseqüente proposta
contemporânea de sua proteção global.
Lafer (2006) reserva o discurso de que os primeiros momentos dos
Direitos Humanos no plano internacional não coincidem com aqueles que
prosperaram no plano interno. Não se puseram como expressão, revela o autor,
de um cuidado com a inserção do destino da humanidade em um patamar
de contenção global, em caráter universal. A história do reconhecimento
internacional dos Direitos do Homem, isto é, da internacionalização dos Direitos
do Homem, portanto, encontra precedentes no Direito Humanitário, na Liga
das Nações e na Organização Internacional do Trabalho. O advento destes
precedentes registra, na palavra de Piovesan (2007), “o fim de uma época em que
o Direito Internacional era, salvo raras exceções, confinado a regular relações
entre os Estados, no âmbito estritamente governamental” (p. 113).
O Direito Humanitário pode ser conceituado consoante o Comitê
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Internacional da Cruz Vermelha - CICV, transcrita na literatura de Borges (2006,
p. 16), como:
as regras internacionais, de origem convencional ou costumeira,
que são especificadamente destinadas a regulamentar os problemas
humanitários decorrentes diretamente dos conflitos armados,
internacionais ou não-internacionais, e que restringem, por razões
humanitárias, os direitos das partes no conflito de empregar os
métodos e meios de guerra de sua escolha ou que protegem as
pessoas e bens afetados, ou que podem ser afetados pelo conflito.

A própria instituição da Cruz Vermelha, ressalte-se, no século XIX,
demarcou o início do Direito Internacional Humanitário. O Direito Humanitário
“constitui o componente de direitos humanos da lei da guerra” (PIOVESAN, 2007,
p. 109). É o jus in bello, moto da Convenção de Genebra, de 1864, direito nascido
da necessidade de proporcionar a proteção e a assistência às vítimas militares
e civis das guerras. Ainda que o seu campo de atuação se restrinja à hipótese
de conflito armado, esse Direito Humanitário, dessa forma, implicou uma
imposição de limites à liberdade e autonomia dos Estados no plano internacional.
Aproximando-se da proteção internacional dos Direitos do Homem, aplicase naquelas situações de enorme fragilidade, na instância da guerra, quando a
preocupação com o confronto com um poder exterior se avulta em detrimento
da defesa da dignidade do homem.
Desde o primitivo Direito Humanitário, remontando à Convenção de
Genebra (1864), formalizou-se, com o passar dos anos o Direito Internacional
Humanitário. Surgido como ramo do Direito Internacional Público, inspirado
nas razões humanitárias aqui já despendidas, encontra origem nas Convenções
de Haia, na Convenção de Genebra (1949) e nos seus Protocolos Adicionais, de
1977, bem como no Direito de Nova York.
Já no século XX, após a Primeira Guerra Mundial, nasceu a Liga das
Nações, também denominada Sociedade das Nações. A Liga fora idealizada em
janeiro de 1919 em uma reunião das potências que se sagraram vencedoras desta
guerra para negociar um acordo de paz, em Versalhes. Nessa reunião, levantouse a necessidade de se criar um grêmio internacional, um organismo associativo
que congregasse como escopo o desejo das nações de assegurar a paz. Afirmando
a urgência de se promover uma responsabilidade internacional de cooperação
em prol da manutenção da paz e da segurança internacionais, mais uma vez se
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propõe agitar, mesmo que no plano teórico, o conceito tradicional de soberania.
Pregava o preâmbulo do Pacto da Liga das Nações:
Considerando que, para desenvolver a cooperação entre as Nações
e para lhes garantir a paz e a segurança, importa: aceitar certas
obrigações de não recorrer à guerra; manter claramente relações
internacionais fundadas sobre a justiça e a honra; observar
rigorosamente as prescrições do Direito Internacional, reconhecidas
e ora em diante com regra de conduta efectiva dos Governos; fazer
reinar a justiça e respeitar escrupulosamente todas as obrigações dos
Tratados nas relações mútuas dos povos organizados; adoptam o
presente Pacto que institui a Sociedade das Nações (p.1).

Dessa forma, esta Convenção, ensina Lafer (2006, p. 20):
[...] teve como fonte material a tentativa de dar, através da
experiência e das técnicas do direito constitucional, uma estabilidade
à organização da comunidade internacional – uma estabilidade
percebida como indispensável à luz do desastre humano que foi a
escala da destrutividade da Primeira Grande Guerra. Este esforço
trouxe no seu bojo uma maior abertura à temática dos Direitos
Humanos no plano internacional.

Hão de se revelar, nesse ínterim, os limites que condenaram a efetivação
da Liga das Nações. Por mais revolucionária que pudesse parecer a idéia de se
criar uma associação internacional que sugerisse uma postura de concessão por
parte de seus Estados-membros, na prática, a origem da aludida organização fora
conduzida nos moldes da noção da soberania clássica, traduzida, por exemplo,
pelo critério de unanimidade exigida para as suas deliberações. Ressalte-se que,
conquanto a organização não se tivesse uma preocupação em definir os Direitos
do Homem, estes, coletivamente, começaram a ter sua relevância resgatada e
passaram a ser protegidos, embora sem maior amplitude, ao arrepio do Poder
Estatal exclusivo (FRANCHINI-NETTO, 1979).
O período imediato após a Primeira Guerra proporcionou também
a criação da Organização Internacional do Trabalho - OIT, que, ao lado do
Direito Humanitário e da Liga das Nações, conformou a tríade primordial
da internacionalização dos Direitos Humanos. Destarte, a OIT, organização
internacional especializada, detinha o objetivo principal de padronizar e de
harmonizar em nível adequado das condições de trabalho mediante a negociação
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e celebração de convenções internacionais. Conforma, como fontes materiais,
a inquietação operária e a urgência de garantir às questões trabalhistas status
de pauta relevante nesse plano, promovendo a discussão das condições de
trabalho no mundo, bem como rediscutindo as questões acerca da concorrência
internacional em matéria de comércio. Essa consciência da necessidade de
cooperação internacional para a promoção do bem-estar social consolidou a
OIT como um dos maiores antecedentes da internacionalização dos Direitos
Humanos.
Em síntese, a proposta desses institutos – que assim se fizeram
indispensáveis como bases para a internacionalização dos Direitos Humanos
- não era mais a de considerar uma realidade de concessão entre os Estados,
mas a de firmar “o alcance de obrigações internacionais a serem garantidas ou
implementadas coletivamente que, por sua natureza, transcendiam os interesses
exclusivos dos Estados” (PIOVESAN, 2007, p.113). Essa constatação de obrigações
transcendentais sobrepostas aos interesses particulares dos Estados é nada mais
do que a afirmação de que existia uma convenção moral, ainda que tácita, de que
certos direitos, essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana, deveriam ter
prevalência na ordem internacional. Era o início para o fenômeno moderno de
passagem do homem de status sujeito de direito interno ao estatuto de sujeito de
Direito Internacional. Nesse mesmo sentido, Leal (2008, p. 42) relaciona a ideia
de que:
[...] no meio de todas essas transformações começam a surgir
controvérsias sobre a situação específica do indivíduo no cenário
internacional, especificamente no que se refere a sua condição de
sujeito de direito internacional. Dentro dessa discussão, a simples
existência do Direito Internacional dos Direitos Humanos surge
para fortalecer a tese da existência de direitos internacionais
imediatamente dirigidos ao ser humano, transformando-o em sujeito
de diretos, assim como os Estados e as organizações internacionais.

2.2 O significado histórico da Segunda Guerra Mundial para a internacionalização dos Direitos Humanos
A noção de solidariedade das nações invocada já nos fins do século
XIX tinha a missão de garantir, no século seguinte, a apreciação global da noção
da dignidade inerente ao estabelecimento dos Direitos Humanos. As premissas
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da internacionalização propriamente dita dos Direitos Humanos, todavia,
encontraram amparo material não na observação do ideal de solidariedade após
o fim da Primeira Guerra Mundial, porém em uma esfera de absurda negação
prática desses direitos diante da série de fatos que tomaram espaço no cenário
internacional na primeira metade do século XX. A preocupação de orquestrar
uma proposta de paz e de segurança para as nações, legado de uma comunidade
internacional em formação na origem do século passado, viu-se perdida quando
da instauração da sequência de horrores perpetrados na vigência da Segunda
Guerra Mundial. Naquele momento, insurge o Estado totalitário moldado como
o ente de uma odiosidade irracional, verificando-se, imediatamente, o maior
dos retrocessos; da constatação incipiente, porém promissora, de um homem
inabalável na noção de dignidade e que intentava a verificação de seu status de
sujeito de direitos em todos os níveis, salta sorrateiramente a ideia de um segundo
homem, supérfluo e descartável, sob o império do totalitarismo.
Nesse sentido, Fukuyama (2005, p. 18) registra seu pensamento,
prescrevendo a ideia de que, com o desenrolar da primeira metade do século XX que atravessou a guerra, a revolução, a depressão e, mais uma vez, a guerra -, “uma
ordem mundial liberal que até então tinha espaço passou a ruir, desencadeando
a substituição do Estado minimalista, em grande parte do mundo, por uma
forma muito mais centralizada e ativa”. Esta forma ativa invocada pelo autor
nada mais é do que a instituição do Estado totalitário. Este sufocou a sociedade
civil e distorceu a razão de Estado ao ponto de torná-la submissa a fins políticos
notavelmente contrários à manutenção do homem, nomeadamente ativa no
sentido de que aprendeu a utilizar todos os artifícios possíveis para invadir e
controlar a vida de seus cidadãos. Segue Fukuyama (2005, p. 18) informando
que “a versão direitista deste experimento terminou em 1945 com a derrota da
Alemanha nazista, ao passo que a versão de esquerda ruiu sob o peso das suas
próprias contradições quando o Muro de Berlim caiu em 1989”. O totalitarismo
obscureceu o movimento liberal, e, naquele momento, cerceava, “através das
jaulas do Estado” (FRANCHINI-NETTO, 1979, p. 35) os Direitos Humanos,
deixando seus nacionais à mercê das forças políticas e de severas restrições
policiais na área interna.
Há de se notar, em relação a esse fenômeno, que a Segunda Guerra
Mundial, ocorrida no período de 1939 a 1945, representou o fracasso da ideia
de regulação dos conflitos armados que fora proposta 20 anos antes. A guerra de
1939, como ensina Comparato (2008, p. 213), fora um reflexo de argumentação
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insuficiente e da falta de solução das questões suscitadas pela Primeira Guerra
Mundial, e desenvolveu-se, de certa forma, “como a retomada das hostilidades
interrompidas em 1918”. É interpretação mais satisfatória que se pode extrair dos
fatos que se evoluíram com o conflito bélico deflagrado. Imperativo é lembrar,
todavia, que as duas guerras se defrontam com causas e resultados distintos. A
fundamental diferença entre uma e a outra não se justifica pela amplitude ou
pela duração mais prolongada dos conflitos, mas pelo significativo aumento no
número de vítimas. Ressalte-se o fato de se falar em vítimas não só fatais, mas
do evidente desamparo. A cifra é de 60 milhões de pessoas mortas durante a
Segunda Guerra Mundial, a maior parte delas civis, seis vezes mais do que no
conflito de 1914/18, no qual as vítimas majoritárias eram de militares ligados
diretamente ao conflito. O segundo efeito, o desamparo, encontra-se diante da
realidade de que, enquanto a Primeira Guerra provocou o surgimento de cerca
de quatro milhões de refugiados, a Segunda Guerra deixou mais de 40 milhões de
pessoas deslocadas, de modo forçado ou voluntário. Segue o relato de Comparato
(2008, pp. 213-214):
Mas, sobretudo, a qualidade ou característica essencial das duas
guerras mundiais foi bem distinta. A de 1914-1918 desenrolou-se,
apesar da maior capacidade de destruição dos meios empregados
(sobretudo com a introdução dos tanques e aviões de combate), na
linha clássica das conflagrações imediatamente anteriores, pelas
quais os Estados procuravam alcançar conquistar territoriais, sem
escravizar ou aniquilar os povos inimigos. A Segunda Guerra
Mundial, diferentemente, foi deflagrada com base em proclamados
projetos de subjugação de povos considerados inferiores, lembrando
os episódios de conquista das Américas a partir dos descobrimentos.
Ademais, o ato final da tragédia – o lançamento da bomba atômica em
Hiroshima e Nagasaki, em 6 e 9 de agosto de 1945, respectivamente
– soou como um prenúncio de apocalipse: o homem acabara de
adquirir o poder de destruir toda a vida na face da Terra.

Com a inexperiência política no plano internacional pós-Primeira
Guerra, criaram-se espaços para ascensão do totalitarismo, bem como para o
genocídio, um dos mais incompreensíveis e bárbaros crimes até então tipificados.
Os resultados do holocausto judeu são os gritantes rastros da Segunda Guerra
Mundial. É o que Bobbio, citado por Lafer (2006, p. 26), lamentara de forma
perplexa:
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O genocídio dos judeus é um delito premeditado, anunciado nos
escritos dos nazistas e escrupulosamente, cientificamente executado.
Se destrói o inimigo para ganhar a guerra. Porém o massacre dos
judeus – para que devia servir? – para que serviu? Nas minhas
categorias de historiador e de homem de razão não encontro uma
resposta para estas perguntas.

Não é arriscado relacionar, portanto, o totalitarismo e o genocídio como
as duas fontes materiais para o processo definitivo de internacionalização dos
Direitos Humanos (LAFER, 1991). A emergência da substituição de uma ótica
centrada no Estado por uma fulcrada no ser humano encerrou a tradicional ligação
do indivíduo com o Estado. Como que recuperadas de um trauma, “as consciências
se abriram, enfim, para o fato de que a sobrevivência da humanidade exigia a
colaboração de todos os povos, na reorganização das relações internacionais com
base no respeito incondicional à dignidade humana”. (COMPARATO, 2008, p.
214). O desfecho drástico da Segunda Guerra, noticiando o alcance destrutivo da
ação humana – que foi capaz de aniquilar duas cidades em questão de segundosrevelou-se como ultimato para a readequação da ordem internacional. A postura
que se firmou da experiência escandalosa das duas guerras foi o reconhecimento
da urgência de uma ordem que efetivamente pudesse proporcionar garantias de
paz e de segurança não só aos Estados ou às Nações, em sentido estrito, mas a todo
o gênero humano. É a síntese da era dos extremos, na expressão de Hobsbawn
(1996), resumo desse contexto notavelmente antagônico impresso na memória
do século XX.
Com efeito, reavendo o fenômeno de internacionalização dos
Direitos Humanos, bem como reativando a ambição de conformar uma ordem
internacional de paz e de segurança para a humanidade, a Conferência de São
Francisco, em 26 de junho de 1945, por sua vez, ao afirmar os Direitos Humanos e
sua relevância universal, cria a Organização das Nações Unidas - ONU, designada
como a organização internacional magna. O impacto desta Organização no
Direito e nas relações internacionais foi tamanho, que levou Henkin a asseverar
que:
O Direito Internacional pode ser classificado como o Direito anterior
à Segunda Guerra Mundial e o Direito posterior a ela. Em 1945, a
vitória dos Aliados introduziu uma nova ordem com importantes
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transformações no Direito Internacional, simbolizada pela Carta
das Nações Unidas e pelas suas Organizações (PIOVESAN, 2007,
p. 124).

Nesse ínterim, verifica-se um momento de contraposição de dois
sistemas distintos relativos à proteção internacional dos Direitos Humanos. O
Direito de Haia, inerente ao nascimento do Direito Humanitário, relacionado
anteriormente, tem vigência no período entre 1850 e 1945, com o escopo
fundamental de promover a regulamentação dos costumes relacionados à guerra
e às normas para sua prática. O Direito de Genebra, fruto do pós-guerra, por sua
vez, aponta para a nova situação do indivíduo na ordem internacional, pela qual
a pessoa deixa de ser vista como parte de um grupo, minoria ou qualquer outra
categoria e passa a ser considerada apenas na condição de ser humano.
A ONU, consoante Comparato (2008), difere da Liga das Nações “na
mesma medida em que a Segunda Guerra Mundial se distingue da Primeira”.
(P.214) A proposta da Liga das Nações, que não soube se posicionar acima dos
interesses particulares dos Estados-membros, conformou a preocupação de se
criar uma instância internacional meramente para regular os conflitos bélicos;
em 1945, com o nascimento da ONU, todavia, firmou-se como prioridade
excluir a possibilidade da guerra, isto é, tirá-la do campo da legalidade. O horror
perpetrado pelo totalitarismo –“verdadeira máquina de destruição de povos
inteiros” (COMPARATO, 2008, p.214.) - por sua vez, fez brotar a consciência de
que, sem o respeito e a respectiva proposta de manutenção dos Direitos Humanos,
a convivência pacífica das nações permanecia impossibilitada. A ONU nasceu,
dessa forma, com a vocação de se tornar a organização da sociedade política
mundial, congregando, necessariamente, todas as nações do globo na defesa
da dignidade humana. Representou, acima de tudo, a elevação de um direito
disposto a conter a discricionariedade da razão de Estado centrado no poder,
bem como aquelas soberanias impeditivas da tutela jurídica internacional dos
Direitos Humanos.
Há de se comentar que a criação da ONU reunia, de um lado, os anseios
dos povos em razão da necessidade de se evitar novos episódios beligerantes, bem
como a preocupação dos principais condutores da guerra em preservar certos
padrões ideológicos – foi inegável, pois, a influência direta dos países do Eixo dos
Aliados na constituição da aludida organização. A Carta das Nações Unidas - CNU,
em face da demonstração das preocupações dominantes, faz inúmeras referências
expressas e diretas aos Direitos Humanos como condição da segurança coletiva
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(FRANCHINI-NETTO, 1996, p. 43). Destarte, revela-se indiscutivelmente mais
abrangente em matéria de Direitos Humanos do que seu antecedente jurídico, o
Pacto da Liga das Nações. A CNU implica os Direitos Humanos como tema de
caráter universal a ser inserido na agenda internacional, adquirindo, assim, “uma
hierarquia axiológica que comporta um paralelismo com o que vinha ocorrendo
no plano interno, na experiência do direito constitucional” (LAFER, 2006, p.21).
A aspiração de preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, inscrita no
preâmbulo da Carta, ecoa em todo o seu texto jurídico, fundando uma proposta
de constitucionalização das relações internacionais. Este mesmo Preâmbulo
exorta a comunidade internacional “a reafirmar a fé nos direitos fundamentais
do homem, na dignidade e no valor do ser humano”. Essa menção aos Direitos
Humanos se estende a outros artigos da Carta, tirando como exemplo o Art. 1º,
nº 3, quando a Carta prescreve, como propósito da ONU,
Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas
internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário,
e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às
liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo,
língua ou religião; (grifou-se)

O Art. 13, nº 1, alínea b, dá à Assembleia Geral da Organização das
Nações Unidas – AGONU competência para proceder a estudos e recomendações
voltados para favorecer o pleno gozo dos Direitos Humanos e das liberdades
fundamentais por parte de todos os povos sem distinção de raça, língua ou
religião. O Art. 55, alínea c, por sua vez, no trato da cooperação internacional,
registra que uma das suas funções é a de criar condições para “o respeito universal
e efetivo dos Direitos Humanos” (LAFER, 2006, pp.21-22).
Vem com tamanha veemência a Carta das Nações Unidas afirmar
em seu bojo os Direitos Humanos e sua relevância universal, fazendo-se
imprescindível redigir e promulgar uma Declaração Universal que os proclamasse
adequadamente. Ciente da necessidade de produzir um documento que garantisse
fundamento e coesão para o alcance daquela Organização, a AGONU, reunida
em Paris, pautada no Art. 68 da sua Carta, proclamou a Declaração Universal
dos Direitos do Homem - DUDH, em 10 de dezembro de 1948. Esta declaração
nasceu com a missão de generalizar e modernizar as declarações de outrora
desvinculadas da atual emergência e destinadas aos países que se encontravam
em condições históricas diferentes. Assim, relata Trindade (1997, p. 17):
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A noção de direitos inerentes à pessoa humana encontra
expressão, ao longo da história, em regiões e épocas distintas. A
formulação jurídica desta noção, no plano internacional é, no
entanto, historicamente recente mormente a partir da adoção da
Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. As raízes que
hoje entendemos por proteção internacional dos direitos humanos
remontam, contudo, a movimentos sociais e políticos, correntes
filosóficas, e doutrinas jurídicas distintos, que florescem ao longo de
vários séculos em diferentes regiões do mundo.

Há de se falar que, na técnica legislativa, a DUDH é celebrada como
uma recomendação lançada pela aludida AGONU aos seus membros. Dessa
forma, compreendida como recomendação, a tendência é privá-la de qualquer
caráter vinculante. A noção de respeito aos Direitos Humanos na realidade
contemporânea das relações internacionais, todavia, produz a expectativa de
estes serem considerados em toda parte a despeito de qualquer declaração, pacto
ou tratado que os proponha vincular o mínimo de exigibilidade. Tal demanda
deve se imiscuir no respeito à dignidade da pessoa humana e há de ser aposta
contra todos os poderes estabelecidos, sejam eles oficiais ou não, como lembra
Comparato (2008).
Importante é destacar o fato de que a Declaração Universal dos Direitos
do Homem, redigida sob o impacto da Segunda Guerra Mundial, como já
expresso, representa em si a parte inicial – uma recomendação inaugural - de
um complexo de documentos oficiais que proclamam os Direitos Humanos.
Paralelamente à Declaração Universal, relembra Floh (2007), afirma-se o Direito
de Genebra. Recorda-se, portanto, dos posteriores Pacto de Direitos Civis e
Políticos e Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos produzidos
em 1966; estes são alguns daqueles documentos complementares à DUDH
que visam a convalidar a tutela dos Direitos Humanos no plano internacional,
isto é, incoporar os dispositivos daquela Declaração sob a forma de “preceitos
juridicamente obrigatórios e vinculantes” (GUERRA, 2007, p.168). Nesse sentido,
observa Guerra (2007):
Assim é que se inicia a denominada fase legislativa dos direitos
humanos sob a batuta das Nações Unidas com a elaboração de um
quadro normativo extenso que procura efetivamente vincular a
Organização Internacional com os seus propósitos bem como, com
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certas disposições contidas em seu ato de criação. [...] Inaugura-se,
portanto, um sistema onde os instrumentos de proteção dos direitos
do indivíduo levam em consideração o reconhecimento, em termos
planetários, da dignidade da pessoa humana (p. 949).

Ainda assim, esta Declaração e seus pactos decorrentes erigiram, a
princípio, uma áurea de incerteza no domínio da força de sua aplicação. Salientase que, com o desenvolvimento do amparo internacional voltado ao indivíduo,
novas exigências se revelaram na seara das fontes do Direito Internacional. Dessa
forma, passam a verificar uma importante fonte de Direito Internacional: o Jus
Cogens, modalidade que vem contribuir para garantir a determinados preceitos
condição de superioridade em relação à vontade do Estado. A Convenção de
Viena sobre o direito dos tratados, de 1969, em seu Art. 53, já prescreve:
Artigo 53 - Tratado em Conflito com uma Norma Imperativa de
Direito Internacional Geral. Jus Cogens.
É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite
com uma norma imperativa de Direito Internacional geral.
Para os fins da presente Convenção, uma norma imperativa de
Direito Internacional geral é uma norma aceita e reconhecida
pela comunidade internacional dos Estados como um todo, como
norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser
modificada por norma ulterior de Direito Internacional geral da
mesma natureza.

Dessa forma, os preceitos relativos aos Direitos Humanos nessa nova
ordem normativa internacional, ante a indiscutível importância destes para a
manutenção da paz e segurança internacionais, foram consolidados na prática
das relações internacionais no que o Costume e os Princípios Gerais de Direito
entendem como normas invioláveis de natureza imperativa. Dessa feita, visando
a atacar a insegurança conferida sobre o mandato de proteção dos Direitos
Humanos, são reconhecidos esses direitos definidos na DUDH de 1948 e demais
dispositivos decorrentes como normas de Jus Cogens.
A Declaração encontra uma época em que Estados ainda oferecem
resistência à manutenção dos Direitos Humanos. Hoje, mais do que nunca, ela
tem a função primordial de lembrar que há um limite intransponível na dignidade
da pessoa humana na ação de governos. Tobenãs, lembrado por Aragão (2001, p.
90), insiste na ideia de que:
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Foi esta Declaração um protesto e uma reação contra o
desconhecimento e desprezo de tais direitos que haviam
acompanhado, com tantas manifestações de barbárie, as duas
guerras mundiais. Proclamam-se, uma vez mais, os direitos tantas
vezes invocados; porém, agora são formulados com características
novas e com a intenção de comprometer Estados-membros do
magno organismo internacional visando ao respeito efetivo dos
direitos fundamentais, bastante especificados, da pessoa humana.

Imperativo é lembrar que imediatamente após a Declaração Universal
dos Direitos do Homem não se observou comportamento positivo no quadro
da política mundial, a despeito do grande avanço na elaboração de um Direito
Internacional. A comunidade mundial, que perseguiu um plano de paz com o
nascimento da Organização das Nações Unidas, em meados do século passado,
foi a mesma que assistiu à segregação de forças com a instauração da guerra fria:
dois blocos hegemônicos e contrapostos disputando a posição de líder no cenário
mundial. Figurou-se, então, uma paz imposta pelo medo com a consolidação
de uma severa corrida armamentista, ideia bem distinta daquela primordial
de reunir esforços com o fim de “preservar as gerações vindouras do flagelo da
guerra”, mandamento maior da Organização das Nações Unidas. Koerner (2002),
malgrado esses fatos, lembra que a Declaração Universal dos Direitos do Homem:
[...] fora formulada dentro de um sistema internacional cujos sujeitos
eram os Estados Nacionais. A eles caberia a implementação dos
direitos humanos em seus territórios, bem como a responsabilidade
internacional pelas violações. Os Estados viam com muitas
restrições iniciativas internacionais na área dos direitos humanos.
Essa concepção comandou a elaboração dos Pactos internacionais
de Direitos Civis e Políticos e dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais, assinados em 1966 e prevaleceu durante todo o período
da Guerra Fria. Mas houve algumas ampliações no campo do
monitoramento internacional dos direitos humanos no período (p.
88).

Segue Koerner (2002) relatando que, nas Conferências das Nações
Unidas dos anos 1990, importantes transformações na seara dos Direitos
Humanos viriam a implicar a transformação desse quadro. Reconheceu-se, dessa
forma, a legitimidade da preocupação internacional com a proteção e promoção
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dos Direitos Humanos, buscando limitar o princípio da soberania estatal. O
autor cita como marco a Convenção de Viena, de 1993, que veio com o propósito
de reafirmar:
[...] a universalidade, indivisibilidade, a inter-relação e
interdependência dos Direitos Humanos, o direito ao
desenvolvimento, assim como a relação necessária entre Direitos
Humanos, democracia e desenvolvimento, do qual a pessoa humana
é o sujeito central. (KOENER, 2002, p.88).

Nos últimos 20 anos, observa-se um duplo processo no que diz respeito
aos Direitos Humanos: por um lado, no plano da enunciação de direitos, verificase uma maior interferência entre as ordens políticas estatais e interestatais, o que
remete à questão da democracia e da participação, da interação do Estado com
organizações da sociedade civil e indivíduos. A situação política internacional
mostra, todavia, como essas relações ainda estão indefinidas perante a
proteção dos Direitos Humanos, tantas vezes arrogada em caráter estritamente
seletivo, submetida aos interesses geopolíticos das principais potências, assim
como “comprometido pelas reações de suas lideranças e de grupos políticos
fundamentalistas, nacionalistas e defensores de outros particularismos”
(KOENER, 2002).
Os escritos de Daniel Dupuy são contemporâneos ao impulso que
retomou a temática dos Direitos Humanos e que a elevou definitivamente ao
patamar internacional. Enunciavam a necessidade de proteção da humanidade e,
mais além, questionavam acerca de a quem recairia a titularidade do dever dessa
proteção. Registra o autor:
Neste momento histórico, em que a humanidade enfrenta situações
difíceis para o seu presente e para o seu futuro, neste tempo em que
a vida de milhões de seres depende de uma frase pronunciada por
uma única pessoa diante do microfone, nestes dias de desorientação
sem precedente, o homem volve os olhos angustiados em busca de
auxílio, interrogando por quem o possa livrar de seus muitos males.
[...] A maior necessidade do mundo é tomar um rumo que afaste a
humanidade dos perigos que ameaçam destruí-la. [...] Sim, a maior
necessidade de nossa civilização é mudar de roteiro, coisa que deve
ser feita imediatamente e com acerto. (DUPUY, 1945, pp. 6-9).

88

REVISTA DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO CEARÁ

Nesse passo, reforça-se a noção de que a atual ordem internacional,
em consonância com o espírito da Carta das Nações Unidas e da Declaração
Universal dos Direitos do Homem, não mais admite que o indivíduo seja visto
como assunto reservado de um Estado. Sem dúvida, a delimitação dessa ideia
é o mais importante resultado do processo de internacionalização. É de toda a
comunidade internacional o dever de garantir dignidade ao indivíduo, afastando
a humanidade dos “perigos que ameaçam destruí-la”. Foi necessário estabelecer
um sistema que atendesse essas necessidades e mudar a forma de se pensar as
relações internacionais. Os mandamentos da CNU e da DUDH, dessa maneira,
dirigem-se à universalidade de Estados. A proposta de formar uma comunidade
internacional em defesa dos Direitos Humanos implica a noção da existência de
um poder de cautela a ser compartilhado entre as Nações. Essa partilha, por sua
vez, pressuporia uma noção de igualdade entre os membros daquela comunidade.
O princípio da soberania, cuja fixação do âmbito e de seus limites
constitui como um dos “mais importantes capítulos de toda a teoria do Estado”,
na observação de Paupério (1997), é o elemento que garantiria harmonia dentro
dessas relações interestatais. Paradoxalmente, há de se falar que a manutenência
da interpretação tradicional do conceito de soberania possibilita a subtração de
espaços para uma proteção efetiva dos Direitos Humanos. É o que Ferrajoli (2007)
sugere, quando diz que a noção tradicional de soberania implica que esta não se
coaduna com a sujeição do poder do Estado a qualquer lei, nem é compatível
com as cartas internacionais de direitos. Essa clássica ótica do princípio, presente
nos discursos de tantos chefes estatais, permite o argumento anacrônico de
que a defesa e a manutenção do Estado são propósitos sobrepostos à própria
ideia de conservação dos Direitos do Homem. De uma forma geral, o aludido
autor examina esta soberania dita absoluta como elemento antijurídico, negador
da efetividade do próprio Direito Internacional – e, dessa forma, habilitado a
negar a esfera de proteção internacional dos Direitos Humanos. A crítica de
Ferrajoli (2007) acerta ao dizer que o Estado nacional, nessa lógica, encontra-se
desabilitado para o desempenho de suas atuais tarefas.
Assim, não mais se pode mais falar da disposição do indivíduo ao
arbítrio do poder estatal, uma vez que eles se impõem como próprio fundamento,
como razão de ser e de agir do Estado. Em razão da necessidade de se proteger a
dignidade da pessoa humana, velhos paradigmas devem ser colocados à prova.
O maior deles, essa relação entre Estado e a soberania que lhe é inerente, deve ser
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revista. Não mais se pode visualizar uma qualidade do Estado com o poder de
garantir-lhe um exercício ilimitado de suas funções apto a convalidar o retorno
ao arbítrio. Fala-se que se verifica alguma transformação quando se observa a
formulação jurisdicional na ordem internacional pela criação, implementação e
efetivação dos sistemas regionais de proteção dos Direitos Humanos.
Vê-se, por exemplo, a atuação da Corte Interamericana de Direitos
Humanos – CIDH, definindo o sistema americano, bem como do Tribunal
Europeu dos Direitos do Homem – TEDH, em relação àqueles países que
ratificaram a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Nestes espaços,
verifica-se a responsabilidade dos Estados-membros ante a violações ou omissões
no trato dos Direitos Humanos em relação aos seus respectivos indivíduos. A
aceitação dessa modalidade de jurisdição não deixa de revelar uma suavização do
conceito de soberania. Foi capaz de fornecer o dado de que os Estados, dentro do
próprio exercício da soberania, não ignoram a possibilidade de realizar concessões
quando se trata da manutenção dos Direitos Humanos, submetendo seu poder
dito supremo a uma esfera alheia e mais abrangente. Nessa linha, Bachelet
(1995) argumenta que, nesses casos, se trata de “uma soberania voluntariamente
diminuída pela adesão do Estado a um agrupamento esntre os Estados que o
condiciona, pelo menos nos domínios de competência do acordo internacional,
e não de uma verdadeira ingerência” (p. 243).
Na seara do executivo internacional, definido no âmbito da competência
do Conselho de Segurança das Nações Unidas – CSNU, por sua vez, a concessão
da soberania é desenvolvida com elevada cautela e já não é vista tão claramente.
Revela-se, dessa forma, demasiadamente otimista a possibilidade de se imaginar
uma dinâmica para as relações internacionais, em que vigoram tantos interesses
diferentes, voltada para a plena manutenção dos Direitos Humanos. O instituto
da ingerência com fins de proteção humana - instituto de providência executiva
internacional - criado com a aptidão precípua de proteger o homem do
condicionamento precário, da violência e do arbítrio, tem sua prática distorcida
ante a incongruência de interesses, dessa concentração de poder decisório no
próprio âmbito da ONU. Ao tempo da guerra fria, retromencionada, obscuro
momento no cenário internacional, se a ingerência com fins de proteção humana
não representava um conceito evidente, o mesmo não se pode afirmar da prática
de uma ingerência utilizada como instrumento político.
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A chave da observância efetiva dos Direitos Humanos segue sendo,
como sempre, a prática e a legislação nacional: a defesa do Estado de direito
corresponde em primeiro lugar aos sistemas judiciais dos Estados soberanos, que
hão de ser independentes e profissionais, bem como hão de assegurar recursos
adequados. Somente quando os sistemas nacionais de justiça não possam ou não
queiram combater essas violações aos Direitos Humanos, entrarão em jogo a
jurisdição ou opções internacionais outras, como a ingerência, por exemplo.
A garantia desses direitos, entretanto, não deve ser associada a um papel
de indulgência do Estado. Do alto de sua autoridade histórica, a Declaração
Universal dos Direitos do Homem deveria ressoar no sistema de convivência
das nações, a despeito de todos esses desafios, como um referencial mínimo de
ordem pública internacional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proteção dos Direitos Humanos, transpondo o âmbito dos Estados,
passa a se constituir dever de toda a comunidade internacional, na realização
de um princípio de solidariedade universal. Desde então, a manutenção
destes direitos fixou-se como critério para a promoção da paz e da segurança
internacionais, propósitos maiores daquela Organização.
Embora a manutenção dos Direitos Humanos devesse se afirmar como
referencial mínimo de ordem pública internacional, e apesar de ser definida
como prioridade na agenda das políticas externas e definida como propósito
fundamental da maioria dos ordenamentos internos dos Estados, verifica-se, na
práxis das relações internacionais, uma dinâmica completamente dissociada da
proposta original de solidariedade universal.
No plano teórico, os Direitos Humanos se consolidaram finalmente
como fundamento para a realização da comunidade internacional, não se
podendo afirmar, na mesma medida, que os esforços práticos tenham se
alinhado no sentido de efetivá-los. É aquela constatação de que, seja no campo
do direito ou das relações internacionais, sempre foi difícil extrair naquilo que é
realidade a essência daquilo que deveria ser realidade. Não se pode desprezar a
existência de uma política de considerações práticas, em detrimento de quaisquer
concepções ideológicas, uma Realpolitik, da doutrina alemã, invadindo a esfera
de manutenção de tais direitos.
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UMA ANÁLISE JURÍDICA DA
MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
Bruno de Sousa Saraiva1
RESUMO: A multipropriedade imobiliária é fenômeno relativamente novo
e amplamente difundido na Europa. Seu caráter inovador suscitou algumas
dúvidas na doutrina, notadamente à sua possível natureza real ou pessoal. Nesse
artigo, abordam-se alguns temas relacionados a esse fenômeno, notadamente
os referentes à sua natureza jurídica e ao exercício das prerrogativas de
multiproprietário, bem como os deveres a ele impostos. Para tanto, apresenta-se
uma visão geral dessa prática, com enfoque em suas sub-espécies, procurando
apresentar uma visão própria sobre o tema, com a conciliação de seus caracteres
reais e pessoais.
Palavaras-chave: Multipropriedade imobiliária. Timeshare. Propriedade.
Direitos Reais.
RESUMÉ: La multipropriété est phénomène relativement nouveau et très
répandue en Europe. Son innovation a soulevé quelques doutes dans la doctrine,
notamment son éventuelle nature réelle ou personnelle. Dans cet article, on
aborde quelques sujets à l’égard de ce phénomène, surtout ceux concernants à
sa nature juridique et au exercice des facultés de multipropriétaire, ainsi que
les obligations qui lui sont imposées. Pour ça, on présente un aperçu de cette
pratique, en se concentrant sur leurs sous-espèces, en visant offrir une propre
point de vue sur le sujet, avec le rapprochement de ses caractéristiques réels et
personnelles.
Mots-clés: Multiproprieté. Timeshare. Proprieté. Droits réels.
INTRODUÇÃO
O direito de propriedade é o mais importante dos direitos reais e, por
excelência, aquele que mais fascina os civilistas. É, segundo Carlos Roberto
Gonçalves (2010, p. 228), o mais completo dos direitos subjetivos e o núcleo do
direito das coisas.
1 Graduando em Direito pela Universidade Federal do Ceará
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Mas o fascínio causado pelo direito de propriedade não se dá por sua
precedência frente aos outros direitos reais nem de sua completude frente os
demais direitos subjetivos. Não é, pois, sua importância jurídica que maravilha
o sempre clássico e conservador civilista. Esse encantamento surge, na verdade,
do simples fato de a propriedade ter um conceito dinâmico embora determinado
(GONÇALVES, 2010, p.229), que se preenche com a ideologia política dominante
em um dado tempo e em um dado lugar.
Seguindo a ideia de dinamicidade do conceito de propriedade que
desaguamos na singela conclusão de que a propriedade de hoje não pode ser
pensada com a mentalidade do séc. XVIII. Aliás, em uma sociedade que adota o
sistema capitalista, sempre buscando o ganho imediato, nada mais previsível que
se proceda à reinvenção de velhos institutos jurídicos, que se lhes dê uma nova
compreensão ou, ao menos, que se lhes dê novas formas de exercício.
É o caso da multipropriedade, a qual, como veremos, não é um novo tipo
de propriedade, mas sim uma maneira recente e peculiar de exercer tal direito,
sob a forma de um nova espécie de condomínio, que, infelizmente, ainda não se
encontra regulada em nosso direito positivo.
O presente estudo vem a lume com o objetivo de destrinchar a
multipropriedade imobiliária, analisando quais os direitos e quais os deveres
que são atribuídos ao multiproprietário por se encontrar em tal posição. Quanto
aos direitos, detivemo-nos principalmente no que concerne ao seu exercício,
notadamente o da rei vindicatio, o qual recebeu um exame bastante detalhado.
Tudo isso, destaque-se, precedido por um brevíssimo histórico do fenômeno
em comento e de uma série de críticas e ponderações sobre o conceito de
multipropriedade, além de uma cuidadosa análise de sua natureza jurídica e de
suas modalidades.
2 ORIGEM
A busca de ganho imediato tornou-se de suma importância para a Europa
do pós-2ª guerra. Assolado pelas devastadoras consequências do conflito, esse
continente viu-se obrigado a desenvolver estratégias para reerguer e impulsionar
a sua economia, que sofria com a não-mobilização de capital.
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Desse contexto histórico, origina-se uma nova forma de exercício do
direito de propriedade2: a multipropriedade imobiliária, também conhecida por
timeshare, nos países anglo-saxões, e por proprietà spazio temporale, na Itália.
Para incrementar a atividade turística naquele continente, incentivando
a entrada de capital estrangeiro e a mobilização do capital europeu, agências de
viagem e donos de hotéis passaram a promover a comunhão da propriedade de
seus apartamentos, não no exercício concomitante, por parte dos comunheiros,
das faculdades advindas do direito de propriedade, mas sim condicionando
tais faculdades a uma variante temporal fixa. Dessa forma, passava-se a ideia
(tecnicamente incorreta, como será visto mais abaixo) de que o individuo não se
apresentaria como proprietário da coisa a todo o momento; antes, se mostraria
proprietário em determinados períodos do ano, do mês ou da semana.
As multipropriedades imobiliárias encontraram verdadeiro sucesso
na Europa, não só ao incentivar o evolver do setor hoteleiro, mas também ao
possibilitar a utilização de locais de lazer por parte de famílias da classe média
europeia que não tinham condições financeiras de feriar no campo ou na praia
(VENOSA, 2004, p. 357).
Nos anos 1970, a disseminação da timeshare pela Europa encontrou seu
ápice, como “expressão de criatividade da autonomia privada, em meio à crise
em que se encontrava mergulhado o setor imobiliário europeu” (TEPEDINO
apud LIMA, [s.d], p. 4).
O modelo, por conseguinte, logo chegou aos Estados Unidos, onde se
desenvolveu e tomou contornos mais definidos. Naquele país, tornou-se mais
fácil sua comercialização e utilização (LIMA, [s.d], p. 4). No Brasil, por sua vez, o
instituto chegaria somente nos anos 80 e ainda dá seus primeiros passos, sem ter
uma regulação específica.
Até hoje a multipropriedade imobiliária é a forma encontrada pelos
hotéis, apart-hotéis e residências de veraneio de se manterem sempre ocupados.
É, enfim, um instituto voltado a facilitar o lazer das famílias e o lucro dos
empreendimentos turísticos.
No presente trabalho, contudo, tomaremos a multipropriedade não
como algo restrito ao setor hoteleiro, mas sim procurando dar-lhe uma aplicação
comum, de forma que qualquer propriedade, tenha ela ou não fins turísticos ou
de lazer, possa se valer desse instituto.
2 Há quem afirme que o surgimento do instituto se deu na França na década de 80 do século XX
(FIGUEIREDO, 2010, p.43)
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3 CONCEITO
As multipropriedades imobiliárias encontram, efetivamente, dificuldades
em serem conceituadas pela doutrina pátria. De qualquer forma, poucos são os
países do globo que já as conceituaram. Como exceção, a Espanha, cuja lei federal
de turismo, em seu art. 45, reza que: “se entende por multipropriedade o direito
que adquire o comprador para usar o apartamento, vivenda, casa ou local de que
se trate, por período determinado de tempo ao ano”.
No Brasil, nada obstante as dificuldades, Gustavo Tepedino (apud
VENOSA, 2004, p.356) encarregou-se de conceituar o fenômeno. Para referido
autor, ele é:
a relação jurídica de aproveitamento econômico de uma coisa móvel
ou imóvel, repartida em unidades fixas de tempo, de modo a permitir
que diversos titulares possam, cada qual a seu turno, utilizar-se da
coisa com exclusividade e de maneira perpétua.

Com efeito, na multipropriedade imobiliária, condiciona-se o proveito
econômico do bem a uma variável temporal, caracterizando-se pela exclusividade
e perpetuidade.
O fenômeno se mostra, por exemplo, quando 52 pessoas se unem para
comprar determinada casa de campo, sendo “repartido” entre elas o período
de um ano, de tal sorte que cada uma tenha o direito de possuir diretamente o
imóvel por um lapso temporal de uma semana.
Vê-se de pronto que as multipropriedades imobiliárias pressupõem a
existência de ao menos dois sujeitos, que “dividem [proporcionalmente] entre si
os custos de conservação e estabelecem os períodos em que cada um terá direito
de usufruir o bem” (MAIA, [s.d], p. 2848).
O primeiro sujeito é o “multiproprietário em exercício de suas
faculdades”. É aquele que, dentro da divisão temporal está em gozo das faculdades
de usar, fruir e dispor. Já o segundo é (são) aquele(s) co-proprietário(s) que não se
encontra(m) inserido(s) no lapso temporal que lhe(s) tenha sido reservado e que
não está(ão) autorizado(s), por conseguinte, a usufruir do bem in condominium.
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3.1 Críticas ao conceito de multipropriedade
Em que pese o seu primor, o conceito de Tepedino não nos revela o
verdadeiro sentido de timeshare.
Pedimos, pois, vênia para limitá-lo.
Como é cediço, proprietário é aquele que “tem a faculdade de usar, gozar
e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente
a possua ou detenha” (CC art. 1.228). Não basta apenas que o indivíduo possa
retirar um proveito de forma exclusiva e perpétua da coisa: é preciso que ele
possa também dispor e reivindicar.
O conceito de Tepedino, todavia, é de viés mais econômico do que
propriamente jurídico3. Com efeito, ele ressalta mais o fato de haver uma posse
(representada em seu conceito pelo aproveitamento econômico) alternada
periodicamente do que o status de dominus de cada multiproprietário, status
que concede ao indivíduo (proprietário) não só o poder de usufruir (proveito da
coisa), mas também o de dispor (entendido aqui principalmente no sentido de
alienar) e o de reivindicar a coisa (manejo das ações reivindicatórias).
Quanto ao poder de disposição, entenda-se: pode-se pensar que o titular
de um direito pessoal considerado multiproprietário possa dispor da coisa. Leda
impressão. É que não se configura propriamente uma disposição, no sentido de
poder se transferir o domínio. O que se aliena, na verdade, é a posição contratual,
ou seja, direito pessoal ou ainda, em algumas modalidades, ações preferenciais4.
Teleologicamente, tem-se a mesma conseqüência: o aproveitamento econômico
do bem; juridicamente, não, na medida em que o adquirente não será proprietário,
mas sim titular de direito pessoal que lhe garante o aproveitamento econômico
da coisa pelo lapso temporal fixado.
Dessa forma, tomando pelo principal fim de propriedade, qual seja,
retirar da coisa proveito econômico, o conceito do ilustre autor acaba por
abarcar casos em que nem sempre haverá múltiplos proprietários por trás de
uma multipropriedade, porquanto, ao menos nessas situações5, a posse poderá
3 Aliás, o próprio autor afirma isso.
4 Vide item 5, (a).
5 Como é sabido, admite-se a posse autônoma (jus possessionis). Na mutipropriedade, contudo,
ela não se configura, visto que a posse do multiproprietário tem causa em uma obrigação ou em
um direito real (sob essa última circunstância, encontramos a real multipropriedade).
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encontrar origem (jus possidendi) em uma obrigação (nessa situação, não se
configurando, em nossa opinião, autêntica multipropriedade) ou em um direito
real de propriedade titularizado por mais de uma pessoa (nesse último caso,
a real multiproprieadade). Assim, ainda em consonância com o conceito de
Tepedino, o multiproprietário poderá ser ou um real proprietário ou um simples
indivíduo que detém um direito pessoal para com aquele de poder retirar
proveito econômico de bem que, juridicamente, não é seu, que não está sob o seu
domínio, não obstante esteja sob sua posse.
Enfim, o conceito de Tepedino, engloba casos de multiproprietários que
não são proprietários, mas sim sujeitos com direitos pessoais de utilização do
imóvel; sujeitos que têm, na verdade, apenas a posse da coisa.
Essa é a idéia que não queremos passar.
A nosso ver, a timeshare exige que o multiproprietário detenha todas
as prerrogativas de uso, gozo, fruição, disposição e reivindicação, nas unidades
fixas de tempo, exclusiva e perpetuamente, para que possa se configurar como
verdadeiro proprietário. O autêntico multiproprietário não tem a propriedade da
coisa condicionada a uma variante temporal, mas sim o exercício desse direito
englobando-se todas aquelas prerrogativas.
Entender o contrário é admitir se estar utilizando termo impróprio
(multipropriedade) para identificar o instituto. E tal advertência não se presta
apenas para manter o rigor terminológico; é, outrossim, uma constatação de que
o universo das timeshare pode ser compreendido com todos os atributos que
acompanham uma autêntica propriedade (poder usar, fruir, dispor e reivindicar),
sem necessidade de “subterfúgios” que dêem foco aos aparentes (falsos) poderes
de proprietário cedidos, grosso modo, por um contrato6.
4 NATUREZA JURÍDICA
Há um verdadeiro embate legal-doutrinário acerca da natureza jurídica
das timeshares.
As legislações que regulam o instituto, de uma maneira geral, reputamna como real ou pessoal. Portugal, por exemplo, criou o contrato de arrendamento
múltiplo como direito real (direito de habitação periódica), enquanto a Grécia
6 De fato, pelo conceito de Tepedino, chega-se à conclusão teratológica de que a propriedade
pode ser transmitida por contrato, o que não é aceito pelo Código Reale.
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regulou-o como uma modalidade do contrato de locação, em que surge a figura
do trustee, o qual mantém a propriedade em nome de um clube (VENOSA, 2004,
p. 357).
A nosso ver, não se pode compreender a natureza jurídica da
multipropriedade imobiliária afirmando ter ela unicamente conteúdo real ou,
ainda, unicamente teor obrigacional; cair nesse maniqueísmo civilista não é a
melhor solução.
4.1 A multipropriedade imobiliária como direito real
Ao menos no que tange o Direito brasileiro, o caráter real do instituto
deve ser de pronto rechaçado, na medida em que impera entre os direitos reais
os princípios da taxatividade (numerus apertus) e da tipicidade. Ora, não sendo
arrolado como ius in rem nem muito menos descrito em norma civil, absurdo
falar-se que o instituto em comento seja verdadeiro direito real.
Nem se queira, também, enquadrar a multipropriedade imobiliária na
categoria de direito real de habitação (CC art.1.414 e ss.) ou de usufruto (CC
art.1.390 e ss.). Não é habitação conquanto este seja gratuito, intransmissível,
temporal, personalíssimo e não aceite hipoteca; nem é usufruto, visto que este
se extingue com a morte do usufrutuário e também é inalienável (REZENDE,
1999). As multipropriedades imobiliárias, afinal, pressupõem maior poder de
disposição e de prolongamento no tempo.
Já afirmar que ela seja um novo direito real, como Portugal com o seu
direito real de habitação periódica, é aceitar que seja apenas um desmembramento
do direito de propriedade, enquadrando-se na simples espécie jura in re aliena
(DINIZ, 2010, p. 248), não refletindo o que realmente seja um multiproprietário.
Destaque-se, outrossim, que o titular do direito real de habitação
periódica pode alienar ou onerar esse direito prescindindo de qualquer
consentimento (RIZZARDO, 2007, p. 239), o que não quer dizer que ele tenha
poder de disposição sobre o bem, porquanto não seja proprietário. Não pode,
enfim, transferir o domínio.
Ademais, de acordo com ensinamentos de Venosa (2004, p. 357), o
que se fez no país lusitano foi simplesmente alçar o contrato de arrendamento
múltiplo à condição de direito real, não conferindo aos titulares desse direito a
qualidade de proprietário.
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Como veremos, a multipropriedade pode muito bem ser compreendida
pelos institutos atuais construídos pela clássica doutrina e pela legislação (direito
real de propriedade e a idéia de condomínio); a deficiência, na verdade, encontrase na regulamentação ainda ultrapassada de alguns desses institutos (no caso,
o condomínio). É dizer: ontologicamente, os institutos atualmente positivados
são bastante para explicar o fenômeno em comento; o que falta são atributos
(reestruturação normativa)7 para que se possa regulá-lo.
4.2 A multipropriedade imobiliária como relação obrigacional
Apesar de rechaçarmos sua natureza real, não nos filiamos à corrente
que propugna por seu caráter obrigacional, como o faz Rizzardo (2007, p. 238).
A nosso ver, enxergar nas timeshares uma natureza exclusivamente
obrigacional é acabar por compreendê-la como um simples “contrato de locação
periódica”. Tal compreensão, todavia, não nos revelaria a sua verdadeira dimensão,
ainda que à primeira vista se possa parecer o contrário. Isso porque se estaria
privando do proprietário algo essencial a ele: o jus persequendi e o jus disponendi.
Contudo, em alguns países como a Grécia, a multipropriedade
imobiliária é tomada sob o aspecto obrigacional (VENOSA, 2004, p. 357).
Naqueles lugares, ela pode ser constituída por um proprietário que cede o gozo
de sua propriedade a diferentes pessoas, por tempos diversos, constituindo-se um
verdadeiro contrato de locação, em que uma relação entre o proprietário (trustee)
e os locatários (chamados de multiproprietários) se estabelece, atribuindo a estes
o poder de usar e fruir a coisa da forma que melhor lhes convier e garantindolhes posse mansa e pacífica, sempre durante o lapso temporal reservado a cada
um.
Apesar de nessas situações o locatário (multiproprietário) poder usar
e fruir a coisa, não poderá reivindicá-la. Isso porque a ação reivindicatória só
7 Explicamos a ideia com um exemplo: o contrato de compra e venda, como se pode imaginar,
existe em toda sociedade, sendo regulado das mais diversas formas. Contudo, tal diversidade de
regulação não consegue extirpar seus traços essenciais, de forma que todo contrato de compra
e venda, seja de qual for o ordenamento jurídico, mantém, ontologicamente, algo em comum.
No caso da multipropriedade imobiliária, ela é muito bem explicada pela idéia de condomínio,
ou seja, pela idéia de que um bem possa “pertencer a mais de uma pessoa, cabendo a cada
uma delas igual direito, idealmente sobre o todo e cada uma de suas partes” (GONÇALVES,
2010, p. 382). Falta, em contrapartida, regulamentar (estruturação normativa) o fenômeno da
multipropriedade.
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pode ser manejada por proprietário, que, em tais situações, é o trustee. E como
o “multiproprietário”, nesse caso, é apenas um locatário com maior poder de
uso e fruto, impossível a sua interposição. Com isso, em tais situações, uma
vez turbado, o “multiproprietário” poderá manejar apenas ação possessória, na
medida em que esta prescinde da condição de proprietário.
Destaque-se, outrossim, que o “multiproprietário-locatário” não pode
dispor da coisa. Ele pode, isso sim, dispor de seu direito pessoal, já que poderá,
quando inserto no lapso temporal convencionado, “emprestar”, “sublocar” ou,
ainda, ceder sua posição contratual a outrem, “vendendo” seu direito pessoal
de aproveitar coisa alheia, mas não transferindo a titularidade dominial
(propriedade).
Dessa forma, somos levados a concluir que tais situações não se
configuram verdadeira multipropriedade imobiliária. Entender o contrário,
sublinhe-se, é aceitar uma situação teratológica, porquanto seja inimaginável
considerar proprietário de uma coisa pessoa que não tem legitimidade para
reivindicá-la nem para dispor.
Tal entendimento, contudo, não quer negar a existência de obrigações
entre os multiproprietários. Quer-se, antes, apenas repelir as teorias que vêem na
multipropriedade uma simples relação obrigacional, sem que as partes estejam
alçadas na condição de proprietário.
4.3 Nosso posicionamento
A nosso ver, o melhor a se afirmar é que as multipropriedades imobiliárias
pressupõem uma relação jurídico-real, compreendida como o poder exercido
pelos condôminos sobre a coisa, subjacente a uma relação jurídico-obrigacional,
que se cristaliza em um regimento interno e em uma convenção; é dizer: um
direito real de propriedade precedente a um direito obrigacional8.
É dessa forma porque os multiproprietários afiguram-se-nos verdadeiros
co-proprietários (relação jurídico-real de poder sobre a coisa), que se pactuaram
(relação jurídico-obrigacional) entre si, por meio da convenção e do regimento
interno, de forma a autorizar a cada um desses condôminos, por um respectivo
8 Empregamos a palavra obrigacional em um sentido lato. Quer se dizer com isso que os
condôminos podem se auto-regular. Entenda-se que a convenção e o regimento de um condomínio
não são contratos, tendo, na verdade, caráter institucional ou regimental (GONÇALVES, 2010,
p. 401).
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lapso temporal, exercer as faculdades advindas da titularidade do direito real de
propriedade (CC art. 1.228).
Nesse contexto, é preciso destacar que o status de proprietário se adquire
já com o simples registro (tradição solene), e não apenas quando se está no período
temporal necessário para exercer as faculdades inerentes àquele status, uma vez
que o co-proprietário é proprietário a todo o momento, independentemente do
período que lhe tenha sido reservado.
Imediatamente, necessário alertar ser incorreto dizer que o
multiproprietário só é proprietário em determinados períodos do ano, do mês
ou da semana. É mais preciso afirmar ser ele um condômino e, por conseguinte,
proprietário a todo o momento, mas com determinado período para exercer suas
prerrogativas (usar, gozar, dispor9 e reivindicar10) oriundas de seu direito real.
Já no que concerne à relação jurídico-obrigacional (que é semelhante às
relações obrigacionais existentes entre os condôminos de um edifício vertical),
a autonomia da vontade do conjunto dos condôminos11 se cristaliza na criação
e na modificação do regimento interno e da convenção, conforme disponha a
legislação aplicável ao condomínio edilício.
Estabelecem-se entre os multiproprietários (condôminos), além da
previsão de sanções nos casos de descumprimento do regulamento, a divisão
temporal do exercício de suas prerrogativas da forma que lhes convierem
(DINIZ, 2010, p. 248) e os demais direitos e deveres atribuídos a cada um deles sempre respeitadando a função social da propriedade (CC art. 1.228 § 1º c/c CF
art. 5º, XXIII), os traços fundamentais da timeshare e as normas reguladoras do
condomínio edilício a ela aplicávePortanto, e aqui adaptando o pensamento de
Washington de Barros Monteiro (apud GONÇALVES, 2010, p. 382), podemos
dizer, seguramente, que o direito de cada multiproprietário, em face de terceiros,
abrange a totalidade dos poderes advindos do direito de propriedade; mas,
entre os próprios multiproprietários, o exercício desse direito é limitado pelo
do multiproprietário que esteja inserto no lapso temporal que lhe tenha sido
reservado.
9 Sob certo aspecto, o poder de disposição não fica à mercê do lapso temporal. Veremos isso mais
a frente
10 Vide item 6.2.
11 Aqui entendida como o poder genérico do corpo condominial de regular seus próprios
interesses.
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É essa, a nosso ver, a melhor compreensão que se pode ter do fenômeno
em comento.
5 MODALIDADES
Maria Helena Diniz (2010, p. 248) informa que existem quatro tipos
de multipropriedade imobiliária: a acionária ou societária; a do direito real de
habitação periódica; a de complexo de lazer; e a hoteleira.
Neste tópico, caracterizaremos cada uma das modalidades e
verificaremos, à luz das idéias por nós esposadas, se realmente se tratam de
multipropriedade imobiliária.
a) Multipropriedade acionária ou societária
Nessa modalidade, uma sociedade proprietária de um imóvel de lazer
emite ações ordinárias e preferenciais. As ordinárias representam a propriedade
do imóvel, ficando, por conseguinte, em poder dos verdadeiros proprietários,
que administrarão o imóvel; enquanto as preferenciais são vendidas a sóciosusuários que, em períodos pré-definidos, terão o direito de usá-lo.
É fácil ver que, pelo conceito jurídico (e não econômico) de
multiproprietário por nós tomado, não se trata de verdadeira multipropriedade.
Os (pseudo)multiproprietários, na verdade, são meros indivíduos que estão
autorizados pelo real proprietário a utilizar da coisa, durante lapso temporal
pré-fixado, em virtude de suas ações preferenciais. A eles, na verdade, não se
pode outorgar a qualidade de proprietários: falta-lhes a rei vindicato e o poder
de disposição. Quanto este último, sua falta se dá justamente porque não se pode
alienar o imóvel. O acionista só pode dispor de suas ações, mas nunca da coisa
alienando o título dominial.
b) Multipropriedade como direito de habitação periódica
Como informado anteriormente, é a modalidade encontrada e regulada
em Portugal pelo decreto-lei n.º 275/93. Traçaremos aqui apenas a sua estrutura
normativa, não adentrando em sua natureza nem lhe fazendo críticas porque já
feitas alhures.
Pois bem. Nessa modalidade “o multiproprietário (sic) pode usar de um
imóvel situado em zona turística por um prazo determinado correspondente a
uma semana por ano” (DINIZ, 2010, p. 248). Exige-se um certificado predial
assentado em Registro Público. O titular do direito tem o dever de zelar pelo
imóvel e não desviá-lo de sua finalidade, sob pena de responder civilmente pelos
danos causados.
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c) A multipropriedade de complexo de lazer
Nessa modalidade, cada multiproprietário é titular de uma fração
ideal do solo, mas só poderá fazer uso do bem quando inserto no lapso
temporal predeterminado. Os envolvidos são, ainda, regulados pelas normas de
condomínio.
Essa modalidade, a nosso ver, é a autêntica multipropriedade imobiliária.
É sobre ela que basearemos todo o nosso raciocínio.
d) A multipropriedade hoteleira
Essa modalidade visa a incrementar a atividade hoteleira. Por ela,
estabelece-se um direito de uso habitacional (direito obrigacional) de unidade ou
apartamento, que pode se incluir ou não em uma rede hoteleira pertencente a um
só proprietário (DINIZ, 2010, p. 248). Pode-se apresentar sob a forma de aparthotel. Também pode se estruturar da mesma maneira que a multipropriedade de
complexo de lazer.
As mesmas críticas se aplicam, excetuando-se as situações em que ela se
estrutura da mesma forma que a multipropriedade de complexo de lazer.
6 EXERCÍCIO DAS FACULDADES DE MULTIPROPRIETÁRIO
Assentado o entendimento de que a multipropriedade é um tipo de
condomínio, faz-se mister verificar como se dá o exercício das faculdades de
usar, gozar, dispor e reivindicar.
Ocorre, como já foi dito, que o instituto da timeshares não encontra
tratamento legal em nosso ordenamento jurídico, o que causa preocupação ao
aplicador do direito que se encontra frente seu contínuo avanço e importância
para o mercado imobiliário brasileiro.
Para suprir esse vácuo normativo, as normas do condomínio edilício
poderão regular analogicamente e no que couber o instituto, uma vez se tratar
de um condomínio especial (VENOSA, 2004, p. 357). Com efeito, não se pode
confundi-la com um condomínio edilício comum, sendo a sua semelhança, e não
uma pretensa igualdade que nos permite a aplicação analógica... Tal entendimento
encontra fulcro no do Conselho da Justiça Federal, conforme enunciado 89 de
suas Jornadas de Direito Civil de 200212.
12 Enunciado n.89 do Conselho da Justiça Federal: “o disposto nos arts. 1.331 a 1.358 do novo
Código Civil aplica-se, no que couber, aos condomínios assemelhados, tais como loteamentos
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Por conseguinte, a delimitação do exercício das faculdades de um
multiproprietário será aqui feita sempre se aplicando analogicamente, no que
couber, o disposto nas normas que tratam de condomínio edilício, incluindo a
Lei no. 4.591/64 (DINIZ, 2010, p. 250).
6.1 Usar e gozar
Usar é a faculdade que o proprietário tem de utilizar a coisa sem
alterar-lhe a substância, enquanto gozar consiste na faculdade de explorar o bem
economicamente, percebendo seus frutos e consumindo seus produtos (DINIZ,
2009, p. 847).
Como condômino, o multiproprietário imobiliário detém tais
prerrogativas. No entanto, só poderá exercê-las quando inserto em seu lapso
temporal previamente ajustado com os outros co-proprietários.
Assim, quando um indivíduo adquire uma timeshare, passa a ter
o jus utendi e o jus fruendi já a partir da tradição solene (da mesma forma
como se tivesse adquirido uma [co]propriedade “normal”), mas só os exercerá
no tempo acordado, ao mesmo tempo em que os demais multiproprietários
se comprometem, por força da relação jurídico-obrigacional estabelecida e
cristalizada em um regimento interno e na convenção, a não perturbar o uso e o
fruto do “proprietário no lapso temporal do momento”.
Por ser condômino não poderá o multiproprietário alterar a destinação
do imóvel nem o modo como é tradicionalmente usado, sem a aprovação de 2/3
dos votos dos demais condôminos, conforme a quota-temporal (CC art.1.351).
Em contrapartida, não estará obrigado o multiproprietário em exercício de seu
jus fruendi a responder pelos frutos que recebeu da coisa comum nem a dividilos com os outros (aplicação parcial do art. 1.335, I, CC).
6.2 Reivindicar
A rei vindicatio é o poder que o proprietário tem de exigir a coisa de
quem ilegitimamente o possua ou o detenha em razão de seu direito de seqüela
(DINIZ, 2009, p. 847).
fechados, multipropriedade imobiliária e clubes de campo” (grifo nosso).
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Importante frisar, mais uma vez, que se aplica à timeshare, no que
couber, a regulamentação dos condomínios edilícios.
Em se tratando de invasão da multipropriedade por terceiro, estarão
legitimados para ajuizar a ação reivindicatória tanto o condomínio13, representado
pelo síndico, quanto o multiproprietário diretamente prejudicado.
Explica-se:
5. No condomínio edilício, verifica-se a presença de (1) área privativa
ou unidade autônoma, (2) área comum de uso exclusivo e (3) área
comum de uso comum. Esta pode ser: (3.a) essencial ao exercício do
direito de propriedade da unidade autônoma ou (3.b) não-essencial
ao exercício do direito de propriedade da unidade autônoma.
6. Em se tratando de assenhoreamento de área comum de
condomínio edilício por terceiro, a competente ação reivindicatória
só poderá ser ajuizada pelo próprio condomínio, salvo se o uso desse
espaço comum for: (1) exclusivo de um ou mais condôminos ou (2)
essencial ao exercício do direito de usar, fruir ou dispor de uma ou
mais unidades autônomas. Nesses dois casos excepcionais, haverá
legitimação concorrente e interesse de agir tanto do condomínio
como dos condôminos diretamente prejudicados (STJ - REsp
1.015.652-RS, Rel. Min. Massami Uyeda - T.3 - j. 2/6/2009 - p. DJe
12/06/2009)

Analogicamente, o assenhoramento, por terceiro, de uma
multipropriedade imobiliária sempre acarretará invasão de área comum de
uso exclusivo14 do multiproprietário que deveria estar na posse direta da coisa,
fruindo dela. Daí por que haver legitimação concorrente e interesse de agir tanto
do condomínio como do multiproprietário diretamente prejudicado.
Ainda nesse contexto, o multiproprietário que não esteja inserto
no lapso temporal fixado não poderá interpor a ação reivindicatória. Não lhe
falta legitimidade ad causam, porque proprietário. O que lhe falta, na verdade,
é interesse de agir, visto que, para ele, pouco importa quem esteja ocupando o
bem, se outro multiproprietário ou terceiro. O que de fato lhe interessa é que o
imóvel esteja ao seu dispor pelo período reservado. Mister, pois, concluir que o
provimento não lhe trará utilidade, configurando a falta de interesse de agir.
13 Como é cediço, o condomínio tem capacidade processual, malgrado não tenha personalidade
jurídica.
14 Essa exclusividade do uso dura apenas o tempo reservado ao multiproprietário prejudicado.
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O curioso é que, na multipropriedade, o interesse de agir variará com
o tempo. Isso porque, uma vez corrido seu lapso temporal, o multiproprietário
diretamente prejudicado deixará de sê-lo, e se deixa de ser diretamente
prejudicado, deixará de ter interesse de agir; ao mesmo tempo, aquele que
antes não tinha interesse de agir passará a tê-lo, já que agora será diretamente
prejudicado pela invasão.
Pois bem. Já quando uma invasão for praticada por multiproprietário
que não esteja inserto na unidade de tempo a ele atribuída, o multiproprietário
prejudicado não poderá propor a ação reivindicatória, mas sim uma ação
possessória. Com efeito,
como o direito de reivindicar é deferido ao proprietário, o
condômino só pode propor ação reivindicatória contra terceiro, e
não contra outro condômino, porque este também é proprietário e
oporia ao reivindicante direito igual. Contra outro condômino só
caberá possessória (grifo nosso) (GONÇALVES, 2010, p. 387).

O raciocínio se aplica, mormente pelo fato de a invasão de uma
multipropriedade sempre desaguar na perturbação de área comum de uso
exclusivo. É que a área comum de uso exclusivo tem restrito apenas o seu proveito;
o seu dominus, em contrapartida, são todos os multiproprietários, seja o turbador,
seja o prejudicado. Daí poder-se, inclusive, propugnar pela legitimidade do
condomínio no manejo da possessória.
Resumindo: em caso de turbação ou esbulho por outro multiproprietário,
a pessoa prejudicada e o condomínio, incontinente, estarão legitimados a propor
ação possessória contra o esbulhador ou turbador; sendo o esbulhador ou o
turbador um terceiro, somente o multiproprietário prejudicado, ou seja, aquele
que deveria estar na posse direta da coisa, e o condomínio poderão propor a ação
reivindicatória. Nesse último caso, por óbvio, também cabe ação possessória15,
aplicando-se o mesmo raciocínio.

15 Impende ressaltar que a ação possessória é utilizada para proteger a posse, e não a propriedade.
Não é necessário, pois, ser proprietário para propô-la.
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6.2.1 A usucapião e a multipropriedade
A usucapião, também chamada de prescrição aquisitiva, é modo
originário de aquisição de propriedade.
Para que se adquira uma propriedade pela usucapio, é necessária posse
prolongada no tempo mínimo fixado em lei, além da cumulação de outras
exigências legais, cuja análise, nesse trabalho, será dispensada.
Na multipropriedade, perante terceiros, cada multiproprietário aparece
como dominus, até mesmo por ser ela um tipo de condomínio. Com isso, a
prescrição aquisitiva correrá contra todos, e não apenas contra o multiproprietário
que deveria estar na posse direta da coisa.
Essa advertência é necessária, visto que o mais desatento pode pensar
que se um terceiro tiver o bem sob sua posse sempre no lapso temporal atribuído
a um mesmo multiproprietário, desocupando o imóvel quando no tempo
reservado a outro multiproprietário, o terceiro adquiri-lo-á em desfavor do
descuidado, mantendo os outros multiproprietários no domínio da coisa.
É que não se admite uma “posse cíclica” para que se constitua a
prescrição aquisitiva, nem a natureza condominial da multipropriedade assim o
exigiria, uma vez que os condôminos, perante terceiros, são vistos como um só
proprietário. Portanto, seja em relação ao condomínio clássico, seja em relação
ao condomínio especial que a multipropriedade mostra ser, o possuidor terceiro,
para adquirir a coisa pela usucapião, deverá ter o corpus continuamente pelo
período fixado em lei.
Obviamente, sendo adquirida pela usucapião, a propriedade perde seu
caráter “compartilhado”.
Postas tais considerações, cumpre advertir que encontra exceção a regra
por nós fixada de que somente o multiproprietário diretamente prejudicado e o
condomínio podem propor ação reivindicatória contra esbulhador ou turbador
terceiro. Com efeito, é bem possível que o multiproprietário fora de seu lapso
temporal possa propor a ação reivindicatória. Tal se dará quando a letargia
do multiproprietário diretamente prejudicado puder dar azo à aquisição da
multipropriedade por meio da usucapião.
Assim, qualquer multiproprietário poderá propor a ação reivindicatória
se a prescrição aquisitiva estiver prevista para se efetivar no lapso temporal do
multiproprietário diretamente prejudicado. Nessa situação, por óbvio, haverá,
sim, interesse de agir.
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6.3 Dispor
O jus disponendi é o poder que tem o proprietário de alienar a coisa a
título gratuito ou oneroso, englobando-se o poder de consumi-la e o de gravá-la
de ônus reais ou de submetê-las ao serviço de outrem (DINIZ, 2009, p. 847).
O multiproprietário pode assim “vendê-la, alugá-la, cedê-la, emprestála, ocupá-la ou deixar de fazê-lo, sem necessidade da anuência dos demais
condôminos [multiproprietários] e sem a obrigação de lhes dar
preferência” (GONÇALVES, 2010, p. 419).
Por óbvio, a faculdade de dispor, na multipropriedade imobiliária, é deveras
limitada. Por conta disso, só poderá o multiproprietário ocupar, ceder, emprestar ou
alugar o imóvel para o período temporal que lhe fora destinado. Assim, por exemplo,
se todo mês de dezembro lhe for o lapso temporal destinado, em caso de empréstimo,
o comodatário só poderá utilizar a coisa durante esse período, sendo a este também
impostas as mesmas restrições feitas ao comodante-multiproprietário.
Em caso de transferência de cota do multiproprietário, aplica-se o
tratamento dispensado aos condomínios edilícios.
Destaque-se que, uma vez realizado o registro (tradição solene), o
adquirente passa a ser (multi)proprietário, independentemente de estar inserto
no lapso temporal que lhe é reservado (v.g. se o registro dá-se em fevereiro, mas o
lapso temporal reservado for o mês de novembro, não se impede a transferência
da propriedade; em outras palavras, o adquirente já é proprietário).
E arremate-se: alienando sua fração ideal, o multiproprietário deixa de
sê-lo, cessando, por conseguinte, seu direito de ocupação na unidade de tempo
fixada, porquanto não seja mais co-proprietário (REZENDE, 1999). Por outro
lado, o adquirente assumirá tal condição, sendo-lhe atribuído o lapso temporal
que acompanha a fração ideal da coisa.
7 DEVERES DO MULTIPROPRIETÁRIO
Da mesma forma que as faculdades, os deveres do multiproprietários
podem ser extraídos, no que couber, das normas que tratam do condomínio
edilício; afinal, ubi eadem ratio, idem jus.
São esses, dentre outros, os deveres dos multiproprietários:
a) contribuir para as despesas do condomínio (multipropriedade),
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na proporção das suas frações de tempo (FIGUEIREDO, 2010, p. 43), salvo
disposição em contrário na convenção.
b) não perturbar o uso e o fruto do “proprietário no lapso temporal” do
momento.
c) utilizar, gozar e dispor da coisa, sempre respeitando o estipulado no
regulamento, e no período que lhe for reservado.
d) respeitar o disposto no regulamento e na convenção (LIMA, [s.d], p. 7).
CONCLUSÃO
Ante o exposto, sobre a multipropriedade imobiliária concluímos
principalmente que:
Quanto à sua natureza: nem pode ela ser vista como uma simples
obrigação estabelecida entre os “multiproprietários” e entre estes e o proprietário
da coisa, nem pode ser compreendida como um novo direito real. Nem se
diga, também, que a multipropriedade imobiliária seja uma nova modalidade
de propriedade. Ela é, na verdade, uma nova forma de condomínio e, por
conseqüência, uma nova forma de exercício do direito de propriedade. Entendase a propriedade é a mesma; seu exercício é que encontra uma nova forma de ser.
Quanto às suas características: pluralidade de sujeitos; objeto único;
perpetuidade e exclusividade; e o exercício das faculdades de proprietário
condicionadas a uma variante temporal.
Quanto ao poder de reivindicar: em caso de turbação ou esbulho por outro
multiproprietário, a pessoa prejudicada e o condomínio, incontinente, estarão
legitimados a propor ação possessória contra o esbulhador ou turbador; sendo o
esbulhador ou o turbador um terceiro, somente o multiproprietário prejudicado,
ou seja, aquele que deveria estar na posse direta da coisa, e o condomínio poderão
propor a ação reivindicatória. No caso de usucapião, qualquer multiproprietário
poderá propor a ação reivindicatória se a prescrição aquisitiva estiver prevista
para se efetivar no lapso temporal do multiproprietário diretamente prejudicado.
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A VALIDADE DA CLÁUSULA DA ORTOTANÁSIA EM
TESTAMENTOS E O DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA
Cleide Alves de Aguiar1
RESUMO: A ortotanásia, pelo próprio termo etimológico da palavra, significa
“morte correta”, caracterizando-se por não prolongar artificialmente o fenômeno
da morte diante de um indivíduo que se encontra em um estado de morte
avançada ou inevitável. Ocorre que em alguns casos o paciente não pode expressar
sua vontade diante do estado avançado de sua doença. Assim, surge a discussão
acerca da possibilidade da disposição testamentária quanto a esta opção, como
uma forma de exercício pleno do princípio constitucional da dignidade humana
e da autonomia da vontade. O testamento vital, como assim é tratado por juristas,
possui vícios de validade que impossibilitam a sua utilização no ordenamento
jurídico brasileiro, visto que sua abertura, seu cumprimento e seu registro só se
darão após a morte do paciente.
Palavras-chave: ortotanásia; disposição testamentária; autonomia de vontade;
dignidade humana.
INTRODUÇÃO
Inicialmente, necessário ponderar a diferença entre eutanásia e
ortotanásia. A primeira antecipa a morte sem sofrimento, enquanto que a
segunda tem a ver com o não prolongamento médico para uma vida limitada,
buscando a morte como um processo natural.
A eutanásia tem gerado muita discussão social, diante de vários casos
estrangeiros com resposta judicial positiva para a prática. É que esta pode ser
dividida em três espécies: libertadora, quando a morte abrevia o sofrimento para
o paciente incurável; piedosa, se a enfermidade provoca padecimento agudo ao
doente e agonia aos parentes, a ponto de sensibilizar a classe médica; e eugênica,
que remonta às anteriores ideologias de purificação de raças, em que seres com
problemas mentais graves eram eliminados.
1 Juíza de Direito da 1ª Vara de Sucessões da Comarca de Fortaleza/CE. Concludente do Curso
de Especialização em Direito Constitucional pela ESMEC. Prof. Orientador: Me. Flávio José
Moreira Gonçalves.
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O caso da americana Terri Schiavo, em que seu marido Michael
conseguiu autorização judicial para o desligamento da sonda que a alimentava
pode ser considerado um exemplo de eutanásia libertadora, visto que a enferma,
após uma parada cardíaca, vivia há anos em estado vegetativo. De forma
especial, o caso encontrou maior guarida da imprensa, diante da discordância
dos genitores da referida.
Autorizar que os médicos possam desligar aparelhos e, em consequência,
observar o óbito do ser humano questiona valores jurídicos e religiosos, o que
impulsiona debates acirrados na sociedade. Ademais, a prática da eutanásia é
tratada no ordenamento brasileiro como crime de homicídio doloso. Todavia,
pode o agente, comprovada a motivação de relevante valor moral ou social,
conseguir a redução da pena, posto configurada a figura privilegiada do
mencionado delito.
Já a ortotanásia não encontra uma rechaça social tão forte como a
eutanásia, porque não antecipa o evento do falecimento, mas o traz de forma
natural, por eliminar as práticas modernas da medicina para prolongamento da
vida daquele doente. Desta feita, no caso de doenças em que não haja prognóstico
para a cura, se empregada a ortotanásia, encerram-se as inócuas intervenções
médicas para o caso, a fim de aguardar a morte.
Entretanto, em algumas hipóteses, o paciente encontra-se em um
grau tão avançado da doença que não está mais capacitado a optar pela prática
mencionada e diante disso, instaurou-se celeuma sobre a possibilidade de dispor
em testamento acerca da opção pela ortotanásia, o que será objeto de discussão
neste trabalho.
1 O DIREITO À VIDA E SEU STATUS CONSTITUCIONAL
O art. 5º da Constituição Federal enumera diversos direitos, garantindo,
sobretudo, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, segurança e propriedade.
O primeiro é o mais fundamental de todos os direitos, já que constitui em prérequisito à existência e exercício de todos os demais direitos (MORAES, p. 63).
O direito à vida deve ser albergado sob duas nuances: a manutenção
da vida e a outorga de uma subsistência digna. Sob a primeira, observa-se a
necessidade de implementação de políticas públicas eficazes na prevenção de
doenças e manutenção de rede de hospitais condizente com a medicina moderna
e capaz de atender dignamente a todos. A segunda, por sua vez, está ligada às
medidas sociais, como alimentação, moradia, dentre outras diretrizes.
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Referido direito tem como características a indisponibilidade,
inviolabilidade e irrenunciabilidade. Dessa forma, o direito à vida não pode ser
renunciado e assim, feriria a Carta Magna, por exemplo, qualquer disposição
que declarasse o desejo à morte. É, portanto, neste dispositivo que a eutanásia
encontra vedação, por haver a provocação da morte.
Por outra seara, se ao Estado cabe garantir e assegurar o direito à vida,
presume-se que esta seja digna, em atendimento à Dignidade da Pessoa Humana,
que encontra previsão na Constituição com status de fundamento da República,
conforme seu art. 1º, III. Neste sentido, há de verificar se a vida de algumas pessoas
portadoras de doenças incuráveis é digna. Em sendo a manutenção daquela vida
decorrente de sucessivas intervenções médicas, que prolongam de forma inócua
e dolorosa os dias do paciente, não deve ser, decerto, digna.
Tome-se, por exemplo, o caso do idoso enfermo, que visivelmente sofre
nos hospitais ou nas clínicas montadas em casa, chamadas de “home care”, pela
fragilidade física em suportar novas cirurgias, dependentes da ajuda de terceiros
para a execução das mais simples atividades do cotidiano.
A medicina tem evoluído de forma salutar, ofertando uma gama de
tratamentos e remédios de eficácia rápida. Entretanto, o uso de algumas técnicas
questiona o sentido da manutenção daquela vida tão indigna. Deixar de ministrar
determinados medicamentos ou evitar submeter o paciente a cirurgias inócuas
significaria a submissão do enfermo à resistência natural do corpo. A morte será,
pois, uma consequência, mas não do ato comissivo de desligamento de aparelhos,
e sim da simples exclusão da aplicação de certas terapias.
O artigo 15 do Código Civil assevera que ninguém pode ser constrangido
a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica.
Portanto, o paciente pode rechaçar as tentativas médicas de prolongamento da
vida, como se observa da interpretação supracitada. A eutanásia, por sua vez, não
se enquadra no permissivo civil, posto que o indivíduo já se encontra inserido
em quadro estável, não havendo outro tratamento a ser submetido.
A intervenção médica contra a vontade do paciente atenta contra sua
dignidade, pois cabe a ele, como sujeito de direitos, optar por determinado
tratamento, sendo ato de valorização da vida. Feriria, pois, o mencionado
dispositivo civil, além do preceito constitucional da dignidade da pessoa humana
cumulada ao direito à vida.
Superada a discussão acerca do permissivo constitucional e civil para a
ortotanásia, analisar-se-á a aplicação concreta do instituto.
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2 A RESOLUÇÃO 1805/2006 DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
Conforme os artigos iniciais da Resolução 1805/2006 do Conselho
Federal de Medicina, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos
e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade
grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal.
O médico tem a obrigação de esclarecer ao doente ou a seu representante legal as
modalidades terapêuticas adequadas para cada situação, devendo a decisão ser
fundamentada e registrada no prontuário.
No mais, é assegurado ao doente ou ao seu representante legal o direito
de solicitar uma segunda opinião médica. O paciente continuará a receber
todos os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento,
assegurada a assistência integral, o conforto físico, psíquico, social e espiritual,
inclusive assegurando-lhe o direito da alta hospitalar.
A referida legislação trouxe alguns requisitos para a implantação da
ortotanásia na classe médica, o que gerou o ajuizamento de processo na Justiça
Federal (Proc. nº 2007.34.00.014809-3, 14ª Vara Federal). A decisão acabou por
suspender os efeitos da Resolução, conforme se observa em seu trecho:
Entretanto, analisada a questão superficialmente, como convém em
sede de tutela de urgência, e sob a perspectiva do Direito, tenho para mim
que a tese trazida pelo Conselho Federal de Farmácia nas suas informações
preliminares, no sentido de que a ortotanásia não antecipa o momento da morte,
mas permite tão-somente a morte em seu tempo natural e sem utilização de
recursos extraordinários postos à disposição pelo atual estado da tecnologia,
os quais apenas adiam a morte com sofrimento e angústia para o doente e sua
família, não elide a circunstância segundo a qual tal conduta parece caracterizar
crime de homicídio no Brasil, nos termos do art. 121, do Código Penal. E parece
caracterizar crime porque o tipo penal previsto no sobredito art. 121, sempre
abrangeu e parece abranger ainda tanto a eutanásia como a ortotanásia, a despeito
da opinião de alguns juristas consagrados em sentido contrário. Tanto assim
que, como bem asseverou o representante do Ministério Público Federal, em sua
bem-elaborada petição inicial, tramita no Congresso Nacional o “anteprojeto de
reforma da parte especial do Código Penal, colocando a eutanásia como privilégio
ao homicídio e descriminando a ortotanásia” (p. 29).
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Como se observa do trecho da decisão supramencionada, a ortotanásia
encontra correntes contrárias e favoráveis. Todavia, ousa-se discordar da decisão
colacionada, pelos motivos aqui já expostos, de respeito a uma vida digna.
3 O ASPECTO ECONÔMICO DA PRÁTICA DA ORTOTANÁSIA
Determinar os verdadeiros motivos que induzem o doente e sua
família a praticarem a ortotanásia é uma tarefa difícil, senão impossível. Todavia,
não se pode descartar a ideia de que questões econômicas podem influenciar
nesta decisão, e, muitas vezes, estimular ou induzir os envolvidos a aceitarem
precipitadamente pela não intervenção médica.
Sabe-se que o fenômeno da morte tem seus efeitos jurídicos, e dentre
eles, destaca-se o surgimento dos direitos sucessórios como razão ao princípio da
“saisine”. O processo sucessório, em certos casos, está envolvido por um
destacável patrimônio concentrando com elevadas quantias e inúmeros bens.
Inevitavelmente, sabe-se que há grandes interesses para os “futuros herdeiros”
e assim, a prática da ortotanásia acaba se tornando bastante conveniente, senão,
lucrativa.
Ademais, ressalte-se, ainda, a possibilidade de uma forçada
aceitação da ortotanásia para a comercialização de órgãos para fins de transplantes.
Esse ilícito penal gera dúvidas e incertezas quanto à opção da ortotanásia, visto
que alguns doentes não se sentem seguros de que a morte será fenômeno natural
e que não há como evitá-la. Muito se ouve a respeito do crescente interesse ilegal
na compra de órgãos para fins de transplantes.
Destaca-se também, na justificativa da prática da ortotanásia, que
os doentes são pacientes onerosos e geradores de grandes prejuízos para hospitais
e familiares. Prolongar a vida de um doente terminal, por exemplo, é adotar um
tratamento inviável financeiramente, visto não se atingir grandes resultados, mas
sim, um retardamento de algo inevitável.
Com o avanço tecnológico e a possibilidade de se prolongar a
vida por meio do desenvolvimento da medicina, verifica-se o crescente número
de empresas com planos que possibilitam o tratamento em casa para muitos
doentes. Nos hospitais, por sua vez, também é possível constatar casos nos quais
há interesse de lucros em cima do sofrimento e esperança dos pacientes e seus
familiares.
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Segundo matéria da Revista Veja, de setembro de 2002, nos Estados
Unidos, metade da população necessita de um aparelho de respiração, e, para
morrerem em paz, uma lei permite registrar o desejo de não ter sua vida
prolongada. Vejamos:
Cerca de 20% de todos os gastos com saúde naquele país ocorrem nas
semanas que antecedem a morte. Para tentar reduzir esse dispêndio,
aprovou-se uma lei que permite registrar em cartório o desejo
de não ter a vida prolongada artificialmente quando não houver
perspectiva de cura. O ex-presidente Richard Nixon havia feito isso
e pôde morrer em paz, em 1994, vítima de um derrame cerebral.
No Brasil, uma lei estadual sancionada pelo então governador Mário
Covas, de São Paulo, estabeleceu em 1999 o direito de um doente
terminal recusar o prolongamento de sua agonia e optar pelo local
da morte. Dois anos depois, Covas, com câncer na bexiga, usou essa
lei.

Diante da impossibilidade de saber os verdadeiros motivos que
levam doentes e familiares a aceitarem a ortotanásia como um exercício pleno
da autonomia da vontade e do direito fundamental da dignidade humana, a
declaração da opção pela ortotanásia, por meio de um testamento, é entendida,
nas sociedades onde é adotado, como o meio mais seguro para se aproximar
dessas verdadeiras intenções.
Todavia, o ordenamento jurídico pátrio impossibilita a aplicação
desta prática em nossa sociedade, visto que as regras que permeiam a eficácia
testamentária estarão sempre em oposição ao estado em que se encontra o doente.
4 O USO DO TESTAMENTO PARA DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELA
ORTOTANÁSIA
Examinada a validade da opção pela ortotanásia, analisa-se qual seria
o instrumento correto para tal declaração. É que pode ocorrer de o paciente
já estar com suas faculdades mentais comprometidas, diante da sedação dos
medicamentos e assim, não poder expressar sua vontade de forma válida.
A doutrina tem ofertado o uso do testamento, denominando-o de
testamento vital, quando utilizado para o fim aqui anunciado. Entretanto,
considera-se que tal sugestão não seja a mais adequada, como se observará após
o estudo abaixo delimitado.
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O testamento é o instrumento pelo qual o falecido deixa suas disposições
de última vontade para que tenham efeito após a morte. Trata-se de ato jurídico
unilateral, personalíssimo, gratuito, revogável e solene. Esta é a característica mais
marcante, vez que o intuito da lei é chamar a atenção para a importância do ato a
que se está praticando. A desobediência das formalidades acarreta a invalidade.
Quanto às solenidades, citam-se as três espécies de testamento ordinário:
público, cerrado ou particular. O primeiro é escrito pelo tabelião ou seu substituto
no livro de notas, sendo assinado por ele, testador e duas testemunhas. O cerrado
é aquele redigido pelo testador, ou por outra pessoa ao seu rogo, e por aquele
assinado. Após, deverá entregá-lo ao tabelião na presença de duas testemunhas,
declarando que aquele é seu testamento e quer que seja aprovado, sendo o
instrumento lacrado. Já o particular, refere-se ao elaborado pelo próprio testador,
sem a presença ou ratificação do tabelião, mas com presença de três testemunhas.
Desobedecido algum dos requisitos supracitados, o instrumento deverá
ser considerado nulo. O testamento também pode ser nulo se descumprir uma
das regras gerais dos negócios jurídicos, quais sejam, agente capaz, objeto lícito e
forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, CC).
Ressalte-se que pode haver a nulidade apenas de cláusulas. Tais
exemplos encontram-se explicitados no art. 1900 do Código Civil, cabendo citar
a disposição que favoreça a alguma testemunha testamentária.
Além da nulidade, há a anulação, esta se refere às disposições eivadas de
erro, dolo ou coação, na qual é muito comum o questionamento da validade deste
instrumento com base na idade do testador, presumindo o comprometimento da
capacidade civil para testar. Isso porque por ocasião da lavratura, deve o autor
revelar se goza das faculdades mentais e que não sofre qualquer coação.
Após a morte, com a abertura da sucessão, os interessados devem ajuizar
a ação de cumprimento. Será determinada a lavratura do termo de apresentação,
desde que presente a via original do testamento e abertas vistas ao Ministério
Público, para que opine sobre os requisitos extrínsecos. Isso porque não são
analisadas nesse processo as questões intrínsecas, como validade de cláusulas,
pois a ação de cumprimento é de jurisdição voluntária, por disposição legal,
descabendo o contraditório, devendo as mencionadas questões serem discutidas
em ações próprias.
Aceito o encargo da testamentária para alguns dos testamenteiros, de
acordo com a ordem estabelecida no instrumento, juiz determinará a abertura,
cumprimento e registro. Caso o testamenteiro indicado na cártula não aceite o
encargo, deverá o magistrado nomear dativo, obedecendo à ordem sucessória.
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Transitada em julgado a sentença, será expedido o traslado, com cópias
autenticadas para que seja anexado ao processo de inventário, dando ciência
aos demais interessados para que postulem as impugnações necessárias nas vias
adequadas.
Passada a leitura acerca do instituto do testamento, observa-se que a
característica essencial do mesmo, ante a necessidade da ação de cumprimento
para a produção aferição da validade, é que este somente produz efeitos após a
morte. Portanto, considera-se que o testamento não é o meio apto para declaração
da opção da ortotanásia, pois esta é necessária antes do falecimento, decerto, e
nesse momento, a Cártula ainda não pode ser cumprida e assim, gerar os seus
efeitos.
Esse entendimento pode ser observado por Maria Helena Diniz (2008,
p. 177), que assim afirma:
Testamento é o ato personalíssimo e revogável pelo qual alguém, de
conformidade com a lei, não só dispõe, para depois de sua morte, no
todo ou em parte de seu patrimônio, mas também faz estipulações
extrapatrimoniais [...] produção de efeitos causa mortis, porque,
destinando-se o testamento a produzir efeitos após o falecimento do
testador, verificado este, torna-se irrevogável e definitivo. É ato causa
mortis porque só produz efeitos após o óbito do autor da herança;
não pode ser ato inter vivos, por estarem proibidos entre nós pactos
sucessórios, uma vez que não pode ser objeto de contrato herança
de pessoa viva.

Desta feita, sugere-se que uma Escritura Pública seria o meio mais
adequado. É que tal instrumento pode surtir efeitos desde a prolação e cumula,
também, presunção de validade por ser público. O interessado, já sabendo da
gravidade de sua doença, mas ainda em pleno gozo de suas faculdades mentais,
pode comparecer ao Cartório, e assim, o tabelião transporá a vontade daquele de
forma documental.
A escritura pública declaratória, diante de seus elementos
caracterizadores, torna-se, no ordenamento pátrio, o único meio capaz de declarar
a manifestação da vontade para o caso em questão. Isso porque a escritura pública
declaratória, diferentemente da ata notarial, só vai existir quando tratar-se de
uma manifestação unilateral de vontade, em que o tabelião recebe a declaração e
a qualifica juridicamente.
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Leonardo Brandelli, grande estudioso do Direito notarial, dispõe de
forma clara o elemento principal caracterizador da escritura pública, além de
descartar a ata notarial para o presente estudo. Vejamos:
Para ser objeto de Ata Notarial não pode ser objeto de escritura
pública. A diferença básica entre ambas é a existência, ou não, de
declaração de vontade, que está presente na escritura, e ausente
na ata. A ausência de manifestação de vontade é justamente o que
caracteriza o fato jurídico, que é o objeto da Ata Notarial (2004, p.
286).

A declaração de União Estável, um exemplo do cotidiano brasileiro,
trata-se de uma ata notarial e não de uma escritura pública, visto não se tratar de
manifestação de vontade, mas sim, a constatação, pelo tabelião, que determinadas
pessoas compareceram e declararam a convivência marital. Diferentemente
da escritura pública, na ata notarial o tabelião não qualifica juridicamente essa
declaração, o que dá mais força para aquela como o meio apto a validar e garantir
seus efeitos legais quando se tratar da opção pela ortotanásia.
Com efeito, de posse da escritura pública já lavrada, a família deve
mostrar ao corpo médico a declaração do paciente e assim, obter a vontade do
mesmo respeitada, em obediência aos ditames constitucionais de dignidade da
pessoa humana, bem como civis, de vedação de imposição de tratamento médico.
CONCLUSÃO
Sabe-se que diante de um caso de doença incurável, mais cedo ou mais
tarde, o fenômeno da morte será inevitável. Hodiernamente, com o avanço
tecnológico e o desenvolvimento da medicina, pode-se estender a vida até o
ponto em que tudo se resume à agonia.
Assegura-se, para tanto, o direito constitucional à vida e todas as formas
de sua preservação devem ser adotadas. Há quem entenda, por outro lado, que
prolongar a vida artificialmente é uma ofensa ao princípio constitucional da
dignidade humana. Afirmam estes, ainda, que a autonomia do indivíduo não
pode ser desprezada em nome de uma ilusória proteção à vida.
Diante de uma questão tão delicada e polêmica, que envolve aspectos
sociais, econômicos, religiosos e culturais, a opção pela prática da ortotanásia
deve ser clara e certa. A questão surge, então, sobre qual seria o meio capaz de
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validar esta opção e gerar seus efeitos legais. Em algumas sociedades, como
o caso dos Estados Unidos, a opção pela ortotanásia pode ser feita através de
testamento, mais conhecido como testamento vital. Ocorre que, em nosso
ordenamento jurídico, o testamento só tem efeitos após a morte do indivíduo,
o que impossibilita a sua utilização, visto que, este ato somente poderia operar
efeito “pos mortem”, o que inviabiliza seu uso, no Brasil, para o fim de deixar
autorizada a prática da ortotanásia.
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O CRIME DE MAUS-TRATOS A ANIMAIS.
MODALIDADES AINDA CORRENTES
Danilo Fontenele Sampaio Cunha1
RESUMO: Situações evidentes de crimes de maus-tratos a animais são percebidas
cotidianamente e os exemplos incluem desde a criação em ambientes
insalubres e mediante confinamento até práticas em rodeios, circos e práticas
bárbaras, como a farra do boi e rinhas de galo, pássaros ou peixes. Pretendese com o presente trabalho conscientizar o leitor sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de tais condutas lesivas ao meio ambiente, além
de incentivar a atuação estatal na prevenção e combate a tais crimes.
Palavras-chave: maus-tratos a animais; conscientização; responsabilidade penal;
lesão ao meio ambiente.
ABSTRACT: Obvious situations of crimes of ill-treatment of animals are seen on
a daily basis and examples include since the creation in unhealthy environments
and by confinement to practices in rodeos, circuses and barbaric activities, such
as the ox feast, and cock, birds or fish’s fights. The present work aims to educate
the reader about the criminal and administrative penalties derived from such
conduct detrimental to the environment, as well as encourage State action in
preventing and combating such crimes.
Keywords: ill-treatment of animals, awareness, criminal liability, damage to the
environment
INTRODUÇÃO
A Constituição Federal atribuiu à defesa do meio ambiente não só o
inciso VI do art. 170, mas também no art. 225 e parágrafos; 5 º, LXXIII; 23,VI e
VII, 24, VI e VIII; 129, III; 174 § 3º, 200, VIII e 216, V.
Percebe-se que a defesa do meio ambiente surge, assim, de um lado com
o objetivo de preservar a existência digna de todos e, de outro, como consectário
do princípio da garantia da função social da propriedade, constituindo uma
limitação do uso da mesma.					
1 Juiz Federal da 11ª Vara, mestre pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará,
doutorando em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e Professor da
Faculdade Sete de Setembro.
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A atuação do Estado na proteção do meio ambiente surge de várias
formas, normalmente identificadas com o Poder de Polícia da Administração.
A Lei 9605 de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, apresenta-se como, por assim dizer, elemento último nas tentativas de
sensibilização de todos nós com respeito à proteção da flora e fauna. E por ser
última instância de convencimento, traz referida lei alguns dispositivos inovadores
na tipificação de condutas e suas consequências, mormente relacionadas com
intervenção do Estado na propriedade.
Observe-se que nos casos de pessoas jurídicas terem sido criadas
ou utilizadas de forma preponderante para a prática de crimes ambientais, a
intervenção do Estado será mais do que a intervenção por direção, mas consistirá
em uma forma evidente de intervenção direta das empresas criminosas, trazendo
a nova lei dos crimes ambientais situações até hoje não enfrentadas pela doutrina
e jurisprudência, mormente no que diz respeito à possibilidade de referidas
empresas poderem ser extintas (art.24 da Lei 9.605/98).		
Tentaremos, no presente trabalho, trazer para debate algumas de
nossas inquietações a respeito do tema, principalmente no que diz respeito a
práticas de maus tratos a animais ainda hoje existentes e, por vezes, toleradas
pelas autoridades, quais sejam, as vaquejadas, rodeios e brigas de galo, sejam tais
atividades exercidas por empresas ou particulares.
1 VAQUEJADAS, RODEIOS E AS EMPRESAS PATROCINADORAS
A Lei nº 9.605/98, assim como o Código Penal, afirma que:
Art.2º - Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos
crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na
medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador,
o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o
preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta
criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia
agir para evitá-la.

Pois bem, o artigo 32 de referida Lei afirma que é crime punido com
pena de detenção de três meses a um ano, e multa, ‘Praticar ato de abuso, maus128
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tratos, ferir ou mutiliar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou
exóticos’.
Percebe-se que tal artigo foi criado atendendo um clamor ético de toda
a sociedade que não mais aceita a submissão de seres que tiveram suas defesas
neutralizadas a práticas que envolvam violência, mutilação e dor.
Assim, restam proibidos as brigas de galo, canário, cachorros, ‘farras do
boi’ e atos correlatos.
Portanto, cremos que os chamados Rodeios no sul do País e as Vaquejadas
no Nordeste devem ser analisados, agora, sobre outro prisma.
Cremos não haver dúvidas a respeito da violência e dor sofridos pelos
animais na prática das Vaquejadas e Rodeios.
Na verdade, não são divulgados para o público em geral os métodos
utilizados para ocasionar a corrida dos bois nas Vaquejadas, mas sabe-se do seu
confinamento prévio por longo período, a utilização de açoites e ofendículos,
introdução de pimenta e mostarda via anal, choques e outras práticas
evidentemente caracterizadoras de maus-tratos.
Outrossim, a razão que leva os cavalos e touros a saltarem com o
cavaleiro nos Rodeios não é porque são ariscos e não domados (aliás, se assim o
fosse, onde é que os organizadores conseguiriam tantos exemplares primitivos?)
mas porque, dentre outros métodos como os acima narrados, os testículos do
animal são amarrados a um dispositivo na sela do montador, de forma que o
próprio peso deste último ocasiona a contração de referido dispositivo, causando,
como é óbvio, intensa dor. Assim, a única defesa do animal para se livrar da dor
é tentar retirar o cavaleiro de suas costas e, para isto, salta e salta, retorcendo-se
em agonia.
Sabe-se do imenso potencial econômico das empresas que organizam
tais Vaquejadas e Rodeios, parecendo-nos que foram criadas e utilizadas, de
forma não apenas preponderante, mas única, com o fim de facilitar a prática de
crime previsto na Lei 9605/98, pelo que entendemos ser o caso de aplicação do
art. 24 do mesmo diploma normativo.
Outrossim, interessante trazer à discussão é o fenômeno da participação
e culpabilidade das empresas patrocinadoras das Vaquejadas e Rodeios no crime
previsto no art. 32 e suas consequências penais.
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Sabe-se que tais espetáculos2 ocorrem devido aos apoios financeiro,
logístico e de divulgação indispensáveis de várias empresas.
Cremos, no entanto, que tais patrocinadores, sendo partícipes do crime
de maus-tratos e, na medida de sua culpabilidade, devem responder pelo crime
apenas com a pena de multa, não incidindo, porém, o art. 24 da Lei 9605/98,
tendo em vista que, salvo casos especiais, tais empresas patrocinadoras não
foram constituídas ou utilizadas, de forma preponderante, com o fim de permitir,
facilitar ou ocultar a prática de crime definidos em referida lei, como afirma dito
dispositivo.
Entendemos ainda, ser possível o enquadramento dos responsáveis pelas
empresas jornalísticas e de divulgação em geral pela prática do crime previsto no
art. 19 da Lei 5250 de 09 de fevereiro de 1967 que tratando-se de infrações penais
praticadas através da Imprensa, afirma :
Art. 19- Incitar à prática de qualquer infração às leis penais.
Pena: um terço da prevista na lei para a infração provocada, até
o máximo de 1(um) ano de detenção, ou multa de 1 a 20 salários
mínimos da região.
§ 1º - Se a incitação for seguida da prática do crime, as penas serão
as mesmas cominadas a este.
§ 2º - Fazer apologia de fato criminoso ou de autor do crime:
Pena: detenção de 3 meses a um ano ou multa de 1 a 20 salários
mínimos da região.

Observe-se que o § 1º acima transcrito indica que se a incitação for
seguida da prática do crime, as penas serão as mesmas cominadas a este, pelo
que se conclui poder uma empresa jornalística ser condenada por incitação a um
crime ambiental e ser apenada com multa prevista na Lei 9605/98.
2 GALOS DE BRIGA. ACONDICIONAMENTO, TREINAMENTO, RINHAS
E IMPLICAÇÕES PENAIS
Sabe-se que assim como os humanos, os animais não nascem
condicionados para o combate. É, pois, necessário se produzir e condicionar um
galo para a briga.
2 Utilizamos a palavra espetáculo pela falta de outra melhor, mas consideramos uma verdadeira
aberração ética considerar-se qualquer prática de maus-tratos a animais como um divertimento.
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Normalmente, os delinquentes agem acondicionando os galos em
alojamentos individuais de alvenaria, fechados com grades de ferro, ou em
gaiolas de ferro depositadas no chão ou mesmo enterradas, de forma a estressar
o animal.
No mesmo sentido, práticas de intervenção direta nos corpos dos galos
são efetuadas para a preparação do animal para o combate, tais como, depenam
algumas regiões dos seus corpos (parte superior das coxas, abdômen e pescoço
para resfriamento do animal, quando dos combates) e os esporões são serrados
para possibilitar a utilização de esporas de metal ou plástico.
Por vezes, os animais apresentam plaquetas metálicas de identificação,
implantadas junto à articulação superior das suas asas.
Os locais utilizados para os treinos ou combates são, comumente,
compostos pelo que se chama de tambores, divididos para lutas preliminares e/ou
exibição das habilidades dos animais, de forma a propiciar melhores informações
para as apostas. As rinhas são divididas em tambores, ficando os espectadores/
apostadores em arquibancadas. As apostas podem ser feitas com relação aos
rounds nos diversos tambores, categorias, número de vitórias, etc.
Em tais locais, são também, frequentemente encontrados medicamentos
de uso veterinário, ‘luvas de treinamento’ (acessório utilizado para cobrir o
esporão do galo), plaquetas metálicas de identificação individual dos animais,
esporas de plástico e de metal, biqueiras de aço, tesouras e pinças de constrição
de uso cirúrgico.
É, também, comum a presença de balanças digitais para controle de peso
e definição das categorias, além de medicamentos veterinários de atendimento de
emergência. Contam os animais com alimentação balanceada cheia de vitaminas,
proteínas, sais minerais envolvendo grãos, folhas, verduras e frutas tudo para
garantir que o animal possa lutar até o limite de suas forças ou vida.
Todos esses cuidados e o retorno imediato das apostas fazem com que
um animal preparado para a briga chegue a custar cerca de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
Percebe-se que mesmo que não sejam detectados sinais exteriores de
mutilação e maus-tratos em galos de briga, pode-se perceber a tipificação penal
do art. 32, caput da Lei nº 9605/98 ante a mera preparação dos animais para tanto.
Na verdade, como visto, os proprietários literalmente estressam os
animais a ponto de enlouquecê-los, tudo isso para que desenvolvam e exacerbem
a agressividade necessária à satisfação psíquica doentia de seus proprietários e
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garantam os lucros nas apostas. Tal condicionamento psíquico é de tal monta,
que chega ao ponto dos animais treinados para briga não mais poderem conviver
soltos.
2.1 Inaplicabilidade do princípio da insignificância
Observe-se que não é o caso de aplicação do princípio da insignificância.
É que algumas condutas que embora a princípio, se consideradas
isoladamente, possam parecer insignificantes e sem qualquer periculosidade
social, quando aquilatadas em conjunto com tantas outras que ocorrem, chegam
a causar danos de monta ao equilíbrio ambiental e difíceis de serem reparados.
Nesse sentido, colhe-se a seguinte orientação jurisprudencial, a qual,
mutatis mutandis, ajusta-se à espécie e a cujos fundamentos ora me alio, a seguir:
APELAÇÃO CRIMINAL - FAUNA - PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA - LISTA OFICIAL DE ESPÉCIES DA FAUNA
SILVESTRE AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO -RESTITUIÇÃO À
NATUREZA - DESNECESSIDADE DA SANÇÃO PENAL - LEI
N.º 9.605/98 MAIS BENÉFICA - SENTENÇA REFORMADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. O preceito da insignificância,
em matéria ambiental, deve ser aplicado com parcimônia, uma
vez que a mera retirada de espécie do seu ambiente natural já
causa interferência no tênue equilíbrio ecológico, fazendo com
que o legislador previsse um tipo classificado como crime de
mera conduta. 2. Por tal fundamento, também ficam afastadas as
assertivas formuladas na sentença recorrida de que não constando
as aves apreendidas da Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira
Ameaçadas de Extinção, bem como de que tendo elas sido
restituídas à natureza, não teria advindo qualquer prejuízo à fauna
silvestre, mormente porque apanhadas em pequena quantidade.
3. Não caracterizada a falta de consciência da ilicitude diante das
próprias palavras do increpado e das circunstâncias da apreensão. 4.
Necessidade da sanção criminal advém da nova legislação ambiental
que confirmou a tipicidade da conduta atribuída ao réu. 5. Artigo 29
da Lei no 9.605/98 mais benéfica: aplicação da sanção mínima, ou
seja, 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) diasmulta. 6. Apelação a que se dá provimento, reconhecendo, de ofício,
a prescrição da pretensão punitiva (arts. 109, VI, 110, § 2º, ambos
do C.P.). (TRF 3ª Região - Quinta Turma - ACR 97030174205;
ACR - APELAÇÃO CRIMINAL - 6354 - Relator JUIZ FAUSTO DE
SANCTIS - DJU data:16/1/2001 pág. 118);
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PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 40,
DA LEI Nº 9.605/98. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. RECURSO CRIMINAL PROVIDO. 1. Não
se apresenta juridicamente possível a aplicação do princípio da
insignificância nas hipóteses de crimes ambientais, tendo em vista
que o escopo da Lei nº 9.605/98 é impedir a atitude lesiva ao meio
ambiente, evitando, ainda, que a impunibilidade leve à proliferação
de condutas a ele danosas. 2. Recurso criminal provido. (TRF 1.ª
Região - Quarta Turma - Recurso Criminal 200334000076500
- Relator Desembargador Federal ÍTALO FIORAVANTI SABO
MENDES – data da publicação 24/8/2004).

2.2 Inaplicabilidade da percepção de crime continuado
Outrossim, ante a apreensão de vários exemplares de galos de briga,
cães ou outros animais destinados a combates, não há que se falar em crime
continuado.
Na verdade, o crime continuado, ficção legal criada para abrandar a
punição de condutas semelhantes, está previsto no art. 71 do Código Penal, onde
se expressa o seguinte:
Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições
de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem
os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicase-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se
diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Como se sabe, para a caracterização do crime continuado,
disputam espaço três correntes doutrinárias: 1ª) teoria subjetiva, segundo a qual
o crime continuado caracteriza-se, unicamente, pela unidade de propósito ou
de desígnio; 2ª) teoria objetiva, para a qual a unidade do crime é caracterizada,
unicamente, por elementos exteriores que indiquem a homogeneidade da
conduta; 3ª) teoria mista, que conjuga as duas correntes, considerando que,
para a caracterização da continuidade delitiva, não se pressupõe somente o
cometimento de crimes da mesma espécie praticados em condições de tempo,
espaço e modus operandi semelhantes, sendo necessário se perquirir o elemento
subjetivo, qual seja, a unidade de desígnios.
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A terceira teoria, sem dúvida, é a mais prestigiada na doutrina. A
título de exemplo, cito: a) Carlos Fontan Balestra, Derecho Penal, Buenos Aires:
Abeledo-Perrot, 1998, p. 455: “La doctrina subjetivo-objetiva es a nostro juicio
la correcta. Toma em cuenta para caracterizar el delito continuado tanto los
elementos o circunstancias objetivas como la unidade de designio criminoso”; b)
Enrique Bacigalupo, Direito penal: Parte Geral, trad. de André Estefam, São Paulo:
Malheiros, 2005, p. 536; “se exige um dolo de continuação, segundo o qual cada
ato parcial seja uma continuação da ‘mesma linha psíquica’ do dolo anterior”; c)
Francisco Muñoz Conde, Teoria geral do delito, trad. de Juarez Tavares e de Luiz
Regis Prado, Proto Alegre: SAFe, 1988, p. 222: “A doutrina e a jurisprudência
foram elaborando o seu conceito, em que se destacam os seguintes elementos: 1)
objetivos: homogeneidade do bem jurídico lesado e modos de prática do delito;
determinada conexão espacial e temporal; 2) subjetivos: presença de um dolo
conjunto ou desígnio criminal comum às diversas ações realizadas”; d) Eugenio
Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, Manual de direito penal brasileiro,
3 ed. São Paulo: RT, 2001, p. 724: “O dado ôntico mais elementar e primário
de qualquer unidade de conduta é o fator psicológico ou fato final. Isto é, uma
unidade de dolo ou de resolução, uma resolução ou dolo unitário: se quem furta
diariamente uma pequena quantidade de dinheiro não age com uma decisão
única, como por exemplo, apoderar-se do dinheiro que necessita para pagar uma
dívida ou para comprar um móvel, mas repete a decisão diariamente, porque se
sente tentado diante da mesma circunstância, não haverá uma continuidade de
condutas, e sim tantas condutas quantas forem as decisões tomadas”; e) Rogério
Greco, Curso de direito penal – Parte Geral, 5 ed. Rio de Janeiro: Impetus,. 2005,
p 672: “Acreditamos que a última teoria – objetivo-subjetiva – é a mais coerente
com o nosso sistema penal, que não quer que as penas sejam excessivamente
altas, quando desnecessárias, mas também não tolera a reiteração criminosa. O
criminoso de ocasião não pode ser confundido com o criminoso contumaz”;
f) Valdir Sznick, Delito continuado, 2 ed. São Paulo: LEJUS, 1994, p. 76 e 99:
“É a doutrina que mais condiz com o crime continuado. [...] O que distingue
principalmente o delito continuado do concurso real é a unidade de propósito,
essencial no continuado e inexistente no concurso”.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica
nesse sentido, conforme se pode ver nas seguintes decisões: HC 43422/CE, Rel.
Ministro Gilson Dipp, DJ 03.10.2005; HC 41.023/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, DJ 10.04.2006; REsp 700.730/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ
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de 05.09.2005; HC 35.861/MS, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de 03.11.2004; REsp
520.743/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 20.10.2003; REsp 819.743/PR, Rel.
Ministro Gilson Dipp, DJ 11.09.2006; HC 34.390/SP, Rel. Ministro José Arnaldo
da Fonseca, DJ 11.10.2004.
Essa teoria, aliás, ao contrário do que se repete amiúde, também pode
ser extraída do Código Penal. Com efeito, é impossível desprezar a letra do art.
71, segundo o qual na prática de dois ou mais crimes da mesma espécie “devem
os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro”.
Ora, só se pode concluir que os crimes subsequentes devam ser havidos
como continuação dos crimes antecedentes quando existir uma unidade de
desígnio, aferindo-se essa unidade – já que impossível ler a mente do acusado
– a partir das condições de tempo, lugar e maneira de execução. Do contrário,
não haverá continuação, mas simples reiteração, até porque o verbo continuar
transmite a idéia de “levar adiante, não interromper (o que se começou)”, “dar
ou ter seguimento após interrupção”, “estender(-se) no espaço; prolongar-se”,
conforme definições do Dicionário Houaiss.
Paulo José da Costa Júnior menciona outra razão a conduzir à tese
supra:
Mesmo na vigência do Código Penal, antes da reforma, que
confessava perfilhar o critério objetivo puro, a jurisprudência se
dividiu, ora parar exigir, na configuração do crime continuado,
elementos meramente objetivos, ora para reivindicar, ademais, a
unidade de desígnio. Tendo o novo diploma legislativo repetido a
fórmula legal anterior, a jurisprudência continuará a exigir, para
determinadas espécies fáticas, a unidade ideativa. O entendimento
justifica-se. Mesmo porque, exemplificando o preceito normativo
as condições objetivas das quais será deduzida a continuidade
criminosa, enunciou aquelas de ‘de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes’, podendo nestas estar abrangida
as condições de natureza subjetiva como a unidade de resolução
(Comentários ao Código Penal, 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p.
244).

De qualquer forma, mesmo os adeptos da teoria objetiva não descartam
que a prova do liame entre as condutas, partindo de dados objetivos, leve em
conta também o dolo do agente e jamais chegam a equiparar o crime continuado
à simples reiteração de delitos.
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Preciosa, quanto a isso, a lição de Paulo de Souza Queiroz:
Naturalmente que não se pode equiparar à categoria de crime
continuado a simples reiteração de crimes, pois, para a sua
configuração, os crimes devem guardar entre si uma relação
de interdependência ou de necessária sucessão, de sorte que os
subseqüentes possam ser havidos, realmente, como continuação
do primeiro, cuidando-se, por conseguinte, de situação
excepcional, a ser apreciada com muita prudência. [...] Necessário,
consequentemente, ao reconhecimento da continuidade delitiva é
que haja homogeneidade entre as várias infrações, homogeneidade
que deve ser aferida segundo as condições de tempo, lugar, maneira
de execução e outras semelhantes. Os critérios para apreciação da
continuidade são, pois, de ordem objetiva (teoria objetiva), mas
dificilmente se poderá reconhecê-la sem atenção ao dolo do agente
(teoria subjetiva)” (Direito Penal: introdução crítica, São Paulo:
Saraiva, 2001, p. 232).

De modo harmônico, Damásio de Jesus observou que,
O CP aceitou a teoria puramente objetiva. Como se vê no art. 71,
caput, é suficiente que os crimes da mesma espécie apresentem
semelhança em seus elementos objetivos de tempo, lugar maneira
de execução etc. Cumpre observar, contudo, que dificilmente o juiz,
para afastar o concurso material de delitos e reconhecer o nexo de
continuidade entre eles, deixará de apreciar o elemento subjetivo do
agente” (Direito penal, 23 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, 1º vol., p.
605).

E, antes deles, o clássico Aníbal Bruno também advertira que,
A exigência do elemento subjetivo não encontra apoio no nosso
direito positivo vigente, que adotou a posição objetiva pura. Note-se,
porém, que, muitas vezes, é à unidade de resolução que será preciso
recorrer para concluir pela unidade do aspecto material do crime
(Direito penal – Parte Geral, 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967,
tomo 2º, p. 301).

Distanciando as categorias da reiteração delituosa e da continuidade
delitiva, Sebastian Soler disse que,

No debe confundirse la unidad de resolución com el propósito de
cometer una serie de delitos, cada uno de los cuales se presenta
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distinto y claro, ni con el propósito genérico de cometer delitos
indeterminados; la unidad de resolución exige um elemento
centralizador de las resoluciones, que puede hacer aparecer em la
conciencia del reo como una agresión sola lo que ha de ejecutar
[...] Este elemento [la unidad de resolución] debe deducirse de esos
princípios generales, pero em cada caso funcionarán de acuerdo a
las situaciones especiales. Com relación a él, deben ser analizadas
las circunstancias de unidade o pluralidad de lugar, tiempo y sujeto
passivo” (Derecho penal argentino, Buenos Aires: Tipografica
Editora Argentina, 1951, Tomo II, p. 346-347 – grifou-se).

E para não continuar com outras citações, registro a recente lição de
Luiz Vicente Cernicchiaro:
O crime continuado não se confunde com a reiteração ou a
habitualidade criminosa. [...] Só se pode, nesse contexto, entender
a continuação, desde que a seqüência das ações, ou omissões
diminua a censura. Ao contrário, se as circunstâncias evidenciarem,
por exemplo, propensão para o delito, raciocínio frio, calculista,
reiteração que se projeta todas as vezes que o agente encontra
ambiente favorável aos delitos, pouco importa a conexão objetiva.
A reiteração, que se transforma em habitualidade, atrai, sem dúvida,
maior culpabilidade” (“Código Penal – Concurso de pessoas. Crime
continuado. Penas – Aplicação e execução”. Revista Brasileira de
Ciências Criminais, vol. 8. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
1994, p. 89 – grifou-se).

Seja qual for o posicionamento que se adote in casu – exigindo-se, ou
não, unidade de desígnio –, o certo é que não está caracterizada a continuidade
delitiva quando se pratica maus-tratos contra vários animais.
E o exame do caso concreto certamente confirmará tal conclusão.
Basta, em primeiro lugar, dentre as condições objetivas que devem
ser apuradas, focar-se na distância temporal que separa as condutas. Assim,
segundo Julio Fabbrini Mirabete, “o limite tolerado quanto ao lapso temporal entre
um e outro delito é de 30 dias, conforme jurisprudência pacífica” (Código Penal
interpretado, 4 ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 508). Há, é certo, alguma tolerância
quanto ao prazo indicado, mas ele serve de parâmetro de decisão.
Vêem-se expressões desse parâmetro nas seguintes decisões do Supremo
Tribunal Federal:
137

THEMIS

Crime continuado: não reconhecimento integral, dado o intervalo
superior a 30 dias entre alguns dos seis roubos praticados durante
cerca de quatro meses: critério jurisprudencial que, em si mesmo, não
é ilegal nem incompatível com a concepção objetiva do Código, não
se tendo logrado demonstrar que sua aplicação, nas circunstancias
do caso, desnaturaria a definição legal do crime continuado” (HC
69.305/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 05.06.1992); “[...] 2.
Ainda que se superasse a questão espacial, restaria a temporal, não
se reconhecendo como continuidade delitiva a pratica de delitos
num lapso de tempo superior a trinta dias. 3. Precedente: HC n.
69.896, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ. 02.04.93, pag. 5620. 4. ‘Habeas
Corpus’ indeferido” (HC 73.219/SP, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ
26.04.1996).

Do Superior Tribunal de Justiça cabe citar:
Se entre as séries delituosas houver diferença de meses, não haverá
continuidade delitiva, mas sim reiteração delitiva, devendo ser
aplicado a regra do concurso material. (HC 33.498/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, DJ 16.08.2004, p. 273);
Delitos de roubo praticados em intervalos de tempo superiores a 30
dias: presença de concurso material e não da figura da continuidade
delitiva, ante a inexistência do lapso temporal do artigo 70 do
CP (REsp 343533/PR, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, DJ
02.02.2004, p. 347);
Não se reconhece a continuidade delitiva se ausentes o requisito
objetivo-temporal (extenso lapso de tempo entre as condutas).
Recurso provido para, cassando o acórdão recorrido, restabelecer
da decisão de primeiro grau de jurisdição (REsp 605.254/RS, Rel.
Ministro Gilson Dipp, DJ 14.06.2004, p. 274).

Conforme se percebe na síntese acima consignada, cada um dos fatos de
criar-se um animal para briga é perfeitamente distinto e autônomo com relação
aos demais, vez que cada uma das condutas relaciona-se a uma ave específica.
Assim, mesmo sob uma ótica exclusivamente objetiva, não está
configurada a continuidade delitiva, o que dispensa, in casu, uma análise quanto
à unidade de desígnio.
De qualquer forma, se visualizadas as condutas também sob um aspecto
subjetivo, como quer o Superior Tribunal de Justiça, outro resultado não será
possível. Repetindo a lição de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli,
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O dado ôntico mais elementar e primário de qualquer unidade de
conduta é o fator psicológico ou fato final. Isto é, uma unidade de
dolo ou de resolução, uma resolução ou dolo unitário: se quem furta
diariamente uma pequena quantidade de dinheiro não age com
uma decisão única, como por exemplo, apoderar-se do dinheiro
que necessita para pagar uma dívida ou para comprar um móvel,
mas repete a decisão diariamente, porque se sente tentado diante da
mesma circunstância, não haverá uma continuidade de condutas, e
sim tantas condutas quantas forem as decisões tomadas (Manual de
direito penal brasileiro, 3 ed. São Paulo: RT, 2001, p. 724).

É, pois, impossível extrair essa unidade de resolução entre as condutas
dos réus que possuem criação de vários animais para brigas.
O que normalmente ocorre é a ideação de diversos modos de praticar
distintos ilícitos. Ou seja, não se quer, ao se realizar vários maus-tratos a diversos
animais, praticar uma só ilicitude de modo prolongado no tempo. Pelo contrário,
relatam diferentes ideias, cada uma destinada a buscar o contorno de normas
proibitivas, ou seja, voltadas à prática de diferentes delitos. Não há, pois, essa
unidade psicológica de que fala a doutrina. O que ocorre é apenas simples
reiteração delitiva.
Assim, deve ser rejeitada a tese de continuidade delitiva entre as
condutas, confirmando-se a ocorrência de concurso material, ou seja, a pessoa
que possui vários animais de briga, aí incluindo-se os galos de briga, pratica,
mediante mais de uma ação ou omissão, dois ou mais crimes, pelo que devem
ser aplicadas as penas cumulativamente a cada um dos crimes de maus tratos e
guarda de animais (art. 69 do Código Penal)
CONCLUSÃO
Finalizamos o presente artigo com a esperança de termos colaborado
para uma melhor compreensão da responsabilidade penal daqueles que, mesmo
em pleno século XXI, teimam em provocar cenas dantescas de combates entre
animais ou qualquer outra atividade capaz de provocar lesões físicas e estresses
aos mesmos.
Na verdade, constituem crimes de maus-tratos qualquer tipo de “brigas
de galo”, “brigas de pássaros”, “farra do boi”, “brigas de cães” ou qualquer outra
atividade cruel como rodeios, vaquejadas, entre outros.
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Cabe ao Estado, pois, tornar efetiva tal proteção de todos os animais
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, reprimindo as práticas
de qualquer forma de crueldade, tortura ou maus-tratos, não compactuando com
qualquer forma de crime, mesmo que praticados por autoridades civis, políticas e
militares, sob pena de prevaricação dos responsáveis públicos.
Agindo assim, não apenas cumpre o Estado a lei, mas dá concretude ao
sentimento comunitário e ao postulado ético social do Estado Democrático de
Direito.
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PROCESSO CIVIL DIGITAL: DO PARADIGMA
ANALÓGICO AO MODELO ELETRÔNICO,
PREMISSAS, ANOTAÇÕES INICIAIS
Durval Aires Filho1
RESUMO: Ninguém duvida mais que a nossa sociedade é basicamente
tecnológica, massificada e informacional. O Judiciário não permaneceu imune
aos avanços tecnológicos. A pretendida inclusão aos sistemas informatizados
constitui etapa fundamental para resolver, de forma objetiva, o problema
da velocidade dos feitos. O processo digital representa a porta de acesso ao
eletrônico e ao virtual. A racionalização dos serviços judiciais vertida para o meio
eletrônico não permite desperdício de tempo, nem admite a ultimação de tarefas
inúteis, descartando a repetição e o retrabalho. O processo digital de Execução
Fiscal é precedido por uma questão de mapa e monitoramento. No interior desse
processo de cobrança, seus titulares devem ser dotados de maior flexibilidade,
com a adoção de um novo conceito de recebimento de dívida.
Palavras-chave: Processo digital. Sociedade da Informação. Paradigma
Analógico. Paradigma Eletrônico. Execução Fiscal.
ABSTRACT: No one doubts that our society is basically technological with
mass information. The judiciary has not remained immune to technological
advances. The desired inclusion includes computerized systems as an important
stage to solve, objectively, the speed problem of procedure. The digital process is
the gateway to the electronic and virtual process. The racionalization of judicial
services poured into the electronic way does not allow waste of time, or allows the
finalization of useless tasks, discarding repetition and rework. The digital process
of Tax Foreclosure is preceded by mapping, tracking an monitoring. Within this
process of collection, holders should be provided with greater flexibility, with the
adoption of a new concept of receiving debt.
Keywords: Digital Process. Information Society. Analogic Paradigm. Eletronic
Paradigm. Tax Enforcement.
1 Juiz de Direito, Titular da 3ª Vara de Execuções Fiscais e Crimes contra a Ordem Tributária;
integrante do Grupo de Trabalho de Sistemas de Gestão Processual de 1º Grau
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INTRODUÇÃO
A nossa atualidade já está completamente vazada pela era virtual.
Com ela, tudo muda e se transforma de forma constante e permanente. Como
informa um grupo de pesquisa, “as formas do nosso senso de espaço, tempo,
do social, do político, do urbano e do rural, do privado e do público também
são profundamente afetadas por esse tufão de mudanças” (BRYAN et all 2009, p.
2). Por isso, podemos dizer que quem não estiver virtualizado “fica fora da vida
social, econômica, científica, que desenrola em tempo real através dos caminhos
da internet” (RAMOS JÚNIOR et all, 2006, p. 4). Assim, a iniciativa de inclusão
no mundo virtual não é uma mera questão de contingência, mas de cunho vital,
pois, “sem modernização e adequação tecnológica, o Judiciário não suportará o
avanço da demanda social”, a sua inserção no processo eletrônico “é o presente e
o futuro da justiça” (PAIVA, 2009, p. 1).
Segundo especialistas, a sociedade da informação pode ser visualizada
por intermédio de dois aspectos: a) formato digital: a sociedade que recorre
predominantemente às TIC para a troca de informação em formato digital,
suportando as práticas e métodos em construção permanente (GOUVEIA, 2004,
p. 3); e, b) formato histórico-econômico: expressão utilizada para identificar o
marco a partir da preponderância da informação sobre os meios de produção
e distribuição dos bens na sociedade que se estabeleceu, a propósito, a partir da
vulgarização dos programas de dados (LISBOA, 2005, p. 78).
O fato é que a sociedade está em rede, como se observa há algum tempo,
desde a mais luxuosa residência até a mais humilde moradia, que, na falta de um
microcomputador no domicílio, pode contar com uma lan house. O que se quer
dizer é que seja como for, não importa, todos estão em conectividade. Então,
permanecer privilegiando o meio tradicional, afastado das atuais tecnologias de
informação e comunicação, constitui contrassenso, uma provável fobia ao novo.
Avisa o professor Luiz Flávio Gomes:
fundamental, portanto, na era informacional, não é difundir “bolsões
de resistência mental” contra uma determinada “forma”, senão saber
defini-la com precisão, delimitá-la, para dela extrairmos o máximo
de utilidade possível e sem abusos (GOMES, 2005, p.1).
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Nesse sentido, é necessário que o Judiciário esteja aberto às novas
tecnologias, mantendo o otimismo, ainda que seja difícil diante dos obstáculos,
como forma de conseguir melhorar a realidade. Afinal de contas, a visão
pessimista só leva a um destino: a multiplicação de problemas.
O presente trabalho pretende, a título de premissas e anotações iniciais,
discutir alguns conceitos e padrões, procurando defini-los para ajustá-los à
atual realidade, com o intuito de introduzir novas alternativas com vistas ao
desempenho e finalidade. Como ensina Ana Amélia Castro:
a modernização da gestão do sistema judiciário sob a ótica da
incorporação das tecnologias da informação e comunicação,
introduziu novas facilidades no acesso à Justiça, tem por finalidade
alcançar agilidade e eficiência na prestação jurisdicional (FERREIRA,
2005, p. 1).

Nessa primeira abordagem, esses conceitos e padrões, oriundos dos
sistemas tecnológicos disponíveis nos limites deste trabalho, estarão voltados ao
Judiciário. Para tanto, pretendemos abordar seis grupos temáticos, cujos títulos
ensejam seus conteúdos: 1 Sociedade da informação e direito; 2 Premissas das
inovações; 3 Obstáculos à implementação das TIC, examinando a resistência, o
clientelismo, o corporativismo, o patrimonialismo e a fragmentação; 4 A decisão
de implantar a TIC, passando para uma Justiça sem papel, observando o salto
qualitativo e a certeza de um caminho sem volta; 5 Processo civil digital, em
linhas gerais; 6 Execuções fiscais: saindo da esfera do analógico e modelo digital
aplicado.
Seja que especialidade for, quando um feito em papel estaciona na
repartição do fórum, um servidor é escalado para colocar capa, incluir o
documento na pasta, carimbar e numerar todas as páginas. Isso sucede nas
inúmeras instâncias, sejam administrativas ou judiciais. Esse é o modelo
tradicional, o mesmo que não é capaz de fornecer respostas e soluções em tempo
razoável. E, como ressalta uma pesquisadora: “pelo crescente volume de demanda
atribuída ao Poder Judiciário, deve-se reconhecer a impossibilidade de um
controle operacional analógico – realizado através de fichas e livros (FERREIRA,
2009, p. 7)”.
O fato é que a pretendida inclusão aos sistemas informatizados constitui
etapa fundamental para resolver, de forma objetiva, o problema da velocidade
dos feitos. No mundo virtual, viabilizado pela esfera digital, não vamos falar em
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um, mas em centenas de processos; nem vamos gastar uma ou duas semanas
apenas para recebê-lo formalmente, mas uma tarde, no máximo um dia. Uma
vara virtual que não tem uma alta conclusão não está andando de forma normal.
No modelo que conhecemos, o processo trava, fecha e não anda. No virtual, não
é possível o fechamento, nem qualquer forma de trava em face de se trabalhar em
filas e sistemas.
É claro que o Judiciário não permaneceu imune aos avanços tecnológicos,
pois tem se esforçado para acompanhar as mudanças, tentando renovação,
aperfeiçoamento de suas rotinas, como propósito de se tornar mais acessível e
mais célere. Aliás, para ser justo com a Justiça, este trabalho ora apresentado
parte de experiências efetivadas no país, algumas ousadas, mas sempre com o
mesmo sentido de ser uma justiça presente e moderna.
Metodologicamente, usando o confronto de ideias e reflexões, o trabalho
se baseia na pesquisa bibliográfica, a partir de trabalhos, ensaios e artigos,
notadamente sobre aqueles textos disponíveis no meio eletrônico virtual e sobre
o meio virtual, tendo como base as experiências do PROJUDI – Processo Judicial
Digital (implantado largamente no país, junto aos Juizados Especiais), do sistema
CRETA, sem descurar de alguns enfoques históricos, comentários das alterações
ocorridas no Código de Processo Civil desenvolvidos na oportunidade em que
examinamos o processo civil eletrônico.
É preciso destacar que as visitas que promovemos em Santa Catarina,
Curitiba, São Paulo e Brasília, juntamente com o Juiz Francisco Carneiro Lima,
somados os esforços oriundos do Grupo de Trabalho de Sistemas de Gestão
Processual de 1º Grau que fiz parte honrosamente junto com os colegas Sérgio
Luiz Arruda Parente, Washington Luís Bezerra de Araújo, José Tarcílio de Souza
da Silva e Jacinta Inama Franco Mota, foram experiências significativas para a
realização deste trabalho inicial.
Antes de qualquer iniciativa, pontificamos uma certeza que hoje forma
um consenso: a inserção do Poder Judiciário no processo digital eletrônico
constitui o presente e o futuro da Justiça.
1 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E DIREITO
Ninguém duvida mais que a nossa sociedade é basicamente tecnológica,
massificada e informacional. Vivemos, já há algum tempo, no mundo on line.
Manuel Castells define a sociedade informacional para designar o sistema social
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vigente, na qual a fonte de produtividade e da competitividade econômica, bem
como do poder político, cultural e militar, reside, essencialmente, no controle e
no processamento da informação. Por isso, existem implicações dos ambientes
virtuais em todas as áreas e no próprio direito (ROCHA, 1999, p. 238).
Sociedade da informação, como o nome designa, é aquela organização
social baseada predominantemente nas tecnologias da informação e comunicação.
Todas s instituições privadas já estão imersas neste mundo digital eletrônico.
No campo processual, quando falamos em modelo digital estamos aludindo a
completa substituição do meio físico (papel) baseado na cultura analógica pelos
meios de armazenamento e transporte disponibilizados pela informática. Deste
modo, ao invés de autos impressos fisicamente, temos estes cadernos processuais
em bases de dados cujos conteúdos não só são armazenados, como igualmente
movimentados, utilizando-se da rede mundial de computadores.
Na verdade, trata-se de um novo “metabolismo processual” que, devido à
tecnologia adotada, implica em mudanças no cotidiano das pessoas e instituições,
principalmente em relação aos atores envolvidos, partes, advogados, promotores,
juízes e servidores. Isso em decorrência da informática (telemática) como suporte
ao processo digital, que, por sua vez, abre um leque de possibilidades, começando
pelo extermínio quase que completo dos processos, dos livros e documentos físicos
te a automação destas rotinas. Aquele trabalho que era realizado manualmente,
muitas vezes de forma insalubre, é substituído pela digitalização, passando esta
tarefa a ser gerenciada, armazenada, e transportada no meio eletrônico, mas a
solução final é a mesma, os objetivos são os mesmos de oferecer justiça através
da jurisdição.
Aliás, vale desde logo, fazer um pequeno acréscimo: enquanto a
sociedade da informação se baseia na informação e comunicação, o Direito se
expressa pela jurisdição que, por sua vez, também se baseia instrumentalmente
pelos componentes desta sociedade. Isso conduz a uma certeza: a mesma ideia
da sociedade da informação baseada na pós-modernidade espalhou-se também
no Judiciário, que se modernizou, sendo apto a responder e a solucionar litígios
gerados pela sociedade atual.
1.1 Críticas à sociedade da informação
As principais críticas que se fazem à sociedade da informação e
comunicação partem de três ordens de cariz econômico. A primeira delas foca na
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exclusão digital, na mesma proporção que afasta as massas populares ao acesso aos
bens de consumo. Segundo os críticos, esta sociedade amplia planetariamente o
alcance das informações produzidas, mas seu consumo é reduzido. A rigor, havia
poucas evidências de que o processo de construção da “sociedade da informação”
venha a beneficiar predominantemente grupos diversos daqueles que constituem
as elites e camadas sociais já privilegiadas, posto que a “infoinclusão” seria
atribuição de status de usuário a uma parcela da população, sobretudo sob a
forma de consumidores, conformando uma concepção de cidadania baseada no
consumo (BEMFICA, 2001, pp. 27-28).
Por essas evidências, os pesquisadores marcavam que apenas uma
minoria da camada incluída digitalmente foi premiada por essa considerável
vantagem. Isso demonstra também a permanência do processo convencional.
Logo, não encontrando respaldo no princípio do tratamento isonômico, resta
acentuar que sob o pretexto de se priorizar o sistema de atendimento on line são
se pode “deletar” o atendimento presencial, deixando de proporcionar o acesso à
informação pelo cidadão que não dispõe de tal aparato tecnológico e tampouco
sabe manuseá-lo (FERREIRA, 2009, p. 7). Como reclamam Ramos Júnior e Rover:
“a cidadania somente pode ser exercida de forma plena se for assegurado ao
cidadão o acesso às novas tecnologias e à informação democrática instantânea que
no presente momento somente existe no ciberspaço” (RAMOS et all, 2009, p. 4).
A segunda avisa que o cenário de desenvolvimento e a expansão destas
tecnologias proporcionaram a entrada de novas posses, novos atores, uma elite,
que logo se mesclou às elites tradicionais (sociais, culturais, políticas, em muitos
aspectos, hoje, até a cabestra): a elite infotecnológica atrelada a tudo o que diz
respeito ao universo das redes telemáticas avançadas e suas multinecessidades
atuais. Recortada por diferentes estratos de posse individualizada de capital
informático (cognitivo e tecnológico), ela compreende desde os seus produtores
e promotores até os consumidores-usuários, categoria que inclui também
intermediários-provedores de acesso a redes (TRIVINHO, 1999, p. 64).
A terceira ordem diz que a matriz da sociedade da informação - a
possibilidade de um sistema de comunicações originado da fusão entre mídia de
massa globalizada e rede mundial de computadores interconectada pelo digital centra-se nas possibilidades econômicas e neoimperialista das novas tecnologias
da informação e comunicação. Por sinal, no formato em que ela está posta, o
único ator que conseguiu se globalizar plenamente foi o mercado (LACERDA,
2004, p. 88). E, neste espaço então hegemônico, acrescento: o próprio Judiciário,
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apesar de todas as pontes e trilhas tecnoperacionais em escalas massificadas, não
está globalizado.
O próprio Direito que está sendo debatido no momento se direciona no
sentido de evitar a enxurrada de bobagens e informações erradas, bem como a
proliferação de grupos bélicos e raciais que se organizam debaixo desta sociedade
que disponibiliza meios fáceis e ágeis de comunicação. Nem mesmo nesse sentido
existe consenso. Cada Estado cuida do seu problema. O fato é que a globalização
tem seu contraponto no nacionalismo, no racismo, no fundamentalismo
religioso. Em face da incerteza, é claro que o indivíduo busca proteção em valores
concretos próximos de sua formação pessoal.
Em síntese, reunidos os críticos da exclusão digital, da posse destas
tecnologias e do próprio mercado como principal ator, teríamos unicamente
uma sociedade constituída de um Estado-Rede: “em Estado aberto e a serviço
dos interesses globalizados” (RICCI, 2009, p. 3).
Todavia, não muito raro, os atuais contextos históricos impõem revezes
às críticas que se ergueram contra a sociedade da informação. Movimento do
soft livre, as lan houses, as redes sociais de pesquisadores e de relacionamento,
a questão das perdas da indústria cultural em se tratando de disponibilidade na
internet e a gratuidade (free) como o futuro dos preços, oferecem algumas pistas
que tendem a desestabilizar avaliações mais negativas.
A rede internacional de computadores é, por si só, uma metáfora e ao
mesmo tempo uma precursora de uma nova sociedade política anárquica, na qual
identidades políticas tradicionais, ligadas a um território e interesses regionais,
são questionadas e as novas formas de política emergem livres e sem coerção
estatal (BRYAN et all, 2009, p. 7). Por isso, ante a este caráter anfíbio e anárquico,
sem freios, longe de fronteiras do espaço e do tempo, Pierre Lévy defende a tese
de que a rede impossibilita o monopólio do saber, pois mesmo que alimente e
seja alimentada pelo desejo de conhecimento do usuário, a rede mundial não é
dotada e não pode dotar ninguém de poderes malignos ou diabólicos. Conclui:
ela apenas coloca fatos em evidência e acelera aquilo que os homens têm na
mente e na cultura (MARTINEZ, 2009, p. 9).
1.1 Processo Digital e Jurisdição
A sociedade da informação, como se disse, está baseada nas TIC
que representa o envolvimento de várias operações, desde a aquisição destas
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tecnologias, passando pelo armazenamento até o processamento e distribuição,
mas sempre tendo como chave operacional a digitalização. Aliás, o significado
atual do seu desenvolvimento até o processamento e distribuição, mas sempre
tendo como chave operacional a digitalização. Aliás, o significado atual do seu
desenvolvimento está na âncora da comunicação digital, porquanto, ao admitir
uma “cultura da virtualidade”, não se deve afastar da realidade digital.
O certo é que as relações podem ser virtuais. A política e a economia,
pela dimensão que assumem, são virtuais. Assim, as comunidades se virtualizam.
Porém, o que marca de fato o virtual e a virtualidade é a representação digital
capaz de materializar, na forma de imagens, “realidades” que podem até não ter
referência direta no real-histórico, mas são concebidas e produzidas mediante a
ação imaginativa, criativa do homem; portanto, ainda são representações que,
por sua força simbólica, atuam na realidade. Logo, o termo chave desse novo
processo tecnológico de representação é o digital, uma vez que o virtual ficou
banalizado, esvaziado de sentido, ao significar qualquer coisa (LACERDA, 2004,
p. 88).
Realmente, a palavra virtual possui variados sentidos, entre eles, quer
expressar o que existe apenas em potência e não em ato ou em campo de forças.
Desta forma, o mundo virtual seria aquele que estaria fora do alcance físico,
portanto, informações acessíveis, disponíveis em rede. Assim, quando dizemos
que virtual é o contrário de real, estamos cometendo um bem sucedido engano.
Como ensinam dois pesquisadores: “o popular define o virtual como aquilo
que parece real, mas que é só sua figura, sua representação, sua simulação, seu
simulacro”. Também definem o virtual como “conjunto de relações que achamos
reais, mas que não são, porque são só a sombra que achamos”. E advertem:
daí a leitura equivocada de que compara o virtual ao mito da caverna
de Platão: teríamos que sair da caverna (do virtual) para encarar a
vida, a verdade, o real, de frente, olho no olho. Esse cara a cara é que
faltaria ao virtual e, por isso, seria falso e enganador. Mas, então, não
se está cara a cara, olhando pelo computador? (MARTINEZ et all,
2009, pp. 2-3).

Certo de que o virtual é real e tem como oposto o atual, temos, a propósito
de um processo civil convertido junto às TIC, o processo virtual, o processo
eletrônico e o processo digital. O primeiro, quando o processo está disponível
no sistema ou acessível na rede. O eletrônico se refere ao meio de circuitos e
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transportes. Assim, por exemplo, a urna eletrônica constitui um meio, uma
máquina de votação, mas ela não está disponível na rede, portanto, o processo
de votação não se insere no mundo virtual, cuja máquina tem semelhantes
características a um eletrodoméstico, que só funciona quando é ligado e atende a
uma pessoa, a uma organização ou instituição.
O processo digital diversamente representa a porta de acesso ao eletrônico
e ao virtual. Correto, então, por princípio, definirmos processo digital que, uma
vez digitalizado, passa para o meio eletrônico que instantaneamente se instala no
mundo virtual. E, nele, unicamente por sua existência, que temos a jurisdição,
portanto, um poder, um dever e uma função do Estado que, no momento em
que for provocado, substituindo a vontade das partes, faz concretamente fazer
valer a vontade da lei para realizar a paz social, advertindo, desde logo, sobre a
inexistência de uma jurisdição virtual, digital ou eletrônica. Ela, na forma de um
julgado, pode até permanecer disponível, mas é a sua realização concreta que a
caracteriza plenamente.
1.2 Dimensões temporais
O tempo, de uma maneira geral, é uma convenção de medida da duração
dos fenômenos observáveis, dos acontecimentos e dos fatos projetados na vida
das pessoas e organizações. Assim colocado, o tempo pode significar tudo e,
no mesmo sentido, não significar absolutamente nada. No plano do processo,
tempo quer dizer lapso disponível para realização de um ato ou evento para a
consecução de um objetivo. Em seu entorno, há antes do prazo estipulado e, da
via contrária, a intempestividade, ou seja, acontecimento do ato ou evento fora
do tempo marcado, portanto, acontecimento a destempo.
Nesta área de abordagem, conhecemos basicamente duas formas de
organização social: a sociedade tradicional, resultado da modernidade racional e
positivista e, como sucedâneo, o processo analógico e a sociedade da informação,
resultado da pós-modernidade, e, também como sucedâneo, o processo digital.
E, aqui, há que esse distinguir que, mesmo existindo uma única codificação para
qualquer processo e ainda que não houvesse nenhum movimento reformador, os
tempos de resolução são diversos em termos de velocidade, particularmente na
questão do trânsito das formalidades, no intestino do processo, na sua tramitação.
De fato, ao aludirmos a um “metabolismo processual”, teremos
necessariamente que admitir: o modelo digital é muito mais rápido do que o
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processo convencional. Sem dúvida, movimentando-se através de sistemas
integrados de base de dados, o processo que utiliza a plataforma eletrônica
torna-se um instrumento pelo qual se alcança celeridade e eficiência na prestação
jurisdicional, exclusivamente no que se refere à redução do lapso temporal e
demais práticas formais. Isso quer dizer que haverá um outro tempo reservado,
não ao trâmite em si, mas à reflexão e ao livre convencimento.
No mundo globalizado do mercado há uma reestruturação do marco
temporal, na verdade, uma constatação do tempo em três variedades: 1) tempo
de oportunidade (tempo de ocasião); 2) tempo de uso e 3) tempo de realização.
Foi uma contingência do sistema financeiro, enquanto a bolsa de valores de um
país do ocidente fechava, outra no oriente se abria. Assim, o tempo passou a não
possuir as marcas históricas e morais que um dia Émile Durkheim sugeriu que
nasceram com o calendário religioso (RICCI, 2009, p. 3).
No campo das especulações sobre o tempo de realização, o mais
importante de tudo é a possibilidade de “fazer o futuro”. Melhor explicando: a
viabilidade de atuar sobre as variáveis que irão influenciar os acontecimentos
que irão suceder nos próximos dias. Uma vara virtual que recebe, por exemplo,
centenas de iniciais sobre a mesma causa de pedir, nas quais as contestações sobre
a mesma causa estão depositadas, mas referentes a outros processos, pode, mesmo
à revelia do demandado, considerar, desde logo, aqueles depósitos contestatórios
e, agindo assim, caso seja uma questão de direito amplamente decidida, resolver
antecipadamente aquilo que, em tese, já foi e será solucionado.
Para essa equação do tempo, fundamental é compreender a realidade
destas ações e todas as implicações que estão no entorno delas, pois os fatos
que iriam influenciar no futuro já ocorreram ou estão acontecendo de maneira
profunda e irreversível (DOMINGOS, 1997, p. 293).
1

PREMISSAS DAS INOVAÇÕES

A modernização do setor público tem início na década de 1990, com a
existência de dois novos cenários: a) a globalização da economia e, b) o ambiente
de redes que interligam indivíduos e organizações, a partir de tecnologias que
envolvem a aquisição, o armazenamento, o processamento e distribuição destes
avanços eletrônicos, reunindo rádio, televisão, telefone e computadores, entre os
mais conhecidos.
É claro que essa modernização, embora não transforme a sociedade
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por si só, cria uma nova estrutura, afetando, sobremaneira, os parâmetros nos
quais se moviam a administração e a gerência dos serviços públicos, resultando,
por consequência, uma nova cultura de desempenho, mas, devido ao excesso de
regras, abundância de marcos, leis e noras regulatórias, na maioria das vezes, o
setor público perdia de vista os seus resultados.
O fato é que as novas tecnologias de informação e comunicação (TIC)
produziram revoluções significativas nos aspectos centrais da vida cotidiana das
pessoas e das organizações e elas passaram a comandar reformas, constituindo,
hoje, um tema relevante, quando identificamos pelo menos cinco componentes
que encetaram essas mudanças:
1)
2)
3)
4)
5)

aumento da eficiência
descentralização dos serviços
aumento de responsabilidade
gestão de recursos
princípios e metas

Desta forma, esquadrinhados estes componentes, o próprio aumento de
eficiência, em decorrência de uma maior velocidade dos serviços, criou um novo
paradigma de relacionamento, aproximando a máquina pública e a sociedade,
gerando, afirmativamente, cinco outros importantes componentes:
1)
2)
3)
4)
5)

mecanismo de transparência
serviços eficientes e qualificados
controle social
gestão profissional
distribuição de direito

A descentralização e o aumento de responsabilidade, geradores da
distribuição de obrigações e direitos, são critérios altamente estratégicos quando
estão alinhados a uma convergência de integrar esforços com a finalidade de
atender os objetivos específicos de uma justiça mais célere, enxuta e também
participativa, no sentido de que, por sua vez, usuários da justiça podem sair da
clássica posição de recebedores de produtos e informações para se tornarem
também coadjuvantes no aperfeiçoamento da máquina, integrando-a, opinando,
fornecendo críticas, sempre em busca de possíveis correções e melhores caminhos,
implicando em envolvimento e participação no controle das atividades públicas.
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Quando o Conselho Nacional de Justiça decidiu estudar regras pra
divulgar informações processuais na internet, a partir de uma nova resolução, não
estava em teste a superexposição do Poder, mas a prestação de seus serviços, no
caminho de que “o poder público tem o dever de disponibilizar para a sociedade
os dados que possui referentes aos serviços prestados”.
No plano prático, o novo processo que se instaura pretende atender os
anseios de uma gestão profissional, com maior compromisso no setor público,
competente e articulado, no sentido de trazer respostas ligadas à capacidade
dos administradores da justiça em prover a sua própria estrutura tecnológica,
portanto, ceder positivamente a pressões internas de prestar serviços públicos
adequados e externos de demandas.
Isso significa que a implementação e a disponibilidade de novos canais
de relacionamento da Justiça com o cidadão, como portais de serviço e páginas
institucionais na internet, revelaram-se fontes de serviços públicos mais robustos e
amplos, exatamente em decorrência dos possíveis ganhos de eficiência, da adoção do
mecanismo de transparência, do controle social e da participação democrática.
1.1 Ressalvas
A participação democrática que ora se cogita, por sua vez, não
corresponde unicamente ao triunfo das instituições liberais, mas está mais
próxima ao termo democratização, como sociedade aberta a todos os tipos de
mediação e interação, mas à margem dos partidos políticos. A pressão para baixo
da globalização introduz não só a possibilidade, mas a necessidade de formas
de democracia diferente do processo ortodoxo de votação. O governo pode
restabelecer contato mais direto com os cidadãos, e os cidadãos com o governo,
através de experimentos com a democracia – democracia local direta, referendos
eletrônicos, júris de cidadãos e outras possibilidades (GIDDENS, 2000, p.
85). Como se observa: com as TIC, a democracia ganha outro fôlego, outra
reformulação, com dicotomia entre democracia e democratização, passando por
uma nova aura de legitimidade, momento em que se instaura uma outra forma
de universalização: aquela que se desenvolve fora da ideologia neoliberal, porém,
inserta na teoria dos direitos fundamentais (MENDES, 1999, p. 30).
Outro ponto a ser ressalvado: o termo modernidade não é aquele que
demarca o fim da Idade Média, mas tão somente para designar “hodiernus”, do
“hodie”, assim, expressão ajustada aos dias de hoje. Certamente, um presente
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que se compreende, a partir do horizonte dos novos tempos, como atualidade
da época mais recente, tem de reconstruir a ruptura com o passado como uma
renovação contínua. Simplesmente uma modernidade que se vê a si mesma, sem
possibilidade de apelar para subterfúgios (HABERMAS, 2002, pp. 11-12).
O moderno aqui se refere à estrutura da modernidade, seu
desenvolvimento econômico e social, liberado da tradição. Nesse sentido, é
possível imaginar que o mundo atual das inovações tecnológicas, a chamada
“modernidade líquida” encerre a própria modernidade, esgotando definitivamente
seu conteúdo, pois a nova sociedade do conhecimento - a pós-modernidade
baseada nas TIC – certamente, a sua maneira, é capaz de efetivar um ideal de
totalização da humanidade, de solidariedade, de liberdade, até a igualdade de
emancipação (TRIVINHO, 1999, p. 63).
Em linhas gerais, o desejo da sociedade continua a ser o que sempre
foi: o de coesão, o de solidariedade, o de proximidade como seres humanos. O
problema é que essa forma de modernidade no formato “humanidade plugada”,
menospreza a própria história. Assim, a oposição entre tempo novo,, que vive
com os seus próprios direitos, e àquelas épocas passadas, com as quais eram
modernas, não existe mais, posto que podemos dizer que vivemos em busca de
consensos.
O problema é que não são mais apenas as gerações futuras que
reivindicam o novo, mas também as passadas podem reivindicar a débil força
messiânica da geração presente. Nós mesmos, no presente estudo, cuidamos do
esforço de atualização do presente. Daí o “presentismo” pode também representar
esquecimento. Como explica um filósofo da contemporaneidade: “essa anamnese
constitui o contrapeso descentralizador em face da perigosa concentração da
responsabilidade com o qual a consciência moderna do tempo, voltada apenas
para o futuro, sobrecarregou um presente problemático que constitui, por assim
dizer, o nó de uma trama” (HABERMAS, 2002, p.24).
3 OBSTÁCULOS ÀS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Tentar compreender o problema é um importante passo e, ao mesmo
tempo, um desafio que se coloca à frente de nossa época. Questão da lentidão do
Judiciário tem causado um mal estar permanente na sociedade, entre usuários,
lidadores e autoridades. Porém, não há uma solução viável, caso pretendam
resolver essa “velocidade” na prestação jurisdicional tendo um vista a experiência
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tradicional. Noutras palavras: as práticas legais usadas durante séculos não
continuam válidas pra fornecer uma resposta pronta.
O tema da inclusão digital cuida inicialmente de uma questão de
princípio, porquanto, a eficácia dos procedimentos informatizados dependerá da
adoção dessa política, não só do número de profissionais incluídos, preparados e
envolvidos, de sorte a utilizar as novas tecnologias, como também o envolvimento
de todas as instituições, órgãos públicos e privados. Afinal, dentro da chamada
“modernidade fluída”, virtualização significa inclusão e conectividade que, por
sua vez, representam comunidade e integração.
O processo digital remete à internet, o que não é incorreto dizer, por que
estamos fazendo referência a processo que será armazenado e gerenciado por
computadores interligados em redes. Ele pode ser compreendido mais facilmente
como a completa substituição do meio físico pelo meio eletrônico. A rigor,
cuida-se do processo que se desenvolve no meio técnico ligado à informática,
necessariamente um ambiente privilegiado em decorrência de seus alcances,
eficiência e potencialidade.
Todavia, a sua implementação enfrenta diversas barreiras, principiando
com a resistência cultural devido à mudança do processo, do procedimento
e do ambiente, além dos problemas com o corporativismo, clientelismo,
patrimonialismo e aludindo, ainda, a fragmentação das iniciativas ou
implementação baixa.
3.1 Resistência cultural
Em setores tradicionais, como são os órgãos do Poder Judiciário, seria
até normal que se observe, me pequena escala, uma certa resistência às inovações
tecnológicas, apesar da revolução promovida por elas, o que indica apego residual
às velhas formas arraigadas, muitas vezes, na própria formação da cultura
jurídica, surgindo, assim, a necessidade de renovação da postura das autoridades
lidadoras do direito em relação à nova sociedade e aos sistemas informatizados,
para justamente solucionar, de forma satisfatória e permanente, o problema da
velocidade da justiça.
Paulatinamente, tudo vai mudando, mas, hoje, as mudanças são mais
radicais. Setores da sociedade que substituíram as máquinas de datilografar,
mesmo as elétricas com memória, as grandes copiadoras, os faxes e outros
recursos de comunicação e informação pelos computadores atuais de última
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geração, agora pretendem uma mudança cultural, com a participação de novos
atores e a montagem de novos ambientes e cenários.
O fato é que saímos do mundo analógico para um ciberespaço. Neste
ambiente, aos olhos nus, ficaram ultrapassadas certas posturas. Por exemplo:
atendimento no balcão para simples consulta processual parece desnecessário
para um escritório ou a parte que já está em rede. Mediadores do processo, como
servidores encarregados do tombamento e cargas, bem como oficiais de justiça
para notificar sujeitos processuais também estão se tornando redundantes.
O que se quer dizer, em outras palavras, é que os aparelhos e equipamentos
tornaram-se obsoletos no novo ambiente, mas também revogaram as posturas,
os costumes e a cultura que lhes davam suporte. Essa é a verdade. Todo esse
conjunto começa a fazer parte do passado, constituindo peças de museu e acervo
da memória.
3.2 Clientelismo, corporativismo e patrimonialismo
Preliminarmente, afirmamos que essa tríade constitui traço cultural
histórico, velha prática integrante do processo de formação do Estado brasileiro
e, por isso, tem sua presença observada na administração pública ainda que
de forma disfarçada, seja pelo nepotismo camuflado, autoritarismo, mistura
do público com o privado ou privatização do público e outras posturas que
caracterizam persistência de componentes tradicionais no ambiente de
permanentes modificações.
A adoção dessas novas tecnologias tende a quebrar os antigos e
antagônicos “protocolos culturais” que marcaram – e ainda marcam, de forma
residual – a nossa cultura administrativa, como o clientelismo (troca de favores, no
modelo imemorial de “dar-receber-e-devolver”), o corporativismo das profissões
e carreiras e o patrimonialismo ou a chamada modernidade conservadora. E,
se estes componentes já não constituem obstáculos intransponíveis, são ainda
pontos de resistência ao novo que desafia as posturas cristalizadas e tradicionais.
Estudos sobre organizações ensinam que o corporativismo bloqueia
informações em face do modelo organizacional baseado em hierarquias e liturgia
das formas. Com essas informações são transmitidas verticalmente, elas acabam
por mascarar responsabilidades e, por essa razão, tendem fechar um curioso
sistema de proteção, “considerando eu os contrários às mudanças defendem
interesses próprios, ainda que muitas vezes camulhados de interesses sociais
legítimos” (CAPUANO, 2007, p. 623).
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À guisa de pesquisa suplementar, sugerimos examinar as teorias que
investigam esses obstáculos por intermédio das contribuições de Victor Nunes
Leal - com evidência ao clientelismo e ao coronelismo ou mandonismo ainda
presente, em parte, na esfera política -, Simon Schwrtzman (formulações em
base na prepotência), Raimundo Faoro, na construção de uqe o poder autoritário
constitui propriedade e José de Souza Martins, quanto ao uso conservador da
mediação do moderno, o que significa, em muitos casos, que o Brasil não é um
país moderno e “não tem ação política liberada da tradição” (THOMPSON,
2000, p. 106).
3.3 Fragmentação
De maneira geral, o que se tem observado é que as mudanças são
alavancadas, às vezes, de modo bastante traumático por aqueles que cansaram
de esperar por mudanças endógenas (CAPUANO, 2007, p. 593). Daí porque se
espera por posições mais agressivas do ponto de vista administrativo por que “os
ganhos de eficiência radical que se fazem necessárias muitas vezes não podem ser
obtidas por pequenas melhorias em processos, somente por uma nova maneira
de fazer o que precisa ser feito (CUNHA et all, 2007, p. 581).
Decorrente de uma falta de visão estratégica, o setor público e, com ele,
a justiça, não têm sido bons candidatos à modernização. Consta, por exemplo,
que em 2000, o Brasil estava na 3ª posição no ranking da governança eletrônica,
porém, caiu de posição, ocupando, agora, a 21ª classificação, provavelmente um
resquício do próprio subdesenvolvimento ou desenvolvimento tardio, dado aos
problemas crônicos dos projetos de modernização que não são concluídos, mas
apenas iniciados.
Na prática, em face da inexistência de estratégias, o setor público (leia-se
incluindo o Judiciário) adotou diversos modelos e sistemas de forma heterogênea
e desarticulada, modelos que tiveram êxito muito reduzido, demarcando apenas
um início de mudança, conservando-se em ilhas digitais, o que representou
fragmentação e nenhuma interoperacionalidade em termos de uma Justiça
nacional.
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4 A DECISÃO DE IMPLANTAR AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
Há um consenso em que as organizações do setor público no Brasil
optam por uma linha: procuram mudar suas estruturas com muito mais
frequência do que seus processos. Em poucas palavras: mudam o ambiente,
mas não o costume. Isso se deve a vários aspectos culturais. Um deles revela que
os processos estão mais ligados à cultura e ao formalismo burocrático. Outro
esclarece que a estruturas são mais facilmente mutáveis. Há ainda um terceiro
aspecto: o estilo de governança que modela uma administração compreendida
em silos, prateleiras e departamentos.
A decisão de implantar as tecnologias de informação e comunicação
constitui evento radical, comparado à administração baseada em formalismos
burocráticos e rígida hierarquia. A rigor, a medida tanto modifica a estrutura
como os processos. Na verdade, constitui uma decisão impactante, que produz
efeitos imediatos e profundos.
O problema do Judiciário, relativamente à demora, não é de hoje.
Pesquisas revelam que a Justiça é muito pouco confiável. Historiadores mais
antigos revelam que a sua lentidão tem sido um demônio jamais exorcizado. O
fato é que a grande maioria dos brasileiros não confia no Poder e dessa falta
de confiança pontuamos três grandes grupos de debilidades que caracterizam
negativamente nossa justiça:
1)
2)
3)

demorado – pouco ágil na entrega do produto jurisdição
imprevisível – falta de prazo para a entrega final da justiça
comprometido – por ser imprevisível, não é imparcial.

O mais constrangedor é que, na conjugação das duas primeiras
fragilidades (demora e imprevisibilidade), “o longo tempo de tramitação das
ações nas diferentes esferas da justiça...aliado à legislação complexa, confusa e
desatualizada” não só retarda a solução dos litígios, como, muitas vezes, o Poder
“é utilizado como aplicação financeira”, posto que “é mais lucrativo protelar o
pagamento de uma dívida, ingressando na justiça, do que saldá-la no prazo
devido”. E mais: “essa prática é adotada tanto pelo empresariado que deve como
é recorrente pelo Poder Público” (ARRUDA, 2007, p. 776).
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Não é menos constrangedor ainda a constatação de que a grande maioria
das ações são protelatórias. Curiosamente, as demandas, que efetivamente travam
o judiciário, são patrocinadas pelo Poder Público e, na grande maioria das vezes,
são matérias pacificadas perante os Tribunais Superiores. Portanto, cuidam-se
de ações já decididas, modelos clonados que se reproduzem indefinidamente,
mas que, uma vez estacionadas nas diversas varas da Fazenda, evitam impactos
e repercussões financeiras em prejuízo da Justiça, em desapreço ao usuário e à
cidadania.
O quadro da Justiça estadual, em todo o país, salvo pontuais exceções,
é altamente decepcionante e grave. E o pior: sem controle efetivo. Não há, por
exemplo, nenhum estudo sobre o chamado “tempo morto”, aquele não computado
na tramitação, no encalhe nas prateleiras, nos escaninhos e nos gabinetes ou nos
passeios gastos em repartições, o mesmo lapso que opera sem consideração ao
relógio e ao tempo legal ou tempo processual.
Nesse ambiente realmente congestionado, podemos encontrar diversas
formas de irracionalidade: desde as ações repetitivas que se multiplicam de
forma aleatória aos milhares, até as execuções de pequenos valores cujos custos
com o processo – gastos administrativos com expedientes, com cartas, avisos e
intimações, com pessoal interno, com oficial de justiça, papel e energia – superam
o valor cobrado. Noutras palavras: processos de execuções que se revelam irreais
quando confrontadas a natureza irrisória da quantia executada com os dispêndios
de tempo, energia e dinheiro público que elas acarretam.
4.1 Correção de rumos
A situação do Poder Judiciário é tão grave e séria que diversas medidas
vêm sendo intensificadas nesta última década. Em 2000, o Senado Federal
aprovou a “CPI do Judiciário” e, no final do relatório, recomendou a instituição
do Controle Externo da Magistratura, aproveitando as experiências francesa e
italiana.
Logo depois, em 2004, foi assinado um documento chamado de “Pacto de
Estado em Favor de um Judiciário Mais Rápido e Republicano”. Nessa convenção,
assinada pelo Presidente da República e pelos presidentes do Supremo Tribunal
Federal, do Senado e da Câmara dos Deputados, entre os onze compromissos
está o de nº 8, que recomenda “a utilização das tecnologias de informação e
comunicação (TICs) na modernização do Judiciário”.
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A seguir, tivemos a Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro
de 2004, incluindo o art. 103b no Texto Maior, criando o Conselho Nacional de
Justiça pra exercitar o que se denominou erroneamente de Controle Externo da
Magistratura, um órgão que seria externo e controlaria o Judiciário, o que seria
inconcebível porque então, esse órgão é que seria o Poder, mas que, na verdade,
trata-se de órgão interno do Poder Judiciário, pelo predomínio de magistrados
em sua composição (SILVA, 2005, p. 563).
E, além do CNJ, veio também a fixação do Princípio da Razoável Duração
do Processo, preconizado pela mesma Emenda Constitucional a qual incluiu
no art. 5º, o inciso LXXVIII, estabelecendo que “a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação”.
Finalmente, temos alterações legislativas reformando os Códigos
Processuais em várias oportunidades, aliás, no momento está tramitando uma
nova reforma processual, além da atuação firme do Conselho Nacional de Justiça
através das suas resoluções e metas.
Há urgência no cumprimento desse compromisso no sentido de que
o Judiciário precisa se modernizar para prestar melhores serviços à população
brasileira. Porém, a decisão de adotar a Justiça eletrônica não deve representar
nenhum risco aos direitos fundamentais, ao amplo direito de defesa e à garantia de
recursos, nem tampouco deve suscitar risco à independência do Poder Judiciário
e, especialmente a seus membros, os magistrados em sua atividade jurisdicional.
4.2 Justiça sem papel: salto qualitativo
Uma vez que os processos são armazenados e gerenciados com a
utilização de computadores e da própria rede (internet), podemos promover e
executar, por eles, a automação de diversas tarefas, tais como, envio ou postagem
de petições, recursos, documentos, encaminhamento de cartas de intimações
judiciais por email, to logo seja determinado ou mesmo em função do ingresso
de algum documento ou processo que, além de propiciar consulta rápida em
relação ao conteúdo e andamento dos processos encaminhados ou recebidos, sem
necessidade de locomoção física, esta utilização tem custo quase zero, bastando
à pessoa estar em rede, na plataforma da internet, e utilizar um navegador, bem
como estar também autorizar a operar em rede.
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Por outro lado, o fim da Justiça de papel exige uma série de investimentos,
como computadores com grande capacidade de memória e pessoal qualificado.
Porém, o grande salto não se refere apenas à mudança de estrutura, mas
essencialmente à mudança de cultura. Por exemplo: o trabalho de carimbar e
tombar documentos que apenas serviam para fazer volume já não são necessários
para identificar e guarnecer os autos. Demais, acaba a possibilidade de extravio
ou destruição de folhas e peças, desaparecendo também o trabalho insalubre e
penoso de arquivamento.
Em suma: a racionalização dos serviços judiciais vertidas para o meio
eletrônico não permite desperdício de tempo, nem admite a ultimação de
tarefas inúteis, descartando a repetição e o retrabalho. Daí, como tais prestações
passam a ser desenvolvidas pela memória de um computador, estas tarefas serão
demarcadas pela objetividade e exatidão.
Em linhas gerais, qualificando os saltos qualitativos de uma medida,
como a opção virtual, podemos alinhar pelo menos oito pontos que caracterizam
a opção virtual:
1)
máxima publicidade, em face do armazenamento de dados
2)
grande velocidade processual (feitos são desenvolvidos e tempo
real)
3)
máxima informação e transparência
4)
impessoalidade e diminuição do contrato pessoal
5)
comodidade e facilidade de acesso
6)
propício para o estabelecimento e execução de rotinas (automação
e agendamento processual)
7)
segurança, validade e legalidade de todos os atos.
Neste último ponto, vale acrescentar que o meio virtual é um ambiente
que dificulta as fraudes mais conhecidas. Por ele, não é mais possível adulterar
nomes, promover o sumiço de páginas ou peças, nem adulterá-los após sua
postagem ou envio. Na verdade, o processo eletrônico é realmente muito
mais seguro por que deixa o registro dos passos sobre sua existência em face
do armazenamento de dados. É claro que o juiz pode mudar a sua decisão em
referência a outra dada anteriormente, porém, de forma diferente. É que no
meio digital, o magistrado pode mudar de posição, mas não apaga a sua decisão
anterior que continua registrada e armazenada.
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Nessa linha de descrição, podemos fixar a maior premissa da opção
virtual, principiando com o fato de que o processo digital não é menos importante
que o feito tradicional. Noutras palavras: o valor probante dos documentos
eletrônicos viabilizados em meio virtual não é inferior aos impressos gráficos,
com seus estilos, selos e autenticações mecânicas, portanto, do ponto de vista da
legitimidade, não haverá uma diferença entre justiça eletrônica e justiça de papel,
nem muito menos preferência ou hierarquia.
A explicação é bem plausível. A rigor, não é menos importante por uma
razão simples: como tudo que o homem cria, inventa e desenvolve, o processo
digital é forma, não essência. Assim, constitui uma ferramenta que busca melhor
perfomance, maior premissa que justifica a opção de uma justiça digital.
Sintetizando: com a adoção do processo de modernização da justiça,
levando o processo para o processamento digital, todo esse trâmite processual
seria reduzido para algumas horas e voltado para um custo operacional
praticamente zero. Assim, um trabalho, que demora entre dois a três meses,
poderá ser executado em apenas uma tarde ou um único expediente.
4.3 Caminho sem volta
A necessidade da reengenharia ou do redesenho de organizações
do setor público reaparece nos círculos de debates sobre gestão e governança,
compondo um conjunto de soluções possíveis para os problemas crônicos que
historicamente têm comprometido a qualidade, a eficiência e a disponibilidade
dos serviços prestados junto aos usuários externos. Compara um pesquisador:
“enquanto nos EEUU os principais objetivos desse tipo de iniciativa são a
integração de dados e a redução de custos, na EU os objetivos são o aumento
da produtividade e a colaboração entre órgãos de governo e entre governos de
diferentes países” (CAPUANO, 2007, p. 621).
Diante desta comparação, tanto um objetivo de índole capitalista como
outro, de cariz integracional, pensamos que são compatíveis e se reúnem ou
convergem. No caso brasileiro, no entanto, a opção de virtualização – passando
o processo analógico para o digital, portanto, uma justiça sem papel – é uma
questão de sobrevivência e, dada a sua extensão, não há mais como postergar
o problema. O diagnóstico mais realístico revela que o Poder Judiciário, além
de ser anacrônico, perdeu a sua capacidade de suportar a sua própria evolução,
encontrando-se, no momento, em seu limite, portanto, não há mais nenhum tipo
de uso produtivo em termos de respostas adequadas e em tempo razoáveis.
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É claro que este problema de inificiência não está apenas afeto ao Judiciário.
“O déficit de informação do Poder Legislativo...”, avisa um administrativista “em
termos comparativos com o Executivo, é tanto mais grave quanto cada questão,
envolve crescente tecnicidade e uma pluralidade de interesses contraditórios e
reforça a diminuição da capacidade parlamentar” (GUERRA, 2008, p. 1107).
5 PROCESSO CIVIL DIGITAL: LINHAS GERAIS
Hoje, de forma segura, a tramitação dos processos judiciais, seu
correspondente acompanhamento, bem como a comunicação dos atos processuais,
sua transferência de peças e de documentos poderão ser realizados por meio
eletrônicos, da mesma forma que milhões e milhões de pessoas, cotidianamente,
utilizam esses meios, comprando bens de consumo ou oferecendo serviços,
pagando ou quitando contas, postando ou compartilhando mensagens, seja em
formato de textos, de imagens e de sons.
Processualmente, a prática de atos judiciais por meio eletrônico tornouse preocupação da justiça brasileira com edição da Lei nº 11.280/2006, que, entre
outras providências, incluiu o parágrafo único ao art. 154 do Código de Processo
Civil, prescrevendo que “os Tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição,
poderão disciplinar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por
meios eletrônicos, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade
jurídica e interoperabilidade da infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras –
ICP – Brasil”.
Principia então a virtualização do processo pelos Tribunais. Já em 1999,
com o advento da Lei nº 9.800, ficou definido o protocolo a distância, por facsímile ou outro modelo similar. Mas, foi com a edição da Medida Provisória nº
2200-2/2001 que se promoveu o principal avanço, quando ficou instituído o ICP
– Brasil. A atual inovação preconizada pela Lei nº 11.280 vai mais além do que
o simples protocolo a distância. A rigor, permite “o protocolo de petições via
internet, sem reclamar o posterior envio do original da manifestação processual”
(MONTENEGRO, 2008, p. 211).
Na mesma sequência, junto ao mesmo diploma legal, “todos os atos
e termos do processo podem ser produzidos, transmitidos, armazenados e
assinados por meio eletrônico, na forma da lei”. E, aqui, não há mais dúvida
quanto aos propósitos do legislador: virtualizar a justiça brasileira, certamente,
um passo que depende da iniciativa dos Tribunais pátrios.
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No item segurança no meio eletrônico, a Lei nº 11.419 exige identificação
do signatário e seu registro. É necessária a sua assinatura digital e, por sua vez,
inclusão do seu nome no cadastro dos usuários, mantido pelo Poder Judiciário.
Nesse caso, a norma do art. 160, do Código de Processo Civil, está defasada, no
ponto em que o protocolo de peças processuais se encontra informatizado.
É evidente que os documentos digitais (petições, defesas, recursos,
procurações e atos em geral) só terão validade se possuírem assinatura eletrônica
baseado em certificado digital, emitido, por sua vez, por uma autoridade
certificadora. Assim, como o navegador precisa de um micro, uma plataforma de
internet, um provedor, senha de acesso pela mesma plataforma, todos os usuários
poderão ter a sua assinatura digital, procedendo a um credenciamento prévio junto
ao Poder Judiciário em que atua regularmente, ou seja, para operar, precisará de
um mecanismo de entrada e acesso, não necessariamente criptográfico, mas algo
que possa identificar o usuário, provando, de forma segura e inconteste, quem é
o autor da mensagem, ao mesmo tempo em que representa meio de autenticação
da informação que ele mesmo encaminhou pelo meio virtual.
Aqui, cremos que é necessária uma constatação: enquanto no meio
tradicional se privilegia a grafia em si – a assinatura das letras com os traços
próprios e particulares de seus autores – no meio virtual se privilegia a pessoa
que encaminhou o documento, como legítima para proceder àquela operação.
Quer dizer: não será importante a observação dos traços da grafia, inclusive com
amplas possibilidades de fraudes, porém, a pessoa que o sistema reconhece como
autorizada a operar. Numa palavra: só é possível mandar mensagem, seja petição,
defesa, recurso ou documento, aquele que tem acesso, pois, não tendo, não estará
legitimado a sequer ingressar no sistema. Como se observa, uma forma muito
mais segura que guarda muito pouca, ou quase nenhuma semelhança com a
análoga assinatura por meio físico.
Nessa linha de identificação digital, especialistas que cuidam do tema,
destacam como características desta assinatura, três pontos importantíssimos:
a) autenticação, momento em que o receptor é capaz de confirmar a
assinatura do emissor, com êxito e sucesso;
b) integridade dos elementos que constituem a mensagem e a assinatura
(impossibilidade de adulteração ou falsificação dos elementos);
c) falta de oposição, dado em que o emissor da mensagem, uma vez
enviada ou postada, não poderá negar a sua autenticidade.
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É necessário esclarecer que o credenciamento das partes e sujeitos
interessados no processo judicial será facultativo. Isso significa que var ser
encargo do autor “indicar o endereço eletrônico do réu na inicial, para permitir
a prática do ato sobre o qual nos debruçamos em termos de análise, tornando
concreto o princípio da razoável duração do processo” (MONTENEGRO, 2008,
p. 265).
Todavia, uma vez optado pelo processo eletrônico, será obrigatório
para entidades da administração pública, direta ou indireta, significando dizer
que, para integrar o processo, a procuradorias de todas as pessoas públicas, por
seus advogados e procuradores, devem ser credenciados e, portanto, possuírem
assinatura digital.
O fato é que todos os atos do juiz (sentenças, decisões e despachos),
igualmente os atos do Tribunal (acórdãos e decisões), poderão ser realizados
pelos meios virtuais. Tanto é assim que, de acordo com o parágrafo 2º do art.
163 (outra cláusula que a Lei nº 11.419 incorporou ao Código de Processo
Civil), “a assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, pode ser feita
eletronicamente”.
A citação, como pressuposto de constituição válida do processo,
pode ser realizada pelo meio virtual, desde que não conduza a incerteza ou a
discutibilidade de sua realização e êxito. Na verdade, a citação eletrônica constitui
uma modalidade. Assim, caso seja a opção de uma justiça sem papel, o art. 221
(com a inclusão preconizada pela citada Lei nº 11.419) determina que este ato
possa ser realizado por meio eletrônico, conforme regulada em lei própria, ou,
residualmente, em caso de processo tradicional, por meio físico: correios, oficial
de justiça e publicação por edital.
É preciso que observemos que o instituto da citação, do ponto de vista
formal, vem sendo mitigado. A propósito, a Lei nº 11.277/2006 (introdutora do
art. 285-A no código processual) prestigiou celeridade em prejuízo da rígida
formalidade, ao possibilitar, em certos casos, “a prolação de mérito sem citação
do réu”. Portanto, se restar garantida a autenticidade do ato, sua integralidade,
segurança e validade, não existem nenhum obstáculo em chamar um réu ou
interessado para comparecer à Justiça pelos instrumentos eletrônicos.
Evidentemente, as intimações (mais simples que as citações) deverão
ser próprias do ambiente virtual. Remetidas ou postadas pelo meio eletrônico,
“presumem-se válidas as comunicações [...] dirigidas ao endereço residencial ou
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profissional declinado na inicial, contestação ou embargo, cumprindo às partes
atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou
definitiva” (art. 238 do Código de Processo Civil).
Nos Tribunais, por imperativo lógico, as intimações são realizadas na
oportunidade da sessão de julgamento. A rigor, esse ato ocorre em plenário,
independentemente da presença de advogado. Na verdade, foi um dispositivo
específico introduzido pela Lei nº 9.099/95 que, entre outras medidas, evitou
desperdiço de tempo com o “aperfeiçoamento” da nova intimação “ratificando”
aquela consumada ao final da sessão na qual foi concluído o pronunciamento
judicial.
Finalmente, outra novidade inserida ao caderno processual se firmou
em referência ao marco temporal. A petição eletrônica considerada tempestiva
se for enviada ou postada até a meia-noite de seu último dia, representando,
nesse passo, uma mudança com relação à contagem do tempo em referência os
feitos tradicionais, facilitando, de sobremodo, a vida profissional dos advogados
e procuradores que estariam preocupados com o horário de encerramento do
protocolo, uma vez que, no mundo on line, os atos considerar-se-ão realizados no
dia e hora de seus envios ao sistema informatizado, e não à portaria do Fórum,
até às vinte e quatro horas do último dia do prazo processual.
6 EXECUÇÕES FISCAIS: SAINDO DO PARADIGMA ANALÓGICO
Adotando-se a virtualização em parte da justiça, praticamente todo
processo de execução fiscal passa a ser eletrônico. Distribuição, despachos,
decisões, sentenças, citações e certidões serão realizadas no interior desse meio.
As petições iniciais também poderão ser encaminhadas, pelo meio eletrônico,
pelas partes, desde que as mesmas disponham de uma assinatura digital, fornecida
por entidade certificadora.
Se forem protocolizadas no meio papel, aliás, como qualquer outro
documento que acompanha a inicial, será escaneada, logo passando para o
meio digital. As remessas de textos ou documentos da vara para outros setores
internos da Justiça, como Contadoria e Central de Mandados, também serão
feitas utilizando o meio virtual.
Vejamos os principais passos preliminares desse processamento.
O processo de cobrança fiscal principia com sua inscrição na dívida ativa
pela SEFAZ ou SEFIN. Quando um contribuinte não paga um tributo lançado,
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portanto, não quita um crédito definitivamente constituído, abre-se contra ele um
processo administrativo fiscal visando esse recolhimento não realizado. Então,
tal processo constitui ato administrativo de controle de legalidade, momento em
que é apurado o tributo ou crédito, sua liquidez e certeza.
Devidamente encaminhada à Procuradoria por meio eletrônico, seus
procuradores poderão acrescentar, neste material, o tanto quanto possível,
após detido exame da regularidade do processo administrativo, a indicação de
bens a ser penhorados, uma informação sobre riqueza que deverá ser buscada
também pelos meios virtuais, uma tarefa que não deve demandar muito tempo,
considerando-se a integração de entes públicos.
Essas duas providências – identificação completa do devedor em relação
ao seu endereço e a indicação de bens próprios para garantir a cobrança – além
de perfeitamente compatível, são iniciativas básicas e necessárias para o sucesso
processual, realçando-se, aqui, um ponto importantíssimo: o de que utilização da
via judicial, somente seja admitida se houver chance de êxito. Caso contrário, o
mesmo problema de acúmulo processual – processos encalhados porque não são
encontrados o devedor e responsável, nem identificados seus bens – renascerá,
desta feita alimentando e engordando arquivos virtuais.
A possibilidade dessa indicação prévia de bens logo na inicial,
necessariamente, leva-se em conta a conectividade que a Procuradoria terá que
promover, integrando-se aos outros órgãos, como Cartórios de Registros de
Imóveis, DETRAN, Junta Comercial, Secretarias, Ministérios e até instituições
privadas, posto que, com a implantação da nota fiscal eletrônica, esses entes
particulares possuem enormes cadastros ou mesmo bancos de dados referentes a
comerciantes ou emissores desse documento fiscal.
Na Procuradoria será gerado um arquivo eletrônico, contendo imagem
da petição inicial de cobrança e também das certidões e demais informações,
as quais acompanham o pedido, precioso material que será teleprocessado e
encaminhado ao Poder Judiciário de forma eletrônica. Ao fim, esse material
distribuído e estacionado em uma das varas de execução fiscal passa também
a constituir um arquivo contendo todas as informações necessárias ao bom
desempenho processual.
Por enquanto, apenas a ordem de citação ao devedor será impressa em
papel, uma folha em separata a ser encaminhada para que os correios procedam
à citação, aliás, correspondência devidamente registrada, mas isso cremos ser um
ato excepcional, no futuro bem próximo, posto que, no processo administrativo,
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o devedor teve a oportunidade de se defender e, nessa oportunidade, revelar
regularmente sua completa identificação, bem como a identificação de seu
advogado, além dos endereços eletrônicos que tenha por ventura.
Além dessa excepcionalidade – a citação do devedor será feita por carta
de citação com o AR que será posteriormente escaneado e, bem assim, passando
a integrar o processo virtual – adiantamos que haverá possibilidade de duas
ocorrências, firmando a concomitância do procedimento virtual com o físico: 1)
em caso de silêncio do devedor, quando, apesar de citado, não adota nenhuma
providência (não indica bens, não promove o depósito, nem se defende), aí se
faz necessário expedição do mandado de penhora; e 2) quando tratar-se de
reavaliação e remoção de bens que será realizado também por expedição de
mandado.
Judicialmente observando, o despacho do juiz que acolhe a petição
inicial de cobrança fiscal importa em ordem para: a) citação do devedor; b)
penhora de seus bens, se não for paga a dívida, em cinco dias, nem garantida
legalmente; c) arresto de bens; e, por fim, d) registro da penhora ou do arresto e
avaliação desses bens penhorados ou arrestados.
Noutras palavras, significa, em síntese, que o magistrado deverá citar
o devedor, para pagar o crédito ou garantir, caso deseje se defender, no caso,
opor embargos e, não fazendo nem uma coisa nem outra, determinar penhora
de bens imóveis. Nesse passo, sugere-se todas as providências junto aos cartórios
competentes, no sentido de tornar esses bens fora do comércio, portanto, com
restrições, a fim de que se promova futuros leilões, neste caso, leilões eletrônicos
realizados por empresa privadas.
Sem destacar uma ordem de prevalência, existe também a penhora on
line utilizando-se do BACENJUD, bem como os ulteriores termos de avaliação e
citação, bloqueando preliminarmente contas, saldos bancários e determinando
diversas restrições, enfim, efetivando, a pedido, providências necessárias à
recuperação do crédito não recolhido, um modelo já disponível e posto em
prática, agora, devendo ser entendido como medida natural e urgente, caso o
contribuinte não promova pagamento nem se defenda.
6.1 Modelo digital aplicado
A experiência do Estado de Santa Catarina é bem alentadora e rendeu
resultados satisfatórios em todos os sentidos: desde a redução do custo da
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máquina judicial, imprimindo maior velocidade administrativa, até o excelente
recebimento dos créditos ajuizados, contemplando, assim, êxitos na atividade
meio e fim.
Primeira fase: preparação dos kits de pedidos.
Baseado na conectividade entre Fazenda Pública, Procuradoria e Justiça,
tudo começa quando efetivamente os lotes eletrônicos de dados das CDA’s são
enviadas para a Procuradoria pela Fazenda. Esses dados são relativos ao devedor
do tributo, crédito a ser cobrado, origem, quantificação e inscrição da dívida não
recolhida. Ali, na Procuradoria existe em Setor Administrativo de Apoio que
gera as CDA’s e as petições.
É importante destacar que a tarefa dos Procuradores em assinar
petições e CDA’s constiui um único trabalho concentrado que, na realidade, evita
desperdício de tempo e retrabalho, quando a Fazenda Pública tem o encargo
de inscrever a dívida e realizar a sua inscrição, além de fazer e enviar os lotes
eletrônicos de dados.
A petição inicial de cobrança com as CDA’s e demais documentos passa
por um protocolo, com registro de data e hora da postagem ou envio, antes de ser
distribuída pelo Tribunal. Aliás, originalmente a ação começa no Tribunal em face
do Protocolo Integrado, uma importante interfase que reúne simultaneamente
duas tarefas primordiais: cadastro e distribuição.
Vale observar, nesta fase, três passos importantes: primeiro, definido
o processo a partir da geração de um número único, por esta ordem ele será
identificado durante toda a sua existência. Segundo, o cadastro e a distribuição
são realizados simultaneamente, sendo que o cadastro compreende a identificação
do autor, réu e natureza da ação e a distribuição significa o sorteio eletrônico.
Terceiro, após o Protocolo Integrado, será gerado um documento: o Termo de
Ajuizamento.
Segunda fase: luz e ação processual.
O magistrado recebe o processo eletronicamente e verifica a sua
regularidade, despachando-o de modo digital, ali, determinando possíveis
emendas ou o seu curso natural, com a citação do devedor e todas as providências
ulteriores, inclusive, a penhora e arresto. Nesta fase, a própria Secretaria emite a
Carta Digital de Citação diretamente aos Correios. A rigor, segundo convênio,
são os próprios Correios que imprimem a Carta e, na sequência, a agência registra
a diligência e expede eletronicamente o AR.
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A Carta de Citação, de logo, é um instrumento que permite o pronto
pagamento. Basta ser um documento mais adequado e cerimonioso, contendo
todas as informações capazes de estimular a liquidação ou, não sendo possível,
negociação do débito ajuizado.
Partindo da experiência de Santa Catarina, a Carta contém os seguintes
dados: remetente: Tribunal de Justiça e Vara de Execuções Fiscais, com endereço
da Vara; observação ao carteiro de que ele se incumbe de devolver a mensagem,
caso não encontre o endereço, à Vara; destinatário: identificação da pessoa do
devedor e endereço com CEP; código de barra e endereço para devolução da carta
ao núcleo de operações do Sgd, para o AR; e conteúdo da mensagem, começando
o cabeçalho impresso com o nome do Estado, Poder Judiciário e Juiz da Vara de
Execuções, bem como o número dos autos, a ação e nomes das partes.
Neste conteúdo interno, se diz que o destinatário está sendo citado para,
querendo, em cinco dias, efetue o pagamento da dívida e acessórios ou proceda
a garantia do juízo, facultando-o a promoção de embargos. Não ocorrendo
pagamento, nem garantia do juízo, facultando-o a promoção de embargos. Não
ocorrendo pagamento, nem garantia, será feita uma penhora ou arresto de bens.
E o mais importante: a mensagem observa a validade da citação por carta. Diz
que a citação é considerada feita na data da entrega da carta no endereço do
executado ou, se a data for omitida no aviso de recebimento, ou em dez dias
contados após a sua entrega no núcleo de operações (art. 8º da LEF). Quer dizer:
encontrando ou não o devedor, ele é citado. Diz, por fim, que o prazo para a
apresentação dos embargos à execução é de trinta dias, contados do depósito
ou da intimação da penhora, além de trazer, evidentemente, o valor do débito
juizado.
Ainda neste conteúdo, duas outras observações: a de que o processo
movido, suas peças e documentos, inclusive da petição inicial, CDA’s e despacho
que determinou tal citação poderão ser visualizados mediante acesso ao sítio do
Tribunal de Justiça na internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9º, § 2º da
Lei nº 11.419/2006). E a outra, em forma de advertência: a de que o executado,
sem advogado ou defensor público, não poderá fazer a sua defesa e, aí, os
fatos da cobrança fiscal serão reputados como verdadeiros produzindo várias
consequências.
Não atendendo o conteúdo da mensagem, o Oficial de Justiça imprime
o mandado para as providências de penhora de bens e arresto já determinado
originalmente pelo Juiz. A pergunta que fazemos é oportuna: poderia o agente
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dos correios receber objetos ou valores para cobrir a dívida? Creio que não
haveria obstáculo já que o próprio agente está encarregado da citação, mas isso
dependeria de um outro convênio, de uma norma, para concretizar essa interfase
de conveniência. Aliás, por falar em conveniência, a experiência de São Paulo é
simples: remete também na própria Carta os “boletos” para pagamento bancário.
Retomando a sequência, o próprio Oficial de Justiça imprime o mandado
já encaminhado e assinado digitalmente pelo Juiz. Finalmente, cumprindo a
ordem judicial, ele certifica o seu cumprimento. Aqui, o processo será resolvido
com a conversão dos objetos penhorados em dinheiro através de leilões. Por
eles, sobrevêm outras experiências: a do leilão eletrônico realizado por terceiros,
parceiros, portanto, fora do âmbito do Judiciário, que, na realidade, tem apenas
interesse na conversão, no dinheiro, no resgate da dívida.
Terceira fase: resolução do processo.
Pela velocidade, todos os passos processuais foram resolvidos em tempo
recorde, o que representa pagamento, ou parcelamento, se for o caso. No caso de
pagamento, o juiz emite e assina a sentença de extinção. O Procurador é intimado
pelo portal e o devedor pelo Diário da Justiça Eletrônica. Finalmente, o processo
é encaminhado para onde saiu e tem o destino do Arquivo Eletrônico.
No caso de parcelamento, o processo é suspenso pelo juiz, portanto,
sua liquidez depende do tempo estipulado para aquela moratória. Aqui, outra
constatação: o pagamento parcelado pode ser estimulado em determinadas
condições e realizado por programas de refinanciamento da dívida, portanto, pelo
meio virtual. Assim realizado, comprovado o pagamento da primeira parcela, o
juiz suspende a execução e, pelo portal, o Procurador será intimado e o devedor
pelo Diário da Justiça que circula no meio eletrônico.
CONCLUSÃO
Em nível de uma conclusão abrangente, podemos defender que a inserção
do processo de execução fiscal no mundo digital é um imperativo necessário. Não
se justifica o insucesso processual na era da comunicação e da informação. Afinal, o
andamento processual de forma analógica ou mecânica tem gerado incompetência
na administração processual e, por sua vez, produz uma grande bolha que impede a
regular recuperação de receitas não recolhidas ou desviadas.
A proposta de incluir essas varas no mundo eletrônico pode ser analisada
em dois planos distintos. Primeiro, no âmbito externo, plano que significa
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agilidade na busca dos créditos, no mesmo momento que combate a impunidade,
o descaso ou mesmo a impontualidade com o pagamento dos tributos, afastando,
por sua vez, o crime, fraude e a sonegação fiscal.
Segundo, no plano externo, momento em que a inclusão digital constitui
um passo que representa redução e economia de quase tudo: papel, serviços e
trabalhos rotineiros, além de modernizar as estruturas da justiça, promovendo
facilidade de acesso e manipulação eletrônica, produtividade, celeridade e,
sobretudo, segurança, basta observarmos a declaração do imposto de renda pela
via eletrônica realizada todos os anos por milhões de contribuintes brasileiros,
um procedimento praticamente imune a defeitos.
Todavia, essas melhorias e avanços só serão possíveis se houver
integração entre instituições. Como esclarece a Juíza Fernanda Duarte, titular
da 3ª Vara Federal das Execuções Fiscais do Rio de Janeiro: “não adianta só o
Judiciário se modernizar se os órgãos, sobretudo os públicos, continuarem
despreparados para acompanhar os avanços tecnológicos. Não adianta a Justiça
atingir a velocidade da luz e a Fazenda andar como uma carroça” (Consultor
Jurídico, 2006, p. 2).
Os dois grandes obstáculos que travam todas as execuções fiscais,
como ficaram explicitados, são exatamente a falta de identificação do devedor
e de seus bens. Por essas duas razões, os processos são paralisados, apenas um
percentual muito pequeno escapa dessa paralisia. E, para evitar esse distúrbio,
a conectividade entre órgãos, permitindo a troca instantânea de informações,
constitui parte da solução do problema, posto que grande nesta dupla tarefa de
identificação devedor/riqueza.
A própria adoção da NF eletrônica constitui, por si só, um grande arsenal
de informações, sendo necessário que a pessoa do devedor tenha um CNPJ, posto
que esta adoção eletrônica simplesmente remonta toda cadeia de circulação de
riqueza, desde a produção, comércio e operação de compra e venda, e ela já foi
implantada na estrutura do Poder Executivo.
A expectativa é que, no prazo mais exíguo possível, os poderes tenham
iniciativas legislativas e firmem convênios entre instituições, adotando estratégias
para recuperação de crédito em tempo hábil. Da forma atual em que o processo
caminha, seus passos são tão lentos que propicia ao devedor ou responsável pelo
crédito sumir do mercado, muitas vezes, abandonando a atividade comercial
ou instalando-se novamente em outros endereços, através de terceiros, mais
conhecidos como “laranjas”.
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O nome da estratégia para resolver a questão se chama parceria e ação
integrada. Na implantação do processo eletrônico na vara de execução fiscal da
Fazenda Pública estadual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por
exemplo, o Poder Executivo ficou encarregado pela infraestrutura da integração
e pelos custos da tecnologia adotada. A justiça, por sua vez, ficou responsável
pela suspensão dos prazos processuais e pelo levantamento físico dos feitos e
conferência com as respectivas movimentações no sistema SAJ, fornecendo,
assim, estrutura de suporte e auxílio, passando a atuar em parceria com a
Procuradoria-Geral do Estado. Houve, também, simultaneamente à implantação
tecnológica, um treinamento específico de servidores, notadamente, os oficiais
de justiça no cumprimento específico de mandados relacionados às execuções d
créditos inscritos na Dívida Ativa.
É preciso sugerir, como etapa inicial de implantação tecnológica,
o comprometimento formal das duas Procuradorias e das duas Secretarias.
Tribunal de Justiça, Procuradoria Geral do Estado e do Município, juntamente
com a Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Finanças, parceiros e integrantes da
mesma realidade, devem constituir uma só rede de comunicação tributária cujo
fornecimento de informações seja em tempo real, com amplas possibilidades de
pontuação de riscos e possibilidades.
A execução fiscal, neste plano, será precedida por uma questão de mapa
e monitoramento. E mais: no interior deste processo de cobrança, seus titulares
devem ser dotados de maior flexibilidade, munidos de capacidade para resolver
objetivamente os débitos ajuizados em todas as suas dimensões. É necessária,
então, a adoção de um novo conceito de recebimento de dívida ativa. Empresas
podem ter tido vida próspera com os contribuintes, mas podem estar passando
por declínios, ruínas e decadências. A visão horizontal e formalmente rígida,
voltadas para o resgate total das dívidas, nunca rendeu resultados satisfatórios.
Por isso, programas de parcelamentos, refinanciamentos e moratórias, além de
outros instrumentos jurídicos que suspendam ou extingam a dívida, devem estar
à disposição dos interessados e envolvidos no processo.
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ENTRE A PENSÃO E O ASILO: APOSENTADORIA,
VELHICE E DIREITO A PARTIR DO FILME
UMBERTO D DE VITTORIO DE SICA1
Edilson Baltazar Barreira Júnior2
RESUMO: O artigo analisa o filme Umberto D (1952) do cineasta Vittorio
De Sica, como uma obra clássica do neorrealismo italiano. O estudo sóciohistórico revela a condição de pauperização vivida pelos velhos na Itália após
Segunda Guerra Mundial. A mobilização por reajuste nas aposentadorias é a
porta de entrada para a discussão da velhice, a qual é particularizada na vida
de Umberto. A análise associa velhice à aposentadoria e ao direito. Naquele
momento histórico, a concepção de velhice ainda estava vinculada à exclusão.
A aproximação conceitual entre velhice e direito é pertinente porque o filme
denuncia a utilização da violência estatal para sufocar, o que é considerado
legítimo em um Estado democrático e de direito. O protagonista, com reduzidos
proventos, luta desesperadamente para não ser despejado, pois, caso contrário,
seu destino é o asilo.
Palavras-chave: cinema, neorrealismo italiano, velhice, aposentadoria e direito.
ABSTRACT: The article analyzes the film Umberto D (1952) by Vittorio De
Sica, as a classic of italian neo-realism. This socio-historical study reveals the
impoverishment experienced by the elderly in Italy after World War II. The
mobilization for pensions adjustment is the open door for aging discussion,
which is particularized in Umberto’s life. The analysis combines the old age
pension and its rights. At that historical moment, old age conception was still
linked to exclusion. The conceptual approximation between age and rights is
relevant because the use of state violence to quell, what is considered legitimate in
a democratic and law protected State it is expose by the film in. The protagonist,
with reduced revenues, fights desperately not to be dumped, because otherwise,
your destination is the asylum.
Keywords: cinema; Italian neorealism, old age, retirement and right.
1 Trabalho apresentado, como comunicação oral, no III Congresso Argentino e Latino-Americano
de Direitos Humanos realizado em Rosário-Argentina, no período de 3 a 6 de maio de 2011, com
financiamento do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
2 Mestre e doutor em Sociologia pela UFCProfessor – ESMEC. Núcleo de Estudos em Religião,
Cultura e Política – UFC. Associado – SOCINE. Email: edilsonbarreira@yahoo.com.br
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1 INTRODUÇÃO
A proposta deste artigo é debater a condição vivida pelos idosos no
mundo ocidental moderno enfocando, principalmente, se os proventos das
aposentadorias são suficientes para a satisfação das necessidades básicas.
O tema velhice tem sido recorrentemente abordado nas mais diversas
formas de expressão artística e no cinema não é diferente. Muitas películas
foram lançadas discutindo a relação da velhice com solidão, morte, enfermidade,
abandono, sexualidade, amor, amizade, memórias, trabalho, direito etc. Assim,
destacam-se alguns filmes como: 34A balada de Narayama (Japão, 1983), A
cruz dos anos (EUA, 1937), Alguém tem que ceder (EUA, 2003), As confissões de
Schimidt (EUA, 2002), Cocoon (EUA, 1985), Conduzindo Miss Daisy (EUA, 1989),
Copacabana (Brasil, 2001), Elsa e Fred (Espanha e Argentina, 2005), Morangos
Silvestres (Suécia, 1957), Parente é serpente (Itália, 1992), Viver (Japão, 1952) e
muitos outros.
A escolha do filme Umberto D de Vittório de Sica justifica-se pelo fato
de ser representativo na temática elegida para análise, isto é, a relação entre os
recursos recebidos das aposentadorias e a vida dos velhos.
O mundo acadêmico brasileiro produziu diversos trabalhos tendo a
velhice como foco. Para observar a multiplicidade de obras, basta pesquisar5 na
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Ministério da Ciência e Tecnologia
do Brasil, que serão encontrados 364 trabalhos defendidos nas universidades
brasileiras sobre o assunto. Entretanto, nenhum analisou o filme de De Sica
discutindo a condição de sobrevivência do protagonista. Há que se destacar no
universo editorial brasileiro alguns livros que tratam sobre a temática, como
Cinema, velhice e cultura organizado por Gusmão (2005), A reinvenção da velhice
de Derbert (2004), Velhice ou terceira idade? organizado por Barros (2000),
Envelhecimento e imagem de Peixoto (2000), além do grande tratado de Beauvoir
3 A pesquisa na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações ocorreu em 16.01.2011.
4 Segundo Rittner (1965, p. 16), o plano de conjunto é utilizado com câmera localizada numa
longa distância em que é capaz de filmar uma vasta paisagem ou centenas de figurantes.
5 Esta “decência” hipócrita das sociedades capitalistas não se ver em algumas sociedades
tradicionais como a abordada no filme A balada de Narayama (Japão, 1983), em que o filho tem
que levar a mãe idosa, após completar 70 anos, para esperar a morte sozinha nas montanhas
geladas.
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(1990) intitulado A velhice, os quais constituem-se como fontes para o diálogo
que será estabelecido ao longo deste trabalho.
Para muitos, o cinema é identificado como uma nova forma de
elaboração artística, a qual foi prefigurada desde as pinturas rupestres até as
obras de grandes mestres da pintura, mas cuja efetivação só foi possível quando
a ciência e a tecnologia forneceram as condições de viabilidade técnica, o que só
ocorreu em plena época industrial (BENJAMIN, 1994). Assim, o cinema surge
como uma obra de arte própria da revolução burguesa, que teve na produção em
série hollywoodiana a expressão máxima.
A problematização que norteia este trabalho baseia-se nas seguintes
questões: como a dupla De Sica, cineasta, e Cesare Zavattini, roteirista, concebem
a noção de velhice? Qual a relação estabelecida entre velhice e aposentadoria,
bem como velhice e direito?
Metodologicamente, o trabalho trilhará pela análise sócio-histórica que,
no caso do cinema, implica que os filmes são produzidos em um contexto sóciohistórico, não estando assim isolados dos setores da sociedade que os produziu.
Portanto, no cinema a sociedade não é revelada nua e crua, mas encenada, ou
seja, como descrevem Vanoye e Goliot-Lété:
O filme opera escolhas, organiza elementos entre si, decupa no real
e no imaginário, constrói um mundo possível que mantém relações
complexas com o mundo real: pode ser em parte seu reflexo, mas
também pode ser sua recusa (ocultando aspectos importantes do
mundo real, idealizando, ampliando certos defeitos, propondo
um contramundo, etc.). Reflexo ou recusa, o filme constitui um
ponto de vista sobre este ou aquele aspecto do mundo que lhe é
contemporâneo (grifos das autoras, 1994, p.5).

Portanto, a análise sobre velhice ficou circunscrita ao filme e a discussão
teórica fundamentou-se em estudiosos das ciências sociais e filosofia como
Gusmão (2005), Derbert (2004), Simões (2000) e Beauvoir (1990).
2 O FILME
O filme inicia com um plano de conjunto em que uma passeata de velhos
se mistura com carros e bondes. Os créditos da película são anunciados, bem
como uma homenagem do cineasta ao seu pai. Os manifestantes aproximam-se
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da câmera com cartazes que denunciam a condição de abandono vivida por eles,
como: “aumentem as aposentadorias”, “justiça para os aposentados”, “somos os
párias da nação”, “os velhos também necessitam comer” e “trabalhamos a vida
toda”. Ao longo da manifestação todos proferem a palavra de ordem – aumento.

Fotografia de Aldo Graziati
Quando os anciãos chegam ao Ministério do Trabalho, querendo uma
audiência com o ministro, são recebidos por um representante que ressalta a não
legitimidade do movimento, visto que não tinham autorização para realizá-lo.
Os velhos argumentam que o modo como são tratados é vergonhoso, pois são
contribuintes. O protesto é disperso pela polícia, como se os aposentados fossem
bandidos, pois lançam os carros sobre os manifestantes.
Na dispersão, os idosos fogem em todas as direções. Um dos
manifestantes é Umberto Domenico (Carlo Battisti), que conduz o seu cão viralata Filke. No refúgio, o protagonista dialoga com outros aposentados. Um chama
os organizadores do movimento de canalhas e patifes, pois não haviam obtido a
autorização. Umberto pondera que com vinte por cento de aumento, em um ano,
ele conseguiria pagar todas as suas dívidas. Os outros interlocutores, em tom de
superioridade, pontuam que não têm dívidas.
Após a retirada da polícia, Umberto caminha com outro aposentado
identificado como Orazio Valenti, ressaltando a sua condição de não ter nenhum
parente que possa ajudá-lo, visto que recebe 18 mil liras de proventos, tendo que
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pagar por um quarto de pensão 10 mil, cuja proprietária aumentou o aluguel
para 15 mil liras. Umberto oferece um relógio por cinco mil, mas o companheiro
de caminhada rejeita a oferta, pois informa que tem um muito bom. Quando
chegam à frente de um luxuoso condomínio de apartamentos, o velho se despede
de Umberto, indicando que reside ali. De fato, estava mentindo, pois quando o
protagonista olha para trás, percebe que o velho caminha na direção oposta.

Fotografia de Aldo Graziati
Umberto dirige-se a um restaurante popular onde se alimentam
aposentados, mendigos e operários da construção civil. O relógio volta a ser
ofertado, agora para um mendigo, que paga três mil liras com um monte de notas
de pequeno valor.
De volta à pensão em que mora há vinte anos, Umberto depara-se com
o seu quarto ocupado, pois a dona da residência o alugara por mil liras para
encontros amorosos. O idoso protesta, mas a proprietária esnoba pontuando
que ele será despejado no final do mês. Ele vai para a cozinha e dialoga com a
jovem empregada Maria (Maria-Pia Casilio), que narra sobre sua gravidez, mas
desconhece a paternidade, pois está saindo com dois soldados, que servem no
quartel localizado em frente à pensão. Maria informa que os amantes já saíram
do quarto. Umberto deita-se com febre, decorrente de uma amidalite. O velho
solicita que a empregada leve as três mil liras para Antonia (Lina Gennari), a
proprietária, como parte da amortização da dívida, proposta que é recusada.
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O velho aposentado, em um processo de desfazimento de seus poucos
bens, sai no meio da noite até uma banca de compra e venda de livros usados.
Lá oferece dois livros por quatro mil liras, mas termina vendendo por duas mil.
Voltando à pensão, Umberto, novamente, pede a Maria para levar as cinco mil
liras obtidas com a venda do relógio e dos livros para a sua senhoria, com a
promessa de pagar o restante quando receber os seus proventos. Mais uma vez,
ela rejeita a proposta. Umberto lamenta para Maria, que para pagar as quinze mil
liras terá que passar um mês sem se alimentar. O velho muda de assunto e indaga
à serviçal se ela fez a lição, ponderando que muitas coisas acontecem por não
saber gramática e muitos se aproveitam dos ignorantes. A dona da pensão é uma
cantora de ópera amadora, que recebe em sua casa alguns amigos para ouvirem
música, desenvolvendo uma prática de pequeno burguês.

Umberto (Carlo Battisti)
Fotografia de Aldo Graziati
Umberto, buscando livrar-se de suas despesas diárias com alimentação
e se aproveitando de seu estado febril, liga para um hospital beneficente, a fim
de obter internação. No hospital, o médico identifica que o problema é bastante
simples, ordena passar iodo nas amídalas e que seja liberado no outro dia.
Entretanto, o seu vizinho de leito (Memmo Carotenuto), um malandro, o ensina
a receber favores da freira (Elena Rea), desde que solicite um rosário e participe
das rezas. Maria o visita, informando que Filke está no pátio com um de seus
namorados. Ele tenta acenar para o cão, mas este não percebe. Umberto declara
a Maria que pagará a dívida de sua patroa, mas de forma nenhuma irá para um
asilo.
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No dia seguinte, Umberto recebeu alta hospitalar. Porém, ao voltar para
a pensão, ele a encontra em reforma e seu quarto está uma bagunça. Pergunta
a Maria pelo Filke. A empregada informa que a patroa abriu a porta e o cão foi
para as ruas. Umberto inicia uma longa busca pelo seu cachorro, que havia sido
capturado. Quando chega ao local onde aprisionam os animais, o velho se angustia
ao ver os métodos utilizados para matar os cães que não foram reclamados pelos
donos. Depois de buscas nas jaulas, nos registros, finalmente, Filke é encontrado.
O velho paga a taxa de 450 liras e obtém a soltura do animal de estimação.
Ao voltar para a pensão tem uma discussão com a proprietária, que
exige o pagamento da dívida. O idoso argumenta que sempre pagou suas contas,
bem como invoca a existência de leis, além de ter laborado por trinta anos no
Ministério do Trabalho.
Na rua, Umberto encontra-se com dois amigos, com os quais noticia as
suas dificuldades financeiras, mas ambos fogem da possibilidade de auxílio não
solicitada. Qual seria a solução? O protagonista observa como um mendigo ganha
dinheiro e ensaia como deve proceder ao estender a mão. Um transeunte passa
neste momento e ao vê-lo de mão estendida puxa uma esmola, mas Umberto
vira a mão. Outra alternativa, seria utilizar as habilidades do cão. Ele coloca o
chapéu na boca do cachorro e fica escondido, porém passa um conhecido e o
idoso explica que o animal gosta de brincar. A dignidade resiste.

Umberto (Carlo Battisti)
Fotografias de Aldo Graziati

Filke

Mais uma vez retorna para a pensão. O quarto está todo empoeirado e
após a reforma dará lugar a uma sala. Maria oferta um pedaço de bolo. Umberto,
cansado, vencido e desencantado, decide por fim a sua vida. Ele dá algumas
recomendações a Maria e a presenteia com alguns de seus poucos pertences. O
velho despede-se da amiga e sai com o cachorro e a mala. Tenta deixar o cão
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com um casal imundo, mas desiste ao se dar conta de que o destino de Filke
seria o abandono. Então, vai para um parque, onde muitas crianças brincam e
oferta o animal para a menina Daniela, mas é dissuadida pela babá. O que resta,
então? Morrer levando consigo o cão, porém, ante o barulho do trem, o animal se
desvencilha dos braços do dono. Umberto, também assustado, não morre.
3 VITTORIO DE SICA, CESARE ZAVATTINI E O NEORREALISMO
ITALIANO
Vittorio De Sica, juntamente com Roberto Rossellini e Luchino Visconti
são apontados como a “trindade” do neorrealismo italiano (FABRIS, 1996).
Quanto aos outros cineastas que integraram esse movimento cinematográfico,
não há unanimidade. Entretanto, nomes como Giuseppe De Santis, Pietro Germi,
Alberto Lattuada, entre outros, podem ser acrescidos à lista do neorrealismo
italiano.
O neorrealismo italiano é muito controverso. Alguns entendem que
não se constituiu em escola estética ou técnica cinematográfica, outros apontam
para um movimento fragmentário e outros para um otimismo revolucionário.
No entanto, para este trabalho, adota-se a posição de Mario Verdone que define:
Por neo-realismo cinematográfico entende-se um movimento que
floresceu na Itália em torno da Segunda Guerra Mundial, o qual,
baseando-se na realidade e vendo-a com simplicidade, criticamente,
coralmente. Interpreta a vida como é e os homens como são (apud
FABRIS, 1996, p. 117).

A proposta do neorrealismo italiano como novo é em relação às outras
formas de realismo cinematográfico, como o realismo mudo italiano, o realismo
populista francês e o realismo socialista da então União Soviética. Portanto,
como aponta Fabris (1996), é um realismo de base documentária com forte apelo
à conscientização social e voltado aos valores humanos.
Fabris (1996, p. 117-118), seguindo as ponderações de Mario Verdone,
alista algumas características comuns das mais variadas expressões neorrealistas.
São elas:
1 o elemento histórico e temporal, pois o neorrealismo surgiu e se
desenvolveu na Itália em torno da Segunda Guerra Mundial;
2 o elemento real e o documentário, considerando que os filmes
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neorrealistas tomaram por base a realidade, sem serem documentários, mais
como um testemunho da história;
3 a simplicidade técnica, pois as produções realizadas com recursos
escassos e sem estúdios obrigou que as filmagens fossem em cenários reais, bem
como deixando de lado a busca pelo herói e filmando com pessoas comuns;
4 o elemento coletivo, visto que o neorrealismo não se interessou por
histórias individuais, mas coletivas;
5 a crítica que é desferida contra a sociedade italiana do pós-guerra
desnudando suas mazelas.
O trabalho inaugural da dupla De Sica e Zavattini se deu em 1935.
Quando o primeiro atuou como ator no filme Darò um milione (Darei um milhão)
de Mario Camerini com o roteiro de Zavattini, cujos traços da concepção de
cinema deste eram os seguintes:
Senso de humor (às vezes surrealista), que atenua, em parte, uma
vocação à polêmica; um interesse agudo pelos deserdados da sorte,
que o leva estabelecer uma oposição muito simplista entre ricos e
pobres e a cultivar o mito do pobre (como categoria universal) que
com sua riqueza espiritual, desbarata o jogo do poder; a descoberta
da humanidade, entendida como as pessoas que nos circundam
no dia-a-dia e com as quais devemos buscar um contato pessoal
(FABRIS, 1996, p. 84).

Fabris (1996) lembra que estas ideias de Zavattini estariam presentes
nos seus próximos roteiros, principalmente nos filmes realizados em colaboração
com De Dica. Para Ermano Comuzio, “o encontro entre Zavattini e De Dica
representou o encontro da consciência de classe com o sentimentalismo, em
prejuízo daquela” (apud FABRIS, 1996, p. 106).
A partir de 1946, a dupla inicia uma fase bastante criativa, em que a
Segunda Guerra Mundial os desloca para a produção de filmes permeados de
poesia com um forte componente fantástico e simbólico (CAMARGO, 2005).
Ressaltam-se obras como Sciuscià (1946), Ladri di biciclette (Ladrões de bicicleta,
1948), Miracolo a Milano (Milagre em Milão, 1950), Umberto D (1951), Stazione
termini (Quando a mulher erra, 1953), L’oro di Napoli (O ouro de Nápoles, 1954)
e Il tetto (O teto, 1956).
Portanto, a importância de De Sica para o cinema mundial fica mais
evidente nessa fase neorrealista que vai de Sciuscià (1946) até Il tetto (1956),
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cujos roteiros foram escritos por Zavattini. Nestas películas, como lembra
Camargo (2005), “predominam o elemento alegre e vital, o senso de humor, mas
também a amargura e desilusão” (p. 110). A poesia de Zavattini ganha na câmera
de De Sica um realismo permeado de ternura, pois o cineasta soube captar os
enquadramentos com grande apelo emotivo.
Umberto D é um filme desta profícua fase, que preenche todas as
características do neorrealismo italiano apontadas por Mario Verdone e descritas
acima. O filme, como obra de arte, não tem a pretensão de reproduzir a realidade,
mas é um testemunho histórico temporal da condição de penúria que passavam
os aposentados italianos no pós-guerra. A simplicidade técnica é evidente, pois
as tomadas, em quase a totalidade, foram em ambientes externos – a rua era o
cenário. Os atores utilizados por De Sica nunca haviam atuado, exceção feita a Lina
Gennari, que era atriz profissional. Carlo Battisti, o protagonista, era professor de
linguística, que após o filme não trabalhou em nenhuma outra película. MariaPia Casilio, a empregada, também era desconhecida, mas, diferentemente de
Battisti, ainda atou em outros filmes.
Alguém poderia perguntar: se neorrealismo italiano não se interessava
por histórias individuais, mas coletivas, como identificar Umberto D como
neorrealista, visto que trata da história de vida de um indivíduo? De fato, esta
era uma estratégia de recorte, tomava-se um indivíduo para falar da coletividade.
Assim, da passeata de aposentados, escolhe-se um como representativo do todo.
O mesmo ocorre com Ladrões de bicicleta, pois o filme não trata apenas de pai e
filho que estão desprovidos do instrumento de trabalho – a bicicleta, mas é uma
denúncia do desemprego conjuntural nas cidades.
4 VELHICE, APOSENTADORIA E DIREITO
A relação entre velhice e aposentadoria é notória em Umberto D. A cena
inicial mostra um grupo de idosos que pronunciam “aumento” como palavra
de ordem. Aumento de quê? Os cartazes alçados pelos velhos indicam que eles
são aposentados e que seus proventos são insuficientes para as atividades mais
básicas do homem como a alimentação.
Os manifestantes querem uma audiência com o Ministro do Trabalho,
porém são dispersos pela polícia. Os idosos, ao desejarem falar com um membro
governamental, põem a aposentadoria como discussão de políticas públicas. Mas
nem sempre foi assim.
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A história de uma aposentadoria remunerada é recente. Beauvoir (1990)
fornece informações valiosas do processo em que a inatividade do trabalhador
passa da responsabilidade doméstica para a gestão pública.
Nas sociedades pré-industriais, cuja força de trabalho era composta
principalmente por camponeses e artesãos, havia uma coincidência entre a
atividade profissional e a existência. O trabalhador dividia o seu espaço doméstico
com as atividades produtivas. A qualificação de um artesão se dava com o passar
do tempo. Quando a idade declinava e não era mais capaz de desenvolver as
atividades de outrora, o artesão era readaptado para outras tarefas, dentro da
divisão do trabalho, compatíveis com as suas possibilidades. Enfim, quando se
tornava totalmente incapaz, o idoso tinha a sua manutenção assegurada pela
família, pois não era uma responsabilidade da coletividade.
O cenário no mundo industrial muda, pois o trabalhador não divide
mais o espaço doméstico para a realização das atividades laborativas. A família
não participa mais do processo produtivo e circunscreve-se aos pais e poucos
filhos. O trabalhador ao receber parcos salários fica incapaz de assegurar o
sustento dos velhos pais. Ele também está condenado à inatividade muito mais
cedo, seja pelo desemprego ou pela não adequação às novas tecnologias, ficando
abandonado à própria sorte.
Assim, no final do século XIX, o problema da manutenção do idoso
sai do âmbito familiar para ser assumido pela sociedade. Segundo Beauvoir
(1990, p. 274), inicialmente, a aposentadoria foi concebida como recompensa.
A compensação era destinada aos ocupantes de profissões perigosas ou por
prestação de longo tempo de leais serviços. A Bélgica e a Holanda, a partir de 1884,
concedem aposentadorias aos servidores públicos. Na França, os contemplados
foram os militares e servidores públicos, já no Segundo Império, o benefício
foi estendido aos mineiros, aos marítimos, aos ferroviários e aos operários dos
arsenais.
No final do século XIX, a Alemanha foi ambiente para uma significativa
expansão industrial decorrente de sua rápida ascensão capitalista. Entretanto, o
país foi palco para uma agitação socialista. Para conter a efervescência socialista,
Bismark assegurou ao proletariado um mínimo de proteção. Entre 1883 e 1889,
ele criou um sistema de seguridade social, que foi estendido de 1890 a 1910.
O sistema bismarkiano destinava-se a cobertura dos riscos de acidentes de
trabalho, da invalidez e da idade avançada. A proteção alemã não foi concebida
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como recompensa, mas como um fundo previdenciário, pois contribuições eram
exigidas tanto dos empregadores como dos operários, sendo o Estado o gestor
dos recursos arrecadados e eventualmente, participante com subvenções. Ainda
conforme Beauvoir (1990, p. 275), este modelo foi seguido por países como
Luxemburgo, Romênia, Suécia, Áustria, Hungria e Noruega.
Também no final do Século XIX e no primeiro quartel do século XX, em
países como Dinamarca, Nova Zelândia, Reino Unido surge outra concepção de
financiamento das aposentadorias: o imposto, como mecanismo de proteção dos
assalariados.
No Brasil, mesmo com experiências anteriores de montepios, o marco
de cobertura previdenciária ocorre com o Decreto Legislativo nº 4.682, de 24 de
janeiro de 1923, denominado de Lei Eloy Chaves que criou a Previdência Social.
A partir desse diploma legal, muitas caixas de previdências e de pensões foram
criadas, porém sempre vinculadas à empresa. Somente a partir de 1933, com
a criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões é que a proteção passa a
congregar categorias profissionais. A tentativa de uniformização e unificação da
previdência social foi buscada por meio do Decreto-Lei nº 6526, de 7 de maio
de 1945, que criou o Instituto dos Serviços Sociais do Brasil, cujo objetivo era
implementar um plano único de contribuições e benefícios, porém não foi
implantado. Apenas em 1960, com a Lei nº 3807, denominada de Lei Orgânica
da Previdência Social é que houve a uniformização da legislação previdenciária,
acrescentando benefícios como auxílio-natalidade, auxílio reclusão e auxíliofuneral (DERBERT, 2004).
Este breve histórico de experiências previdenciárias e a passeata dos
idosos em Umberto D mostram o papel central desenvolvido pelo Estado, como
destaca Beauvoir (1990):
O Estado fixa a idade em que o trabalhador tem direito a uma
aposentadoria; essa idade é também a que os empregadores públicos
e privados escolhem para despedir seu pessoal, e, portanto, a idade
em que o indivíduo passa da categoria dos ativos a dos inativos.
Em que momento ocorrerá essa mudança? A quanto montarão os
rendimentos pagos? Para determinar isso, a sociedade deve levar
em consideração dois fatores: seu próprio interesse, e o interesse dos
pensionistas (p. 276).

A opção adotada neste trabalho é não desvincular aposentadoria
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de velhice, visto que os realizadores do filme sugerem esta condição. Porém,
Derbert (2004, p. 59) destaca que a experiência contemporânea tende a proceder
à dissociação, pois com o aumento da expectativa de vida e com o incremento
no poder de compra dos aposentados criou-se a categoria terceira idade em
substituição à velhice.
A dupla De Sica/Zavattini reflete em Umberto D, as teorias que vigoraram
até o final da década de 1960. Algumas definições de velhice deste período são
mencionadas por Derbert (2004):
Burguess define a velhice nas sociedades industrializadas através
da idéia de roless role – a sociedade moderna não prevê um papel
específico ou uma atividade para os velhos, abandonando-os a uma
existência sem significado (...) Barron considera os velhos uma
minoria desprivilegiada – nas sociedades industrializadas, baixa
renda e baixo status seriam o destino inevitável daqueles que atingem
os 60 anos e, nesse sentido, são uma minoria como qualquer outra.
Para Rose, os velhos formam uma subcultura, com um estilo próprio
de vida que se sobrepõe às diferenças de ocupação, sexo, religião e
identidade étnica (p. 71-72).

Portanto, tais concepções associam à velhice, nas sociedades industriais,
a perda de papéis sociais e a situação de pauperização e abandono. O protesto dos
idosos por aumento das aposentadorias, no início do filme, contrapõe-se a esta
lógica civilizatória. Os cartazes com as frases “somos os párias da nação” e “os
velhos também necessitam comer” retratam claramente os conceitos de velhice
acima transcritos.
Quando o grupo de manifestantes é disperso pela polícia, o filme centrase em um deles – Umberto Domenico Ferrari, que vivencia a pauperização e
a solidão. Umberto vive os dilemas: comer ou pagar o aluguel ou não pagar o
dormitório e ir para o asilo.
O processo de endividamento de Umberto é visível, porque deve à
dona da pensão. Também é previsível, pois é impossível receber 18 mil liras de
proventos e ter que pagar 15 mil pela mensalidade do dormitório. Desta forma,
ecoa um dos cartazes, o qual denunciava que “os velhos também necessitam
comer”.
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Fotografias de Aldo Graziati
Na luta desesperadora de Umberto para fugir do despejo e saldar a dívida,
ele vende seus pertences: o relógio e os livros. Para Bosi, citando Viollete Morin,
objetos dessa natureza são denominados de biográficos, “pois envelhecem com
seu possuidor e se incorporam à sua vida” (1998, p. 441). Entretanto, diante do
quadro caótico, só resta a Umberto vender aquilo que tem um valor sentimental,
portanto desfaz-se de um apêndice de sua existência.
O protagonista ao ponderar para o comprador de livros usados, que os
seus têm um valor não tangível, pois estão vinculados a sua história de vida,
ele os associa à sua memória. Entretanto, a urgência na busca de recursos não
permite que Umberto rememore.
Entre os que rememoram, os velhos têm um papel relevante. Halbwachs
(1990) situa em sentidos diferentes as memórias dos adultos e dos velhos. Os
primeiros vivem tão atarefados pelo trabalho, pela disputa por prestígio, que
não têm tempo para buscar, na infância, eventos que se correlacionem à vida
adulta. Os idosos, por sua vez, já aposentados, com tempo livre, ficam propensos
a lembrar. Assim, um velho “ao lembrar o passado ele não está descansando, por
um instante, das lides cotidianas, não está se entregando fugitivamente às delícias
do sonho: ele está se ocupando consciente e atentamente do próprio passado, da
substância mesma da sua vida” (BOSI, 1998, p. 60).
De Sica e Zavattini concentram toda a ação do protagonista no presente.
Mesmo aposentado, Umberto não rebusca o passado nem por alguns instantes.
Quando conversa com Maria, sua fala não é evocativa, mas prática.
O filme demarca claramente que o mundo do trabalho é destinado
aos jovens e o do não trabalho aos velhos (PEIXOTO, 2005, p. 61), desnudando
190

REVISTA DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO CEARÁ

a lógica do capitalismo. Antunes (2009, p. 25) lembra que no capitalismo
há a personificação do trabalho, em que os operários são personificados
como trabalho, estabelecendo assim uma associação de “dependência com
o capital historicamente dominante”. Umberto, como aposentado, portanto,
é um despersonificado do trabalho. Isto fica evidente, quando ele ao sair da
passeata cruza com alguns jovens trabalhando. Entretanto, o ócio decorrente da
aposentadoria, não é como pensa o comendador no diálogo com Umberto:
Comendador: O que tem feito?
Umberto: Nada. Sou aposentado e, sendo assim, vou
levando, não faço nada.
Comendador: Sorte sua não fazer nada.

Umberto (Carlo Battisti)
Fotografia de Aldo Graziati
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O tempo do “não fazer nada”, para Umberto, não é destinado ao lazer,
mas à fuga desesperada do destino implacável que se avizinha – o asilo. Na relação
entre trabalho e ócio, De Sica e Zavattini ressaltam dois paradoxos. Umberto
trabalhou por trinta anos no Ministério do Trabalho e agora seus proventos são
insuficientes para sua manutenção. Quando viaja no bonde para o local onde
pretende suicidar-se, ele passa em frente ao Banco do Trabalho, instituição que
não fomenta ações de crédito para aposentados. Assim, para os realizadores,
estes exemplos demonstram a incapacidade dos órgãos estatais italianos no pósguerra na promoção de políticas públicas para os aposentados.

Fotografia de Aldo Graziati
Assim, após se desfazer de seus poucos bens, de não encontrar guarida
nos amigos, de não obter sucesso na internação e de relutar para não ingressar
na mendicância, Umberto, não vê outra saída – o suicídio. Sobre dilemas
semelhantes, relata Beauvoir (1990):
Uma decência hipócrita proíbe a sociedade capitalista de se livrar de
suas “bocas inúteis”. Mas ela lhes concede exatamente o que é preciso
para manter-se no limiar da morte. “É demais para morrer, e não
basta para viver”, dizia tristemente um aposentado. E outro: “quando
não somos mais capazes de ser um bom trabalhador, estamos mesmo
bons para virar um cadáver” (p. 300).
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Durkheim, em sua obra O suicídio, realizou um levantamento estatístico,
mostrando que os suicídios aumentam dos 40 a 80 anos. Muitos velhos, vivendo
assim como Umberto, em condições tão intoleráveis, preferem a morte à angústia
de viver. O quadro mapeado por Durkheim, na França entre 1889 e 1891, por um
milhão de habitantes, mostrou os seguintes número:
Suicídios
40-50 anos
50-60 anos
60-70 anos
70-80 anos
Acima

Solteiros
975
1434
1768
1983
1571

Homens
Casados
340
520
635
704
770

Viúvos
721
979
1166
1288
1154

Solteiras
171
204
189
206
176

Mulheres
Casadas
106
151
158
209
110

Viúvas
168
199
257
248
240

O estudo de Durkheim revelou que o suicídio entre os homens é muito
mais elevado que entre as mulheres. Gruhle, citado por Beauvoir (1990), também
afirma que:
A psicose raramente é a causa do suicídio dos velhos. São fatores
sociais e psicológicos que o explicam: declínio físico e mental,
solidão, ociosidade, inadaptação, doença incurável. Segundo esse
autor, o suicídio nunca resulta de um episódio singular, mas da
história de toda uma vida (apud BEAUVOIR, 1990, p. 342).

Portanto, a opção de Umberto pelo suicídio se enquadra tanto na
estatística durkheimiana, quanto nas explicações de Gruhle. A companhia de
Filke não supera aquilo que Elias (2001) denominou de estar sozinho como
uma das muitas variantes do conceito de solidão, que também pode significar o
amor ferido de uma pessoa no passado, cuja lembrança no presente faz evocar as
dores e as marcas. Desta forma, indivíduos assim atingidos, involuntariamente,
ocultam seus sentimentos em relação aos outros, vivendo uma forma de solidão.
Também pode significar o fato de pessoas viverem no meio de outras, mas
que já perderam o sentido para estas, como é o caso dos mendigos e bêbados
deitados nas calçadas e ignorados pelos transeuntes. A forma extrema de solidão,
destacada pelo sociólogo alemão, diz respeito à condição como os judeus eram
levados para as câmaras de gás nos campos nazistas - reunidos ao acaso, homens,
mulheres, crianças e velhos, todos nus, rumo à morte, desconhecidos entre si,
sozinhos no meio de muitos.
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Umberto (Carlo Battisti)
Fotografia de Aldo Graziati
Ainda seguindo os ensinos de Elias (2001), no atual estágio civilizatório6,
as pessoas quando estão próximas aos moribundos são incapazes de demonstrar
afeição e carinho, mediante um toque de ternura. Tocar e acariciar7 um
moribundo passou a ser “contagioso”, portanto, só resta afastar-se para não se
contaminar. Assim, a separação involuntária ou não, a que os moribundos e
velhos são submetidos, provoca neles a sensação de não pertença e de exclusão.
A exclusão, consoante a concepção de Elias (2001), é sentida pelos velhos
na passeata, quando expressam em um dos cartazes que são os párias da nação.
São excluídos que clamam por justiça. Assim, 8De Sica e Zavattini estabelecem a
associação entre velhice e direito.
6 Elias (1994) chama de processo civilizador, numa análise sociológica da história dos costumes,
o modo como no mundo ocidental, a partir da Idade Média, ocorreram múltiplas mudanças das
regras sociais, bem como a maneira como o indivíduo as percebia, modificando sentimentos e
comportamentos.
7 Bolongne (1998) assinala que desde o Renascimento o beijo passou a ser um gesto de ternura
que toca, mas não compromete. Até o beijo familiar se tornaria suspeito, principalmente, em
sociedades que desde cedo assimilaram o tabu do incesto.
8 Uma discussão sobre burocracia em Max Weber (1998) e a experiência amarga vivida por um
idoso, consta da análise empreendida por Barreira Jr. & Oliveira (2008) no filme Viver (Ikiru,
1952) de Akira Kurosawa.
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Os velhos ao irem para as ruas exigindo aumento de seus proventos
demonstram uma conscientização política. Não aceitam a exclusão, porque ainda
são atuantes na sociedade como contribuintes, além de terem produzido riqueza
para o país ao longo de suas vidas. Os velhos desejam buscar uma solução para
a miséria a que estão submetidos. Eles querem ser ouvidos, assim batem à porta
do Ministro do Trabalho. Entretanto, em vez de se estabelecer o diálogo com o
representante estatal, este aciona um dos aparelhos de repressão do Estado – a
polícia, em nome de uma burocracia, ou seja, a passeata foi dispersa porque não
tinha autorização, que foi solicitada, mas negada. Assim, a violência se legitima.
De Sica e Zavattini expõem uma Itália ainda herdeira do ranço
autoritário da época de Mussolini, que prefere o uso da violência ao diálogo.
Conforme noticia Camargo (2005), o então Vice-Ministro Giulio Andreotti
reagiu publicamente contra o filme.
Portanto, os realizadores do filme denunciam que a manifestação
dos idosos é inócua em um Estado que não é democrático e nem de direito.
A democracia é sufocada, porque ações livres e pacíficas de seus cidadãos
são criminalizadas. Não é Estado de direito, pois direitos fundamentais como
liberdade, moradia, alimentação etc. são negados. Beauvoir (1990) lembra que
cabem às democracias capitalistas definições de políticas públicas para os idosos:
Nas democracias capitalistas, o envelhecimento da população suscita
uma nova questão. É o “monte Everest dos problemas sociais atuais”
– disse um ministro inglês da Saúde, Ian Mac Leod. Não somente
as pessoas idosas são muito mais numerosas do que outrora, mas
elas não se integram mais espontaneamente à sociedade; esta vê-se
obrigada a decidir sobre o estatuto delas, e a decisão só pode ser
tomada em nível governamental. A velhice tornou-se objeto de uma
política (p. 273).

A luta dos velhos e depois particularizada na história de vida de Umberto
constitui-se na busca pela dignidade, a qual foi ultrajada pela falta de amparo
estatal. Por esta razão, um dos cartazes clamava: “justiça para os aposentados”.
A manifestação dos idosos no filme, cujo objetivo é o aumento dos
proventos, faz lembrar a grande mobilização nacional vivenciada no Brasil,
no início da década de 1990, o que se denominou “a revolta dos velhinhos”.
Seguindo as informações constantes nos trabalhos de Derbert (2004) e Simões
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(2000), verifica-se que este movimento iniciou-se em setembro de 1991, quando o
salário-mínimo havia sido aumentado em 147,06%. Entretanto, as aposentadorias
e pensões, cujos valores estavam acima do salário-mínimo, só foram reajustadas
em 54,6%. Esta discrepância decorreu das interpretações do governo federal das
leis de benefícios e custeios da previdência, que definiram as novas regras para
reajuste, desvinculando daquele indexador mínimo.
A reação dos aposentados em todo o país foi muito intensa. O Poder
Judiciário recebeu inúmeras ações das federações dos aposentados. Uma
delas chegou ao Supremo Tribunal Federal. O governo federal, tendo a frente
o Presidente Collor, afirmava reiteradas vezes, que se o reajuste buscado em
juízo fosse concedido provocaria um caos no sistema previdenciário. Depois de
vitórias e derrotas no Judiciário, finalmente, em agosto de 1992, os aposentados
começaram a receber a majoração pretendida.
Assim como na passeata dos velhos no filme, alguns manifestantes pelos
147,06% também sofreram repressão policial, como relata Simões:
A outra figura simbólica foi o aposentado Quintino Cechinel
agredido a coronhadas por um policial militar ao participar de um
ato de protesto de aposentados em Florianópolis, em 28 de janeiro
de 1992. Cenas dessa agressão foram mostradas na TV, e a imagem
patética do senhor de 70 anos, cercado de policiais, com a camisa
rasgada e o peito nu ensangüentado, foi estampada nos principais
jornais do país no dia seguinte (2000, p. 28).

A luta dos aposentados e pensionistas brasileiros para a obtenção
dos 147,06% revela a ambiguidade do Estado brasileiro. Por um lado, existem
instituições que devem garantir os direitos aos cidadãos – o Poder Judiciário;
aquelas que dão publicidade às injustiças – os órgãos de imprensa; as que devem
aprovar leis justas – as casas legislativas. Por outro lado, encontramos a herança
patrimonialista, em que alguns se apropriam do Estado como extensão de sua
casa, deixando a maioria expropriada. Isto se alia ao resquício autoritário dos
anos de ditadura, que violenta velhos indefesos, como Quintino Cechinel.
A análise da busca pelos direitos dos velhos no filme comparada com o
caso brasileiro circunscreve-se na relação do cidadão com o Estado. Entretanto,
quando a narrativa desloca para descrever o drama do protagonista, a discussão
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sobre direitos passa para a relação indivíduo-indivíduo. A proprietária da pensão
invoca o direito de receber pelo aluguel e Umberto argumenta que mora há mais
de 20 anos sem nunca ter sido inadimplente.
De Sica e Zavattini não tinham o interesse em debater sobre alguma lei
do inquilinato, mas objetivavam denunciar que os proventos eram irrisórios, os
quais impossibilitavam uma vida digna, empurrando os velhos para mendicância
e para a morte solitária nos asilos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise sócio-histórica possibilitou, a partir do filme Umberto D do
cineasta Vittorio De Sica, identificar a condição de abandono, miséria, solidão,
penúria e pauperização vivida por grande parte dos velhos no mundo ocidental
moderno.
O estudo contextualizou o filme e o momento histórico vivido pela Itália
nos anos após a Segunda Guerra Mundial. Umberto D é uma das obras-primas
do que foi denominado neorrealismo italiano, pois denuncia o abandono dos
velhos e os parcos rendimentos das aposentadorias; a utilização de atores não
profissionais, os ambientes externos como cenário e a abordagem do coletivo.
Assim, a história de vida de Umberto é considerada como a luta pela
dignidade de cada velho naquele momento histórico da sociedade italiana. A
busca pelo aumento das aposentadorias era um primeiro passo para fugir da
condição indigna denunciada por eles.
A velhice foi conceituada vinculando-se à aposentadoria, pois não
poderia ser diferente, visto ser esta a proposta imagética de De Sica e Zavattini
desde as primeiras cenas do filme. Naquele momento histórico, a concepção de
velhice ainda está associada à exclusão. Também se buscou uma aproximação
conceitual entre velhice e direito, porque o filme denuncia que a voz dos velhos
não é ouvida, mas o Estado autoritário utiliza seus meios repressores para sufocar,
o que seria considerado legítimo em um Estado democrático e de direito.
Portanto, conclui-se que a visão dos realizadores é sombria quanto à
velhice, pontuando que a indignidade vivida pelos idosos, os arrasta para os
asilos, a fim de morrem em profunda solidão.
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ADOÇÃO E OS NOVOS PARÂMETROS DA
RESPONSABILIDADE PARENTAL1
Flávio José Moreira Gonçalves2
RESUMO: Estabelece a contraposição entre a Lei do Amor e o amor à lei,
discutindo a adoção à luz do direito, da psicologia e da psicanálise. Revisita o
conceito de responsabilidade parental, explicitando seus fundamentos éticos
e filosóficos. Compara os velhos e os novos paradigmas da responsabilidade
parental, a partir da evolução ética e legislativa da sociedade contemporânea e do
advento de plúrimos arranjos familiares em tempos de “amor líquido”, trazendo
esta categoria de Zygmunt Bauman para tecer a crítica da fragilidade das relações
humanas no mundo contemporâneo ante a irrevogabilidade da adoção como
paternidade e maternidade responsavelmente escolhidas e assumidas no exercício
da mais plena liberdade, para além de quaisquer determinismos biológicos.
Palavras-chave: Adoção; responsabilidade parental; parâmetros.
ABSTRACT: The contrast between the Law of Love and the love of the law,
discussed in light of our law, psychology and psychoanalysis. The concept of
parental responsibility, explaining its ethical and philosophical views. The old
and the new paradigms of parental responsibility, from the ethical and legislative
evolution of contemporary society and the advent of many family arrangements.
The fragility of human relationships in the contemporary world. The irrevocability
of adoption, parenthood responsibly, chosen and assumed to exercise their fullest
freedom, in addition to any biological determinism.
Keywords: adoption, parental responsibility; parameters.
1 Palestra proferida na Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (ESMEC), no dia 21
de setembro de 2012, às 14h30min, durante o IV Congresso Cearense de Direito de Família,
realizado pelo IBDFAM em Fortaleza-Ceará, nos dias 20 e 21 de setembro de 2012. Trabalho
dedicado aos defensores públicos, à Defensoria Pública do Estado do Ceará e, em especial, à
colega professora Isabele Braz Peixoto, antropóloga.
2 Graduado em Direito (1994) e mestre em Direito (1998) pela Universidade Federal do Ceará
(UFC). Mestre em Filosofia (2009) pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Atualmente,
leciona na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC), na Universidade de
Fortaleza (UNIFOR) e no Centro Universtário Christus (UNICHRISTUS). Doutorando em
Educação (UFC). Assessor pedagógico da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará
(ESMEC), atuou como coordenador acadêmico de cursos de pós-graduação lato sensu e lecionou
em cursos de formação de magistrados nessa instituição.
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INTRODUÇÃO
Em sua obra O Princípio Responsabilidade, o filósofo e teólogo Hans
Jonas afirma que o primeiro objeto de nossa responsabilidade são os outros seres
humanos, chegando mesmo a afirmar: “somente o Ser vivo, em sua natureza
carente e sujeita a riscos – e, por isso, em princípio, todos os seres vivos -, pode
ser objeto da responsabilidade (…) A marca distintiva do Ser humano de ser o
único capaz de ter responsabilidade, significa igualmente que ele deve tê-la pelos
seus semelhantes – eles próprios, potenciais sujeitos de responsabilidade”3
Para Jonas, a responsabilidade parental constitui-se como verdadeiro
arquétipo de toda e qualquer responsabilidade, inclusive da responsabilidade
política do homem de Estado, pois “o cuidado parental visa à pura existência da
criança e, em seguida, visa a fazer da criança o melhor dos seres”,4 o que somente
pode dar-se por meio da educação, edificada no exemplo e cimentada no carinho.
A criança precisa ser vista como um ser em formação, que possui dimensões
biológicas, afetivo-morais, cognitiva e a dimensão transcendente (espiritual)5.
Sobre a necessidade de proteção parental, encontramos também
o próprio Freud afirmando, na obra O Mal-estar na Civilização, que “não
saberia indicar uma necessidade vinda da infância que seja tão forte quanto a
de proteção paterna”6 e Paulo Lôbo Neto atesta que “a liberdade das famílias
contemporâneas, assegurada pelo direito, encontra sentido e legitimidade na
ética da responsabilidade”7.
3 Cf. JONAS, Hans. Le Principe Responsabilitè: une éthique pour la civilisation technologique, 3 ed. trad. Jean Greisch, Paris: Flamarion, 1998.
4 Idem Ibidem.
5 Cf. LINHARES, Ângela Bessa e MELO, Rosane Maria Pereira Mel. A Criança como um Ser
Espiritual: um olhar que se desoculta? in DIORIO, Renata Rovaris, GONÇALVES, Flávio José
Moreira e VASCONCELOS, José Gerardo de. Tribuna de Vozes. Fortaleza: Edições UFC, 2011,
p. 451, na qual é possível ler o seguinte: “assim é que, para além da dimensão biológica, da
afetivo-moral e da cognitiva, novas compreensões paradigmáticas nos levam a considerar a
dimensão transcendente e, com ela, nos direcionamos para a compreensão da criança como ser
espiritual. Para isso, podemos remontar a pedagogia que Pestalozzi praticava com crianças (…),
pensada como uma educação multidimesional, que envolvia o desenvolvimento mais amplo do
indivíduo, em seu aspecto afetivo-moral, cognitivo, sociocultural e físico”.
6 FREUD, Sigmund. O Mal-Estar na Civilização. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Penguin
Classics Companhia das Letras, 2011, p. 16.
7 LÔBO NETO, Paulo Luiz. Famílias Contemporâneas e as Dimensões da Responsabilidade in
202

REVISTA DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO CEARÁ

Não é à toa que o grande educador Dom Bosco, ao ser indagado sobre
qual era a sua pedagogia simplesmente respondeu: “nunca pensei nisto, mas
creio que seja algo centrado no amor, na espiritualidade e no carinho”8. É este
amor, esta espiritualidade e este carinho que devemos cultivar e estimular em
nossas crianças e adolescentes, a fim de legar seres humanos melhores para o
mundo. Talvez, assim agindo, possamos deixar uma herança melhor para as
gerações futuras, povoando a Terra, nossa casa comum, chamada Pacha Mama
pelos nossos ancestrais, com gente feliz e sábia.
Não é, portanto, apenas por amor à lei jurídica que alguém há de sentirse responsável, mas, antes, pelo seu compromisso com a preservação e cuidado
com as presentes e as futuras gerações, manifestado na proteção integral a quem
se ache em situação de vulnerabilidade e, portanto, necessite de tais cuidados.
A responsabilidade, do ponto de vista filosófico, há de estar permeada por uma
ética do respeito e da proteção. Neste sentido, toda responsabilidade pressupõe
alteridade, além daquela preocupação com o bem-estar integral do outro, isto
sem visar a nenhum outro fim que não seja a própria felicidade do outro. Tratase, portanto, de reconhecer na criança a condição de ser corporal e espiritual,
carente de plena atenção material e psicológica, sujeito de direitos e objeto de
nosso amor e da nossa dedicação incondicionais.
1 A LEI DO AMOR E O AMOR À LEI
A Lei do Amor há sempre de suplantar o amor à lei, à letra fria da lei. E
esta afirmação há de valer em especial quando tratamos de temas tão tocantes,
como a paternidade socioafetiva, a adoção ou a guarda de crianças. Deveria ser
vedado ao jurista e a qualquer outro profissional, de um ponto de vista ético, ter
de tais temas uma visão meramente científica ou tecnicista, pois em assuntos tais,
nos quais o “sentimento do direito” parece mais adequado à sua compreensão
que o mero conhecimento do Direito e de suas regras, máximas que invocam
uma certa falta de compromisso com o sentimento alheio, tais como “o que não
está nos autos não está no mundo” ou “faço justiça, embora pereça o mundo” não
PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.). Família e Responsabilidade: teoria e prática do direito
de família. Porto Alegre: Magister/IBDFAM. 2010, p. 12.
8 BOSCO, Dom apud CREMA, Roberto. Educação para a Vida: palestra proferida em BrasíliaDF, documento em vídeo, s.d.
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mais deveriam ser tão bem-vindas e bem que poderiam ser abolidas das varas de
família, de infância e juventude.
É o sentimento de justiça diante de cada caso concreto que há de
influenciar a sensibilidade do julgador e as decisões judiciais. Bem assim, tal
sentimento deveria nortear a atuação dos profissionais de outras áreas, chamados
a colaborar com os magistrados. E aqui me refiro aos psicólogos, pedagogos,
psicopedagogos, assistentes sociais etc. que integram as equipes multidisciplinares.
Todos precisam nortear sua atuação pelo princípio da dignidade humana,
envolvidos que devem estar com as posições, interesses e valores que permeiam
a vida humana em sua expressão mais profunda e relacional. A atuação destes
profissionais de diferentes áreas há de ser destacada e valorizada, até mesmo em
face do que dispõe a nova Lei de Adoção (Lei nº 12.010, de 3 de agosto de 2009),
a qual alterou o Estatuto da Criança e Adolescente e estabelece in verbis:
Art. 197-C. Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe
interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude,
que deverá elaborar estudo psicossocial, que conterá subsídios que
permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o
exercício de uma paternidade ou maternidade responsável, à luz dos
requisitos e princípios desta Lei.

As equipes multidisciplinares, também já previstas em outras leis
importantes, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da
Penha e o Estatuto do Idoso, constituem imprescindível auxílio para que o
magistrado possa discernir, em cada caso, deixando de lado solidão e solipsismo
que caracterizam o ato decisório judicial para alcançar, de fato, no caso da
adoção, o melhor interesse da criança, examinando os candidatos adotantes
que se apresentem e suas condições reais de satisfazer tais interesses, além de
propiciar exame adequado, nos casos de disputa pela guarda, das possibilidades
de efetivo exercício da paternidade e/ou maternidade responsável, propiciando,
em ambos os casos, à criança ou ao adolescente, a eficácia e efetividade do direito
à convivência familiar e a fruição dos demais direitos fundamentais resguardados
na Constituição Federal, direitos também elencados no Estatuto da Criança e
do Adolescente e em documentos internacionais ratificados pelo Brasil, como a
Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989.
Ressalto ser imprescindível a atuação de tais equipes multidisciplinares
para o deslinde adequado destas questões e exatamente por isto, sua atuação deve
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pautar-se, assim como a dos magistrados, pela precaução e pela prudência, o que
não significa desprezo à legalidade instituída.
Nos relatórios e pareceres, assim como nas decisões há necessidade de
temperar a fria percepção da realidade econômica ou social dos envolvidos com
a sensibilidade humana do caso concreto, adotando uma atitude hermenêutica
centrada na pessoa da criança, para lembrar as teorias do psicólogo Carl Rogers.
Neste aspecto, respeitar as emoções e sentimentos dos envolvidos no processo é
fator decisivo para uma atuação balizada pela ética.
Ao abordar o tema da adoção, por exemplo, todo apego excessivo ao
formalismo pode representar uma destruição da finalidade maior e mais sublime
deste instituto, esvaziando-o de seus propósitos. Ademais, apesar da necessidade
de seguir o rito e a forma previstos em lei, evitando-se a todo custo as chamadas
“adoções à brasileira”, o processo não pode ser visto como um fim em si mesmo,
até em razão dos superiores interesses do adotando. Como a adoção é medida
excepcional (art. 39, Lei 8.069/90), é preciso privilegiar tanto quanto possível os
ascendentes biológicos e parentes próximos da criança, sua família natural ou
extensa. Em face da excepcionalidade da adoção por terceiros fora deste círculo,
é importante destacar com clareza que todo excesso de formalismo processual
que retarde ou inviabilize a adoção no tempo adequado, além de comprometer
a duração razoável do processo, deixa a criança e os candidatos à adoção
inteiramente à mercê de cruéis processos de espera, com os quais todos sofrem,
especialmente as crianças e adolescentes que se encontrem em situação de risco,
abandono ou institucionalizadas. Sofre a criança, submetida à institucionalização
demorada e sofrem seus futuros pais, na angustiante expectativa do exercício da
responsabilidade parental.
Todos conhecem a história bíblica (1 Reis 16, 28) que ensejou a célebre
decisão salomônica: duas prostitutas disputavam a guarda de uma criança,
ambas alegando a condição de mãe. O Rei Salomão mandou cortar o menino
ao meio e também que se desse metade a uma e metade à outra. Enquanto uma
delas preferiu perder a guarda da criança em favor da outra, pedindo que o rei
entregasse o menino à sua oponente, pois preferia vê-lo vivo e saudável, a outra
declarou, de forma egoísta: “ele não será nem teu nem meu! Cortai-o!”. Salomão
não teve dúvidas e sentiu que a mãe da criança era a primeira delas, aquela que
estava preocupada em preservar-lhe a vida, ainda que não tivesse condições de
cuidar pessoalmente da criança que tanto amava. Preferia vê-la nos braços de sua
oponente a suportar o sacrifício da vida da criança.
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Ressalte-se, no deslinde desta história, que Salomão não foi perguntar
a testemunhas qual delas era a mãe biológica da criança, instaurando um
litígio ou lide processual, no sentido de pretensão resistida no conceito
clássico de Carnellutti, nem mesmo procurou saber qual delas havia usurpado
a guarda da outra, fato que poderia ensejar mais disputas e ampliar a espiral
de conflitos. Decidiu utilizar como critério decisório a verdadeira capacidade de
amar a criança e protegê-la de todo mal e fê-lo de forma célere. Na tradução
ecumênica da Bíblia9, é possível ler uma nota de rodapé na qual está escrito:
“este trecho quer mostrar um exemplo da 'sabedoria' de Salomão, sabedoria esta
que não é uma aptidão para filosofar, mas um discernimento para reconhecer e
estabelecer a verdade em casos concretos”. A esta sabedoria dos antigos, alguns
denominam sabedoria prática ou sabedoria da vida10, cada vez mais necessária em
nossos dias. Nunca precisamos tanto dela e paradoxalmente nunca foi tão difícil
obtê-la. Não são os códigos e nem as escolas que podem ensiná-la. Tal sabedoria
pressupõe uma rara sensibilidade e um amplo conhecimento dos fenômenos que
envolvem a vida, numa dimensão capaz de levar-nos a perceber as repercussões
de nossas decisões nas presentes e nas próximas gerações. Na Bíblia, Salomão é o
arquétipo desta sabedoria.
Em outra passagem bíblica, igualmente famosa e conhecida (Êxodo
2;1-10), um menino recém-nascido é retirado de situação de risco a que estava
exposto, ameaçado de morte pelo rei do Egito que ordenara às parteiras e ao
povo atirar ao rio todas as crianças do sexo masculino, a fim de que ali mesmo
morressem. Diz a Bíblia que a mãe da criança:
Não conseguido escondê-lo por mais tempo, arranjou-lhe uma
arquinha feita de papiro, revestiu-a com betume e piche, nela pôs o
menino e a levou para o meio dos juncos à beira do rio. A irmã do
menino ficou a distância para ver o que ia lhe acontecer. Ora, a filha
de Faraó desceu para se lavar no Rio, enquanto suas acompanhantes
andavam pela margem. Vendo a arquinha entre os juncos, mandou
que sua criada a apanhasse. Abriu-a e viu a criança: era um menino
chorando (…) Ele se tornou um filho para ela, que lhe deu o nome
de Moisés, pois dizia “eu o tirei das águas”11.
9 Cf. BÍBLIA: Tradução Ecumênica. São Paulo: Loyola,1994, p. 504, nota n.
10 Cf. VAZ, Henrique C. De Lima. Escritos de Filosofia IV: Introdução à Ética Filosófica 1. São
Paulo: Loyola: 1999, p. 51. Para Vaz, “a outra forma privilegiada do saber ético é designada como
‘sabedoria da vida’ (Lebenweisheit) ou simplesmente “sabedoria’, correspondendo ao termo grego
sophia, da qual o ‘sábio’ é portador”.
11 Cf. BÍBLIA: Tradução Ecumênica. São Paulo: Loyola, 1994, p. 101.
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Atente-se para o fato de que a mãe da criança não descumpriu a ordem
real em sua integralidade afinal, a criança foi colocada no rio como determinava
a norma. Apenas, fê-lo com tal amor e cuidado, proteção e carinho, a ponto
de inviabilizar que o pior pudesse acontecer à criança. Abrindo mão de sua
maternidade, permitiu que o infante sobrevivesse em mãos que o manteriam
a salvo de todo mal, protegido de todos os perigos. Não há gesto de amor e
desapego mais sublime.
Como vivemos em tempos de pós-positivismo, tempos nos quais a
aplicação do Direito tem sido bastante influenciada pela Filosofia, em especial pela
Ética, mas também em tempos nos quais ocorre uma difícil transição do velho ao
novo paradigma, do legalismo estrito a uma visão mais holística, transdisciplinar e
até terapêutica do Direito, cumpre destacar a necessidade de avançar nas questões
atinentes a Direito de Famílias em especial aquelas que envolvem sujeitos em
peculiar condição de formação (crianças e adolescentes) para uma abordagem
mais ampla, sistêmica, que contemple a afetividade, a proteção e o desejo como
endereços privilegiados da atividade judicante e dos demais profissionais do
Direito, tudo permeado por uma ética do cuidado e da responsabilidade pela
pessoa humana, como aquela que caracteriza o Comprehensive Law Movement,
surgido nos EUA, nos últimos decênios do século XX, ou mesmo a Therapeutic
Jurisprudence12.
Inteiramente compatível com tal entendimento, Fiorelli afirma que “em
um processo de adoção adotante e adotado devem receber atenção especial do
judiciário”13. Ao abordar o tema da adoção ou tratar das questões a ela atinentes,
todo apego excessivo ao formalismo pode representar uma destruição do
propósito maior e mais sublime deste instituto.
No Brasil, novas possibilidades se abrem, a despeito da inércia do
12 A este respeito, recomendo a leitura de alguns trabalhos acadêmicos, que me foram
apresentados pelo ilustre colega do Departamento de Direito Processual da Universidade Federal
do Ceará (UFC), Prof. Dr. Marcelo Lima Guerra e a quem sou grato por fazê-lo. São eles: Phoenix
Law Review (vol. 5, summer 2012, number 4), publicada pela Phoenix School of Law, Phoenix,
Arizona, 2012; BRIGANTI, Giuseppi. Un nuovo approccio al diritto e alla professione legale: il
“Compreensive Law Movement”, 2006. Disponível em <www.iusreporter.it>; BAGARIC, Mirko
and McCONVILL, James. Goodbye Justice, hello happiness: welcoming positive psichology to
the law in Dewakin Law Review, vol. 10, nº 1.
13 FIORELLI, José Osmir e MANGINI, Rosana Cathya. Psicologia Jurídica. 2 ed. São Paulo:
Atlas, 2010, p. 316.
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legislador e graças à atuação da magistratura, colmatando as lacunas que o
legislador, por covardia ou conveniência, não resolveu preencher. Neste passo,
os tribunais têm sido instados a decidir questões fundamentais para garantir os
direitos humanos de crianças e adolescentes candidatos a adoção, bem como das
pessoas dispostas a adotar, sempre considerando o sentimento dos envolvidos:
é o caso da adoção de crianças e adolescentes por parceiros homossexuais, da
adoção por pessoas solteiras e também da adoção de adultos, para além de todo
preconceito que ainda possa subsistir em alguns setores mais conservadores da
sociedade. Não se trata de generalizar, mas de observar cada caso e os sujeitos
envolvidos, daí a necessidade cada vez maior dos magistrados serem auxiliados por
habilidosas equipes multiprofissionais. Em todos os casos de adoção, há sempre
de se aferir, mediante auxílio e acompanhamento de equipe multidisciplinar, qual
o melhor interesse da criança, fazendo com que este prevaleça sobre qualquer
outro.
Na adoção de crianças e adolescentes, há sempre de se aferir, mediante
auxílio e acompanhamento de equipe multidisciplinar, qual o melhor interesse da
criança, fazendo com que este prevaleça sobre qualquer outro e, nestes termos,
dando eficácia ao direito humano consagrado na Convenção Internacional sobre
os Direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário:
Art. 3°
1 Todas as medidas relativas a crianças e adolescentes, tomadas por
instituições de bem-estar social públicas ou privadas, tribunais,
autoridades administrativas ou órgãos legislativos, terão como
consideração primordial os interesses superiores da criança.

Na esteira do pensamento sempre vanguardista de Maria Berenice Dias,
ao comentar em sua obra a possibilidade da adoção de adultos e também de
enteados, é preciso reconhecer que:
a adoção é instituto por demais sublime e grandioso para que se
amesquinhe com exegeses restritivas, alicerçadas sobre meiasfiliações e no aceitar de uma desigualdade que só provocará
problemas psicológicos ao adotado, tudo em nome de interesses
menores, porque puramente patrimoniais, ou seja, vinculados à
herança14
14 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 6 ed. revista, atualizada e ampliada.
Revista dos Tribunais: São Paulo, 2010. p. 485.
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Não pode e nem deve o caráter muitas vezes mercadológico da sociedade
de consumo contaminar, com sua tendência à reificação de tudo, as próprias
relações humanas, transformando-as em mercadoria. Aliás, em nossos dias, os
relacionamentos também estão se tornando cada vez mais fluidos e líquidos, para
usar uma expressão do sociólogo Zygmunt Bauman, ao tratar do caráter instável
nas relações humanas na sociedade pós-moderna, na qual amizades, namoros e
até relacionamentos mais profundos se desfazem ao alcance de um clique.
Restringir o sentido maior e mais simbólico dos gestos de entregar
para adoção, querer ser adotado e adotar é compactuar com a destruição dos
laços mais profundos que se estabelecem entre as pessoas, em especial adotados
e adotantes, os laços de amor que unem para sempre pais e filhos. Porém, tais
gestos de acolhida e doação devem estar permeados pela alteridade, pelo cuidado
com o outro, pelo amor em sua acepção mais ampla.
Nas lúcidas palavras de Bauman, o que se verifica em tempos de
amor líquido, refletido em algumas clínicas de reprodução assistida e na sua
tendência individualista a práticas reprováveis de eugenia liberal, já referidas por
Habermas15, é a mercantilização do humano, transformado de sujeito em objeto
de consumo, submetido ao biopoder. Destaca Bauman:
Esta é uma época em que um filho é, acima de tudo, um objeto de
consumo emocional. Objetos de consumo servem a necessidades,
desejos ou impulsos do consumidor. Assim também os filhos. Eles
não são desejados pelas alegrias do prazer paternal ou maternal que
se espera que proporcionem, alegrias de uma espécie que nenhum
objeto de consumo, por mais engenhoso e sofisticado que seja pode
proporcionar. Para a tristeza dos comerciantes, o mercado de bens
de consumo não é capaz de fornecer substitutos à altura, embora
essa tristeza de alguma forma seja compensada pelo espaço cada
vez maior que o mundo do comércio vem ganhando na produção e
manutenção desses bens.

A busca por um filho ou filha não pode ser fruto do desejo narcísico de
quem pretende apenas ver seus genes egoístas replicarem-se, o desejo de quem
“acha feio o que não é espelho”, na sempre bela canção de Caetano Veloso. Adotar
15 Cf. HABERMAS, Jürgen. O Futuro da Natureza Humana: a caminho de uma eugenia liberal?
São Paulo: Martins Fontes, 2004.
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não pode ser a saída para quem almeja utilizar o instituto como instrumento para
algum fim egoístico ou mesquinho, reduzindo o adotado a objeto de consumo,
muito menos para quem pretenda superar um luto ou preencher uma falta egóica.
Apenas para ilustrar o que pretendo afirmar, apresento algumas das
teses defendidas por Sá e expostas por Jorge Trindade, em sua obra Manual de
Psicologia Jurídica, ideias que podem nortear a avaliação dos candidatos à adoção.
Para este autor, citado por Trindade,
1) Uma criança não é amada só porque tem pais, mesmo quando eles
dizem que a amam. É necessário que os pais tenham a capacidade de
ler os filhos nos olhos, mesmo quando os repreendem ou criticam,
mostrando o quanto são verdadeiros com seus sentimentos. Para
a criança, não basta dizer que ela é amada. Ela precisa sentir-se
efetivamente amada. Sentir que isso é verdadeiro e essencial;
2) É preciso que a criança se sinta parte dos pais para ser filha deles.
Sendo assim, não há filhos naturais nem filhos adotados: há filhos;
3) A guarda, assim como a adoção, pode ser, para os pais e para a
criança, uma experiência emocional reparadora;
4) Quando alguém é guardião ou adota uma criança no plano
afetivo, ama ou não. Se ama, a criança deixa de estar sob a guarda ou
de ser adotada, passando simplesmente à condição de filha;
5) Quando uma criança se sente sob guarda, ela se comporta na
família como uma prótese. Faz número na família, mas não faz
parte dela, pois, nesse caso, a guarda constitui apenas uma obra de
caridade;
6) (…)
7) (…)
8) Num plano predominantemente afetivo e psicológico, “ninguém
guarda ninguém”, “ninguém adota ninguém”. Se a guarda e a adoção
não se der ao mesmo tempo, recíproca e mutuamente. Trata-se de
uma relação de duas vias;
9) Quando é que não deve dar a guarda ou a adoção precipitadamente?
9.1) quando se deseja uma criança para fugir do luto;
9.2) quando se quer um herdeiro;
9.3) quando se pretende uma criança para equilibrar a relação
conjugal;
9.4) quando se toma uma criança como um animal doméstico mais
sofisticado;
9.5) quando uma criança serve para preencher uma ferida narcísica,
como, por exemplo, a esterilidade do casal16
16 BAUMAN, Zygmunt. Amor Líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Trad. Carlos
Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004, pp. 28-9.
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Para além da herança genética, devemos saber que hoje, até do ponto
de vista científico, o que nos constitui são as nossas relações. Constituídos pelo
afeto, somos seres relacionais, amorosos. Será a qualidade e a intensidade de
nossas relações que nos definirá e certamente algo que subsistirá de nós quando
nos transformarmos em memória de outros, que nos sucederão.
2 ADOÇÃO À LUZ DO DIREITO, DA PSICOLOGIA E DA PSICANÁLISE
Como assevera Berenice Dias, “dar um filho à adoção é o maior gesto
de amor que existe: sabendo que não poderá criá-lo, renunciar ao filho, para
assegurar-lhe uma vida melhor da que pode lhe propiciar, é atitude que só o
amor justifica”17. Neste sentido, a adoção intuitu personae nem sempre constitui
desrespeito à lei jurídica que estabelece o Cadastro de Adoção, sendo necessário
aquilatar em cada caso concreto, por que e como tal adoção ocorreu.
Porém o que temos visto, às vezes, é a insensibilidade de quem
compreende que a criança deve, antes, ser institucionalizada, não sendo
incomuns os casos em que o próprio Ministério Público, no afã de ser fiscal da
lei antes de tornar-se fiscal da justiça, acaba por ingressar com pedido de busca e
apreensão de crianças cujas mães as entregaram para adoção, na estulta ideia de
que a sequência da lista de candidatos(as) a adoção deve ser irrefragavelmente
respeitada, independentemente das circunstâncias e peculiaridades de cada caso
ou mesmo do melhor interesse da criança.
Por estas e outras razões, argumenta Berenice Dias:
Ainda que haja a determinação de que sejam elaboradas as listas,
deve-se atentar ao direito da criança de ser adotada por quem já
lhe dedica carinho diferenciado, em vez de priorizar os adultos
pelo só fato de estarem incluídos no registro de adoção. Não sendo
a pretensão contrária ao interesse da criança, injustificável negar a
adoção por ausência de prévia inscrição dos interessados18

17 SÁ, E. Abandono e Adopção. Coimbra: Livraria Almedina, 1996 apud TRINDADE, Jorge.
Manual de Psicologia Jurídica para Operadores do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2004, pp. 205-6.
18 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 6 ed. revista, atualizada e ampliada.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 490.
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Felizmente, ainda existem juízes e juízas de bom senso, julgadores
ajuizados neste país, capazes de compreender a realidade da criança de maneira
mais sistêmica e a fazer prevalecer o melhor interesse dela, até mesmo sobre o
estrito formalismo legal ou processual.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), nesta linha argumentativa, tem
decidido de modo contrário à visão meramente formalista e tecnicista do
instituto da adoção que tenta tornar a lista de candidatos à adoção um critério
absoluto de prioridade e, embora reconheça a importância da lista de adotantes
e a necessidade de respeitá-la, não faz dela um leito de Procusto. Senão vejamos:
Medida cautelar. Aferição da prevalência entre o cadastro de
adotantes e a adoção intuitu personae. Aplicação do princípio do
melhor interesse do menor. Estabelecimento de vínculo afetivo
da menor com o casal de adotantes não cadastrados, com a qual
ficou durante os primeiros oito meses de vida. Aparência do bom
direito. Ocorrência. Entrega da menor para outro casal cadastrado.
Periculum in mora. Verificação. Recurso improvido (STJ, AgReg na
MC 15.097/MG, 3ª T., j. 05.03.2009, rel. Min. Massami Uyeda)

Ora, a Constituição Federal de 1988, ao tratar da criança e do
adolescente em seu art. 227, caput, estabeleceu que estes sujeitos de direito, dada
a sua peculiar condição de encontrarem-se em estágio de desenvolvimento e
formação, devem ter absoluta prioridade no que tange ao exercício dos direitos
fundamentais. Destaque-se que é o único momento em que a Constituição
estabelece expressamente uma ordem de prioridade quanto ao exercício de tais
direitos, senão vejamos:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.

As piores situações que podem acontecer a uma criança, do ponto de vista
psicológico e psicanalítico, são os abusos, o abandono ou a sua institucionalização.
Tais situações devem ser de todo modo evitadas.
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No campo da Psicologia e da Psicanálise, Freud voltou-se para o mito de
Édipo, tornando-o, assim, o mito central a partir do qual tentou explicar as relações
humanas de um ponto de vista psicanalítico. Olhando para o sujeito do desejo, Freud
lançou luzes sobre o inconsciente e apresentou a sua teoria psicanalítica.
Todos conhecem a narrativa mitológica, imortalizada pelo dramaturgo
Sófocles nas três obras que constituem A Trilogia Tebana (Édipo-Rei, Édipo em
Colono e Antígona), mas não custa rememorá-la: Édipo, filho biológico do Rei
Laio e da Rainha Jocasta, mas abandonado por um servo do rei, antes orientado
para matá-lo, foi educado como filho de um casal de camponeses, sem que
sua origem genética fosse revelada por estes. Já crescido, acaba assassinando o
pai biológico sem que soubesse dele tratar-se, casa-se com a própria mãe, cuja
condição de genitora ignorava e tem com ela quatro filhos, que depois acaba
descobrindo serem também seus irmãos. O parricídio e incesto dominam a
trama da tragédia escrita e representada no século V a.C.
Houve quem pretendesse também interpretar o mito, valendo-se
de outros elementos, relacionados ao abandono e seu significado. É o caso de
Fairbairn, como destacado nesta passagem de sua obra, citada por Zimerman, no
Vocabulário Contemporâneo de Psicanálise:
Fairbairn preferiu ver no mito de Édipo o aspecto mais primitivo
do abandono, tal como acontece nesta passagem: “É notável que o
interesse psicanalítico sobre a clássica história de Édipo tenha se
concentrado sobre os atos finais do drama. No entanto, como uma
unidade, é importante reconhecer que o Édipo que mata seu pai
e desposa sua mãe começou sua vida exposto em uma montanha
e assim esteve provado de cuidados maternais em todos os seus
aspectos, durante uma etapa na qual sua mãe deveria constituir-se
no seu objeto essencial e exclusivo”19

Foram necessários muitos estudos e muitas discussões para que alguém
pudesse contrapor-se à perspectiva freudiana, discutindo seu reducionismo, ao
revelar a existência de outros aspectos, além do estritamente sexual relacionado ao
desejo da criança na primeira infância, pelo genitor(a) do sexo oposto. Aspectos
como o abandono, não considerados ou não enfatizados por Freud ao estudar
19 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 6 ed. revista, atualizada e ampliada.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 499-500.
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o complexo de Édipo, acabaram ressaltados em obras de outros psicanalistas,
como Fairbairn, Lacan e Jung, Foucault, Deleuze e Guatarri.
Muitas vezes, no imaginário popular e até no inconsciente coletivo,
para usar a expressão de Jung, também estão presentes imagens distorcidas
e preconceituosas de filhos adotivos, ora apresentados como anjos de luz,
ora pintados como demônios capazes de destruir a vida e a fortuna dos pais
adotantes. Tais imagens, entretanto, não passam de distorções das situações
reais às quais todos estão sujeitos, sejam ou não filhos adotivos. Muitos dos
preconceitos alimentam-se da falsa ideologia alimentada pelo determinismo, que
apresenta a genética como elemento determinante do comportamento, como se
não fôssemos todos nós seres complexos, com constituição biológica, psíquica e
social. Nenhum destes três elementos (biológico, psíquico ou social) é, de fato,
determinante da personalidade e do comportamento humano, que em muito
dependem do ambiente e das relações interpessoais.
Alimentadas por estereótipos e pela aversão à diferença, próprios de
uma sociedade que pretende uniformizar as pessoas e fazê-las escravas de rótulos,
estigmas e visões estereotipadas, tais visões distorcidas podem ser facilmente
questionadas quando comparadas às circunstâncias reais da vida concreta, as
quais têm revelado genitores abandonados na velhice por filhos naturais ou por
estes usados como “moeda de troca” no jogo das relações familiares de poder;
filhos que se utilizam da boa-fé dos genitores para usurpar-lhes os proventos
da aposentadoria, sujeitando-os a maus-tratos de toda ordem ou, simplesmente
negligenciando-os; genitores que abandonam material e/ou intelectualmente
seus filhos, não lhes dando qualquer afeto e carinho e deles sequer pretendendo
tomar conhecimento.
Independentemente daqueles preconceitos que povoam o imaginário
popular e fundam-se exclusivamente no senso comum, é direito humano e
fundamental o direito à convivência familiar e a vida tem revelado a formação
de laços de amor que permitem dar, através do instituto da adoção, um lar para
crianças e adolescentes, produzindo a paternidade do futuro, muito mais sólida,
porque enraizada no exercício da liberdade e do amor.
O dilema de muitos pais no passado era a dúvida quanto a revelar ou
não a condição adotiva de uma criança. Alguns faziam-no sem qualquer cuidado
com os sentimentos do adotado. Outros omitiam sua condição de adotado.
Entretanto, lastreadas em pesquisas psicológicas, a própria lei e jurisprudência
recomendam, hoje, a explicitação desta condição, o que não precisa ocorrer
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de modo súbito ou em momento inoportuno, sendo ideal que os próprios pais
adotivos a revelem sem clima de mistério e sem precisar entrar em detalhes que
em nada possam contribuir para o crescimento psicológico, moral e espiritual do
adotado.
Neste passo, a legislação e a jurisprudência assim dispõem:
Art. 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica,
bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida
foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 (dezoito)
anos.
O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana,
estabelecido no art. 1º, inc. III, da CF/88, como um dos fundamentos
da República Federativa do Brasil, traz em seu bojo o direito à
identidade biológica e pessoal.
- Caracteriza violação ao princípio da dignidade da pessoa humana
cercear o direito de conhecimento da origem genética, respeitandose, por conseguinte, a necessidade psicológica de se conhecer a
verdade biológica (20REsp 833712 / RS. Relatora: Ministra Nancy
Andrighi. Data da Publicação: 04/06/2007.

É, portanto, direito humano fundamental e inalienável do adotado conhecer
a sua origem biológica e obter acesso irrestrito a todas as informações do processo
de adoção e seus incidentes eventuais independentemente da vontade dos adotantes.
Entretanto, os adotantes não precisam esperar que a criança complete a maioridade
para informá-la de sua condição, desde que a motivação que leve a isto parta da
própria criança. Sua curiosidade natural deve ser satisfeita na medida e na proporção
em que esta for ocorrendo, sem a necessidade de revelar desde o início, detalhes para
cuja compreensão falte-lhe a maturidade.
Assim, é altamente recomendável que a criança seja paulatinamente
informada, na medida de sua curiosidade, sobre a sua condição de adotada,
poupando-lhe a família de quaisquer detalhes sórdidos que possam representar
dano psicológico à sua peculiar condição de ser em construção. Não revelar esta
condição, fantasiá-la ou entrar em detalhes prejudiciais à autoestima da criança
somente revelam a inabilidade dos adotantes em exercer a responsabilidade
parental, permeada pela ética do cuidado e do respeito.
20 Cf. ZIMERMAN, David. Vocabulário contemporâneo de psicanálise. Porto Alegre:
ARTMED, 2001, p. 114.
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Em entrevista, Humberto Maturana afirmou:
Numa educação amorosa, que vê a criança, que a escuta, que a
acolhe com respeito. Uma educação que traz consigo à criança, a
confiança em si mesmo e o respeito por si mesmo, é a educação
que possibilita, portanto, a colaboração. A colaboração ocorre
somente em um quefazer com outros, tendo respeito por si mesmo.
A biologia do amar é o fundamento biológico do mover-se de um
ser vivo, no prazer de estar onde está na confiança de que é acolhido,
seja pelas circunstâncias, seja por outros seres vivos. No caso dos
seres humanos, isto é central na relação do bebê com sua mãe, com
seu pai, com seu entorno familiar, que o vai permitir crescer como
uma criança que vai ser um adulto que se respeita por si mesmo. Se
você observa a história de crianças que se transformam em seres,
chamemos assim, anti-sociais, vamos descobrir que sempre tem
uma história da negação do amar, de ter sido criado na profunda
violação de sua identidade, na falta de respeito, na negação de seu
ser21.

Neste mesmo sentido, quaisquer termos pejorativos ou negativamente
discriminatórios precisam ser evitados e até mesmo abolidos da linguagem
corrente, ao referir-se direta ou indiretamente à criança, como é o caso dos
termos: “fillho de criação”, “filho do coração”, “filho adotivo” etc. Filhos são
filhos. E nada mais. Sem adjetivações. Ademais, como já ressaltava Gibran Kahlil
Gibran, nenhum de nós é realmente filho de nossos pais. Nossa vida não lhes
pertence e ao mesmo tempo somos todos filhos e filhas da Vida, a Grande Vida
que nos gerou e nos nutre a todos e todas. Em suas sábias palavras:
Vossos filhos não são vossos filhos.
São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma.
Vêm através de vós, mas não vos pertencem.
Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos.
Porque eles têm seus próprios pensamentos.
Podeis abrigar seus corpos, mas não são suas almas;
Pois suas almas moram na mansão do amanhã,
21 MATURANA, Humberto. Entrevista in Humanitates. Centro de Ciências de Educação
e Humanidades - CCEH, Volume I, Número 2, Brasília, Novembro de 2004. Disponível em
Disponível em <http://www.humanitates.ucb.br/2/entrevista.htm>. Acesso em 7 de setembro de
2012.
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Que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho.
Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los
como vós,
Porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias
passados.
Vós sois os arcos dos quis vossos filhos são arremessados como
flechas vivas.
O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a
força
Para que suas flechas se projetem, rápidas e para longe.
Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria:
Pois assim como ele ama a flecha que voa,
Ama também o arco que permanece estável.22

No plano epistemológico, teorias avançadíssimas do ponto de
vista teórico, como a concepção de Biologia do Amor, de Humberto Maturana,
para quem “o amor é o fundamento do social”23, já permitem compreender como
os laços de afetividade e emocionais ajudam a nos constituir como sujeitos, como
nunca estamos prontos ou acabados e como de certa forma somos todos um
pouco mais, ou um pouco menos, os resultados das nossas relações, das nossas
interações com os outros especialmente aqueles que nos são mais próximos.
Portanto, o biológico não se reduz ao genético e não há determinismo neste
campo. Nas palavras de Maturana:
A emoção que funda o social, como a emoção que constitui o
domínio de ações no qual o outro é aceito como um legítimo outro na
convivência, é o amor. Destarte, relações humanas que não estejam
fundadas no amor... não são relações sociais. Portanto, nem todas as
relações humanas são sociais, tampouco o são todas as comunidades
humanas, porque nem todas se fundam na operacionalidade da
aceitação mútua. Distintas emoções especificam distintos domínios
de ações. Conseqüentemente, comunidades humanas fundadas
em outras emoções, distintas do amor, estarão constituídas em
outros domínios de ações que não serão o da colaboração e do
22 GIBRAN, Khalil. O Profeta. Disponível em <http://www.clube-positivo.com/biblioteca/pdf/
profeta.pdf >. Acesso em 7 de setembro de 2012, p. 11.
23 MATURANA, Humberto. Entrevista in Humanitates. Centro de Ciências de Educação
e Humanidades - CCEH, Volume I, Número 2, Brasília, Novembro de 2004. Disponível em
Disponível em <http://www.humanitates.ucb.br/2/entrevista.htm>. Acesso em 7 set 2012.
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compartilhamento em coordenações de ações que implicam a
aceitação do outro como um legítimo outro na convivência, e não
serão comunidades sociais.24

4 VELHOS E NOVOS PARADIGMAS DA RESPONSABILIDADE PARENTAL
Assim como vivemos hoje uma reviravolta paradigmática no Direito,
também é possível perceber uma grande transformação da responsabilidade
parental, até mesmo em decorrência das mudanças pelas quais passaram as
famílias contemporâneas e da constitucionalização do Direito de Família, cujo
paradigma tem se alterado substancialmente.
Num quadro sucinto, poderíamos apontar as seguintes mudanças mais
significativas na responsabilidade parental, decorrentes dos novos arranjos
familiares, da paternidade socioafetiva e da adoção:
VELHO PARADIGMA

NOVO PARADIGMA

Doutrina da proteção integral, supeIdeologia do assistencialismo e da insrando assistencialismo e institucionatitucionalização, prevalecendo o
lização para fazer prevalecer o melhor
interesse e a vontade dos adultos
interesse da criança
Gera uma paternidade de segunda Produz a paternidade do futuro, enclasse, apenas análoga à paternidade raizada no exercício da liberdade e do
biológica
amor
Adoção como busca de uma
criança para uma família

Adoção como busca de uma
família para uma criança

Somente pessoas casadas e que não Qualquer pessoa apta a exercer responpossam ter filhos podem adotar
sabilidade parental pode adotar
Vínculos de parentesco limitavam-se
a adotantes e adotado

Vínculos de parentesco ampliam-se
para abarcar a família lato sensu dos
adotantes

24 MATURANA, Humberto. Entrevista in Humanitates. Centro de Ciências de Educação e
Humanidades - CCEH, Volume I, Número 2, Brasília, Novembro de 2004. Disponível em Disponível
em <http://www.humanitates.ucb.br/2/entrevista.htm>. Acesso em 7 de setembro de 2012.
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Desconsideração dos vínculos socio- Consideração dos vínculos socioafetiafetivos reais, prevalecendo aspectos vos reais, prevalecendo aspectos mateformais
riais
Adotados são filhos, vedada qualquer
Adotados são filhos “de criação” ou,
expressão discriminatória ou diferenquando muito, “do coração”
ciadora
Adoção somente de crianças e adoles- Adoção de crianças, de adolescentes
centes
e de adultos
Possibilidade de revogação da adoção Irrevogabilidade da adoção
Distinções entre adoção e filiação

Ausência total de distinção entre
adoção e filiação

Ausência de reconhecimento da
paternidade afetiva

Reconhecimento pleno da
paternidade socioafetiva

Prevalência dos laços biológicos
Prevalência, como prioridade absoluta,
e da família natural sobre qualquer as- do melhor interesse da criança, obserpecto
vados os laços de afinidade e afetivos
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Encerro, portanto, com este poema-reflexão, do extraordinário poeta
mineiro Carlos Drummond de Andrade. Ele traduz bem o anseio da paternidade
e o sentimento de ausência, apenas superado pela adoção como ato de amor, a
verdadeira paternidade e maternidade responsável, porque escolhida e assumida
no exercício da mais plena liberdade, para além de quaisquer determinismos
biológicos:
Ser
O filho que não fiz
hoje seria homem.
Ele corre na brisa,
sem carne, sem nome.
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Às vezes o encontro
num encontro de nuvem.
Apóia em meu ombro
seu ombro nenhum.
Interrogo meu filho,
objeto de ar:
em que gruta ou concha
quedas abstrato?
Lá onde eu jazia,
responde-me o hálito,
não me percebeste,
contudo chamava-te
como ainda te chamo
(além, além do amor)
onde nada, tudo
aspira a criar-se.
O filho que não fiz
Faz-se por si mesmo25.
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TRABALHO ARTÍSTICO INFANTIL:
O GLAMOUR PRECOCE
Ivogleuma Silva de Souza1
Vanessa Batista Oliveira2
RESUMO: O objetivo deste artigo é fazer uma reflexão jurídica sobre o trabalho
artístico infantil, particularmente, no âmbito constitucional e trabalhista, já que
pouco se encontra especificamente sobre o tema, apesar de toda repercussão
envolvida e de sua evidente constatação. Tem-se observado, cada vez mais,
a exposição na mídia de crianças menores de 14 anos, quando a Constituição
Federal em seu art. 7º, XXXIII veda a elas qualquer tipo de trabalho, inclusive na
condição de aprendizes. Essas crianças são submetidas a uma rotina de ensaios
e gravações, caracterizando, claramente, uma relação de emprego nos moldes
do art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, sem que se tenha atentado
de maneira efetiva a esse fato. Observando-se que, mesmo com as evoluções
alcançadas em relação ao trabalho infantil, a efetiva proteção ao trabalho da
criança e do adolescente ainda permanece somente no papel e, no caso do
trabalho artístico mais ínfima ainda essa proteção, visto que, não foi ao menos
criada uma legislação pertinente que trate do assunto com suas peculiaridades. A
finalidade primordial, portanto, é chamar atenção para ilegalidade que tem sido
aplaudida sob olhares inertes em detrimento do princípio basilar da proteção
integral.
Palavras-chave: Trabalho Artístico Infantil. Direitos fundamentais. Dignidade.
Proteção.
ABSTRACT: The goal of this article is a legal reflection about the artistic work
child, particularly, on the constitutional and labor sphere, since little finds about
the topic, despite all the repercussion involved and evident finding. You can see,
more than ever, a media exposure of children who have less than 14 years old,
when the federal constitution in your art. 7º, XXXIII says that any kind of work is
forbidden, include in the condition of apprentices. Those children’s are submitted
1 Graduada em Direito pela UNIFOR
2 Mestre em Direito Constitucional pela UNIFOR
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to a rut of rehearsal and engravings, characterizing, clearly, a work relationship
according to art. 3º of Consolidation of Labour Laws, without having effectively
watched this fact. You can see, even with the development achieved in relation to
child labor, the effective protection of children and adolescents still remain only
on the paper, and in the case of artistic work child is smallest yet this protection,
since, don’t have at least one legislation that deals with the subject with its
peculiarities. The primary purpose, however, is to call attention to the illegality
that has been applauded under looks inert in detriment of the basilar principal of
the integral protection.
Keywords: Artistic Work Child. Fundamental Rights. Dignity. Protection.
INTRODUÇÃO
O trabalho artístico infantil é um assunto que gera controvérsias jurídicas, sociais, morais e legislativas e não há no ordenamento jurídico brasileiro
uma regulamentação específica tratando do tema, ao contrário de outros países,
como por exemplo Portugal. E é justamente essa carência legislativa que tem
sido um entrave a uma fiscalização efetiva e a formação de opinião por parte
da sociedade sobre essa modalidade de trabalho infantil tão danoso quanto os
demais.
Enquanto a matéria não é regulamentada, essa tem sido regida por
dispositivos que contradizem a própria disposição do art. 7°, XXXIII da
Constituição Federal que veda o trabalho aos menores de 16 anos, salvo a partir dos
14 anos na condição de aprendizes. E pelas condições da atividade, com ensaios
e gravações exaustivas, claramente, enquadra-se nos requisitos da formação do
vínculo empregatício do art. 3° da Consolidação das Leis do Trabalho.
Há uma admiração pelo trabalho artístico de crianças e adolescentes,
no entanto, o interesse vai muito além da expressão artística dos infantes, são
ocultados interesses financeiros nessa modalidade laborativa, por parte dos
próprios familiares e por parte das grandes emissoras, gravadoras e agências que
contratam esses pequenos artistas.
Pode-se dizer que só se tem mirado um lado da face do trabalho infantil,
pois combate-se o trabalho de crianças em lavouras e carvoarias, já as que são
exploradas pelos grandes grupos econômicos são relegadas ao esquecimento.
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1 DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Que o trabalho infantil é uma realidade no cenário brasileiro não há
dúvidas. É possível constatar a presença dos trabalhadores mirins nos mais
diversos ramos, entre eles, o artístico.
Quando a criança ou adolescente ingressa precocemente na vida
laboral, claramente, são violados direitos considerados fundamentais que lhe são
garantidos no ordenamento jurídico brasileiro e na legislação internacional.
Em virtude disso, o poder legiferante criou, na Constituição Federal
e na legislação extravagante, dispositivos que buscam proteger e resguardar os
pequenos trabalhadores contra os abusos que lhes poderiam ser impetrados por
aqueles que só visam angariar lucros.
Mesmo assim, danos de todas as formas têm ocorrido, em alguns casos
procurando-se respaldo na própria legislação que justifiquem a exploração do
trabalho do menor, cerceando-se a efetivação dos direitos fundamentais que lhe
são inerentes.
Para uma melhor compreensão do assunto, é fundamental apresentar
a definição conceitual de trabalho infantil. Para Martins3, considera-se trabalho
infantil aquele que é realizado pelo menor, denominação esta empregada pela
Consolidação das Leis do Trabalho para indivíduos de 14 a 18 anos de idade.
Nessa faixa etária, tem-se o trabalho legalmente permitido, ainda que em caráter
de aprendizagem a partir dos 14 anos.
Tarefa das mais árduas, por sua vez, definir o termo “direitos fundamentais”.
Analisando suas características, pode-se dizer que, estariam interligados à ideia
de dignidade da pessoa humana, tratando-se, portanto, de direitos indisponíveis
e inalienáveis, e que sua essência seria a constitucionalização.
A doutrina tradicional classifica os direitos fundamentais em primeira,
segunda e terceira gerações. Moraes4 explica que essa classificação baseia-se na
ordem histórica cronológica do reconhecimento constitucional.
Seguindo a evolução dos direitos constitucionais, a preocupação
primordial passa a ser evitar qualquer tipo de violação aos direitos fundamentais
3 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 26 ed. São Paulo: Atlas. 2010, p.624.
4 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 26.
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destinados à criança e ao adolescente. Cavalcante5 ressalta que o constituinte, por
conta da vulnerabilidade dos infantes, procurou resguardá-los por intermédio da
doutrina da proteção integral.
Com o advento do princípio da proteção integral e o consequente
reconhecimento das crianças, como sujeitos de direitos, a prioridade absoluta é
resguardar essas pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. É o que se
observa no caput do art. 227 da Constituição Federal:
Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade,
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade
e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.

Há um entendimento arraigado na cultura brasileira de que o trabalho
é benéfico para a criança e o adolescente, seja para suprir as necessidades
financeiras da família, seja porque assim, a criança fica longe da ociosidade e dos
perigos dela advindos. Cavalcante6 assinala que:
O trabalho infantil é aquele realizado por crianças e adolescentes
que estão abaixo da idade mínima para a entrada no mercado de
trabalho, segundo a legislação em vigor no país. Portanto, é atividade
proibida e sua abrangência deve ser adequada à realidade jurídica do
país.

A criança tem direito de estudar e brincar, mas o trabalho, quando
exercido em uma idade inadequada, vem suprimir esses direitos fundamentais.
Responsabilidades de um adulto podem prejudicar física e psicologicamente
aquele que ainda não se desenvolveu totalmente. Por isso deve haver a preocupação
com tão lamentável realidade que é o trabalho do menor, inclusive no âmbito
artístico.
5 CAVALCANTE, Sandra Regina. Trabalho infantil artístico: do deslumbramento à ilegalidade.
São Paulo: Ltr, 2011, p.34.
6 CAVALCANTE, Sandra Regina. Trabalho infantil artístico: do deslumbramento à ilegalidade.
São Paulo: Ltr, 2011, p.27.
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2 O GLAMOUR PRECOCE
O trabalho artístico, notadamente na televisão, está envolto em
aura de glamour onde tudo parece encantador. Tal fato tem atraído adultos,
principalmente pelos altos salários e pela vaidade de ser admirado, e com as
crianças esses fascínio tem atingido proporções ainda maiores.
No entanto, esse trabalho ‘dos sonhos’ oculta uma série de perigos ao
pequeno artista que tem de aprender a lidar desde cedo com os percalços e pressões
da profissão artística. Cavalcante7 traz a reflexão de que: “[...] o trabalho infantil
na televisão não é uma atividade cultural, que estimula o desenvolvimento da
criança, mas sim um trabalho árduo, que exige esforço, dedicação e compromisso.”
Apesar da própria regulamentação artística, a Lei 6.533 de 1978, não
tratar do assunto, Cavalcante8 ressalta que o talento dos pequenos artistas é
explorado no país desde a década de 1950, início das transmissões televisivas.
Lima9 afirma que das formas de trabalho infantil, o artístico é o que
menos gera consenso entre os especialistas em direito da criança e do adolescente.
O referido autor traz ainda a definição de trabalho artístico infantil adaptando-o
ao conceito de artista definido pela lei 6533∕78:
Trabalho infantil artístico é o ofício realizado por crianças e
adolescentes em atividades de criação, interpretação ou execução
de caráter cultural, para efeito de exibição ou divulgação pública,
através de meios de comunicação de massa ou em locais de diversão
pública.

No entanto, entende-se que, quando a criança participa do espetáculo
com fins pedagógicos ou educacionais, não se enquadraria no trabalho artístico
infantil, mas quando ela tem sua imagem utilizada em prol de benefícios
econômicos de terceiros, claramente, está tendo seu trabalho explorado.
Só se tem visualizado o lado da expressão artística da criança, esquecendose das repercussões negativas que em seu desenvolvimento podem ser geradas em
7 CAVALCANTE, Sandra Regina. Trabalho infantil artístico: do deslumbramento à ilegalidade.
São Paulo: Ltr, 2011, p.51.
8 CAVALCANTE, Sandra Regina. Trabalho infantil artístico: do deslumbramento à ilegalidade.
São Paulo: Ltr, 2011, p.47.
9 LIMA, Antonio de Oliveira. Trabalho infantil artístico: possibilidades e necessidades de
regulamentação. Revista de Direito Social, Brasília, v.1, n.3, p. 7-34, ago. 2009, p.9.
227

THEMIS
razão da influência do glamour precoce. É o que pondera Cavalcante10 quando
questiona se pelo fato do trabalho requerer menos esforço físico e ser eivado de
visibilidade poderia ser considerado menos prejudicial à criança e ao adolescente
em seus aspectos educacionais e morais.
Santos11 reflete acerca de uma verdade que tem sido, de certa forma,
mascarada a qual precisa ser alvo de atenção pela sociedade e operadores do
direito:
Decretamos ‘não’ ao trabalho infantil, desde que este se ocupe das
crianças catadoras de lixo, trabalhadoras das minas de carvão,
coletoras de latinhas, plantadoras de cana-de-açúcar ou daquelas
que costuram bolas de couro. Contudo, neste tempo de cruzada
anti-mão-de-obra infantil, cada vez mais vemos engrossar a fileira
de atores mirins e de novos talentos. Quando o trabalho infantil vem
revestido dos 15 minutos de fama que poderão ser o degrau a ser
calcado na direção da celebridade e, se para os adultos envolvidos
puder sobrar alguns respingos deste feito, bem, aí a história seguirá
por outra direção.

Os pequenos artistas são elogiados pelas suas habilidades interpretativas,
porém o talento desses infantes tem ocultado interesses financeiros de terceiras
pessoas nessa modalidade laborativa altamente lucrativa. Por parte da própria
família, que passa a ter uma renda superior ao que os próprios pais conseguiriam
ganhar em um mês de trabalho. Por parte das grandes emissoras e empresas que
contratam essas crianças, pois chegam a ter grandes lucros com a audiência e
marketing que elas atraem.
As crianças e adolescentes, ainda em formação de suas bases morais e
psicológicas, são facilmente influenciáveis pela fantasia do mundo artístico. O
psicológico deles tende a ser afetado e elas podem ter diversas dificuldades na
fase adulta já que a fama tende a não durar a vida toda.
Em uma análise sob o foco da questão sociológica, observa-se que, por
meio da grande influência dos meios de comunicação, as crianças que outrora
10 CAVALCANTE, Sandra Regina. Trabalho infantil artístico: do deslumbramento à ilegalidade.
São Paulo: Ltr, 2011, p.11.
11 SANTOS, Tânia Coelho dos. Fazer arte não é trabalho infantil: consequências psicológicas
e cognitivas do trabalho precoce. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/comissoes/CE/AP/
Ap20081008_Psicologa_Tania.pdf.>Acesso em: 22 set. 2012
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sonhavam em seguir a carreira de medicina, direito, por exemplo, deram lugar as
que querem ser jogadores de futebol, atores, modelos e etc, trata-se da força que o
glamour e o dinheiro exercem sobre as pessoas, ainda que nas idades mais tenras.
Sobre o assunto, Cavalcante 12 ressalta que:
Tais opções não são feitas por acaso: não é a vida do cientista ou do
artista plástico que é repetidamente exposta em revistas populares
e na própria mídia televisiva, mas sim a vida ‘deslumbrante’ e bem
remunerada da atriz, modelo, cantor ou jogador, que é tomada como
único ideal de futuro bem sucedido para crianças e adolescentes,
bem como por seus pais.

O que se constata, em muitos casos, é que os próprios pais incentivam
ou pressionam os filhos a adentrarem na vida artística, na verdade, visando
apenas os altos salários que poderiam mudar a situação econômica da família.
Cavalcante 13 corrobora com esse entendimento:
[...] é possível observar, desde o final do século XX, principalmente
na classe média urbana, uma grande mudança de comportamento
dentro da própria família, que passou a incentivar e até pressionar
seus filhos, desde muito cedo, para que enveredem pelo caminho
dos espetáculos, galgando uma carreira como modelo, ator ou atleta
profissional.

Diniz14 completa que “muitas crianças querem seguir os passos das
celebridades da novela não por amor à arte, mas atraídas pela ilusão do sucesso
fácil”.
É preciso ressaltar também que o trabalho artístico, na maioria dos
casos, é responsável por um processo de ‘adultização’ precoce da criança que dele
participa.
12 CAVALCANTE, Sandra Regina. Trabalho infantil artístico: do deslumbramento à ilegalidade.
São Paulo: Ltr, 2011, p.47.
13 CAVALCANTE, Sandra Regina. Trabalho infantil artístico: do deslumbramento à ilegalidade.
São Paulo: Ltr, 2011, p.47.
14 DINIZ, Juliana. Crianças querem ser famosas. Revista Cláudia. mai. 2011. Seção Crianças e
adolescentes. Disponível em <http://claudia.abril.com.br/materia/criancas-querem-ser-famosas2587/?p=/familia-e-filhos/criancas-e-adolescentes.> Acesso em: 12 ago. 2012.
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Tem sido comum a participação de crianças e adolescentes em cenas de
beijos entre eles ou que tratam de temas como perda da virgindade, por exemplo.
Sob essa ótica é possível constatar que a erotização, marca da mídia atual, tem
invadido o mundo infantil. Puggina15 traz a seguinte opinião sobre o assunto:
Especialmente através da televisão, criam-se condições de incentivo
a produção de crianças com comportamento erotizado. Por vezes,
esta produção é sutil, revelando-se, por exemplo, no modo de vestir
adulto; na forma de posar e fotografar; em outras, a assunção e
imitação de comportamentos adultos raia o grotesco.

As crianças e os adolescentes têm sido influenciados, principalmente pela
mídia, a pular etapas de seu desenvolvimento, resultando em um amadurecimento
precoce sem o alicerce necessário.
Mesmo em uma geração moderna, é preciso atentar que a criança tem
o direito de ser simplesmente criança e deve ser protegida e não incentivada por
ingerências negativas de comportamentos sociais que não são condizentes com
essa fase da vida.
O trabalho, seja qual for a modalidade, tende a provocar consequências
psicológicas naqueles que a ele se submetem, consequências estas que em
uma criança adquirem uma dimensão ainda maior. Trata-se de assumir
uma responsabilidade que é inerente da vida adulta o que pode alterar o
desenvolvimento da personalidade do pequeno trabalhador.
No trabalho artístico, o aspecto psicológico da criança ainda tem
de enfrentar a fama precoce e o que a acompanha, por exemplo, exposição
exagerada, perseguição de fotógrafos, salários relativamente altos, permanência
em ambientes inadequados e etc.
Esquece-se que por trás da participação da criança na cena emocionante,
dezenas de ensaios foram dispendidos, desgastando-a emocionalmente. Para a
modelo mirim estar perfeita nas fotos e passarelas foram horas de maquiagens
e meses de restrições alimentares que podem inclusive levá-la a desenvolver
distúrbios como anorexia e bulimia. Para o pequeno jogador talentoso, treinos
sacrificiosos que geram lesões, das quais ele poderá nunca se recuperar.
15 PUGGINA, Marcio Oliveira. A erotização da infância na mídia e na internet. Ministério
Público do Estado do Rio Grande do Sul.. Disponível em: <http://www.mp.rs.gov.br/infancia/
doutrina/id170.htm>. Acesso em: 14 jun. 2012
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3 TRABALHO ARTÍSTICO INFANTIL NO ORDENAMENTO JURÍDICO
PÁTRIO
A profissão artística teve como primeiro estatuto laboral no Brasil
o Decreto Legislativo n° 5.492, de 16 de julho de 1928, proposto pelo então
deputado Getúlio Vargas. Até hoje, encontra-se vigente na regulamentação dessa
profissão a Lei 6.533, de 24 de maio de 1978, sancionada pelo presidente Ernesto
Geisel.
Para o art. 2° da Lei 6.533 considera-se artista: “o profissional que cria,
interpreta ou executa obra de caráter cultural de qualquer natureza, para efeito
de exibição ou divulgação pública, através de meios de comunicação de massa ou
em locais onde realizam espetáculo de diversão pública.” Cassar16 aponta para a
necessidade do prévio registro do profissional e do diploma do curso superior,
além de atestado de capacitação pelo Sindicato.
Conforme Giffony17, quando essa lei entrou em vigor, a profissão
artística já se encontrava bem desenvolvida. No entanto, nem a citada legislação
faz referência ao que se denomina de trabalho artístico infantil.
Apesar da própria regulamentação artística não tratar do assunto,
Cavalcante18 ressalta que o talento dos pequenos artistas é explorado no país
desde a década de 1950, início das transmissões televisivas.
A controvérsia em relação ao trabalho artístico infantil reside no fato
de que menores de 14 anos, com cada vez mais frequência estão participando de
espetáculos artísticos, como programas de TV e novelas, por exemplo, quando,
até constitucionalmente, lhes é vedado o ingresso na vida laboral. Conforme o
entendimento do art. 7°, XXXIII da Constituição Federal, com redação dada pelo
art. 1° da Emenda Constitucional n° 20∕98:
Art. 7° [...]
XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos
16 CASSAR, Vólia Bofim. Direito do trabalho. 5 ed. rev. ampl. atual. Niterói: Impetus, 2011,
p.639.
17 GIFFONY, Gyl. De quem é a cena?: a regulamentação do exercício amador e profissional de
atores e atrizes. Fortaleza, CE: La Barca, 2010, p.70-71.
18 CAVALCANTE, Sandra Regina. Trabalho infantil artístico: do deslumbramento à ilegalidade.
São Paulo: Ltr, 2011, p.47.
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menores dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

Enquadrando-se, inclusive, nos requisitos para a formação do vínculo
empregatício que se depreendem no art. 3° da CLT, que são pessoa física, prestação
de serviços de natureza não eventual a empregador, relação de dependência e
mediante salário.
Cavalcante19 explica como se procede a realização do contrato no caso
da participação da criança em alguma das espécies de trabalho artístico:
O contrato de prestação de serviços, assinado pelos responsáveis
(pai, mãe, tutor ou guardião), como representantes ou assistentes do
incapaz, é firmado com a agência de atores e modelos, produtora ou
diretamente com a emissora de televisão.

Não existe na legislação brasileira uma regulamentação específica
tratando das atividades artísticas infantis, sendo costumeiro recorrer-se ao ECA,
por meio de seu art. 149, II e ao art. 8° da Convenção 138 da OIT, ratificada pelo
Brasil.
O art. 149, II do ECA trata da competência da autoridade judiciária
para disciplinar por portaria, ou autorizar por meio de alvará, a participação de
crianças e adolescentes em espetáculos públicos e certames de beleza.
A Convenção 138 da OIT, por sua vez, em seu art. 8°, incumbe ao Juiz
a expedição de alvará, concedendo permissões individuais, observando-se a
limitação do número de horas trabalhadas que se pode autorizar e a prescrição
das condições em que esse trabalho poderá ser realizado.
A CLT também vem trazer limitações ao trabalho do menor, que devem
ser estendidas ao trabalho dos pequenos artistas. Por exemplo, em seu art. 403,
semelhantemente à Constituição Federal, proíbe qualquer trabalho a menores de
16 anos de idade, salvo na condição de aprendizes, a partir dos 14 anos, e em seu
parágrafo único, faz a ressalva de que o trabalho não poderá ser feito em local
prejudicial à formação, ao desenvolvimento físico, psíquico, moral ou social e em
horários e locais que não permitam a frequência à escola.
Todas essas previsões vêm corroborar ao atendimento da condição
19 CAVALCANTE, Sandra Regina. Trabalho infantil artístico: do deslumbramento à ilegalidade.
São Paulo: Ltr, 2011, p.57.
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peculiar de pessoas em desenvolvimento preconizada pelo Art. 6° do ECA.
Essa é a grande questão. Tem-se atentado somente para o trabalho
de crianças em lavouras e carvoarias, por exemplo, com campanhas das mais
fervorosas para sua erradicação, enquanto o trabalho artístico, tão danoso quanto
os outros, tem sido aplaudido, buscando-se um falso respaldo na legislação.
Outra controvérsia sobre o assunto é de quem deve ser a competência
para conceder as autorizações.
Martins20 define competência como sendo a delimitação da jurisdição
atribuída a cada juiz. “É a parte da jurisdição atribuída a cada juiz, ou seja, a área
geográfica e o setor do Direito em que vai atuar, podendo emitir suas decisões”.
Com relação à competência judiciária para autorizar o trabalho artístico
de menores, a dúvida é se, com o advento da Emenda Constitucional n° 45 de
2004, a referida competência seria da Justiça do Trabalho ou da Vara da Infância
e da Juventude. Ressalte-se o entendimento de Guerra21: “É da tradição das
Constituições brasileiras definir de modo casuístico as competências das justiças
especiais, tornando residual a competência da justiça comum”.
Há os que defendem que a competência com a EC 45 seria da Justiça
do Trabalho, pois diante de uma relação de trabalho prevaleceria a justiça
especializada. Outros, que consideram o trabalho artístico infantil como um
contrato diferenciado que não geraria o vínculo trabalhista, defendem que a
competência é do juiz da infância e da juventude, responsável pela proteção do
menor. Momii; Oliva22 pondera sobre o assunto que:
Há os que entendem que a competência permanece com a Justiça
Comum, uma vez que o direito à profissionalização seria apenas
uma das vertentes da proteção da criança e do adolescente (art. 4°,
ECA; art. 227, CF∕1988) e não haveria razão de somente esta vertente
ser deslocada para a Justiça Especializada, estando a Justiça Comum
mais afeita aos problemas atinentes à proteção da criança e do
adolescente.
20 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 26 ed. São Paulo: Atlas. 2010, p.123.
21 GUERRA, Marcelo Lima. Competência da Justiça do Trabalho. Fortaleza: Tear da Memória,
2009, p.43.
22 MOMII, Luísa Emiko; OLIVA, José Roberto Dantas. Conflito de competência nos
casos de autorização do trabalho de adolescentes nas ruas e do trabalho infanto-juvenil
artístico. Disponível em:
<http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/ETIC/article/
viewFile/1786/1694.> Acesso em: 25 set. 2012.
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Oliva23 porém, tem defendido como certo que a competência foi
transferida para a Justiça do Trabalho, embasando-se no fato de que o art. 114
da CF assegura a competência da Justiça Especializada para processar e julgar
ações envolvendo as relações de trabalho, sem qualquer exceção. É o que afirma
categoricamente Oliveira24:
Após a Emenda 45 não há dúvida de que a justiça do trabalho é
competente para conciliar e julgar todo conflito de interesses que
tenha como objeto o trabalho artístico infanto-juvenil. Seja qual for
a modalidade da relação jurídica em que se inserir.

Observe-se, ainda que, se houver pedido de verbas e de reconhecimento
de vínculo, não há dúvidas de que a competência é da Justiça do Trabalho em
decorrência do disposto na primeira parte do art. 114, I da CF.
4 DA PROTEÇÃO AOS PEQUENOS ARTISTAS
O trabalho de crianças e adolescentes, mesmo com os avanços de
regulamentação que teve ao longo do tempo, ainda esbarra em alguns pontos de
deficiência. Prova disso é a carência de legislação direcionada ao trabalho artístico
infantil, tendo que se recorrer ao ECA e à OIT que não tratam do assunto com
suas peculiaridades, visto que, nem a própria Lei que regulamenta a profissão
artística aborda o assunto.
Enquanto as leis permanecem, de certa forma, omissas, o número de
menores trabalhando em espetáculos artísticos só tem aumentado e eles estão
adentrando nesse mundo artístico cada vez mais precocemente. Oliva25ressalta
23 OLIVA, José Roberto Dantas. O trabalho infanto-juvenil artístico e a idade mínima: sobre a
necessidade de regulamentação e a competência para sua autorização. Disponível em: <http://www.
tst.jus.br/documents/2237892/2544819/Artigo+-+Jos%C3%A9%20Roberto+Dantas+Oliva++Trabalho+infanto-juvenil+art%C3%ADstico+e+a+idade+m%C3%ADnima..pdf>. Acesso em:
25 set. 2012
24 OLIVEIRA, Oris de. Trabalho Infantil Artístico. Disponível em: <http://www.fnpeti.org.br/
artigos/trabalho_artistico.pdf>. Acesso em: 22 set. 2012.
25 OLIVA, José Roberto Dantas. O trabalho infanto-juvenil artístico e a idade mínima: sobre a
necessidade de regulamentação e a competência para sua autorização. Disponível em: <http://www.
tst.jus.br/documents/2237892/2544819/Artigo+-+Jos%C3%A9%20Roberto+Dantas+Oliva+234
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ainda que: “A carreira artística não traduz somente glamour. Implica também,
exaurimento de forças e, às vezes, prejuízos de ordens diversas”.
Esses pequenos artistas não podem ficar desprotegidos, ficando à
mercê das grandes emissoras e empresários que visam tão somente ao lucro
em detrimento do desenvolvimento saudável dessas crianças ou adolescentes,
submetendo-os a jornadas desgastantes e atividades não condizentes com sua
idade, o que é prejudicial em razão de sua condição de fragilidade biopsicossocial.
Tem-se tentado descaracterizar que o trabalho artístico infantil como
não sendo, efetivamente, um trabalho. Primeiro, alegando-se que, seria simples
participação não configurando, portanto, um labor.
Defende, porém Oliva26que: “[...] não se pode olvidar que pequena
participação em peça teatral, por exemplo, com poucos minutos de exibição no
palco, pode – e normalmente é! – ter sido procedida de extenuante trabalho de
decoração de texto e ensaio”.
Alegam ainda, aqueles que têm interesse em suprimir a proteção
trabalhista aos artistas mirins que, no caso, de não haver retribuição econômica
pela atividade, não haveria o que se falar em trabalho artístico. Cavalcante27
pondera que:
Cumpre observar que não importa se houve contrapartida econômica
ao artista mirim pelo seu trabalho. Aliás, é frequente neste segmento
a atuação sem remuneração, apenas recebendo roupas (comum
em desfiles e fotos para catálogos) ou simplesmente em troca da
oportunidade de exposição da imagem, visando ao reconhecimento
do trabalho e possibilidade de novos contratos.

Portanto, sendo a atividade artística infantil explorada economicamente
por terceiros, haverá sim trabalho e carecerá da devida proteção.
+Trabalho+infanto-juvenil+art%C3%ADstico+e+a+idade+m%C3%ADnima..pdf>. Acesso em:
25 set. 2012.
26 OLIVA, José Roberto Dantas. O trabalho infanto-juvenil artístico e a idade mínima: sobre a
necessidade de regulamentação e a competência para sua autorização. Disponível em: <http://www.
tst.jus.br/documents/2237892/2544819/Artigo+-+Jos%C3%A9%20Roberto+Dantas+Oliva++Trabalho+infanto-juvenil+art%C3%ADstico+e+a+idade+m%C3%ADnima..pdf>. Acesso em:
25 set. 2012.
27 CAVALCANTE, Sandra Regina. Trabalho infantil artístico: do deslumbramento à ilegalidade.
São Paulo: Ltr, 2011, p.47.
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É consenso que aos maiores de 16 anos é permitida a formação do
contrato de trabalho, aos que estão entre 14 e 16 anos haveria possibilidade da
formação do contrato de aprendiz, desde que não descaracterize a essência de
aprendizagem.
No entanto como fica a situação dos menores de 14 anos que participam
de trabalhos artísticos? Ficariam desprotegidos sem um contrato que regulasse
sua atividade? Essas questões surgem já que, constitucionalmente, o trabalho
nessa idade é vedado.
Magano28define contrato de trabalho como sendo um negócio
jurídico pelo qual uma pessoa física se obriga, em razão do pagamento de uma
remuneração, em prestar serviços de natureza não eventual a outra pessoa
física ou jurídica e mediante subordinação. Não sendo, portanto, permitido
a caracterização desse tipo de contrato com relação à atividade dos pequenos
artistas, havendo a necessidade de formação de um contrato específico.
O Direito do Trabalho tendo entre seus princípios a proteção e a
primazia da realidade não poderia deixar de resguardar o direito desses pequenos
trabalhadores. O princípio da proteção, segundo Martins29 assegura a aplicação,
na medida do possível, da norma mais benéfica ao trabalhador. Já o princípio
da primazia da realidade, ainda conforme Martins30, privilegia os fatos sobre a
forma.
Portanto, caracterizado o vínculo empregatício da criança ou
adolescente, ainda que, da existência da proibição constitucional, o Direito do
Trabalho deverá assegurar os direitos que lhe são devidos em razão dos dois
princípios supra citados.
Para que os magistrados, por ocasião das permissões individuais, e o
Ministério Público, em seus múnus fiscalizatório, tenham diretrizes legais para
garantir a proteção integral devida a esses pequenos artistas, é evidentemente
necessária à criação de uma legislação que trate do trabalho artístico infantil,
levando-se em consideração as disposições do ordenamento jurídico brasileiro
para que se mantenha a segurança jurídica.
Deixar matéria tão importante a cargo da discricionariedade absoluta
do julgador, visto que a mesma não é regulada de forma precípua, mostra-se
28 apud MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 26 ed. São Paulo: Atlas. 2010, p.87.
29 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 26 ed. São Paulo: Atlas. 2010, p.68-69.
30 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 26 ed. São Paulo: Atlas. 2010, p.71.
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como um risco ao real interesse da criança ou adolescente, pois em caso de
omissão, eles ficarão a mercê das agências e emissoras, conforme corrobora o
entendimento de Cavalcante31:
O trabalho artístico desenvolvido por crianças e adolescentes
e explorado comercialmente é trabalho infantil e precisa ser
regulamentado. Afinal, a lei não altera a realidade social e, diante
da proibição constitucional, a ausência de legislação específica tem
deixado a critério dos produtores, agências e emissoras agir com
maior ou menor cuidado ao lidar com a participação infantojuvenil.
É preciso que limites sejam estabelecidos sobre a participação de
crianças em novelas, filmes, peças teatrais e outros eventos artísticos,
como já é feito em alguns países, de tal forma que o meio artístico
adapte sua rotina de trabalho e de gravações aos direitos da criança,
e não o contrário.

Portanto, defende-se neste artigo com sendo imprescindível uma lei
sobre trabalho artístico infantil que regule, por exemplo, de quem é a competência
para conceder as autorizações para que o impasse entre a justiça comum e a
justiça especializada seja sanado; idade mínima permitida; os requisitos para
que a permissão seja efetuada; as condições em que se dará essa participação,
incluindo os horários e locais permitidos; determinação de acompanhamento
psicológico ao artista mirim e sua família; uma rigorosa observação da frequência
e do desempenho escolar, não se permitido que a criança deixe o ambiente
escolar e a convivência com outras crianças para somente ter aulas particulares;
e fundamental que se efetue a tão defendida obrigatoriedade do depósito em
conta de 50% do valor recebido em conta que a criança ou adolescente só possa
movimentar após completada a maioridade ou antes disso para suprir alguma
necessidade da criança para que os pais não se aproveitem economicamente do
labor de seus filhos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É preciso que se atente para o fato de que trabalho artístico é sim uma
modalidade de trabalho, mesmo que se defenda que é tão somente uma forma
de expressão artística. Há ensaios e gravações exaustivas para que a cena chegue
31 CAVALCANTE, Sandra Regina. Trabalho infantil artístico: do deslumbramento à ilegalidade.
São Paulo: Ltr, 2011, p.79.
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emocionante aos lares, restrições alimentares são seguidas durante anos, para a
menina estar deslumbrante aos olhos dos espectadores na passarela, por exemplo.
São responsabilidades assumidas que não são condizentes com a tenra
idade da criança ou adolescente pelo falso encanto produzido pelo mundo das
celebridades ou por pressões da própria família que enxerga na criança uma
chance de ascensão econômica.
E os pequenos artistas acabam por adentrar ao mundo da fama
desprotegidos, visto que, não há parâmetros legais específicos para os defender,
mas ficam a mercê da discricionariedade do juiz competente para a concessão
de autorizações que observem o caso concreto, fazendo as vezes de verdadeiros
legisladores na tentativa de resguardar a criança ou adolescente, já que o próprio
poder legiferante não o fez.
O trabalho artístico causa tantos prejuízos a criança quanto qualquer
tipo de trabalho, ao contrário do que se tenta defender para justificá-lo. São
horas de ensaios e gravações que acabam por afetar o desenvolvimento físico e
psicológico do pequeno artista, podendo ocasionar redução do aproveitamento
escolar, diminuição dos momentos de lazer, afastamento da convivência familiar.
Observe-se que não se defende a simples proibição da participação
artística da criança, a expressão artística é um direito constitucional e estaria
sendo portanto cerceado o exercício de um direito. Trata-se de garantir a
proteção integral que a elas é devida, buscando-se meios de evitar que a criança
ou adolescente em idade não permitida para o labor tenham sua força de trabalho
explorada no âmbito artístico sem que precauções sejam tomadas.
Por isso, a importância de uma legislação que trate do assunto com suas
peculiaridades, seguindo o exemplo de países como Portugal, e da atuação efetiva
do Ministério Público em fiscalizações que tenham como base essas diretrizes
legais.
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A APLICAÇÃO DA WILLFUL BLINDNESS DOCTRINE NA LEI
9.613/1998: A declaração livre e a vontade consciente do agente
Raugir Lima Cruz1
RESUMO: Este trabalho versa sobre a possibilidade de aplicabilidade da Willful
Blindness Doctrine2 (Teoria da Cegueira Deliberada), de origem alienígena, no
Direito Pátrio, numa tentativa de se ter o Direito Penal crível e a Lei 9.613/1998
efetiva. Buscou-se demonstrar que é exatamente das circunstâncias fáticas
que o julgador extrai a figura do dolo eventual e não da vontade interna do
agente. Porquanto, não é razoável que “negociantes” estabelecidos num mundo
globalizado e informatizado continuem se desvencilhando das reprimendas
penais com o já repetitivo e cansativo “eu não sabia”, o que lhes permitiriam
se beneficiar da própria torpeza. Outrossim, mostrou-se que não há qualquer
proibição expressa para a aplicação do dolo eventual, de forma que a doutrina em
questão deve ser aplicada no direito interno visto toda a análise das circunstâncias
fáticas ser feita pelo Juiz do caso, cabendo a ele a ponderação pela aplicação ou não
dos elementos da Willful Blindness Doctrine no caso em análise para julgamento.
Palavras-chave: cegueira deliberada; dolo; vontade livre.
ABSTRACT: This paper deals with the possibility of Willful Blindness Doctrine's
applicability (Theory of Deliberate Blindness), of alien origin, the Homeland law
in an attempt to have the Criminal Law Act 9.613/1998 credible and effective. We
sought to demonstrate that it is exactly the factual circumstances that the judge
draws the figure of the eventual intention of the will and not the internal agent.
Because it is not reasonable that "merchants" established in a globalized world
and computerized continue disentangling themselves from criminal reprimands
with the already repetitive and tiring "I did not know", which would allow them to
benefit from their own stupidity. Moreover, it was shown that there is no express
prohibition to implement the eventual intention, so that the doctrine in question
1 Oficial de Justiça Avaliador TJ/CE, Pedagogo, Bacharel em Direito, Especialista em Direito
Penal e Criminologia. Email: raugirlima@hotmail.com
2 Expressão utilizada na nota 34 da sentença proferida nos autos nº 2005.81.00.014586-0, 11ª
Vara Federal da Subseção de Fortaleza, Seção Judiciária do Ceará, Juiz Federal Titular: Danilo
Fontenelle Sampaio, publicada no DJU de 22/10/2008 no tópico em que trata da “Reação mundial
frente ao crime organizado”;
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should be applied in the law since any analysis of the factual circumstances be
made by the judge of the case, leaving him the weighting absence or presence of
Willful Blindness Doctrine of the elements in this case for trial.
Keywords: deliberate blindness; dolo possible; free will.
INTRODUÇÃO
“Aquele que aceita passivamente o mal está tão
envolvido nele quanto quem ajuda a perpetrá-lo”3
(Martin Luther King)
Num momento em que nossa Corte Suprema se debruça sobre o
julgamento da Ação Penal nº 470, conhecida popularmente como “Mensalão do
PT”, quando os Eminentes Ministros deliberam entre outros crimes, o de lavagem
de dinheiro, observamos no debate a questão de alguns agentes “não saberem” a
origem do dinheiro utilizado para a corrupção, daí o voto pela absolvição.
Diante do debate surge o questionamento da probabilidade do autor do
delito ter agido por dolo indireto, na provável e efetiva condição de conformar-se
com o resultado, em que pese a possibilidade de realizar o tipo legal da lavagem
de capitais, num esforço deliberado de não querer saber ou se colocando numa
posição de indiferença quanto a origem ilícita dos valores.
Exsurge, diante dos olhos atônitos da sociedade, casos e mais casos de
desfaçatez explícita, escondida por trás do “eu não sabia” quando no íntimo pulsa
o “dane-se”, na certeza da malsinada impunidade.
Assim, o presente trabalho tem o escopo de trazer à baila a possível
utilização, na análise dos crimes de lavagem, de capitais da Willful Blindness
Doctrine ou Teoria da Cegueira Deliberada.
Discutiu-se institutos do Direito Civil como a vontade e declaração
no negócio jurídico e o dolo indireto extraído das circunstâncias fáticas numa
espécie de diálogo de normas, justificantes da efetiva aplicação da Teoria da
Cegueira Deliberada na Lei de lavagem de capitais.
3 RAGUÉS I VALLÈS, RAMON. La ignorancia deliberada em Derecho penal. Barcelona: atelier,
2007. P. 65 e ss. Apud A teoria da cegueira deliberada e o direito penal brasileiro. Boletim IBCRIMAno 17- nº 204, p. 10-11, Nov/ 2009.
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1 GÊNESE DA WILLFULL
CEGUEIRA DELIBERADA)

BLINDNESS DOCTRINE (TEORIA DA

1.1 A origem americana
Embora se diga que a Teoria da Cegueira Deliberada tenha sido aplicada
pela primeira vez em 1861 na Inglaterra4, foi nos Estados Unidos que ela tomou
corpo e evoluiu de forma mais substancial.
Na verdade, alguns doutrinadores apontam o caso United States v.
Campbell como a origem da teoria em questão. Campbell era o que chamamos
de corretora imobiliária, e negociou um imóvel com um traficante de drogas que
aparentava ser pessoa de alto poder aquisitivo. Tal traficante de drogas adquiriu
um imóvel pelo valor de cento e oitenta e dois mil e quinhentos dólares pagando
em espécie sessenta mil dólares, contudo, o contrato foi assinado pela diferença
entre o valor negociado e o valor pago em dinheiro.
Durante o julgamento, uma testemunha alegou que Campbell havia
comentado sobre sua desconfiança de que o dinheiro do contrato de compra e venda
teria procedência do tráfico de drogas. Diante dessa prova testemunhal e outras
inseridas no processo, o júri condenou Campbell pelo crime de lavagem de dinheiro.
Campbell apelou da decisão, entretanto a condenação foi mantida
sob o argumento que restou provado que Campbell deliberadamente, apesar
da desconfiança, evitou tomar conhecimento ou descobrir que a finalidade do
negócio seria o de lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas.
Portanto, a Justiça norte-americana reconhece como crime de lavagem
de dinheiro, quando o Estado prova que o agente, mesmo desconfiando da origem
ilícita do dinheiro mantém-se deliberadamente inerte, configurando no caso o
dolo indireto eventual, sendo desnecessário o Estado provar que o acusado tinha
o propósito direto de lavar o dinheiro ilícito.
Por certo, a Justiça Norte-Americana não restringe a aplicação da
Teoria da Cegueira Deliberada aos casos de lavagem de capitais, abarcando
também os crimes de tráfico de drogas, nas situações comuns em que indivíduos
4 Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime: VII
– praticado por organização criminosa. Pena: reclusão de três a dez anos e multa. § 2º Incorre,
ainda, na mesma pena quem: I – utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou
valores que sabe serem provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo;
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transportavam pacotes de drogas, mas ao flagrante, alegavam desconhecer o
conteúdo do que transportavam e em crimes de direitos autorais, conforme se
depreende do caso In re Aimster Copyright Ligation proferido pela Suprema Corte
dos Estados Unidos da América, afastando a alegação da defesa no sentido de
que o acusado não poderia alegar a falta de conhecimento ou condições de saber
que os arquivos que tinha disponibilizado apresentavam violação de direitos
autorais. Havia no caso, para a Suprema Corte, uma deliberada indiferença e um
desconhecimento intencional por parte do acusado:
Nós também rejeitamos o argumento de Aimster no sentido de que
o recurso de criptografia do serviço oferecido por Aimster o impedia
de saber quais músicas estavam sendo copiadas pelos usuários de
seu sistema. Dessa forma, não pode prosperar a alegação de que ele
não tinha o conhecimento da atividade ilícita, o que é uma exigência
para a responsabilização pela conduta de contribuir para a infração
de direitos autorais. Cegueira voluntária é o conhecimento [...] é a
situação em que o agente, sabendo ou suspeitando fortemente que
ele está envolvido em negócios escusos ou ilícitos, toma medidas
para se certificar que ele não vai adquirir o pleno conhecimento ou a
exata natureza das transações realizadas para um intuito criminoso.
Em United States v. Giovannetti (1990) restou estabelecido que o
esforço deliberado para evitar o conhecimento da ilicitude é tudo
que a lei exige para estabelecer a culpa do acusado. Em United States
v. Josefik (1985), restou estabelecido que não querer saber porque se
suspeita, pode ser, se não for o mesmo estado de espírito, o mesmo
que a prática de uma conduta culposa. Em United Satates v. Diaz, o
acusado deliberadamente isola-se da transação de drogas real para
que pudesse negar o conhecimento da transação ilícita, o que fez
por vezes, ao se afastar da entrega efetiva da droga [...] O acusado
não pode fugiras suas responsabilidades pela manobra, não pode
sustentar a alegação de que o software de criptografia o impede de
ter conhecimento da violação de direitos autorais, que ele fortemente
suspeita que ocorre [...] suspeita essa de que todos os usuários de seu
serviço são, de fato, infratores de direitos autorais (Suprema Corte
dos Estados Unidos no caso In re Aimster Copyright Ligation apud
CABRAL).

					
1.2.2 O caso do Banco Central

O caso mais emblemático no Direito pátrio é o do “Furto ao Banco
Central de Fortaleza”. Tal fato se deu em 06 de agosto do ano de 2005, quando uma
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quadrilha muito bem organizada planejou, articulou e efetuou o furto de exatos
R$ 164.755.150,00 (cento e sessenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e
cinco mil, cento e cinquenta reais), subtraídos através de um túnel.
Após o fato, que teve repercussão diuturna na mídia, não só nacional,
mas também em vários outros países, alguns membros da quadrilha dirigiramse a uma concessionária de veículos de luxo, e lá adquiriram 11 (onze) veículos,
perfazendo R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) pelo qual pagaram o valor
correspondente em espécie.
Observe-se que diante de um numerário tão vultoso, não só pelo valor
em si, mas também pela quantidade de notas, a quadrilha desde logo resolveu
iniciar uma empreitada no sentido de transformar o numerário em negócio lícito.
Diante das circunstâncias, o Juiz de 1º grau, do caso concreto, condenou
os sócios da empresa por crime de lavagem de capitais, previsto no artigo 1º, §
2º, inciso I da Lei 9.613/19985, por dolo eventual, com fundamento na Willful
Blindness Doctrine, visto que os condenados “fecharam os olhos” para não
enxergar a origem do capital ilícito.
Na didática e esclarecedora sentença proferida nos autos de nº
2005.81.00.014586-0, na 11ª Vara da Seção Judiciária do Ceará (Justiça Federal
de 1º Grau da 5ª Região), o MM. Juiz justifica sua decisão condenatória entre
outros inúmeros e robustos fundamentos na alegativa da falta de proibição legal
para o dolo eventual:
Portanto, muito embora não haja previsão legal expressa para o dolo
eventual no crime do ar. 1.º, caput, da Lei 9.613/1998 (como não
há em geral para qualquer outro crime no modelo brasileiro), há a
possibilidade de admiti-lo diante da previsão geral do art. 18, I, do
CP e de sua pertinência e relevância para a eficácia da lei de lavagem,
máxime quando não se vislumbram objeções jurídicas ou morais
para tanto.6

Anteriormente, na referida sentença condenatória, o Magistrado
5 Sentença proferida nos autos nº 2005.81.00.014586-0, 11ª Vara Federal da Subseção de Fortaleza,
Seção Judiciária do Ceará, Juiz Federal Titular: Danilo Fontenelle Sampaio, publicada no DJU de
22/10/2008. Disponível em: http://www.jfce.jus.br/consultaProcessual/resimprsentintegra.asp?...
Acessado em: 8/11/2012.
6 Idem.
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reproduz texto do Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, dando total clareza aos
institutos do dolo direto e do dolo indireto ou eventual:
[...] Para a lei brasileira, o crime é doloso “quando o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo” (art. 18, I do CP).
No dolo eventual, “o sujeito ativo não conhece com certeza a
existência dos elementos requeridos pelo tipo objetivo, duvidando
da sua existência e, apesar disto, age, aceitando a possibilidade de
sua existência”. Em exposição ainda mais clara: “O dolo eventual,
conceituado em termos correntes, é a conduta daquele que diz
a si mesmo ‘que aguente’, ‘que se incomode’, ‘se acontecer, azar’,
‘não me importo’. Observe-se que aqui não há uma aceitação do
resultado como tal, e sim sua aceitação como possibilidade, como
probabilidade.7

Na emblemática sentença, o MM. Juiz traça as linhas gerais e doutrinárias
da Willful Blindness Doctrine da qual destacamos:
A justificação substantiva para a regra é que ignorância deliberada
e conhecimento positivo são igualmente culpáveis. A justificativa
textual é que, segundo o entendimento comum, alguém ‘conhece’
fatos mesmo quando ele está menos do que absolutamente certo
sobre eles. Agir ‘com conhecimento’, portanto, não é necessariamente
agir apenas com conhecimento positivo, mas também agir com
indiferença quanto a elevada probabilidade da existência do fato
em questão. Quando essa indiferença está presente, o conhecimento
‘positivo’ não é exigido.” (United States, v. Jewell, 532 F 2.d 697, 70
(9th Cir.1976).8

Entretanto, a sentença foi reformada em segunda instância, nos
argumentos que a condenação dos empresários no crime de branqueamento de
capitais, com fundamento na Teoria do Avestruz, caracterizava imputação penal
objetiva, não aceita no ordenamento jurídico brasileiro, como se vê no exerto
abaixo:
7 Ibidem.
8 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. ACR 5520 CE 0014586-40.2005.4.05.8100.
Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira. 09/09/2008. Fonte: Diário da Justiça – Data
22/10/2008 – Página: 207 – Nº 205 – Ano: 2008. Disponível em: <http: www.jusbrasil.com.br/
jurisprudencia/8249976/apelação-criminal-acr-5520-ce-0014586-4020054058100-trg5>. Acesso
em: 20 mar. 2012;
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PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO À
CAIXA-FORTE DO BANCO CENTRAL EM FORTALEZA.
IMPUTAÇÃO DE CRIMES CONEXOS DE FORMAÇÃO DE
QUADRILHA, FALSA IDENTIDADE, USO DE DOCUMENTO
FALSO, LAVAGEM DE DINHEIRO E DE POSSE DE ARMA
DE USO PROIBIDO OU RESTRITO (...) – No caso dos autos, o
grupo que executou os fatos configura uma verdadeira organização
criminosa, tendo empreendido esforços, recursos financeiros de
monta, inteligência, habilidades e organização de qualidade superior,
em uma empreitada criminosa altamente ousada e arriscada. O
grupo dispunha de uma bem definida hierarquização com nítida
separação de funções, apurado senso de organização, sofisticação
nos procedimentos operacionais e nos instrumentos utilizados,
acesso a fontes privilegiadas de informações com ligações atuais
ou pretéritas ao aparelho do Estado (pelo menos a empregados ou
ex-empregados terceirizados) e um bem definido esquema para
posterior branqueamento dos capitais obtidos com a empreitada
criminosa antecedente. Reunião de todas as qualificações
necessárias à configuração de uma organização criminosa, ainda
que incipiente. 2.4- Imputação do crime de lavagem em face da
venda, por loja estabelecida em Fortaleza, de 11 veículos, mediante
o pagamento em espécie: a transposição da doutrina americana da
cegueira deliberada (willful blindness), nos moldes da sentença
recorrida, beira efetivamente, a responsabilidade penal objetiva; não
há elementos concretos na sentença recorrida que demonstrem que
esses acusados tinham ciência de que os valores por eles recebidos
eram de origem ilícita, vinculada ou não a um dos delitos descritos
na Lei nº 9.613/98. O inciso II do parágrafo 2.º, do art. 1.º dessa
lei exige a ciência expressa e não, apenas, o dolo eventual. Ausência
de indicação ou sequer referência a qualquer atividade enquadrável
no inciso II do PARÁGRAFO 2º. – Não há elementos suficientes
em face do tipo de negociação usualmente realizada com veículos
usados, a indicar que houvesse dolo eventual quanto à conduta do
art 1.º, PARÁGRAFO 1.º, inciso II, da mesma lei; na verdade, talvez,
pudesse ser atribuída aos empresários a falta de maior diligência
na negociação (culpa grave), mas não dolo, pois usualmente os
negócios nessa área são realizados de modo informal e com base em
confiança construída nos contratos entre as partes.9
9 NUCCI (2009, p. 221) exemplifica: “A está desferindo tiros contra um muro, no quintal de
sua residência (resultado pretendido: dar tiros contra o muro), vislumbrando, no entanto, a
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2 ANÁLISE SINTÉTICA DO DOLO INDIRETO EVENTUAL
É incontroverso que no dolo indireto ou eventual há presença da
vontade do agente dirigida a certo resultado, porém, entrevendo a probabilidade
de acontecimento diferente, não desejado, mas admitido que tal possibilidade
venha a ocorrer.
O indivíduo age querendo um determinado fim, mas agindo como
tal, assume o risco de produzir resultado diverso ao pretendido, mostrando-se
indiferente com tal desiderato, porquanto ensina Costa apud Nucci10:

		

o não querer aqui avançado nada tem de afirmação positiva
da vontade, pretendendo antes expressar a atitude psíquica da
passividade com que o agente encara o resultado. Certo é também,
cumpre dizê-lo, que o agente sempre poderia dizer não. Sucede que
não o faz porque a vontade de praticar a ação principal como que
arrasta no seu halo a sujeição a passividade psíquica no que toca
a passividade possível. O que vale afirmar: o agente quer a ação
principal e como que é conivente, diríamos por omissão, com as
ações acessórias tão só eventualmente representadas (Tentativa e
dolo eventual, p.46).

Defendemos, no presente trabalho, conforme será oportunamente
discorrido, que o Juiz ao analisar o caso concreto de possível crime de
branqueamento de capitais (ou outro delito), vislumbrará das circunstâncias
concretas como se deu o fato, a ocorrência ou não do dolo eventual, visto
esclarecimento de NUCCI (2009, p. 222): “Extrai-se o dolo eventual, na grande
maioria dos casos, da situação fática desenhada e não da mente do agente, como
possibilidade de os tiros vararem o obstáculo, atingindo terceiros que passam por detrás. Ainda
assim, desprezando o segundo resultado (ferimento ou morte de alguém), continua a sua conduta.
Caso atinja mortalmente, um passante, responde por homicídio doloso (dolo eventual). (...)”.
10 a) Tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins (arts. 33 a 37 da Lei nº 11.343/2006); b)
Terrorismo (art. 20 da Lei nº 7.170/1983); c) Contrabando ou tráfico de armas, munições e
material destinado a sua produção (art. 17 ou art. 18 da Lei nº 10.826/2003 ou art. 12 da Lei
nº 7.170/1983); d) Extorsão mediante sequestro (art. 159 do Código Penal); e) Crimes contra a
Administração Pública (art. 312 ao art. 359-H do Código Penal e Concussão (art. 316 do Código
Penal); f) Crimes contra o sistema financeiro (Lei 7.492/1986); g) Crime praticado por organização
criminosa (Lei nº 9.034/1995) e h) Crimes contra a Administração Pública estrangeira (arts. 337B, 337-C e 337-D do Código Penal);
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seria de se supor”. Ao tempo que chama atenção a didática decisão do Ministro
Felix Fischer do Superior Tribunal de Justiça:
O dolo eventual não é, na verdade, extraído da mente do autor, mas,
sim, das circunstâncias... Por exemplo, dizer-se que o fogo não mata
porquanto existem pessoas com cicatrizes de queimaduras, ‘data
venia’, não é argumento válido nem no ‘judicium causae’... Todos,
desde cedo, independentemente do grau de instrução, sabem que
brincar com fogo é muito perigoso. O fogo pode matar... Além do
mais, se fogo não mata, então o que dizer do tipo previsto no art.
121, § 2º, III (‘fogo’) do Código Penal? Desnecessário responder!
(STJ, REsp 192.049/DF, 5ª T., 09.02.1999, m.u. DJU 01.03.1999).

3 A VONTADE LIVRE E SUA DECLARAÇÃO CONSCIENTE
De antemão, chamamos a atenção para o fato de que para a efetivação
da lavagem de dinheiro, necessário se faz que se concretize um negócio jurídico.
Não há discordância, por sua vez, que negócio jurídico é simplesmente um
ato de vontade: “a parte exercendo o seu livre arbítrio, pode criar, modificar ou
extinguir relações jurídicas, pois recebe do ordenamento jurídico poder para tanto”
(LOUREIRO, 2009, p. 200).
Ninguém, em sua plena capacidade, realiza um negócio jurídico de
forma irresponsável ou deliberadamente, objetivando levar desvantagem. Tanto
é assim, que a doutrina separa “vontade” e “declaração” considerando-os como
fenômenos diversos que nem sempre se formam no mesmo momento:
[...] o agente antes de formar e concretizar sua vontade busca
conhecer o bem de que precisa ou deseja e analisar as vantagens e
desvantagens do negócio pretendido. É o conhecimento consciente
do bem que atrai a vontade, daí se falar que o consentimento, para
que seja válido, deve ser dado com prévio conhecimento de causa.
(LOUREIRO, 2009, p. 200).

O que se tem, portanto, é uma correspondência entre a vontade interna
e o conteúdo do que é declarado, ou seja, a declaração feita pelo agente nada
mais é do que a exteriorização da sua vontade íntima, sob pena de anulação do
negócio, caso essa vontade esteja maculada por algum tipo de vício.
É improvável que comerciantes, negociantes, empresários, ou como
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se queira denominá-los, não tenham o senso de cuidado ao fechar negócios
jurídicos que muitas vezes cuidam de elevada monta. Ao mais, vivemos no
mundo da informação, onde só a camada social mais baixa (hipossuficiente
material e culturalmente) vive alheia ao que se passa ao seu derredor. Não menos
improvável que esse extrato social possa fazer parte ativamente de um crime de
lavagem de capitais.
Ademais, importante observar que, para a caracterização do tipo penal
conhecido por lavagem de dinheiro, não se exige necessariamente a participação
do autor com o crime antecedente.
Para que o agente incorpore o sujeito ativo do crime, não precisa ter
participado do delito que antecedeu o do branqueamento de capitais, posto que
qualquer pessoa pode ser sujeito do crime, inclusive o autor e o coautor do crime
antecedente.
Assim, podemos extrair que “o crime de lavagem de dinheiro é crime
autônomo não constituindo mero exaurimento do crime antecedente” (HABIB,
2011). Em contrapartida, o legislador engessou em rol taxativo os delitos
antecedentes que podem dar origem ao crime de lavagem de dinheiro11.
Não obstante, nos filiamos aos argumentos de NUCCI (2009, p. 827) da
impropriedade de tal engessamento, posto que “há inúmeras outras infrações penais
– estelionatos, receptações, furtos, roubos, etc. – que também permitem a ocultação
de bens, direitos e valores, não incluídos no rol do art. 1º, lamentavelmente”12.
Apesar do engessamento no rol taxativo da Lei nº 9.613/1998, nos
termos de seu artigo 2º depreende-se que a denúncia será instruída com indícios
11 NUCCI, 2009, p. 828 esclarece: “6. Vinculação a determinados crimes anteriores. (...) Por outro
lado estabelece uma relação de infrações penais que podem fazer nascer a lavagem de dinheiro,
o que nos afigura indevido. Afinal não vemos razão para desconsiderar outros delitos. Ex: o
dinheiro – e pode cuidar-se de alta soma – proveniente de um estelionato pode ser igualmente
lavado, porém não se encaixa na figura típica prevista no art. 1º desta Lei”;
12 BOTTINO, Thiago; OLIVEIRA, Eduardo Ribeiro Faria de, apud MOURA: “O princípio da
igualdade diz que a lei é igual para todos e o sistema penal age de maneira igualitária em relação
a todos os delitos. Em síntese, essa teoria diz que a mesma lei deve ser aplicada a todos de modo
igual, independente de qual classe social pertença o indivíduo, além de o sistema penal atuar
da mesma forma em relação a todos os tipos de crime. Contudo, a teoria do labeling approach
nega esse princípio quando se observa a seletividade que ocorre no sistema penal em relação
a determinados crimes, como os praticados por empresários no exercício de sua profissão que
põem por terra a ação causal do sistema penal”;
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suficientes da existência do crime antecedente, de forma que este pode até ser
isento de pena ou desconhecido seu autor, assim, a justa causa relativa ao crime
antecedente é precária, sendo dispensável até a indicação da autoria do delito.
Para a presente discussão, em que pese não haver previsão legal, como
é sabido que não há em geral no ordenamento jurídico pátrio, importa o fato
de não haver proibição legal para a caracterização do dolo eventual. No caso
emblemático do furto ao Banco Central do Brasil na cidade de Fortaleza, o Juiz
Federal aplicou acertadamente a Teoria da Cegueira Deliberada ao condenar
os empresários por dolo eventual, não obstante a dificuldade no Brasil de
condenação aos chamados “colarinhos brancos”, num desrespeito ao princípio
da igualdade quando o Direito Penal mostra sua faceta seletiva13.
Muito embora LAUFER e SILVA (2004, p.11) avaliem que a Teoria da
Cegueira Deliberada tem pouca valia no sistema jurídico brasileiro, são dos
próprios articulistas as palavras que efetivamente dão crédito a sua aplicabilidade:
Em verdade, o problema não é o fato de o agente não se aprofundar
no conhecimento, até porque a lei, em regra, não obriga que se
efetue tal investigação. A resposta estará no grau de conhecimento
que o autor efetivamente possui ao cometer o tipo objetivo: se há
sérios indícios (representados no intelecto), poderá haver dolo
eventual, independentemente de o agente ir além na investigação.
Afinal, nessa hipótese o autor terá o “conhecimento necessário das
pertinentes circunstâncias do fato”, suficiente para a caracterização
do dolo eventual. Porém, na ausência desses sérios indícios, não
há dolo, pelo simples fato de que o conhecimento exigível para a
configuração de qualquer espécie dolosa deve ser sempre atual, e
não potencial.

Sem embargo, necessário se faz repetir que dificilmente o negócio
que embasa a lavagem de capitais é feito sem o devido cuidado por parte do
“negociante”, sua vontade é livre e a declaração é consciente, restando no caso
concreto o julgador observar essas peculiaridades.
Além do que, como muito bem definido pelo Eminente Ministro Félix
Fischer do Superior Tribunal de Justiça, relatado anteriormente, “O dolo eventual
não é, na verdade, extraído da mente do autor, mas, sim, das circunstâncias [...]”,
������������
W. BAWER, Die Oeffentliche Meinung und ihre Geschichtlichen Grundlagen, p.34 apud
BONAVIDES, 2004, p. 447.
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portanto, como na doutrina alienígena, provado pelas circunstâncias do caso
concreto, cuja análise cabe ao julgador, que deliberadamente “age” o autor, com
o intuito de não saber ou transparecer que não sabe que está se envolvendo em
negócios ilícitos, resta configurado o delito na modalidade de dolo eventual.
São de situações como do furto ao Banco Central, em que se mitiga a
abrangência da lei, que surge a figura da “Litigiosidade Contida” (WATANABE,
1985, p. 2), fenômeno em que os cidadãos por considerarem caro, complicado,
ou até mesmo inútil buscar o Poder Judiciário, desistem de fazê-lo. A insatisfação
daí gerada pode converter em fator de instabilidade social, exteriorizada em
comportamentos violentos como “quebra-quebras” contra atrasos de trens e
comportamentos violentos no trânsito. O que podemos considerar danos reflexos
irradiados por toda a sociedade.
Diante de tal argumentação, por certo surgirá quem fale que tal reação
é pura opinião pública e o juiz não pode levá-la em conta. Como não levar em
conta a opinião pública? Ora, quem é o titular do poder? Qual o conceito de
Democracia?
Ao responder essas duas indagações, sem embargos aos pensamentos
divergentes, defendemos um olhar reflexivo para a opinião pública. Aqui surge
nova indagação: - O que é a opinião pública? A resposta vem de BAWER apud
BONAVIDES (2004, p. 447): “De inspiração jurídica é a proposição do sociólogo
Toennies ao ver na opinião pública ‘uma forma de vontade social que postula a
emissão de normas de validez geral’.”14
CONSIDERAÇÕES FINAIS
			
Fechar os olhos para coautores do crime de lavagem de dinheiro (excluindo
o dolo eventual) é negar o compromisso assumido pelo Brasil junto à comunidade
internacional (Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas - Convenção de Viena de 20/12/1988, internalizada pelo Decreto nº
154/1991 e Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional
– Convenção de Palermo de 15/11/2000 e internalizada pelo Decreto nº 5.015/2004).
14 Sentença proferida nos autos nº 2005.81.00.014586-0, 11ª Vara Federal da Subseção de Fortaleza,
Seção Judiciária do Ceará, Juiz Federal Titular: Danilo Fontenelle Sampaio, publicada no DJU de
22/10/2008. Disponível em: http://www.jfce.jus.br/consultaProcessual/resimprsentintegra.asp?...
Acessado em: 8/11/2012.
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É fazer vista grossa à pratica deletéria de lavagem de dinheiro, acobertando indivíduos
pela velha desculpa do “eu não sabia”.
Afastar a aplicabilidade da Teoria da Cegueira Deliberada é dar corpo
a uma série de impunidades, que nenhum bem trará à sociedade, ao inverso,
fomentará e dará coragem aos “mais espertos” para a prática do branqueamento
de valores até o profissionalismo.
Necessário se faz que o Brasil efetivamente cumpra o papel assumido
diante da comunidade internacional no combate ao crime de lavagem de
dinheiro, fonte mater das organizações criminosas como demonstra o Relatório
Estratégico Internacional sobre Narcóticos:
A lavagem de dinheiro tem consequências sociais devastadoras e é
uma ameaça para a segurança nacional, porque fornece combustível
para que os traficantes de drogas e armas, terroristas e outros
criminosos operem e ampliem seus empreendimentos criminosos.
Lavando dinheiro, os criminosos manipulam sistemas financeiros,
nos Estados Unidos e no exterior. Se não for controlada, a lavagem
de dinheiro pode solapar a integridade das instituições financeiras
de uma nação (...) O crime financeiro organizado está assumindo
um papel cada vez mais significativo, que ameaça a segurança das
pessoas, dos Estados e das instituições democráticas [...]”

Assim, a não efetividade da lei penal e mais especificamente da Lei
de lavagem de capitais de forma reflexa ameaça o direito à segurança, previsto
expressamente como direito fundamental social com a mesma fundamentalidade
atribuída aos direitos individuais na argumentação de FIGUEIREDO (2011, p 24):
Na condição de direitos fundamentais, os direitos sociais, ou,
mais propriamente, as normas de direitos sociais são dotadas de
aplicabilidade imediata, como assegura o § 1º do artigo 5º da CF/88
– considerado como uma espécie de “mandado de otimização” para
o intérprete-aplicador,a indicar que deva privilegiar a interpretação
que maior eficácia confira ao direito fundamental em causa.

			
Nesse sentido, cabe também ao Estado-Juiz (além do legislador e do
Poder Executivo), em que pese as peculiaridades da Lei Penal, tornar efetiva a
fundamentalidade do direito social à segurança quando provocado a se manifestar
no caso concreto. É exatamente nesse momento em que se vê o garantismo penal
positivo.
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O que se extrai do exposto acima, até mesmo porque a análise do dolo
eventual é esmiuçada das circunstâncias fáticas de cada caso, é o surgimento para
o Juiz (não só para o Legislador e o Executivo) do princípio da proibição da
proteção deficiente, a outra vertente do princípio da proporcionalidade. Como
bem ensina Paulo Queiroz apud BARBOSA (2010, p 13):
tudo em Direito Penal é uma questão de proporcionalidade, desde
sua existência mesma, passando pelos conceitos de erro de tipo, de
legítima defesa, de coação irresistível, incluindo toda a controvérsia
em derredor da responsabilidade penal da pessoa jurídica, até chegar
às causas de extinção de punibilidade.

Por fim, nunca é demais lembrar que vivemos num mundo globalizado
e informatizado, em que as fronteiras se encurtaram, em que a notícia é dada em
tempo real, em que nossas crianças recebem e apreendem informações em maior
quantidade e melhor qualidade que um adulto da metade do século passado, não
se mantendo o entendimento pela não aplicabilidade do dolo eventual nos casos
de lavagem de dinheiro.
Não é aceitável que um “negociante” do mundo contemporâneo deixe
de atuar com mediana diligência, de forma que nem sequer, na análise global
da realização e fechamento de um negócio jurídico, atente sobre a origem dos
valores que embasam a operação, que geralmente é de grande vulto.
Agir assim é agir como o avestruz que ao sinal de um possível perigo a lhe
acometer, enterra a cabeça no chão para não ver o que ocorre. É a caracterização
cabal do “faz de conta que não é comigo”, ou “deixa ver no que vai dar”, ou ainda
“dane-se, como provar que eu sabia?”.
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ASPECTOS POLÊMICOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Rômulo Moreira Conrado1
RESUMO: A ação civil pública representa importante instrumento para a tutela
coletiva de direitos, indispensável, ante as profundas transformações provocadas
pelo novo papel do Estado, notadamente, a partir do advento da Constituição
Federal de 1988 e do Código de Defesa do Consumidor, sendo o instrumento
processual adequado à salvaguarda de direitos difusos, coletivos e individuais
homogêneos.Considerando a inadequação dos conceitos tradicionais do processo
civil sobre o tema, especialmente, no que tange à legitimidade e cabimento de tal
modalidade de ação coletiva, têm surgido inúmeras controvérsias doutrinárias
e jurisprudenciais, que demandam novas soluções para a resolução de querelas
envolvendo temas caros como a proteção ao consumidor e meio-ambiente.
Palavras-chave: Ação Civil Pública. Controvérsias.
ABSTRACT: A civil action is an important instrument for the protection of
collective rights, indispensable, in light of the profound changes brought by the new
role of the state, notably, from the advent of the 1988 Constitution and the Code of
Consumer Protection, as the procedural tool adequate to safeguard rights diffuse,
collective and individual rights. The inadequacy of the traditional concepts of civil
procedure on the subject, especially in regard to the legitimacy and appropriateness
of such a mode of collective action, there have been numerous controversies
doctrine and jurisprudence, which require new solutions for the resolution of
disputes involving issues such expensive consumer protection and the environment.
Keywords: Public Civil Action. Controversies.
INTRODUÇÃO
O processo representa instrumento essencial à tutela de direitos. É através
de uma série de ritos e procedimentos estabelecidos em lei que se possibilita
àquele que se considere prejudicado a busca, perante o Poder Judiciário, de
proteção a um direito que lhe é outorgado pelo ordenamento jurídico, através
1 Procurador da República, graduado em Direito pela UFC, especialista em Direito Tributário
pela UNIFOR, mestrando em Direito pela UFC.
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das mais diversas formas de tutela, adequadas aos variados conflitos e pretensões
que podem surgir.
As profundas transformações sociais experimentadas ao longo do
século XX, bem como no presente século, têm provocado inegáveis reflexos no
processo civil, notadamente, considerando a superveniência do reconhecimento
pelos diversos ordenamentos jurídicos, inclusive pelo ordenamento pátrio,
especialmente com o advento da Constituição Federal de 1988, de uma série de
direitos cujos titulares são indeterminados e não podem ser individualizados.
Trata-se daqueles direitos conceituados pelo constitucionalismo como
direitos fundamentais de 3ª geração, que emergiram especialmente após o advento
da 2ª guerra mundial, caracterizados por acentuada necessidade de superação
da visão tradicional de garantia estatal da liberdade e igualdade, demandando
a proteção de direitos de caráter universal, ultrapassando a perspectiva do
indivíduo. Sobre os mesmos, leciona Paulo Bonavides (2011, p. 569):
Com efeito, um novo pólo de alforria do homem se acrescenta
historicamente aos da liberdade e da igualdade. Dotados de altíssimo
teor de humanismo e universalidade, os direitos da terceira geração
tendem a cristalizar-se no fim do século XX enquanto direitos
que não se destinam especificamente à proteção dos interesses de
um indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado. Têm
primeiro por destinatário o gênero humano mesmo, num momento
expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos de
existencialidade concreta.

Simultaneamente, o fato de ser do tipo dirigente a Constituição Federal
de 1988 fez emergir a necessidade de um Estado muito mais atuante, que estende
seu alcance para segmentos os mais diversos, estando obrigado a assegurar aos
cidadãos, além dos direitos já tradicionalmente previstos pelas Cartas Magnas
anteriores, outros como a moradia, saúde, educação, etc., formando-se, então,
inúmeras relações jurídicas.
Do mesmo modo, a existência de grandes grupos econômicos, atuantes
em segmentos também diversos, a evidenciar crescente publicização do Direito
Privado, tem feito surgir um enorme volume de conflitos entre categorias
como consumidores de serviços de saúde, educação, financeiros, entre outros,
provocando nessas oportunidades incontáveis processos perante o Poder
Judiciário.
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Não mais se apresentava recomendável, à luz de princípios estabelecidos
no próprio texto constitucional, como o da eficiência e da celeridade da
prestação jurisdicional (v. Artigo 5º, LXXVII, da Constituição Federal de 1988),
o ajuizamento de milhares de processos em lides individuais, para a resolução
de conflitos idênticos, que poderiam ser adequada e rapidamente solucionados
através de um único instrumento processual.
Assim, se trouxe a Carta Magna profunda transformação em instituições
do Direito Civil, como a propriedade, para adequá-las ao estágio atual da sociedade,
também não poderia deixar de contemplar, ainda que o fizesse de forma geral,
novos instrumentos para a tutela desses direitos, que oferecessem uma adequada
resposta da função jurisdicional do Estado aos novos conflitos emergentes.
Foram, por tal razão, promovidas profundas transformações na
conformação do devido processo legal, adaptando-o às novas situações coletivas
próprias de uma sociedade de massa, a qual se caracteriza, entre outros fatores,
pela existência de interesses reivindicados e em conflito por diversos grupos
antagônicos.
1 CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Representando o processo, instaurado perante a função jurisdicional do
Estado, um instrumento para a resolução de litígios, contribuindo assim à paz
social, tem-se que permanente estado de litígio será mantido, caso tal função
deixe de ser exercida de forma a oferecer resposta, também, às lides coletivas que
venham a emergir (MANCUSO, 2000, p. 236).
Se os instrumentos processuais postos à disposição dos cidadãos
se apresentam insuficientes, tem-se que o Estado não terá se desincumbido,
adequadamente, de sua função de dizer o Direito no caso concreto, a qual,
conforme a doutrina, busca a garantia de que o direito que se veicula através de
uma determinada pretensão seja observado, o que demonstraria a adequação do
ordenamento no caso concreto, preservando-se a autoridade estatal e a paz social
que a mesma busca assegurar.
Ainda que fosse possível o ajuizamento, por parte de cada um dos
prejudicados, por exemplo, em uma relação de consumo com uma grande
instituição financeira, que tem entre seus clientes milhões de pessoas, tem-se que
o Poder Judiciário, ao se defrontar com um extenso número de processos, não
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teria como oferecer qualquer resposta minimamente eficaz, que possibilitasse
a resolução do litígio de forma célere e eficiente. Sobre o tema, leciona Rui
Portanova (2001, p. 113):
Fruto de fenômenos de massa, o problema social reside não só nas
hipóteses de consumo, fraude publicitária, adulteração de alimentos,
poluição, como também em relação a minorias raciais e outras
minorias (idosos e jovens).
Alerta-se para a insuficiência da mera aprovação de leis processuais
ou materiais sobre o tema, sem a necessária mudança de mentalidade
do jurista. Nesse ponto há de se estar atento aos efeitos de princípios
consagrados, tais como divisão entre direito público e direito
privado, legitimação ativa e extensão da coisa julgada.

Tal é o que ocorreria, caso não se admitissem exceções à regra contida
no artigo 6º do Código de Processo Civil, segundo a qual ninguém poderá ir
a juízo pleitear, em nome próprio, direito alheio, trazendo como consequência
a impossibilidade de substituição processual. Ocorre que, em situações como
a acima referida, determinadas instituições, atuantes na tutela e proteção aos
interesses dos cidadãos, poderão e deverão levar ao Judiciário as pretensões
que envolvam os lesados, diretamente, independentemente de agirem como
substitutas, nos termos da legislação processual de regência, já que, além dos
interesses comuns a diversas pessoas, os danos que os fazem surgir afetam um
número extraordinário de pessoas de forma dispersa.
Assistiu-se na década de 90 do século passado, por exemplo, ao
ajuizamento de milhões de ações idênticas ajuizadas por correntistas de
instituições financeiras, a reclamar perdas sofridas em decorrência de planos
econômicos que teriam deixado de garantir correção a suas aplicações, cujas
soluções foram protraídas por longos anos, cuja solução poderia ser obtida
mediante um único processo coletivo. Pode-se conceituá-lo, segundo DIDIER e
ZANETTI (2012, p. 44), como,
aquele instaurado por ou em face de um legitimado autônomo, em
que se postula um direito coletivo lato sensu ou se afirma a existência
de uma situação jurídica coletiva passiva, com o fim de obter um
provimento jurisdicional que atingirá uma coletividade, em grupo
ou um determinado número de pessoas.
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Paralelamente, a Constituição Federal de 1988 conferiu extraordinárias
prerrogativas ao Ministério Público (v. artigo 127 e seguintes), também reputado
como órgão essencial à justiça, outorgando-lhe não mais apenas a função
promotora da ação penal, mas também o dever de agir para a proteção de direitos
da sociedade em sentido amplo, contemplando os meios para que o fizesse.
A Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 129, III, no rol das chamadas
funções institucionais do Ministério Público, a promoção do inquérito civil e
da ação civil pública, “para a proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”, representando instrumento
adequado à defesa dos direitos e interesses que ultrapassam as meras pretensões
individuais perante o Poder Judiciário.
Reconheceu o constituinte a extraordinária relevância do instrumento
processual consagrado pela Lei nº 7.347/85, voltado à defesa do meio ambiente,
consumidor, e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico,
sofrendo posteriores limitações por força de atos normativos que buscaram
obstaculizar a propositura de ações coletivas, dificultando o acesso à justiça por
esse meio.
Notadamente, a partir do advento do Código de Defesa do Consumidor,
o processo coletivo brasileiro tornou-se uma realidade, possibilitando o
acesso coletivo à justiça, não obstante uma série de pontos controvertidos
sobre a legitimidade para seu ajuizamento tenham se formado na doutrina e
jurisprudência, os quais serão em seguida analisados, após tecermos considerações
gerais acerca da ação civil pública.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 129, III, já mencionado,
contemplou entre as atribuições do Ministério Público a instauração de inquérito
civil e a propositura de ação civil pública, instrumento voltado à tutela coletiva
em sentido amplo, já consagrado no ordenamento jurídico pátrio pela Lei nº
7.347/85, tratando-se de normas eminentemente processuais.
As normas em tela inseriram no ordenamento jurídico um instrumento
voltado à tutela dos danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente,
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico, por infração da ordem econômica e urbanística e, prevendo cláusula
de abertura, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, o que evidencia voltarse à proteção de determinados bens jurídicos.
Em termos estruturais, ou seja, no que tange à forma como protege
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os direitos, se presta à tutela de direitos individuais homogêneos, difusos e
coletivos. De fato, tutela, do ponto de vista coletivo em sentido amplo, uma série
de direitos, o que demonstra tratar-se de norma processual, voltada à delimitação
de institutos formais e estruturais que possibilitarão sejam protegidos direitos
especialmente relevantes à coletividade, segundo reputado pelo legislador.
O instrumento em tela é disciplinado, ainda, de forma minudente
pela Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), verdadeiro código
de processo coletivo, o qual traz uma série de normas que disciplinam desde
a legitimidade para sua propositura, passando por regras procedimentais, pela
definição acerca dos interesses passíveis de tutela e pelos efeitos da coisa julgada.
A ação civil pública encontra paralelo no direito norte-americano com a
chamada class action, instrumento processual através do qual se possibilita que,
por medida de economia processual, dado o grande número de partes litigantes
e os fundamentos comuns de suas pretensões, um grupo de indivíduos ou uma
entidade representativa dos mesmos venha a juízo em defesa de seus direitos.
Há que se destacar, ainda, que a propositura de uma ação coletiva,
também pode ser reconhecida como benéfica ao próprio réu, o qual poderá se
defender e produzir toda a prova que reputar adequada em um único processo,
representando a multiplicidade de lides imenso obstáculo ao exercício de sua
ampla defesa, inclusive em termos de custos para suportar o ônus econômicofinanceiro.
Relativamente ao réu, pode-se imaginar o que ocorreria, por exemplo,
caso em razão de um mesmo fato viesse a ser demandado em diversas unidades
da federação, o que, em país de dimensões continentais como o Brasil, exigiria
altos dispêndios com advogados distintos, custas processuais em lugares diversas,
além dos necessários deslocamentos por todo o território nacional, sem que
houvesse qualquer garantia de uniformidade das decisões proferidas.
As normas que consagram o sistema de processo coletivo brasileiro
encontram bastante semelhança com o modelo consagrado no sistema norteamericano, desde a fixação de pré-requisitos para a class action, bem como de
elementos que deverão ser preenchidos no curso da lide.
A análise do modelo em tela evidencia sua semelhança com a legislação
de regência da ação civil pública, a qual é disciplina no ordenamento jurídico
pátrio especialmente pela Lei nº 7.347/85, a qual sofreu profundas modificações
com a inclusão, pelo Código de Defesa do Consumidor, de cláusula de abertura,
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possibilitando sua utilização para a proteção não apenas dos bens e direitos ali
elencados, mas também de qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Prescreve
a norma em tela:
Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da
ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e
patrimoniais causados: (Redação dada pela Leu nº 12.529, de 2011).
l - ao meio-ambiente;
ll - ao consumidor;
III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico
e paisagístico;
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.
V - por infração da ordem econômica;
VI - à ordem urbanística.

Veja-se que a norma em referência, notadamente por força da inclusão
da mencionada cláusula de abertura, se utilizou de terminologias distintas no
que tange aos bens jurídicos passíveis de tutela. De fato, ao mesmo tempo em
que menciona a proteção a bens e direitos no inciso III, se utiliza da expressão
“a qualquer outro interesse difuso ou coletivo”. Há que se indagar: haveria,
em essência, qualquer distinção entre “bens” e “direitos”, para efeitos de tutela
coletiva?
Tradicionalmente, se utiliza o ordenamento jurídico de uma série de
institutos voltados à proteção de determinados bens, como vida, liberdade,
patrimônio, etc., os quais, uma vez violados, fazem surgir em seu titular a
necessidade, ou interesse, de que suas situações jurídicas sejam restauradas,
através da tutela em diversas modalidades (preventiva, reparatória, etc.).
Pode-se cogitar representar a palavra “interesse” cunho menos
individualista, próprio do processo coletivo, em razão do qual o autor da ação
não demanda o reconhecimento da violação a uma determinada situação jurídica
em particular. A respeito, colhe-se de DIDIER e ZANETTI (op. cit., p. 92):
Os direitos subjetivos, no Brasil, se subdividem, portanto, em
direitos subjetivos privados e direitos públicos subjetivos. O mesmo
não ocorre com o sistema italiano que prevê uma separação de
órgãos jurisdicionais (dualidade de jurisdição. Assim, a doutrina
italiana construiu dois conceitos distintos, um referente aos
direitos subjetivos e outro, aos chamados interesses legítimos. Os
primeiros são julgados pela justiça civil (relações entre particulares);
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já os interesses legítimos são julgados perante órgãos da justiça
administrativa (relações entre particulares e administração pública
ou de interesse social relevante) […]
Percebe-se que se trata, assim, de uma distinção histórica e peculiar
ao sistema italiano, que não tem qualquer aplicação ao direito
brasileiro, em que os conceitos de interesse legítimo e direito
subjetivo se reduzem à categoria por nós conhecida como direitos
subjetivos (que aqui podem ser públicos ou privados, individuais
ou coletivos).

A imprecisão terminológica do legislador não poderá se prestar,
assim, para justificar eventuais restrições ao cabimento de ações coletivas sob o
fundamento de ausência de interesse processual do autor, e muito menos para
negar aos cidadãos a possibilidade de recurso às mesmas, inclusive para efeito de
proteção a direitos individuais homogêneos.
Nesse sentido, leciona Kazuo Watanabe que reconhecidos determinados
interesses como objeto de especial proteção pelo ordenamento jurídico, os
mesmos assumiriam o mesmo status dos “direitos”, pelo que, na prática, não se
justifica o estabelecimento de qualquer distinção entre os mesmos (2004, p. 623).
Logo, onde o legislador se utilizou da expressão “interesses”, pode o intérprete
lê-la como “direitos”, sem qualquer atecnia.
É importante destacar que a ausência de uma adequada sistematização
do processo coletivo no ordenamento jurídico brasileiro produz certa confusão
terminológica, a qual, não sendo suficientemente esclarecida, poderia obstaculizar
a aplicação dos institutos que lhe são próprios em benefício dos titulares de
direitos violados.
Assim é que a Lei da Ação Civil Pública, em seu artigo 1º, VI inserido
pelo Código de Defesa do Consumidor, contemplou cláusula de abertura para os
chamados direitos difusos ou coletivos, sem fazer menção expressa ou tácita aos
direitos individuais homogêneos, o que poderia ensejar questionamento sobre a
tutela dos mesmos através do referido instrumento processual.
Poder-se-ia, assim, indagar se os titulares de direitos individuais
homogêneos, que não se amoldassem aos bens jurídicos, explicitamente,
protegidos pela Lei nº 7.347/85 poderiam se utilizar da norma em tela. Ocorre
que o próprio Código de Defesa do Consumidor fez inserir na Lei da Ação
Civil Pública o artigo 21, nos termos do qual “aplicam-se à defesa dos direitos e
interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do
Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor”.
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O artigo 91 da Lei nº 8.078/90, ademais, possibilita o ajuizamento pelas
entidades e órgãos legitimados de ação que denomina como ação civil coletiva
de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, o que, não obstante a
imprecisão terminológica em que incorreu o legislador, possibilita o ajuizamento
da ação regulamentada pela Lei nº 7.347/85 para esse fim, já que não existe no
ordenamento jurídico figura como o nomen juris acima referido.
A questão se apresenta como alvo de controvérsia já que o artigo 89
do Código de Defesa do Consumidor (“As normas deste Título aplicam-se, no
que for cabível, a outros direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos, tratados coletivamente”), sob o fundamento de que as demais
relações jurídicas deveriam ter regulação jurídica própria e adequada.
Ocorre que tal veto se apresentou como inócuo, já que a mesma norma
fez inserir na Lei de Ação Civil Pública o artigo 21, segundo o qual “aplicamse à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for
cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do
Consumidor”, outorgando-lhe o status de autêntico código de processo coletivo,
voltado à tutela de relações jurídicas não, necessariamente, de consumo.
Somados, pois os institutos processuais previstos na Lei de Ação Civil
Pública e no Código de Defesa do Consumidor, tem-se que, ao menos do ponto
de vista formal, dispõem, os prejudicados, de instrumento que possibilita a tutela
de direitos pertencentes não aos mesmos isoladamente, mas a toda a coletividade.
Representando a ação civil pública uma garantia (e não um direito em si
mesmo considerado), presta-se a mesma à tutela de direitos coletivos, em sentido
amplo, ou seja, aqueles que ultrapassam a mera perspectiva individualista,
contemplando o ordenamento jurídico os direitos difusos, coletivos, em sentido
estrito e individuais homogêneos, se utilizando, a Lei nº 8.078/90, da expressão
“defesa coletiva”, segundo o objeto do litígio em andamento.
Os direitos difusos, espécie do gênero “direitos coletivos”, podem ser
conceituados, nos termos do artigo 81, parágrafo único, da norma em tela, como
aqueles que são transindividuais, de natureza indivisível, de que são titulares
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.
O direito transindividual é aquele que pertence a toda a coletividade,
podendo, também, ser chamado, por tal razão, de plurindividual, contemplando
um número indeterminado de titulares, o que ocorre, por exemplo, em se tratando
do direito ao meio ambiente, ecologicamente, equilibrado, violado no caso de
grave poluição do ar, em que todos os cidadãos serão vítimas, ou daqueles que
foram submetidos a determinada propaganda enganosa.
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A par da plurindividualidade, pode-se falar, ainda, em indivisibilidade
do objeto, posto que, em decorrência de uma mesma situação fática, a lesão
ou ameaça de lesão a um direito cujos titulares sejam plúrimos, não pode ser
dividida ou mensurada no que tange a cada um dos titulares, não sendo possível
ocorrer, no caso, lesão maior ou menor a um indivíduo em particular.
A existência de um direito difuso é assinalada pela existência de uma
situação de fato comum a envolver as partes. Nesse sentido, embora não sejam
ligadas entre si, por qualquer relação jurídica, a titularidade comum do direito
emergirá da identidade do vínculo fático que se estabelece entre as mesmas e o
autor da conduta ilícita.
Serão caracterizados igualmente pela indeterminabilidade dos seus
titulares. De fato, tomando-se o exemplo da poluição ambiental, não será
necessário à propositura de ação coletiva, que alguém lesado, efetivamente, venha
a comparecer em juízo, sendo viável sua propositura, ainda que nenhuma pessoa
se apresente como vítima de uma violação a direito.
Os direitos coletivos, em sentido estrito, podem ser conceituados, nos
termos do artigo 81, parágrafo único, II, do Código de Defesa do Consumidor,
como os transindividuais (ou plurindividuais), de natureza indivisível, de que
seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte
contrária por uma relação jurídica base.
Vê-se que, assim como ocorre em relação aos direitos difusos, embora
não se possa mensurar o quantum da lesão ao bem jurídico sofrida por cada um
dos titulares do direito violado, o que evidencia a indivisibilidade, forma-se um
vínculo jurídico, e não estritamente fático, entre as partes cujos direitos foram
violados por ato de terceiro, ao qual podem ou não se encontrar vinculadas.
Tais partes, ainda que numericamente representem um montante
significativo de sujeitos de direito, podem, ao contrário do que ocorre em se
tratando dos direitos difusos, ser determinadas, daí se falar em sujeitos ativos
indeterminados, mas determináveis. É o que se verifica, por exemplo, em
se tratando de moradores de um determinado condomínio que pretendem
obstaculizar poluição sonora emitida por estabelecimento comercial vizinho, ou,
em se tratando de usuários de serviço hospitalar, descontentes com a qualidade
do atendimento prestado.
Por fim, os direitos individuais homogêneos são conceituados, segundo a
Lei nº 8.078/90, como os decorrentes de origem comum, nos termos do artigo 81,
parágrafo único, III, da norma em tela. Embora se verifique a plurindividualidade,
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alcançados diversos sujeitos, haverá total possibilidade de, ao contrário do que
ocorre em relação aos direitos difusos e coletivos, determinar o prejuízo sofrido
pelos atingidos, caracterizando a divisibilidade do objeto.
Também será possível, ao contrário do que ocorre em se tratando
de direitos difusos, e de forma semelhante aos direitos coletivos, determinar
os titulares dos direitos afetados, embora venham a consistir em número
extraordinário de pessoas, como, por exemplo, os adquirentes de um determinado
produto imprestável, que postulam sua substituição ou a devolução dos valores
pagos.
Destaca-se que, no caso, embora se exija a plurindividualidade, não se
exige que os danos sofridos pelos diversos titulares dos direitos violados sejam,
rigorosamente, iguais. Assim, o prejuízo não terá que ser idêntico, podendo ser
objeto de apuração na fase de liquidação da sentença, exatamente por ser possível
mensurá-lo, individualmente, traço da divisibilidade.
Não obstante, os diversos titulares do direito violado se encontram
vinculados não pessoalmente, mas sim em decorrência de uma situação
fática comum que os une à parte adversa. Tomando-se o exemplo da poluição
ambiental causada por uma indústria, pode-se pensar no direito difuso da
população, em geral, ao meio ambiente hígido; no direito coletivo de moradores
de um condomínio no qual são lançados resíduos sólidos pela mesma, e no
direito individual homogêneo de que são titulares pequenos proprietários rurais
situados em seu entorno, que têm suas lavouras destruídas, causando prejuízo às
suas atividades econômicas.
2 LEGITIMIDADE
Impende salientar que, não obstante a tutela a tais direitos se dê em sede
de um processo coletivo, o direito em discussão será eminentemente individual,
razão pela qual os titulares poderiam pleitear em juízo isoladamente ainda que
vários veiculassem suas pretensões numa mesma ação, caracterizando-se a figura
do litisconsórcio ativo.
Em se tratando da tutela coletiva, contudo, o que ocorrerá é que, ao
contrário do litisconsórcio, em que diversos serão os autores, apenas uma
entidade ou órgão, legitimados nos termos do artigo 82 do Código de Defesa
do Consumidor, será a autora da ação, estando as diversas relações individuais
enfeixadas na lide. Prescreve a norma em tela:
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Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação
cautelar:
I - o Ministério Público; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).
II - a Defensoria Pública; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).
III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; (Incluído
pela Lei nº 11.448, de 2007).
IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de
economia mista; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).
V - a associação que, concomitantemente: (Incluído pela Lei nº
11.448, de 2007).
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei
civil; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).
b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio
ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência
ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

A legitimidade das entidades federativas (União, Estados, Distrito
Federal e Municípios), bem como das autarquias, empresas públicas, fundações
ou sociedades de economia mista se apresenta ampla, não estabelecendo o
ordenamento, no que tange às mesmas, restrições à propositura de ação civil
pública no que tange à pertinência temática, pelo que não será lícito ao intérprete
restringir a legitimidade à propositura de instrumento indispensável à tutela de
direitos coletivos, sem que o legislador assim tenha determinado.
Ainda sobre o tema, destaca-se que, embora dispensável o requisito
da pertinência temática, há que se impor limitação territorial ao ajuizamento
por parte dos entes federativos, ressalvando-se a União. Logo, Estados, Distrito
Federal e Municípios somente poderão ajuizar ação civil pública para a tutela de
interesses lesados em suas circunscrições territoriais, conforme leciona Carvalho
Filho (2009, p. 147).
Têm sido frequentes, contudo, controvérsias no que tange à legitimidade
do Ministério Público, das entidades associativas e das Defensorias Públicas,
sendo estabelecidos limites segundo a natureza do direito em disputa, no caso
dos dois primeiros, ou para eliminar a legitimidade da última, posto que a
mesma seria inconstitucional, estando o tema pendente de apreciação perante o
Supremo Tribunal Federal.
Por fim, não se pode deixar de reconhecer que a Administração Pública
brasileira não se encontra minimamente interessada em reconhecer a ação civil
pública como relevante instrumento processual para a garantia de interesses
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coletivos de alta relevância. Pelo contrário, têm sido promovidas alterações
legislativas com o único propósito de limitar a atuação dos legitimados, os
objetos que protege ou a eficácia das decisões proferidas, olvidando tratar-se,
necessariamente, de processo que envolve interesses públicos, nos termos da
Medida Provisória n. 2.180-35 e na Lei n. 9.494/97.
Assim, embora tenha o referido instrumento sido fortalecido com a
Constituição Federal de 1988, e alcançado eficácia ainda mais significativa com
o advento do Código de Defesa do Consumidor, foram promovidos retrocessos
por força de atos do Poder Executivo, o qual, para evitar o reconhecimento
judicial de direitos a um número indeterminado de condutas ilegais pelo mesmo
praticadas, obstaculizou o acesso coletivo à justiça, objetiva e subjetivamente.
Como acima exposto, nos termos do artigo 5º, V, da Lei de Ação Civil
Pública, exige-se das associações, que podem ser conceituadas como as pessoas
jurídicas de direito privado voltadas à atuação em proveito coletivo sem fins
econômicos, constituída nos termos da lei civil, tempo mínimo de constituição e
pertinência temática da atuação de acordo com seus fins estatutários.
O requisito temporal poderá ser dispensado pelo juiz, nos moldes do
artigo 82, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, por força da norma de
extensão já acima mencionada, quando, a critério do julgador, “haja manifesto
interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela
relevância do bem jurídico a ser protegido”.
Assinala-se que embora a norma faça menção à ação prevista no artigo
91 do Código de Defesa do Consumidor (ações coletivas para a defesa de direitos
individuais homogêneos), tem-se que nada impedirá ao julgador efetuar a
dispensa do requisito, em tela, também, em se tratando de direitos difusos ou
coletivos, devendo, no mesmo caso, atentar para a possibilidade de prevalência
do direito reputado relevante sobre o aspecto temporal.
No que tange à pertinência temática, vê-se que a associação deverá
apresentar, entre suas finalidades institucionais, a defesa do interesse objeto
de disputa no litígio coletivo. A título de exemplo, em se tratando de dano
ambiental, deverá ter entre seus fins a proteção ao meio ambiente ou ao bemestar da coletividade em geral.
Ao contrário do que se verifica em relação aos demais legitimados, vê-se
que, relativamente às associações, previu o ordenamento jurídico, como exigência
associada ao tempo mínimo de constituição, autêntico requisito de pertinência
temática, de modo a evitar que qualquer entidade associativa, independentemente
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de seus fins, pudesse ajuizar ações civis públicas para o fim de defesa da ordem
jurídica, se substituindo aos demais órgãos públicos legitimados.
Deve existir, pois, um liame entre os fins da associação e a natureza do
direito pleiteado, não sendo cabível o reconhecimento de legitimidade genérica,
ainda que seus estatutos assim o possibilitem, sob pena de afastar o requisito da
pertinência temática por vias transversas.
A legitimidade das entidades associativas decorre das disposições de
seus estatutos, razão pela qual os mesmos devem ser específicos, e não da própria
lei. No primeiro caso, o objeto da lide deve se relacionar ao próprio fim primeiro
de constituição da entidade, ao contrário dos órgãos públicos legitimados, cuja
legitimação decorre diretamente do próprio ordenamento jurídico.
Sobre o tema, extrai-se da jurisprudência que:
não há razão para que associações criadas para a defesa, de forma
específica dos interesses dos gays, lésbicas, travestis, transexuais e
bissexuais, mova ação visando a impedir gastos das pessoas jurídicas rés
com a visita de um Chefe de Estado e Religioso, a pretexto de defender
o interesse geral na preservação do patrimônio público” (TRF3. Ap.
Cível 1354001, Rel. Des. Fed. Lazarano Neto, j. 22.01.2009, DJF3 de
09.02.2009, p. 693).

Ao contrário do que se verifica em relação às entidades associativas e
mesmo em relação aos demais legitimados, a legitimidade do Ministério Público
à propositura de ação civil pública encontra fundamento no texto constitucional,
notadamente, nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal de 1988, “para a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos”, tratando-se de mais uma forma de legitimação extraordinária,
vez que ajuizada a ação não pelo titular do direito lesado, mas sim por órgão ao
qual se confere legitimidade por lei.
Por força das normas acima referidas, tem-se por inequívoca a
legitimidade do Ministério Público ao ajuizamento de ação civil pública voltada
à proteção de direitos difusos e coletivos, o que é próprio de suas atribuições
institucionais, especialmente, em se tratando da proteção aos bens jurídicos
expressamente previstos no texto constitucional. Releva aduzir, haver a CF/88
possibilitado a extensão das atribuições do Ministério Público por lei ordinária,
desde que compatíveis com sua finalidade, vedando apenas a representação
judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.
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Relativamente aos direitos individuais homogêneos, contudo, a
propositura de ação civil pública pelo parquet deverá atentar à sua necessária
indisponibilidade, em consonância com o artigo 127, parte final, da Carta Magna
de 1988. Assim, a defesa de interesses individuais disponíveis mediante ação civil
pública deverá ser promovida em juízo pelos demais legitimados.
Logo, embora não se possa negar ao Ministério Público, de forma
simplista, a legitimidade para a defesa de direitos individuais homogêneos, ao
fazê-lo, deverá o parquet atentar à necessária indisponibilidade do direito em
jogo. Caberá ao jurista, desse modo, atentar à natureza do direito que se constitui
no objeto da lide.
Ao assinalar a legitimidade do Ministério Público para a propositura
de ação civil pública para a tutela de direitos difusos, coletivos e individuais
homogêneos, no último caso, decidiu o Supremo Tribunal Federal ser a mesma
admissível quando seus titulares estiverem na condição de consumidores, ou
configurada a relação de consumo, Reconheceu o Supremo Tribunal Federal
ainda que,
certos direitos individuais homogêneos podem ser classificados
como interesses ou direitos coletivos, ou identificar-se como
interesses sociais e individuais indisponíveis, reconhecendo a
legitimidade do Ministério Público em tais hipóteses, mesmo que
não se tratem de direitos do consumidor (STF. REx 195.056-1, Rel.
Min. Carlos Velloso, j. 09.12.1999, DJU de 30.05.2003, p. 30).

Ante tais fundamentos, vê-se que embora se reconheça a possibilidade de
atuação do Ministério Público em se tratando de direitos do consumidor, não tem,
a jurisprudência, limitado suas atividades a essa matéria, mas sim possibilitado
venha o parquet a agir fora dessa seara sempre que presente relevante interesse
social, o que se justifica, considerando-se que mesmo os interesses individuais
homogêneos são espécie dos interesses coletivos em sentido amplo. Sobre o tema,
já decidiu o Supremo Tribunal Federal, conforme se extrai do voto proferido pelo
Min. Cézar Peluso, no julgamento do REx 470.135, j. em 22.05.2007, infra:
(...) o Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade ad causam
do Ministério Público, assim para a tutela de interesses e direitos
difusos e coletivos – os transindividuais de natureza indivisível
-, como para a proteção de direitos individuais homogêneos,
sempre que estes, tomados em conjunto, ostentem dimensão de
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grande relevo social, ligada a valores e preceitos que, hospedados
na Constituição da República Federal, sejam pertinentes a toda a
coletividade. Nesses casos, a atuação do Ministério Público afeiçoase a seu perfil institucional, voltados ao resguardo do interesse social
e dos direitos coletivos, considerados em sentido amplo.

Destaca-se, ainda, a possibilidade de ajuizar, o Ministério Público, ação
civil pública em favor de uma única pessoa determinada, desde que o faça para
fins de tutela a um direito individual indisponível. De fato, a legitimidade do
parquet não se verifica apenas quando presente um número significativo de
lesados, mas sim, sempre que presente violação a direito indisponíveis, como
saúde, educação, etc.
Ao proferir voto nos autos do Recurso Extraordinário nº 554.088,
o Relator Min. Eros Grau destacou que a atuação do Ministério Público na
defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis não usurpa a atribuição
da Defensoria Pública ou da Advocacia Privada, tendo em vista a existência
de previsão expressa no art. 127 da Constituição. Sendo assim, inexiste óbice
na participação do Ministério Público em exigir que o Poder Público cumpra
com sua política pública de conferir acesso à saúde a uma pessoa isoladamente
considerada.
A controvérsia jurisprudencial mais significativa que tem se formado
a respeito da legitimidade do Ministério Público ao ajuizamento de ação
civil pública, diz respeito à impossibilidade de ajuizamento de tal garantia
constitucional em se tratando de matéria tributária, se entendendo pela vedação
de fazê-lo, a partir do precedente já acima referido (REx nº 195.056-1).
A intensa discussão jurisprudencial acerca do tema acabou por culminar
na superveniência da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, que
acrescentou parágrafo único ao artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública, segundo
o qual:
não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que
envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza
institucional cujos beneficiários podem ser individualmente
determinados.

Tal interpretação, contudo, que tem sido seguida pelos demais
órgãos jurisdicionais, se apresenta equivocada, notadamente, por olvidar do
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relevantíssimo papel da tutela coletiva em favor dos cidadãos, inclusive quando
o responsável pela violação de seus direitos vem a ser o próprio Estado, sujeito
ativo da relação jurídico-tributária, a qual ostenta inegável caráter de relação de
poder.
Impende salientar que, embora a questão envolva também aspectos
controvertidos acerca da possibilidade ou impossibilidade de controle de
constitucionalidade em sede de ação civil pública, o que será objeto de análise
oportunamente, a negativa da legitimidade ao parquet se apresenta em total
dissonância aos propósitos do Constituinte e da normatização de processo
coletivo (Lei de Ação Civil Pública e Código de Defesa do Consumidor).
O reconhecimento de sua ilegitimidade implica na necessidade de
ajuizamento, por cada um dos contribuintes prejudicados, de ações individuais,
o que, a par do comprometimento à efetividade da tutela jurisdicional e do
risco de decisões conflitantes, com prejuízo à isonomia, se apresenta muito
mais oneroso ao Poder Judiciário, ante a necessidade de lidar com um número
significativo de processos, quando um único feito poderia oferecer soluções à
questão controversa.
Ainda que se pudesse reconhecer em ação civil pública proposta pelo
Ministério Público versando sobre, por exemplo, indevida exação cobrada por
município, a presença de dois direitos em litígio, sendo um coletivo em sentido
estrito, em que se buscasse a declaração de inconstitucionalidade da exigência, e
outro individual homogêneo (pleito de restituição do indébito), estaria presente
o relevante interesse coletivo a justificar sua atuação, inclusive porque a execução
da sentença poderá ser coletiva ou individual, nos moldes do artigo 98 do Código
de Defesa do Consumidor.
Por se tratar de demandas que envolvem duplicidade de objetos (o
primeiro, tendente a afastar a exação, declarando o vício no surgimento da relação
jurídico-tributária, e o segundo, tendente à repetição do indébito, apresentando
nítidos efeitos condenatórios), será perfeitamente possível que, no que tange à
primeira pretensão, se reconheça a indisponibilidade dos direitos tutelados,
especialmente, por não se tratar de relação estabelecida entre particulares.
Relativamente ao tema, pois, pode-se afirmar ter o Ministério Público
legitimidade para atuar em se tratando da tutela de direitos individuais
homogêneos, independentemente da matéria em discussão, caso se faça presente
circunstância fática que evidencie o relevante interesse social na promoção de
ação civil pública, no exercício de suas atribuições institucionais.
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A Lei nº 11.448, de 16 de janeiro de 2007, conferiu legitimidade à
Defensoria Pública para fins de propositura de ação civil pública. A Constituição
Federal reconheceu ser o referido órgão instituição essencial à Justiça, em
razão da prestação de assistência jurídica, integral e gratuita, aos necessitados,
contribuindo, assim, à efetivação do princípio do acesso à justiça, nos moldes do
artigo 5º, LXXIV, da Carta Magna.
Trata-se, desse modo, de conferir aos hipossuficientes a possibilidade
de promoção de ação coletiva de que venham a se beneficiar, seja porque,
individualmente, não teriam legitimidade para fazê-lo, em se tratando de direitos
difusos ou coletivos, seja porque não dispõem de recursos que o permitam, em
se tratando de direitos individuais homogêneos, os quais poderiam ser objeto de
ações individuais pelos mesmos movidas.
Assim como ocorre em relação ao Ministério Público, no que tange à
defesa de direitos individuais disponíveis, que se situa, salvo razões de interesse
social, fora de suas atribuições funcionais, também a defesa de pessoas que
disponham de recursos financeiros, não podendo ser consideradas com
insuficiência de recursos, encontra-se em dissonância com as atribuições da
Defensoria Pública, o que tem feito emergir controvérsias entre os dois citados
órgãos. Colhe-se da doutrina de CARVALHO FILHO (op. cit., p. 157),
Desse modo, a legitimidade da Defensoria Pública deve
compatibilizar-se com os preceitos constitucionais que regem a
instituição, sob pena de desvirtuamento dos objetivos para os
quais foi instituída, conforme averbou autorizada doutrina. Em
outras palavras, tem-se que a legitimidade em foco somente será
congruente com a Constituição se a atuação da Defensoria se
restringir às pessoas carentes de recursos financeiros.

Embora a doutrina venha reconhecendo legitimidade na propositura
de ação civil pública pela Defensoria Pública, desde que em circunstâncias
compatíveis com suas atribuições institucionais, a questão se encontra sob
discussão perante o Supremo Tribunal Federal ante o ajuizamento de Ação
Direta de Inconstitucionalidade proposta pela CONAMP – Associação Nacional
dos Membros do Ministério Público (ADIN nº 3.943).
Na referida ação, sustenta a autora, na exordial, que a nova atribuição
conferida à Defensoria Pública estaria a afetar, diretamente, a atribuição do
Ministério Público para fazê-lo, posto que o mesmo seria, entre outros, o
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legitimado para sua propositura, impedindo o pleno exercício das atribuições
institucionais e funcionais do parquet.
O pleito de declaração de inconstitucionalidade se sustenta, basicamente,
sobre dois fundamentos principais, apontando violações aos artigos 5º, LXXIV, e
134, caput, da Constituição Federal de 1988: o primeiro, sob a alegação de que as
pessoas atendidas pela Defensoria Pública, para que viessem a ser consideradas
hipossuficientes, deveriam ser previamente identificadas, medida incompatível
com o processo coletivo, bem como a impossibilidade de realizar a defesa de
direitos difusos, cujos titulares são indeterminados.
Deve ser destacado inicialmente não haver a Constituição Federal de
1988 conferido exclusividade ao Ministério Público para a propositura de ação
civil pública, o que se extrai da leitura do artigo 129, § 1º, da norma em tela,
segundo o qual “a legitimação do Ministério Público para as ações previstas neste
artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto
nesta Constituição e nas leis”. Assim, não obstante o ordenamento jurídico tenha
conferido instrumentos mais amplos ao parquet, como o inquérito civil público,
não lhe outorgou exclusividade.
Como exposto no início do presente trabalho, a tutela coletiva deve ser
a mais ampla possível, por contribuir de forma célere à obtenção de resultados
eficazes e eficientes ao processo, possibilitando que, a um custo muito menor
que o de milhares de ações individuais, sejam resolvidas lides que interferem
em um número indeterminado de pessoas, fazendo surgir uma decisão judicial
mais rápida e certamente mais isonômica. O processo coletivo representa, assim,
verdadeira exigência do processo democrático.
Seria extremamente anti-isonômico, e representaria grave ofensa
ao princípio democrático, se apenas às pessoas que dispõem de condições
econômicas fosse aberta a via do processo coletivo. Ainda que o Ministério
Público, ao promover a ação coletiva, não leve em conta, para qualquer efeito, a
condição econômica das vítimas do ilícito, nada impede que outras instituições,
para a tutela dos direitos que lhe foram conferidas pela Constituição Federal, se
utilizem da via do processo coletivo. A respeito, colhe-se da doutrina (BORGES,
2012, p. 64)
À evidência, as premissas democrático-constitucionais albergadas no
art. 134 e sua remissão ao inciso LXXVIII do art. 5º, da Constituição
Federal de 1988, asseguram o acesso à Justiça qualificado em
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favor dos necessitados por via de representação de pertinência à
atuação institucional da Defensoria Pública, uma vez violado um
direito difuso, coletivo ou individual homogêneo; logo, a atuação
da Instituição não pode ser limitada ante interpretações e visões
de uma ordem jurídica individualistas, quando preponderante o
interesse coletivo dos necessitados, objeto da assistência prestada
pela instituição.

Logo, não tendo a lei outorgado legitimidade ao parquet em detrimento
de todos os demais órgãos e entidades, para a promoção de ação civil pública,
não estará a Defensoria Pública impedida de fazê-lo, sem que com tal medida
comprometa as atribuições institucionais do Ministério Público, razão
pela qual, relativamente a esse ponto, não merece acolhida a ação direta de
inconstitucionalidade.
Antes da análise do segundo ponto, atinente à suposta ausência de
identificação dos beneficiários da ação civil proposta pela Defensoria Pública,
a evidenciar sua suposta ilegitimidade ativa, não se pode ignorar que a própria
natureza da lide posta em juízo já evidenciará, a priori, a hipossuficiência
econômica das pessoas beneficiadas ou beneficiárias com a decisão judicial.
Não será minimamente razoável, de fato, venha a Defensoria Pública
a promover ação civil pública, por exemplo, tendo em vista violação verificada
a direitos individuais homogêneos de compradores de produtos de luxo, como
carros importados de altíssimo valor, cujos adquirentes, apenas com sua conduta,
já revelam riqueza incompatível com a hipossuficiência econômica. Nesse caso,
os consumidores deverão ser representados em juízo pelos demais legitimados,
carecendo a Defensoria Pública de legitimidade para fazê-lo, por escapar ao
exercício de suas atribuições institucionais, voltadas à defesa e representação
judicial dos hipossuficientes.
Pode ocorrer, contudo, que numa relação de consumo que não revele de
forma clara a capacidade econômica dos adquirentes de um determinado produto
essencial, como, um alimento vendido em péssimas condições de conservação,
causando risco à saúde dos compradores, figurem entre os compradores pessoas
dos mais variados segmentos sociais, sendo de se indagar: como identificar os
assistidos pela Defensoria Pública? Essa identificação será imprescindível, e
essencial ao reconhecimento de sua legitimidade?
No que tange aos direitos difusos e coletivos, a questão se apresenta
totalmente irrelevante. De fato, como já assinalado, sendo os mesmos
278

REVISTA DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO CEARÁ

caracterizados além da plurindividualidade pela indivisibilidade, sem que se
possa mensurar de forma individualizada prejuízos sofridos, ação proposta
beneficiará a todos os titulares do direito indistintamente mesmo que não sejam
pobres.
A identificação dos titulares do direito que farão jus às indenizações
devidas será promovida na fase de liquidação de sentença e execução processual,
quando os prejudicados, com fundamento no artigo 97 e seguintes do Código de
Defesa do Consumidor, pleitearão, em juízo, o pagamento dos valores reputados
cabíveis, segundo o dano experimentado. Logo, os beneficiados que não sejam
hipossuficientes deverão promover execuções individualmente assistidos por
advogado constituído.
Relativamente aos direitos individuais homogêneos, também será na
fase de liquidação da sentença e subsequente execução que se poderá exercer
controle sobre a capacidade econômica do titular do direito beneficiado, não
sendo admissível, ainda, promover suposta restrição dos efeitos da decisão
judicial e da coisa julgada, segundo a condição econômica do beneficiado.
Em se tratando de direitos dessa natureza, também ampla será a
legitimação da Defensoria Pública, podendo a mesma ser aferida a partir da
própria lide posta em juízo. Assim, da mesma forma que para a tutela desses
direitos, verifica o Ministério Público a presença de um relevante interesse social,
para a tutela dos hipossuficientes deverá a Defensoria Pública verificar a proteção
efetiva aos necessitados em decorrência de sua atuação.
Um tema que tem provocado intensas polêmicas doutrinárias e
jurisprudenciais é o da propositura de ação civil pública relacionada à definição e
implementação de políticas públicas através da via judicial, notadamente através
de ações propostas pelo Ministério Público, pendendo a acusação de que as
mesmas ensejariam ofensa ao princípio da separação de poderes.
De fato, ante a extensão da Constituição Federal de 1988, a qual se revela
dirigente e analítica, traçando uma série de direitos aos cidadãos e obrigações por
parte dos entes estatais, ocorreu, após 1988, a positivação de diversos direitos, os
quais apresentam dotados de eficácia imediata, não se podendo falar em normas
meramente programáticas para esse fim.
Embora seja clássica a definição acerca da eficácia das normas
constitucionais, tal como proposta por José Afonso da Silva, em normas
constitucionais de eficácia plena, de eficácia contida ou contível, e de eficácia
limitada, separadas, por sua vez, em normas de preceito institutivo e programáticas,
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a consagração de um direito no texto da Carta Magna se apresenta dotada de um
mínimo de eficácia.
O reconhecimento de um direito no texto constitucional não implica em
mera recomendação ao legislador e aos demais poderes, mas antes se apresenta
como medida dotada de vinculação em determinados casos. Não se poderia,
assim, reconhecer a presença de força normativa aos atos de hierarquia inferior
e ao mesmo tempo deixar de conferir a mesma força às normas da Lex Magna
apenas em razão de sua redação mais aberta.
Partindo-se do pressuposto de que o Constituinte não se utilizou de
palavras vãs, há que se assumir que os diversos direitos consagrados na norma
em tela, se apresentam dotados de pretensão de eficácia, sendo almejada sua
realização exatamente em razão de seu grau de fundamentalidade, como os
direitos à moradia, saúde, educação, etc.
Trata-se daquilo que Konrad Hesse chama de pretensão de eficácia, pelo
que os objetivos traçados pelo Constituinte almejam concretude, devendo ser
implementados progressivamente. Não escreveu, o mesmo, uma mera carta de
intenções, mas sim, uma norma jurídica dotada de eficácia que pode ser invocada
para a tutela jurídica de direitos fundamentais.
Ocorre que a efetivação das normas constitucionais, como de todas as
demais normas do ordenamento, se dá segundo a realidade fática, econômica,
social, política, etc., pelo que, embora tenha a Carta Magna consagrado uma série
de direitos, busca-se sua efetivação progressivamente observadas as limitações
orçamentárias estatais. O Direito se realiza, assim, segundo a realidade vigente,
embora com a pretensão de transformá-la, transmudando o dever-ser em ser.
O que fazer, contudo, se o Poder Judiciário vier a ser provocado a dirimir
uma lide na qual se busque a implementação de um direito ou política pública?
Como compatibilizar sua decisão com o princípio da separação de poderes?
Atualmente, contudo, já não mais se entende a separação de poderes
na acepção tradicionalmente aceita, mas sim, como mera separação de funções
estatais desenvolvida para fins de limitação do poder, através do estabelecimento
da impossibilidade de se concentrar o mesmo nas mãos de uma única pessoa.
Trata-se, assim, de verdadeira separação de funções, e não propriamente de
poder, o qual, nos termos da Constituição Federal, pertence ao povo, sendo
exercido por meio de representantes eleitos.
Em razão do fato de ser dirigente a Constituição Federal de 1988,
regulamentando ainda que de forma genérica ou incompleta, determinados
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direitos e obrigações constitucionais, o campo de atuação que impõe ao Estado
se apresenta bastante amplo, sendo exigida ainda a efetiva implementação das
normas que consagra, sob pena de, como já exposto, se negar eficácia e força
normativa ao texto da Lex Magna.
A existência de atos administrativos vinculados, de um lado, e por outro,
atos discricionários, impõe ao julgador e ao intérprete postura de excepcional
equilíbrio, já que, embora não possam se substituir a outro poder, não pode
deixar o magistrado de determinar, caso provocado, a invalidação do ato viciado.
Se o controle do ato vinculado pela Administração é total, o mesmo não se pode
dizer dos atos discricionários, nos quais não pode ocorrer a mera
conduta comissiva ou omissiva da Administração Pública, em
sentido largo, voltada à consecução de programa ou meta previstos
em norma constitucional ou legal, sujeitando-se ao controle
jurisdicional amplo e exauriente, especialmente no tocante à
eficiência dos meios empregados e à avaliação dos resultados
alcançados.

Indaga-se: o administrador público é livre para descumprir as políticas
públicas estabelecidas em normas constitucionais? A resposta há de ser negativa,
sob pena de se consagrar a Les Magna como uma mera carta de intenções. A
ação civil pública é, pois, instrumento adequado à implementação de políticas
substituição da vontade do titular do Executivo pela vontade do magistrado.
Na precisa definição de Rodolfo de Camargo Mancuso (2000, p.
730/731), a política pública poderia ser considerada como a:
conduta comissiva ou omissiva da Administração Pública, em
sentido largo, voltada à consecução de programa ou meta previstos
em norma constitucional ou legal, sujeitando-se ao controle
jurisdicional amplo e exauriente, especialmente no tocante à
eficiência dos meios empregados e à avaliação dos resultados
alcançados.

Indaga-se: o administrador público é livre para descumprir as políticas
públicas estabelecidas em normas constitucionais? A resposta há de ser negativa,
sob pena de se consagrar a Les Magna como uma mera carta de intenções. A
ação civil pública é, pois, instrumento adequado à implementação de políticas
públicas, constitucionalmente estabelecidas, não observadas pela Administração.
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A doutrina tradicional, contudo, vem refutando a utilização da ação
civil pública em situações que imponham a efetivação de políticas públicas
exatamente com fulcro no princípio da separação de poderes. A respeito, colhese do entendimento doutrinário, criticando o que FRONTINI (2000, p. 699)
chama de “patologia” ou “abusos” da ação civil pública, infra:
O certo, todavia, é que cabe ao Poder Executivo formular e executar
as políticas públicas a serem desenvolvidas nos vários e amplos
setores em que o Estado age. E a adoção de políticas públicas é
matéria que se insere na competência interna e exclusiva do Poder
Executivo.
Assim, as deliberações do governo, enquanto age ele dentro do
cumprimento normal e de boa-fé de sua competência constitucional,
adotando decisões de conveniência e oportunidade que lhe são
próprias e exclusivas, ficam resguardadas da ingerência dos demais
Poderes. As decisões do Poder Executivo, assim assumidas, ficam
subtraídas a apreciação ou interferência dos demais Poderes.

Esse entendimento foi inicialmente adotado pela jurisprudência,
apegada à ideia da separação de poderes, muitas vezes de forma acrítica, e sem
análise aos seus fundamentos, olvidando do papel judicial de guarda da eficácia
do texto constitucional. Nesse sentido, colhe-se do seguinte acórdão do Superior
Tribunal de Justiça, infra:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 535 DO
CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AÇÃO CIVIL PUBLICA.
CRIAÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
ARESTO
RECORRIDO. ENFOQUE CONSTITUCIONAL.
1. O Ministério Público Estadual de Minas Gerais ajuizou ação
civil pública, objetivando compelir o Município de Três Pontes/
MG a promover a criação, instalação e manutenção de abrigo a
crianças e adolescentes que necessitarem do serviço, de preferência
em entidade mantida com o Poder Público Municipal, bem como
implementar a política de atendimento, nos termos do artigo 87,
III, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. O juízo singular
julgou procedente o pedido condenando o "Município de Três
Pontas a fornecer, diretamente (em imóvel próprio ou alugado)
ou mediante convênio com outra entidade, local apropriado para
abrigo de crianças e adolescentes em situação de risco" (e-STJ 113).
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento à remessa
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oficial, julgando prejudicado o apelo voluntário da municipalidade.
[…]
Enfoque constitucional do aresto impugnado. O acórdão
impugnado, com base no princípio constitucional da Separação
dos Poderes, consignou ser vedado ao Poder Judiciário interferir
na formulação das Políticas Públicas, 'que constituam matéria sob
reserva de governo'. 7. Recurso especial não conhecido. (RESP
200900957080, CASTRO MEIRA, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE
DATA:20/11/2009 LEXSTJ VOL.:00245 PG:00252.)

Não se pode, contudo, pretender interpretar a garantia constitucional da
ação civil pública, relevante instrumento de participação popular na gestão estatal,
segundo perspectiva eminentemente liberal, se apegando a uma concepção de
separação de poderes há muito superada. De fato, o poder se divide para ser
limitado, sem que se abra a possibilidade de concentração nas mãos de um só
homem, e não para dificultar a implementação de direitos.
É preciso destacar, ainda, que a concepção de separação de poderes de
Montesquieu se deu tomando por base a realidade das monarquias parlamentares
europeias, nas quais se buscava a atribuição de poder ao povo através do
Legislativo, cujos representantes eram pelo mesmo eleitos, em que aos demais
poderes, sem ostentar essa condição, se apresentava vedado invadir sua esfera de
atribuições.
Tendo o Poder Legislativo se mostrado ineficaz em assegurar a correta
destinação dos recursos públicos, possibilitando que, em decorrência de sua má
fiscalização, deixem de ser assegurados os direitos constitucional e legalmente
previstos, e não tendo o Executivo se desincumbido adequadamente de suas
tarefas, abre-se ao Poder Judiciário a possibilidade de, provocado, determinar
a observância da lei em casos concretos, independentemente da via processual
escolhida, seja individualmente, seja através da ação coletiva (ação civil pública).
Ao Poder Judiciário, sendo atribuída a função de guarda da observância
das leis e especialmente da Constituição Federal, em se deparando com a inércia e/
ou ineficiência estatais, deve lhe ser possibilitado determinar aos demais poderes
o cumprimento das normas que deixaram de observar. A realização, em concreto,
do interesse público, através da efetivação das obrigações constitucionalmente
estabelecidas, é dever do Estado, e não de um ou de outro de seus poderes.
Na feliz lição de Mancuso (2000, p. 125), não é que o Poder Judiciário:
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esteja a invadir a seara dos outros; será, antes, um sinal de que os
outros não estão a tutelar esses interesses, obrigando os cidadãos
(através de ação popular, v.g.) ou as associações e o Ministério
Público (através de ação civil pública) a recorrerem diretamente à
via jurisdicional.

Federal:

A respeito, vem decidindo mais recentemente o Supremo Tribunal
EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA
PÚBLICA. LEGITIMIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER
JUDICIÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
OMISSÃO ADMINISTRATIVA.
1. O Ministério Público detém capacidade postulatória não só para
a abertura do inquérito civil, da ação penal pública e da ação civil
pública para a proteção do patrimônio público e social do meio
ambiente, mas também de outros interesses difusos e coletivos
[artigo 129, I e III, da CB/88]. Precedentes. 2. O Supremo fixou
entendimento no sentido de que é função institucional do Poder
Judiciário determinar a implantação de políticas públicas quando os
órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos políticojurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal
comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou
coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados
de cláusulas revestidas de conteúdo programático. Precedentes. Agravo
regimental a que se nega provimento. STF, RE-AgR 367432. Rel. Min.
Eros Grau, j. 20.04.2010, Dje 86, de 13.05.2010.
EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário.
Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente.
Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do
princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.
1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público
e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente
equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito
transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao
Ministério Público a sua proteção. 2. O Poder Judiciário, em situações
excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote
medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos
como essenciais sem que isso configure violação do princípio da
separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido”. RE-AgR
417408, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20.03.2012, Dje 081, de 25.04.2012.
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CONCLUSÃO
Como exposto, a ação civil pública representa relevante instrumento
voltado à tutela de direitos de alta relevância, sendo urgente reconhecer
efetividade à mesma, devendo ser interpretada com base em novos paradigmas
que se associam à concepção de processo civil voltada, não mais à resolução de
lides individuais.
A amplitude do cabimento da ação, em tela, decorre das profundas
transformações provocadas pela superveniência da Constituição Federal de
1988, as quais afetam especialmente temas relacionados ao seu cabimento, para
abranger objetos os mais diversos, bem como, no que tange à legitimidade para o
ajuizamento especialmente por parte do Ministério Público, Defensoria Pública
e sociedade civil organizada.
Quanto ao seu cabimento, urge superar o entendimento jurisprudencial
restritivo ao ajuizamento da ação fundado em ofensa ao princípio da separação
de poderes, já que representa papel do Poder Judiciário a guarda da Carta Magna,
sendo, por isso, seu dever zelar pela observância de normas que protegem o
interesse de consumidores, meio ambiente e outros direitos e interesses difusos e
coletivos, inclusive diante de uma visão atual do princípio, em tela, separados os
poderes não para limitar direitos, mas sim, o arbítrio estatal.
Relativamente à legitimidade para o ajuizamento, deve-se reconhecer
haver o ordenamento jurídico buscado ampliar o rol de entes e órgãos aptos
a fazê-lo, de forma a envolver nas discussões subjacentes a sociedade, através
de seus diversos representantes notadamente o Ministério Público, na defesa
da sociedade como um todo, e a Defensoria Pública, atuando em favor dos
hipossuficientes.
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA E LEGITIMIDADE: REFLEXÕES À LUZ
DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DA ENTIDADE AUTORA
Thiago Oliveira Tozzi1
RESUMO: Trata-se de artigo que tem por escopo lançar breves reflexões acerca
da legitimidade para propositura da ação civil pública, por parte do Ministério
Público e da Defensoria Pública, à luz de suas relevantes funções institucionais.
Tendo como luz de fundo a análise de caso concreto em que ambas instituições
propõem-se a defender direitos metaindividuais de diferentes matizes, pretendese examinar o juízo de ponderação de valores constitucionais revelado a partir
da tensão de direitos coletivos tutelados por substitutos processuais, cuja atuação
pauta-se em premissas institucionais distintas. Nessa perspectiva, veremos o
cotejo de pretensões aparentemente antagônicas veiculadas pelas instituições
acima referidas, ao submeterem a juízo relações jurídico-processuais de feição
molecular, que possuem o mesmo enredo fático, contudo contextualizadas na
perspectiva do adimplemento de suas funções institucionais, passando pela
análise da natureza do direito metaindividual defendido no que concerne à sua
modalidade e ao direito de fundo.
Palavras-chave: Ação civil pública; legitimidade; Ministério Público e Defensoria
Pública; funções institucionais; Juízo de Ponderação de Valores Constitucionais.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por escopo lançar breves reflexões acerca da
legitimidade para propositura da ação civil pública, sobretudo à luz das funções
institucionais do Ministério Público e da Defensoria Pública. Tendo como pano
de fundo a análise de caso concreto em que ambas instituições propõem-se a
defender direitos metaindividuais de diferentes matizes, pretende-se examinar
o juízo de ponderação de valores constitucionais revelado a partir da tensão de
direitos coletivos tutelados por substitutos processuais, cuja atuação pauta-se em
premissas institucionais distintas.
Cinge-se o caso concreto acima mencionado a enredo fático em que
agrupamento de pessoas, em situação de extrema vulnerabilidade, ocupou de
1Defensor Público do Estado do Ceará. Professor da Escola Superior da Magistratura do Estado
do Ceará. Professor da Universidade de Fortaleza.
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forma irregular área tida como de preservação ambiental, no entorno da Lagoa
do Itaperuoba, situada no município de Fortaleza. Passados mais de 15 (quinze)
anos da ocupação, portanto já consolidada significativa realidade social, o
Ministério Público ajuizou ação civil tendo como objeto imediato a desocupação
da área e mediato, ou causa de pedir, a tutela do meio ambiente no que o douto
órgão do parquet logrou êxito no pleito liminar antecipatório.
Ante a iminência do cumprimento da medida de demolição das casas
que consubstanciam a habitação tradicional daquela comunidade carente, quando
já processualmente inoportuno adotar qualquer medida defensiva nos autos
da ação ou contracautela dirigida ao órgão recursal competente, as famílias ali
residentes procuraram a Defensoria Pública que, a fim de promover aos direitos
humanos daquele agrupamento em situação de vulnerabilidade social (e também
jurídica, porquanto a ação tinha no pólo passivo “um grupo indeterminado de
invasores”, logo, não houve citação ou intimação real, mas ficta), ajuizou nova
ação civil pública, distribuída por dependência à ação originária, tendo como
objeto assegurar o direito social de moradia daquelas pessoas, que não ocuparam
o local por outra razão senão a absoluta necessidade.
Também aqui, neste processo, apensado ao primeiro, o mesmo juízo da
Fazenda Pública concedeu medida cautelar instrumental inicial para determinar
que a administração pública se abstivesse de praticar quaisquer atos tendentes à
desocupação da área sem antes assegurar moradias condignas para os substituídos
daquela relação jurídico-processual de feição molecular.
A toda evidência, aquela comunidade carente constituída, para além
de hipossuficientes econômicos, de vários subgrupos caracterizados pela
vulnerabilidade social, como idosos, crianças e deficientes físicos, recebeu com
comoção e alívio a notícia da concessão da liminar. Naquele momento, sentiamse gente, que tinham direitos.
Com efeito, sem contrariar a decisão judicial anterior, sem necessidade de
reformar a primeira deliberação, atuando, portanto, no mesmo grau de jurisdição,
o Estado-juiz, na prática, ajustou um decisum proferido, exclusivamente, na
perspectiva da defesa do meio ambiente a uma realidade fática socialmente
complexa, carente de manifestações estatais sensíveis à grande teia de relevantes
demandas que permeiam a sociedade brasileira.
Nos capítulos a seguir, analisaremos mais detidamente o caso à luz dos
direitos metaindividuais tutelados, da legitimação das entidades autoras e da
ponderação de valores necessária ao equacionamento do conflito.
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1 DOS DIREITOS METAINDIVIDUAIS EM CONFLITO
No caso em tela, em última análise, ao menos in abstracto, estar-se-ia
diante de um conflito de valores constitucionalmente tutelados, isto é, o direito
(difuso) a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, e o direito (nesse caso,
individual homogêneo) social à moradia, permeado de forte conotação de direitos
humanos, ambos dotados de estatura constitucional; logo, não hierarquizáveis,
ao menos à primeira vista.
Com efeito, da confluência de ações ajuizadas por legitimados dotados
de compleição institucional distintas, e de um fino equilíbrio entre dois julgados
que tinham tudo para serem radicalmente antagônicos, eis que exsurgiu uma
solução jurisdicional amparada em ponderação de alta sensibilidade para o
enredo fático complexo que consubstancia o pano de fundo de ambas as ações
civis.
E naturalmente, essa solução não teria lugar fosse apenas uma delas
efetivamente ajuizada, dado que a atuação de cada ente legitimado encontra
inspiração no arcabouço jurídico que traduz as suas funções institucionais e,
nessa perspectiva, provavelmente, deduziria, como de fato ocorreu, pretensão
excludente de direitos pertencentes a uma outra coletividade, eventualmente não
contida na sua esfera de ação.
Dessa maneira, ao pretender tutelar o meio ambiente, exemplo de direito
difuso por excelência, o Ministério Público atua como substituto processual de um
grupo indeterminado de pessoas, dando vazão à função institucional de defesa do
meio ambiente emoldurada em sua lei orgânica, muito embora, possivelmente,
passando ao largo de eventual direito à moradia pertencente àquela comunidade
carente que ocupou a área próxima ao recurso hídrico. Definida nesses termos a
problemática processual, o direito de fundo dessa relação jurídica não autorizaria,
sob o restrito prisma do direito adjetivo, julgamento que tivesse em conta fatos,
circunstâncias e direitos que sequer habitam os autos. Caberia ao magistrado
acolher, em parte ou em todo, ou não o pedido.
Já a Defensoria, a quem incumbe, segundo sua lei orgânica, promover
a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, notadamente
a promoção dos direitos humanos e a defesa dos interesses individuais e
coletivos pertencentes a agrupamentos socialmente vulneráveis, deduz sua
pretensão não contra o meio ambiente, mas a favor de direitos fundamentais
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daquela comunidade carente. Trata-se de agrupamento numericamente inferior,
dado tratar-se de direito metaindividual na modalidade individual homogêneo
pertencente a cerca de trinta famílias. Contudo, o direito de fundo, aqui, seria
menos relevante do que o tutelado naquela primeira ação? A essa altura, poderse-ia imaginar a indagação: qual direito deve prevalecer?
Na verdade, trata-se de uma falsa questão, já que, em sendo ações
diferentes, cabe ao judiciário manifestar-se a favor ou contra a pretensão em
cada um dos processos, de forma autônoma, de modo que seria perfeitamente
factível o Estado-juiz aclamar ambos os direitos, já que possivelmente tanto é
verossímil que a sociedade detém direito a um meio ambiente ecologicamente
equilibrado, como também é verossímil que um grupo de pessoas em situação de
extrema pobreza, depois de ocupar, durante 15 (quinze) anos, área pública por
absoluta necessidade e sem qualquer oposição, teria o direito de não ter suas casas
simplesmente demolidas sem receberem qualquer amparo por parte do Estado.
Nesse ponto, impende registrar que a ação civil pública não
consubstancia, a rigor, uma ação voltada necessariamente para a defesa do
interesse público, mas para a tutela de direitos supraindividuais pertencentes a
determinada coletividade. A depender da relevância desse direito, que deflui da
natureza do direito de fundo e/ou da significância qualitativa e/ou quantitativa do
agrupamento substituído, poder-se-ia, à evidência, divisar maior ou menor carga
de interesse público jungido a um interesse coletivo em princípio essencialmente
privado.
É dizer no mais das vezes a constatação da presença de interesse público
no cerne de determinada problemática social cinge-se a um dimensionamento
valorativo dos aspectos quantitativo e qualitativo de um fenômeno sociológico
que, em essência, traduz um interesse privado qualificado. Essa ilação
passa a apresentar densidade normativa a partir da ponderação de valores
constitucionais, que refletem normas e princípios jurídicos aptos a emprestarem
higidez argumentativa à fundamentação tendente a eleger o interesse prevalente.
O fato é que não se pode vislumbrar hierarquia fundada pura e
simplesmente na modalidade de direito metaindividual em tensão no contexto
da relação jurídico-processual, tampouco com esteio na natureza jurídica da
entidade autora, notadamente, face à teoria da asserção, que permeia o direito
processual pátrio.
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Com efeito, na esteira da doutrina de RODOLFO MANCUSO2, “o
objeto tutelado na Lei nº 7.347/85 não é propriamente o interesse público (nesse
sentido de interesse de todos à boa gestão de valores socialmente relevantes,
como a saúde, a segurança, a educação etc.), e sim o ‘interesse metaindividual’”.
Citando ADA PELLEGRINNI, afirma que “os interesses difusos não
são interesses públicos no sentido tradicional da palavra, mas antes interesses
privados, de dimensão coletiva”. E prossegue: “não é o fato de que (eventualmente)
um interesse metaindividual apareça coincidente com o interesse público que o
qualifica e assim viabiliza sua apreciação judicial, e sim o fato de que nesse interesse
metaindividual concentra-se um valor socialmente relevante, concernente a
uma parcela da coletividade (interesse coletivo) ou mesmo a toda ela (interesse
difuso)”.
Nessa linha de argumentação, HUGO NIGRO MAZZILLI3 afirma que
há interesses difusos: a) tão abrangentes que coincidem com o interesse público
(como o meio ambiente como um todo); b) menos abrangentes que o interesse
público, por dizerem respeito a um grupo disperso, mas que não chegam a
confundir-se com o interesse geral da coletividade (como o dos consumidores
de um produto); c) em conflito com o interesse da coletividade como um todo
(como os interesses dos trabalhadores na indústria do tabaco); d) em conflito
com o interesse dos contribuintes; e) atinentes a grupos que mantêm conflitos
entre si (interesses transindividuais reciprocamente conflitantes, como os dos que
desfrutam do conforto dos aeroportos urbanos, ou da animação dos chamados
trios elétricos carnavalescos, em oposição aos interesses dos que se sentem
prejudicados pela correspondente poluição sonora). Não são, pois, os interesses
difusos mera espécie de interesse público.
Por tal razão, MANCUSO4 aduz que “tais diferenças conceituais acabam
por projetar efeitos no capítulo do interesse de agir na ação civil pública, porque,
embora o direito de ação seja ‘abstrato’, ele é instrumental, nesse sentido de
veicular um direito ou interesse substancial, não havendo, pois, como negar a
influência que este último exerce na configuração do interesse de agir, in concreto”,
conforme veremos na sequência.
2 In MANCUSO, Rodolfo Camargo. Ação Civil Pública. São Paulo: RT, 2007, p. 67.
3 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo – 17 ed. São Paulo: Saraiva,
2004, p. 45-58.
4 Ob. cit., p. 69
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2 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEGITIMIDADE
A legitimidade para o ajuizamento de ações civis públicas não
consubstancia uma grandeza absoluta, mas uma autorização de agir delimitada
pelas funções institucionais da entidade autora, sempre exercida a título de
defendê-las, já que nesse caso não há representação, mas substituição processual.
É a chamada pertinência temática, que só por desconhecimento do direito
processual coletivo pátrio poder-se-ia entender desnecessária, qualquer que seja
o autor da ação, dado inexistirem legitimados universais.
Nessa perspectiva, o art. 5º da Lei nº 7.347/855 consiste apenas, e tão
somente, em uma lista de legitimados. A apreensão do sentido da atuação de
cada um deles remete a uma leitura sistemática do ordenamento jurídico, com
ênfase nas funções institucionais da parte autora, o que por sua vez, sobretudo
no caso do Ministério Público e da Defensoria Pública, deve operar-se à luz da
Constituição, ou seja, mesmo a interpretação das funções institucionais desses
legitimados deve inspirar-se no parâmetro de constitucionalidade estabelecido
pelo Poder Constituinte, cujos comandos irradiam sobre todo o sistema.
Destarte, o parâmetro de constitucionalidade que permeia a atuação do
Ministério Público na esteira do conceito dessa importante função essencial à
justiça apresentado pela Constituição Federal, seria “a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”
(CF/88, art. 127, caput), ou ainda (e aqui já estamos propriamente diante de uma
5 Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei
nº 11.448, de 2007).
I - o Ministério Público; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).
II - a Defensoria Pública; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).
III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; (Incluído pela Lei nº 11.448, de
2007).
IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; (Incluído pela Lei
nº 11.448, de 2007).
V - a associação que, concomitantemente: (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; (Incluído pela Lei nº
11.448, de 2007).
b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à
ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico. (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).
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função institucional) “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos” (art. 129, III).
Em nível infraconstitucional, vemos ratificada textualmente no âmbito
da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625/93), a função
institucional de promover ação civil pública para “proteção, prevenção e reparação
dos danos causados ao meio ambiente” (art. 25, IV, a).
Por sua vez, a Defensoria Pública teve sua célula constitutiva mínima
jungida pelo constituinte à “orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos
necessitados” (CF/88, art. 134, caput), além de receber, em nível infraconstitucional,
um grande mosaico de funções institucionais afeitos à promoção dos direitos
humanos, ao acesso à justiça dos hipossuficientes em geral e à defesa dos direitos
e interesses, individuais e coletivos, de agrupamentos socialmente vulneráveis.
Conforme já enunciou o Pretório Excelso em acórdão de lavra do Min.
Sepúlveda Pertence6
A Constituição da República giza o raio de atuação institucional
da Defensoria Pública, incumbindo-a da orientação jurídica e
da defesa, em todos os graus, dos necessitados. Daí, contudo, não
se segue a vedação de que no âmbito da assistência judiciária da
Defensoria Pública se estenda ao patrocínio dos direitos e interesses
coletivos dos necessitados... é obvio que o serem direitos e interesses
coletivos não afasta, por si só, que sejam necessitados os membros
da coletividade.... A constituição impõem, sim que os Estados
prestem Assistência Judiciária aos necessitados, daí decorre a
atribuição mínima compulsória da defensoria pública. Não,
porém, o impedimento a que os seus serviços de estendam ao
patrocínio de outras iniciativas processuais em que se vislumbre
interesse social que justifique esse subsídio estatal7.

Nesse particular, a despeito da fórmula adotada pelo constituinte no
sentido da grafia funcional mínima em nível constitucional,
a Defensoria Pública vem se delineando no sistema jurídico nacional
como instituição vocacionada não só à assistência jurídica gratuita
6 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 558-8/RJ, Rel. Min. Carmem Lúcia, Reqte: Procurador
Geral da República.
7 O grifo é nosso.
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às pessoas necessitadas. Transpondo as barreiras de suas funções
constitutivas mínimas hauridas da Constituição, a Defensoria já vem
desempenhando um papel singular, como veículo de inclusão social,
de introdução dos menos favorecidos no universo da cidadania, de
pacificação social, de proteção dos direitos humanos, bem como
de tutela jurídica a todos os grupos de pessoas que, em qualquer
acepção, configurem público em situação de vulnerabilidade.
Quando da promulgação da Constituição Republicana de 1988,
permeada por densa carga socializante, conquanto eclética em
sua arquitetura ideológica, o que aliás justifica-lhe o apelido de
‘Constituição Cidadã’, o Poder Constituinte ainda não divisava
todas as potencialidades que poderiam reclamar proposições
constitucionais a merecerem assento no arcabouço das funções
institucionais que, à época, foram dedicadas à Defensoria Pública
(instituição então nascente), de modo que preferiu adotar a fórmula
do parâmetro constitucional mínimo.
No entanto, o amadurecimento da matriz sócio-jus-política
brasileira permitiu ao legislador ressignificar o perfil institucional
da Defensoria Pública, através de expressivas alterações no seu
feixe de atribuições, acrescentando novas funções àquela atribuição
constitucional mínima de prestação de assistência jurídica gratuita
à população carente.8

Com efeito, ao atualizar a Lei Orgânica Nacional da Defensoria
Pública ,o legislador infraconstitucional atribuiu-lhe, a título de objetivos
institucionais, dentre outros, “a primazia da dignidade da pessoa humana e a
redução das desigualdades sociais; a afirmação do Estado Democrático de
Direito; a prevalência e efetividade dos direitos humanos”10.
No que concerne às funções institucionais, ao lado da atribuição
tradicional de 11“prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados,
em todos os graus”12, reprodução quase literal de seu parâmetro mínimo
constitucional, vê-se também “promover ação civil pública e todas as espécies
de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou
9

8 TOZZI, Thiago Oliveira, A Nova Compleição Orgânico-institucional da Defensoria Pública,
Consulex nº 308, p.48-49.
9 Lei Complementar nº 80/94, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 132/2009.
10 LCP 80/94, Art. 3º-A, I, II e III.
11 LCP80/94, Art. 4º, I
12 LCP80/94, Art. 4º, VII e X.
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individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo
de pessoas hipossuficientes”, bem como “promover a mais ampla defesa dos
direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo seus direitos individuais,
coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as
espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela”13.
A seguir, breves considerações sobre a natureza da legitimidade ativa
nas ações civis públicas.
3 ANÁLISE DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS COMO EXPRESSÃO DA
REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA
A propósito do parágrafo que encerra o capítulo anterior, apraz anotar
que, a rigor, os retromencionados incisos VII e X, do art. 4º da LCP80/94, a nosso
sentir, não veiculam o que a doutrina vem chamando de “funções atípicas” da
Defensoria Pública.
Quer-nos parecer, poder-se-ia falar em função atípica apenas e tão
somente quando a Defensoria Pública, valendo-se de seus poderes internos,
legisla, normatiza, regulamenta, administra, pratica atos de gestão, julga processos
administrativos, dentre outros. Contudo, o exercício de atribuições institucionais
que compõem o diversificado painel de atividades-fim da instituição, qualquer
que seja, não pode ser considerado outra coisa senão puro exercício de suas
funções típicas14.
Nesse ínterim, temos que por ocasião da promulgação da Constituição
13 Nesse sentido, a doutrina é uníssona ao afirmar que, no sistema de tripartição temperada de
poderes, adotado pelo sistema jurídico nacional, cada poder constitucional exerce atribuições
típicas e atípicas, sendo típicas aquelas que se ajustam à perfeição à função por excelência desse
poder (ex: legislar, quanto ao poder legislativo) e atípicas aquelas que mais se afeiçoam à função
por excelência de outro poder (ex: julgar ou administrar, quanto ao mesmo poder legislativo).
Portanto, somos no sentido do total descabimento, no atual estágio de desenvolvimento
institucional da Defensoria Pública, notadamente a partir da nova compleição orgânica gizada
pela LCP132/2009, de sectarizar-lhe, em subgrupos, atribuições que se encontram rigorosamente
no mesmo plano hierárquico na arquitetura funcional.
14 Constituição de 1934: “Art 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança
individual e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 32) A União e os Estados concederão aos
necessitados assistência judiciária, criando, para esse efeito, órgãos especiais assegurando, a
isenção de emolumentos, custas, taxas e selos”.
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Federal de 1988, todavia não restavam claras ao legislador pátrio todas as
atribuições potenciais que, refletindo importantes expectativas de tutela jurídica,
poderiam ser grafadas no arcabouço normativo de regência da instituição.
Naquele momento político, certa era a necessidade de criar uma carreira de
Estado uniforme e autônoma com vistas à prestação da assistência jurídica aos
hipossuficientes, função esta que, a despeito da previsão do direito subjetivo ao
auferimento desse serviço público desde a Constituição de 193415, historicamente,
vinha sendo ministrada de forma assistemática e, no mais das vezes, com fins
eleitoreiros, pelos mais diversos órgãos contidos na estrutura orgânica da
administração pública16.
Por tal razão, adotara-se, então, a fórmula da célula constitutiva
mínima, reservando para o legislador infraconstitucional a missão de adaptar a
conformação institucional da Defensoria aos anseios e fenômenos sociais que se
lhes revelassem, ao longo do tempo, carências efetivas de tutela jurídica por parte
dos hipossuficientes e dos socialmente vulneráveis.
Diversamente, o Ministério Público já consubstanciava instituição
dotada de maturidade política e institucional, quadros próprios e forte bancada
na Assembléia Constituinte militando na defesa de sua inequívoca importância
no contexto da (re)organização da nação, que agora se desejava pautada nas
premissas de um Estado verdadeiramente Democrático de Direito, mas ainda
cheio de traumas pós-ditadura militar. Certamente, o receio de novos surtos
autoritários viriam a servir de justificativa, antes moral do que jurídica, no
sentido de assegurar abrigo constitucional a normas de especificidade tal, que
possivelmente dispensariam esse excesso de cautela, como a previsão do inquérito
civil e da ação civil pública textualmente na lei maior, tudo com ênfase no nobre
propósito de defender a solidificação da democracia brasileira.
Por outro lado, nada justifica, antes até faz-se digna de exclamação, a
15 Até hoje existem, sobretudo em comarcas do interior, mesmo naquelas providas por Defensores
Públicos de carreira, as chamadas “Defensorias Públicas Municipais”, isto é, advogados que, sem
manter vínculo efetivo com a administração pública precedido de aprovação em concurso público,
são pagos por gestores municipais para prestar assistência jurídica à população, alimentando
assim seus currais eleitorais, a despeito do que prevê a LCP80/94, verbis: “o exercício do cargo
de Defensor Público é indelegável e privativo de membro da Carreira” (Art. 4º, §10º). Trata-se
de um total despropósito, sem esteio na legislação vigente, similar ao que seria a instituição de
“Delegacias de Polícia Municipais”, “Ministérios Públicos Municipais” ou “Tribunais de Justiça
Municipais”, revelando aspectos nada republicanos da ainda subdesenvolvida república brasileira.
16 Grifo nosso.
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iniciativa levada a efeito recentemente pela Associação Nacional dos Membros
do Ministério Público (CONAMP) traduzida no ajuizamento da ADI nº 3943,
em que pretende a declaração da inconstitucionalidade da Lei nº 11.448/2007,
que, modificando a Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), introduziu a
Defensoria Pública no rol de legitimados ativos, quando a letra expressa da CF/88
é inequívoca ao afirmar que “a legitimação do Ministério Público para as ações
civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses,
segundo o disposto nesta Constituição e na lei17” (art. 129, §1º).
À evidência, a ampliação do espectro de instrumentos assecuratórios do
direito fundamental de acesso à justiça em sentido amplo não pode ser considerada
um atentado à Constituição Federal. Longe disso, presta-se, isto sim, a assegurar
o adimplemento das proclamações de um Estado fundado na cidadania e na
dignidade da pessoa humana, e que tem entre seus objetivos construir uma
sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização (poderse-ia mencionar aqui a própria marginalização no que concerne a direitos básicos
que aflige parcela significativa da sociedade) e reduzir as desigualdades sociais18.
Com efeito, editada posteriormente à Lei nº 11.448/2007, a Lei
Complementar nº 13219, de 07 de outubro de 2009, que reformulou a LONDP20,
ao reafirmar, consolidar expressamente funções já assimiladas à praxe defensorial
e até elastecer-lhe atribuições, veiculou verdadeira interpretação autêntica da
Constituição dizendo mais do que dizia a lei maior, é verdade (e até natural),
mas em nada contrariando suas normas e princípios – ao contrário, buscando
imprimir-lhes efetividade – elevando a instituição à condição de protagonista
na promoção da cidadania e dos direitos humanos, do acesso à justiça dos
hipossuficientes em geral e da defesa dos direitos e interesses, individuais e
coletivos, de agrupamentos socialmente vulneráveis.
17 Constituição da República Federativa do Brasil, Arts. 1º e 3º.
18 Muito embora não se possa afirmar, no aspecto formal, a superioridade hierárquica de uma
lei complementar, se cotejada a uma lei ordinária, dado que tais espécies normativas operam
em searas materialmente distintas face à distribuição constitucional de competências, o fato é
que a LCP132/2009 foi aprovada por quorum qualificado no Congresso Nacional. Portanto, eis
que dotada de maior legitimidade política e social, deixando inequívoco o querer do legislador,
ao proclamar, no contexto da Lei nº 11.448/2007, a legitimação da Defensoria Pública para o
ajuizamento de ações civis públicas.
19 Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (Lei Complementar nº 80/94).
20 GRINOVER, Ada Pellegrini. Processo Coletivo nos Países de Civil Law. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2008, p. 238.
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Não há, obviamente, qualquer vício material de inconstitucionalidade
atribuível à Lei nº 11.448/2007, tampouco à Lei Complementar nº 132/2009,
notadamente, porque o ordenamento jurídico brasileiro adota sistema ope
legis de legitimidade ativa para o ajuizamento da ação civil pública, e não ope
judicis, configurando, portanto, a seleção das entidades legitimadas, opção
essencialmente política atribuída ao legislador.
Nessa linha, dado tratar-se de sistema jurídico de civil law, não restaria
mesmo outra orientação senão a fórmula de lista taxativa de legitimados veiculada
em lei formal. Não significa dizer, naturalmente, que a legitimação seja impassível
de ponderação no caso concreto. Contudo, trata-se de juízo eminentemente
de legalidade a ilação acerca da presença das condições da ação traduzidas no
binômio interesse-adequação e na legitimidade de agir.
Diferente, portanto, do sistema da class action do direito norteamericano, fonte inspiradora da ACP brasileira, dado o perfil ínsito àquele
ordenamento jurídico (comom law), onde a verificação da legitimidade, lá
chamada de adequacy of representation (representatividade adequada), opera-se,
caso a caso, em juízo concreto admissional (chamado class certification) no qual
esse papel é dotado de forte carga discricionária e atribuído ao magistrado (daí
porque ope judicis).
Nesse sentido, segundo ADA PELLEGRINI21, a representatividade
adequada “diz respeito à seriedade, credibilidade e capacidade técnica e até
econômica do legitimado à ação coletiva”, e “pode ser aferida pelo juiz, caso a caso
(como nas class actions norte-americanas), ou pode depender de previsão legal,
que estabeleça limites à regra de legitimação. Assim as associações só podem
agir em juízo desde que preencham certos requisitos legais, ou se estabelece um
critério de relevância social até mesmo para a legitimação de órgãos públicos”.
Temos, portanto, que a LCP132/2009, oferecendo sólidos parâmetros
ao intérprete, fixou a exata dimensão da legitimação da Defensoria Pública para
o ajuizamento de ações civis públicas, ao atribuir, nesse particular, contornos
dogmáticos ao princípio da representatividade adequada até então de extração
puramente hermenêutica, e de certa forma complementando o tipo aberto
contido no art. 5º, II, da LACP. Desta feita, esvaiu-se, a nosso sentir, o objeto
da ADI nº 3943, vez que não resistiu à nova sistemática da LONDP qualquer
21 Dignidade da pessoa humana, que configura fundamento da República (CF88, Art. 1º, III), ao
passo que o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado (Art. 225, caput) configura
um direito público subjetivo.
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interesse-utilidade no pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, mesmo a
uma eventual interpretação conforme sem redução de texto da Lei nº 11.448/2007.
CONCLUSÃO
Destarte, ante todo o exposto, tem-se que a tutela jurisdicional
dos direitos metaindividuais, cujo instrumento processual por excelência é
inequivocamente a ação civil pública, não se traduz propriamente em aparato de
tutela jurídica do interesse público, nada impedindo que o seja, mas de interesses
supraindividuais, que podem aproximar-se daquele conceito, sobretudo quando
veiculada a pretensão pelo parquet, dada a sua compleição institucional.
Não significa dizer, contudo, que ao defender direitos metaindividuais em
juízo, esteja o Ministério Público necessariamente fadado a sobrepor o interesse
por ele tutelado – seja em razão da modalidade de direito transindividual, da
natureza do direito de fundo ou da quantidade de beneficiários –, subjugando,
assim, qualquer outro, porquanto o objeto da ação civil cinge-se à plausibilidade,
ou não, da pretensão deduzida pela coletividade autora, fenômeno eminentemente
endoprocessual, como no caso da comunidade carente que, em sede de ação
coletiva ajuizada pela Defensoria Pública, invocou direito social à moradia
como corolário da primazia da dignidade da pessoa humana22, tensionando tal
pretensão a outra em que se pretendia a tutela do meio ambiente.
Nessa perspectiva, por menor que seja numericamente a coletividade
tutelada, é perfeitamente factível divisar que, em certos casos, um direito coletivo,
ainda que mínimo em termos quantitativos, seja dotado de alta carga de interesse
público notadamente quando presentes interesses sociais constitucionalmente
relevantes, como o direito à vida, a dignidade da pessoa humana e a proteção dos
direitos humanos, bem como que tal direito ganhe conotação valorativamente
igual (ou até superior) a um direito difuso, dado o seu caráter fluido, evidenciado
no caso concreto acima apontado, em que se tencionavam a dignidade humana
de, aproximadamente, 100 (cem) seres humanos à necessidade de limpeza da
paisagem e desobstrução de área tida como pública.
Conforme se depreende da inteligência da solução jurisdicional ora
analisada (que tanto acolheu o direito difuso ao meio ambiente sadio como o
direito social à moradia daquela comunidade carente, criando na prática uma
22 apud MANCUSO, ob.cit., p.70
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condicionante, um capítulo de sentença não previsto no primeiro julgado – e
nem poderia, pois implicaria julgamento extra ou ultra petita), temos que
perfeitamente factível a harmonização de grandezas de extração constitucional
de diferentes matizes, como restou claro acima, a partir do proferimento de
decisões judiciais sensíveis à nossa complexa realidade social.
Nesse sentido, o caso concreto ora examinado revela a importância da
ampliação e do fortalecimento dos mecanismos de acesso à justiça, notadamente,
no que pertine à tutela jurisdicional dos direitos supraindividuais, onde eventual
busca por exclusividade só tenderia a fragilizar a tutela dos interesses de
agrupamentos socialmente vulneráveis e, porque não dizer, do próprio interesse
público, em todo o seu complexo mosaico de variáveis e perspectivas.
Nessa linha de entendimento, observa MÁRCIO FLÁVIO MAFRA
23
LEAL que “a ação civil pública represente a tentativa de implementação de
promessas de um Estado de bem-estar, remetendo à instância judiciária questões
antes deixadas somente às conveniências políticas dos órgãos do Executivo e
Legislativo, isto é, quer-se dar um caráter cogente a essas promessas constitucionais
de maior igualdade material e justiça social”.
Em conclusão, temos, portanto, que no caso concreto em situações
semelhantes à ora retratada, a fim de equacionar conflitos de interesse de
feição molecular defendidos em cada pólo da relação jurídico-processual por
legitimados distintos, o poder judiciário ver-se-á diante de dois juízos: juízo de
legalidade, dado ser ope legis e não ope judicis, o sistema de legitimação no direito
processual coletivo brasileiro, tendente à aferição da presença da legitimidade
da entidade autora, o que conforme dito outrora dá-se à luz de suas funções
institucionais definidas em sede constitucional e infraconstitucional. E juízo
valorativo de mérito no que pertine à ponderação axiológica, à luz de todo
ordenamento jurídico vigente positivo ou não, dogmático ou não, tendente à
extração da solução jurisdicional que mais se ajusta ao espírito da lei, ao querer
valorativo que anima o sistema jurídico, na perspectiva da realização objetiva do
direito e dos valores que inspiram a ordem constitucional.
23 Com os devidos temperamentos, dadas as peculiaridades de cada ordenamento jurídico,
poder-se-ia afirmar tratar-se da aferição da representatividade adequada – mas deixando claro
que, aqui, temos um juízo de legalidade, não um juízo discricionário, como sucede na emissão
do certification da class action do direito norte-americano (lá o sistema de legitimação opera-se
ope judicis).
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O MERCADOR DE VENEZA
Edinilson Ferreira da Silva
Bacharel em Direito com ênfase em Direito do Estado,
pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas
Advogado no Estado de São Paulo
RESUMO: Este texto apresenta um estudo interdisciplinar baseado na comédia
'O Mercador de Veneza', de William Shakespeare, cujo enredo une Literatura,
Direito e Filosofia. Elementos históricos sobre a perseguição aos judeus foram
investigados em busca de instrumental para demonstração da relação entre lei,
justiça e equidade, tomando a temática histórico-universal da comédia como
suporte para abordagem do tema da intolerância religiosa. A sentença proferida
por Pórcia, no julgamento do litígio travado entre Shylock e Antônio (Ato IV, I)
conduziu abordagem sobre o sentido valorativo da lei enquanto manifestação
estatal ajustada aos postulados da Justiça.
INTRODUÇÃO
O Direito e a Literatura guardam uma relação cíclica e harmoniosa: a
Literatura refletindo o sentimento e pensamento jurídico de um povo, e o Direito
proporcionando argumentos ao mundo literário. A temática jurídica é uma
constante na Literatura, a qual, descrevendo, criticando ou satirizando, permite
a captação do mundo movente em ficções que sempre carregaram um mínimo
de verdade.
As tragédias gregas já denotam enriquecedora ligação. Antígona, de
Sófocles, nada mais é que um relato de confrontação entre o mundo jurídico e o
mundo ético, entre o cumprimento das leis da cidade e dos deveres morais para
com o próximo.
Tomando a obra de Jorge Luis Borges como fonte de estudos jusfilosóficos, Miguel Angel Ciuro Caldani acentua:
Na literatura como fenômeno social se expressam os ideais últimos
que reconhecem uma comunidade e através dela pode-se iluminar
também o marco da Filosofia do Direito. O corte dos laços do Direito
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com os ideais que se expressam na literatura é em certo sentido,
a nosso ver, uma das conseqüências negativas do positivismo
normatológico. Cremos que urge separar os moldes separadores
construídos pelas normas e recompor a “universalidade” da cultura.
Há que se descobrir com mais plenitude o complexo de valores a
nosso alcance, que abarca a justiça e culmina na humanidade (o
dever ser do nosso ser).1

Na comédia O Mercador de Veneza, Shakespeare permite estabelecermos
um elo entre a Literatura e o Direito, a partir de temática histórica cuja
universalidade oportuniza uma investigação dos antecedentes da intolerância
religiosa. Numa leitura assim orientada, traçamos um paralelo histórico do
antissemitismo tal como contextualizado na comédia.
Análise da cena do Tribunal de Veneza (Ato IV, I) à luz da Filosofia do
Direito permitiu um resgate da ideia do direito como valor do justo e da equidade
como solução dos desejos da justiça, destacando a aplicação destes institutos no
exercício do poder estatal, na interpretação e aplicação da norma.
Acerca do julgamento do litígio entre Shylock e Antônio, deparamo-nos
com a opinião de importantes nomes da Filosofia Jurídica. Rudolf Von Ihering,
no clássico A Luta pelo Direito, enfatiza que a solução engendrada por Pórcia
foi injusta, em oposição à opinião de A. Pietscher, para quem Shylock foi um
“patife vítima das suas próprias ciladas”.2 Com propriedade, Joseph Kohler afirma
que a obra de Shakespeare contém “a quinta-essência do direito; encerra uma
jurisprudência mais profunda do que dez tratados de Pandectas e facilita-nos um
golpe de vista mais profundo sobre a história do direito do que todas as obras
desde Savigny até Ihering”.3
1 CALDANI, Miguel Angel Ciuro. Filosofia, Literatura y Derecho. Tradução livre. Buenos Aires:
Rosário, 1986, p. 79-80. No original lê-se: “En la literatura como fenômeno social se expressan
los ideales últimos que reconoce uma comunidad y a través de ella puede iluminarse tambiém
el marco de la Filosofia del Derecho. El corte de los lazos del Derecho com los ideales que se
expressan em la literatura es in cierto sentido a nuestro parecer uma de las consecuencias negativas
del positivismo normatológico. Creemos que urge superar los moldes aislantes constitutivos por
las normas y recomponer la “universalidad”de la cultura. Hay de descubrir con más plenitud el
complejo de valores a nuestro alcance que abarca a la justicia y culmina em la humanidad (el
deber ser de nuestro ser)”.
2 IHERING, Rudolf Von. A Luta pelo Direito. Trad. João Vasconcelos. 20 ed. Rio de Janeiro: Ed.
Forense, 2001, p. XI (prefácio).
3 Ibid., p. XI-XII (prefácio).
306

REVISTA DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO CEARÁ

As manifestações de Ihering serão objeto de análise realçada por
conceitos da sua jurisprudência dos interesses, teoria posteriormente robustecida
por Phillip Heck. Tais conceitos servirão como base para análise da adequação
das manifestações do filósofo tais como suscitadas no tempo e espaço.
O objetivo primordial deste trabalho foi proferir um pronunciamento
analítico desdobrado nas falas da Literatura e do Direito, confronto que reclamou
a atuação da Filosofia, cuja aplicação desvelou questões inolvidáveis em leituras
desinteressadas de Shakespeare.
1 SHYLOCK, UM POVO
1.1 O Mercador de Veneza
As cenas se desenrolam em Veneza e Belmonte. Pórcia é uma rica dama
de muitos pretendentes, dentre eles Bassânio, nobre veneziano que perdeu a
herança com os excessos da mocidade. Bassânio deseja casar-se com Pórcia e
recorre à ajuda do amigo Antônio, rico mercador, de quem pede empréstimo de
três mil ducados, o necessário para viajar até Belmonte em conquista da amada.
O solícito Antônio, mesmo não dispondo no momento da importância, concorda
em ajudar e procura o agiota judeu Shylock, seu desafeto, a quem solicita
empréstimo. Antônio costumava emprestar dinheiro sem juros, fato que somado
às dissensões religiosas, acalorava a inimizade de ambos. O judeu vislumbra
ocasião para vingar-se e empresta os ducados sob a condição de fazer constar
no contrato cláusula penal rezando que no caso de mora no cumprimento da
obrigação, o credor poderia arrancar uma libra de carne do corpo do devedor.
Antônio estava seguro de que seus navios mercantes trariam a importância para
saldar a obrigação, e a despeito da cláusula penal, assina despreocupadamente.
Os ducados são repassados a Bassânio, que parte em busca da mão de Pórcia.
Antes da viagem, Bassânio realiza uma festa, onde são convidados o jovem
cristão Lourenço e a bela Jéssica, filha de Shylock. Durante o festejo, Lourenço
foge com Jéssica, que leva parte do tesouro do pai. O judeu fica inconformado
com a perda da filha e de parte da fortuna, não conseguindo recuperar uma
ou outra. Em Belmonte, a conquista da mão de Pórcia estava condicionada a
aprovação num teste estabelecido pelo pai da jovem. Os pretendentes deveriam
abrir um dentre três escrínios confeccionados de diferentes materiais: ouro, prata
e chumbo. Aquele que abrisse o escrínio contendo a foto de Pórcia receberia a
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mão da jovem casamento. O príncipe de Marrocos foi o primeiro a submeter-se a
prova e escolheu o escrínio de ouro, contendo um crânio. O príncipe de Aragão
indicou o escrínio de prata, que continha o retrato de um idiota. Bassânio, por
sua vez, com dicas de Pórcia, escolheu o escrínio de chumbo, encontrando a foto.
Enquanto Bassânio e Pórcia planejavam as bodas, chega de Veneza uma trágica
notícia: os galeões de Antônio haviam se perdido no mar e o mercador estava
reduzido à insolvência. Shylock se mantém inabalável quanto ao cumprimento
da cláusula penal, desejando a todo custo arrancar a libra de carne de Antônio,
recusando prestação alternativa e exigindo, inclusive, extração de ponto próximo
ao coração. A questão é levada ao Tribunal de Veneza, cabendo ao doge presidir
o julgamento. Pórcia, ao tomar conhecimento da tragédia, resolve partir em
socorro de Antônio. Para tanto, disfarça-se de advogado e apresenta-se perante o
tribunal como sendo Baltasar, enviado de Belário (primo de Pórcia), sábio jurista
que o doge havia designado para solucionar o litígio. Acatando a recomendação
contida na carta de apresentação entregue por Pórcia, o doge permite que a
disfarçada jovem represente Belário na condução dos trabalhos. Durante a
audiência, alguns tentam convencer Shylock a desistir da execução da cláusula
penal, mas o judeu se mantém irredutível, recusando, inclusive, a substituição
da pena por montante superior ao devido, exigindo o fiel cumprimento das leis
de Veneza. A sentença é favorável a Shylock, sendo-lhe concedido o direito de
retirar a libra de carne de Antônio. Contudo, o julgador (Pórcia) ressalvou que se
o contrato rezava tão somente sobre a libra de carne, o judeu não poderia extrair
uma só gota de sangue do cristão, cabendo-lhe, ainda, retirar apenas a libra justa,
nem mais, nem menos. Shylock, vislumbrando a impossibilidade cumprir seu
desígnio, propõe receber a quantia anteriormente ofertada. Entretanto, o juiz
defere a Shylock apenas a execução da penalidade contratual, nos exatos limites
da sentença. Derrotado, o judeu foi acusado de atentar contra a vida de Antônio,
fato que subsumido à legislação ali aplicável, ocasionou a expropriação de seus
bens e o obrigou a converter-se ao cristianismo.
1.2 Os judeus. Concepção histórica
As dificuldades econômicas e a peste negra no Continente Europeu
do Século XIV constituíram fatores de uma crise social que ocasionou a
sedimentação de um progressivo ódio contra os judeus, que foram perseguidos e
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trucidados. Considerados culpados pelas calamidades e d4izimados pela peste e
motins, muitos somente encontraram fugida na conversão ao cristianismo.
Antes ainda, no século XIII, a Igreja Romana dirigia a Inquisição, cuja
finalidade, em última análise, era punir os adeptos de doutrinas que fossem
consideradas contrárias aos preceitos do catolicismo, suprimindo os “culpados” da
prática das chamadas heresias, a fim de que fosse preservada a pureza da fé católica.
Num primeiro momento, a Inquisição não se preocupou com a
questão dos judeus, mas com o passar do tempo veio o entendimento de que
eles patrocinavam heresias no seio cristão, somado a acusação de que ocupavam
espaço cristão na sociedade. Tais fatores serviram de justificativa para um
movimento de massacre dos judeus, em grande parte mortos à fogueira, sob o
entendimento de que as Escrituras Sagradas aprovavam o ritual: "Se alguém não
estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará; e os colhem e lançam
no fogo, e ardem".5
A perseguição contra o povo hebreu mostrou-se como uma das formas
de combate da Igreja Romana aos adeptos que não acolhessem sua doutrina,
justificando tal propósito na premissa de que o extermínio dos pecadores na
fogueira recebia fundamento teológico.
Por outro lado, o século XIV assistiu o surgimento de movimentos
que passaram a questionar certas práticas do catolicismo. O culto aos santos e
concessão do perdão de pecados em troca de pagamento (venda de indulgências),
são exemplos de ações contestadas à luz das Escrituras.
Outro problema que veio às claras foi o escândalo do alto clero, que
vivia cercado de luxo, interessado e envolvido muito mais em questões políticas e
financeiras que religiosas. A propósito, Will Durant escreve:
Em meio àquela devoção havia, no entanto, tanto relaxamento
moral entre os clérigos que se poderiam acrescentar centenas de
testemunhos como prova. (...) Desde as novelle de Boccaccio, no
século XIV, até às de Masuccio, no XV, e às de Bandello, no XVI, a
vida desregrada do clero italiano constituía um tema constante da
literatura da Itália. 6
4 BÍBLIA SAGRADA. Antigo e Novo Testamento. Trad. João Ferreira de Almeida. 3 ed. São Paulo:
Sociedade Bíblica Brasileira, 2003, p. 123.
5 DURANT, Will. História da Civilização, 5.ª Parte, A Renascença. São Paulo: Companhia Editora
Nacional, 1957, p. 126.
6 DIÁRIO ASSEMBLÉIA. Tocantins: Assembléia Legislativa de Palmas, 2005, Ano XV, n. º 4418.
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Neste contexto surge a Reforma Protestante, com objetivo de restaurar
os danos espirituais causados pelos abusos do clero. O precursor europeu da
Reforma foi Martinho Lutero, monge alemão que iniciou a pregação de uma
doutrina cuja formulação básica tinha como tópicos principais: a) a única fonte
de fé é a Bíblia, livremente interpretada pelos cristãos; b) o único meio de salvação
é a fé em Cristo. c) Os sacramentos e as boas obras não são meio de se obter a
salvação; d) A Igreja é a simples reunião dos crentes, que têm todos os mesmos
direitos; e) o culto consiste na pregação feita pelos pastores ou "ministros de
Deus”.7
Os padrões inaugurados pela Reforma reclamavam um posicionamento
em relação à situação dos judeus, cuja doutrina se opunha aos ideais católicos ou
protestantes (cristãos), sobretudo diante da discordância em aceitar Cristo como
o Messias e os preceitos do Novo Testamento como fundamento desse atributo
divino.
O posicionamento da Igreja Romana enrijeceu-se, mas o de Lutero se
mostrou ambivalente.
Inicialmente o monge condenava a intolerância numa pregação voltada
à conversão, época em que escreve "Jesus nasceu judeu” (1523). Após, sabedor
de que sua pregação não era aceita pela maioria, passa a compartilhar em parte o
posicionamento da Igreja Católica, época em que escreve “Sobre os judeus e suas
mentiras" (1543), cujo enfoque antissemita verte dos trechos abaixo:
Os cristãos devem queimar as sinagogas e os judeus. Devem tirar os
livros e os Talmudes deles, pois esses contêm só mentiras e blasfêmias.
Devem ameaçar de morte os rabinos que ensinem. Devem proibir os
judeus de viajar. Devem obrigar os judeus a trabalhar em serviço
manual e não adquirirem profissão.
Os judeus são arrogantes, teimosos e de coração de ferro como
demônios.
Que faremos, nós cristãos, com este povo rejeitado e condenado, os
judeus?
...Vou dar-lhes o meu conselho sincero: primeiro, atear fogo às suas
sinagogas, em honra ao nosso Senhor e à cristandade, de modo que
Deus veja que somos cristãos... Aconselho que as suas casas sejam
arrasadas e destruídas...Aconselho que os seus livros de orações e
escritos talmúdicos lhes sejam arrebatados...Aconselho que seus
11 de abril de 2005, p. 05.
7 Disponível em http://kolysrael.zip.net/index.html. Acesso em 10 de setembro de 2009.
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rabinos sejam proibidos de ensinar, sob pena de perderem a vida
e serem mutilados...Acreditamos que o nosso Senhor Jesus Cristo
dizia a verdade ao falar sobre os judeus que não O aceitaram e O
crucificaram: Sois uma raça de víboras e filhos do demônio...
Li e ouvi muitas histórias relativas aos judeus que estão de acordo com
este juízo do Cristo. Isto é: que envenenaram poços, assassinaram,
seqüestraram crianças... Ouvi dizer que um judeu mandou a outro
judeu por intermédio de um cristão, um recipiente cheio de sangue,
juntamente com um barril de vinho no qual depois de bebido até o
fim, encontrou-se um cadáver de um judeu. 8

Os novos ideais protestantes pouco contribuíram para amenizar as
adversidades dos judeus na sociedade de então. Pelo contrário, a situação se
agravou, pois a Igreja Romana passou a usar de todas as forças para restaurar
a ordem abalada pela Reforma, manifestando dura intolerância com muitas
crenças. Nesse sentido, de Miriam Halfim:
A repressão contra os judeus funciona como clara e frutífera
advertência aos cristãos hesitantes, que têm a fé abalada diante
de tantos atos pecaminosos, incompatíveis com a função clerical.
A luxúria e a degradação afastam muitos da grei católica, que
a ela voltam contudo, com redobrado entusiasmo e verdadeiro
êxtase, sempre que algum pregador os faz vislumbrar uma possível
redenção. Por isso são muitos messias que a história conhece:
todos, filhos da marginalização do homem na sociedade, de sua
fome e de seu desespero. Essa problemática social aponta-nos
algumas das causas da intolerância religiosa, pois os judeus são
imediatamente apontados pela Igreja como origem de todo o mal.
Não podendo, ou não conseguindo resolver dificuldades oriundas
da má administração, solucionam-nas desviando as atenções dos
injustiçados para o “irrefutável” causador do problema: o judeu!

Como bodes expiatórios dos problemas sociais e religiosos, os judeus
se tornariam alvo de incessante opressão, com pejorativos adjetivos, como o de
que tinham odor peculiar, usavam sangue cristão em rituais profanos ou que
sacrificavam crianças.
Este clima de intolerância e exclusão foi marcado pela propagação dos
guetos, e a Veneza ambientada no Mercador se apresenta como cidade-modelo do
instituto de exclusão judaica.
8 HALFIM, Miriam. Op. cit., p. 19.
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1.3 O judeu em Veneza. O Gueto
Etimologicamente, a palavra “gueto” detém significado obscuro. Para
alguns deriva do hebraico guet (isto é, separação ou divórcio), para outros, do
italiano borguetto (quarteirão), ou guitto, que significa sujo. Há quem entenda
que a palavra deriva do alemão gittei (barras).
Na história do antissemitismo, gueto designa o local onde os judeus
viviam isolados. Os primeiros documentos da Igreja indicam essa separação,
conforme assinala o preâmbulo do Código das Leis Canônicas, esboçado pelo
concílio da Igreja em 1266:
Havia um perigo sempre presente de que o povo polonês cedesse
facilmente aos hábitos supersticiosos e maus dos judeus que viviam
em seu meio... Por essa razão, nós determinamos que os judeus
residentes na Diocese de Gueseu não vivam lado a lado com cristãos,
mas sim separados, em casas vizinhas ou geminadas, em qualquer
parte da cidade ou da vila. A parte habitada pelos judeus deverá ficar
separada do local de residência dos cristãos por uma cerca viva, uma
parede ou uma fossa. 9

Em Veneza, apesar de permitir a permanência dos judeus na cidade, o
Governo decidiu confiná-los numa área conhecida como Gueto Novo, localizado
em ilha ligada por canais, cercada de altos muros e com janelas fechadas por
tijolos. A propósito, o citado documento informa:
Os dois portões de entrada eram guardados por quatro vigilantes
cristãos; seis outros vigiavam dois barcos de patrulha e o soldo
de todos os dez ficava a cargo da comunidade judaica. Impostos
especiais deveriam ser pagos pelos judeus, que eram também
obrigados a pagar aluguel perpétuo pela propriedade onde viviam
a preços um terço superiores aos de mercado. Desta forma, Veneza
"maximizava" sua vantagem econômica ao aceitar a presença judaica
no Estado, enquanto assegurava que os judeus tivessem o mínimo
de contato social com os demais habitantes. Com efeito, era-lhes
permitido realizar seus negócios durante o dia, a uma distância
conveniente, sendo trancados à noite dentro dos portões.10
9 REVISTA MORASHA, ed. 39, ano 2002, Disponível em http://www.morasha.com.br/conteudo/
artigos/artigos_view.asp?a=270&p=0. Acesso em 10 de setembro de 2009.
10 Ibid.
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Com o convívio permitido pelo Governo de Veneza, os judeus passaram
a exercer com preponderância a atividade da agiotagem, repudiada pelos
cristãos, sobretudo na Baixa Idade Média, que a consideravam o pecado da
usura, comparada a venda de tempo, que pertencendo a Deus, não poderia ser
negociado. Neste contexto, o empréstimo a juros era tolerado quando realizado
pelos judeus, já que a Igreja entendia que estavam aprioristicamente condenados
ao fogo eterno.
Mudanças de paradigmas surgiram a partir do século XIV; com o
aumento das trocas e celebração de contratos, a agiotagem passou a ser tolerada,
ainda que os conservadores as julgassem um mal espiritual.
Deste tema, Jacques Le Goff extrai interessante questão:
Vejamos, por exemplo, o que um leitor geral da Ordem franciscana
escreveu numa questão disputada nos primeiros anos do século XIV:
“Questão: podem os mercadores, para um mesmo negócio, fazer
pagar mais àquele que não pagar imediatamente do que àquele que
paga logo? A resposta argumentada é: não, porque assim estava a
vender tempo e cometeria usura, vendendo o que não lhe pertence.11

Os mencionados fatores fizeram dos judeus os líderes do mercado da
agiotagem na sociedade cristianizada, a cujos membros, a despeito da tolerância
da Igreja, mantiveram a imputação da prática de heresia.
Soma-se o fato de que de remota data os juros cobrados por cristãos
eram muito superiores aos dos judeus. Miriam Halfim assinala que os juros
sobre o dinheiro emprestado chegaram a atingir um nível crucial, o que obrigou
o governo a estudar uma solução, “decidindo, após a crise financeira de 1298,
passar a atividades às mãos judias, com uma taxação anual que em 1385 chegava
a 4.000 ducados, quantia bastante elevada”.
Apesar da anuência governamental, o judeu não era aceito socialmente.12
A presença deles em Veneza mostrava-se como um “mal necessário”, pois a cidade
prosperava continuamente com a atividade mercantil, a agiotagem propiciava o
crescimento econômico. Como no dizer de Brian Pullan, a situação viabilizou
uma "segregação, sem expulsão, da comunidade judaica".13
11 LE GOFF, Jacques. Para um novo conceito de Idade Média. Lisboa: Imprensa Universitária,
Editorial Estampa, 1980, p. 43.
���������������������������������
HALFIM, Mirian. Op. Cit, p. 69.
13 PULLAN, Brian. Apud SENNETT, Richard, Carne e pedra, Rio de Janeiro, Record, 1977, p. 185.
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Os comerciantes e banqueiros judeus que habitavam o Gueto Novo
negociavam no distrito financeiro localizado junto à ponte do Rialto, gozando
uma “liberdade” paga a bom preço. O Estado lhes cobrava não só impostos
alfandegários comuns aos demais cidadãos, mas um imposto especial que
chegava a cifra de 10 mil ducados ao ano, além de outras taxas aleatórias.14
Disso abstraímos a figura do judeu usurário estereotipado no Shylock
de Shakespeare, e o mercador Antônio retratando o bom cristão, purificado pela
renúncia do pecado da agiotagem, emprestando dinheiro livre de juros.
Como se parece com um hipócrita publicano! Eu o odeio, porque é
cristão, muito mais ainda, porém, porque, em sua vil simplicidade,
empresta dinheiro grátis e faz baixar a taxa da usura em Veneza.
Se algum dia conseguir agarrá-lo, saciarei o velho ódio que sinto
por ele. Ele odeia nossa santa nação e até no lugar onde se reúnem
os mercadores me ridiculariza, bem como minhas operações, meus
legítimos lucros que ele chama de juros. Maldita seja minha tribo, se
eu o perdoar!.15

1.4 Shylock: um povo
O Shylock de Shakespeare não representa apenas um homem, mas o
povo judeu da sociedade europeia de então. Como no dizer de Paul de Saint Vitor,
malvado pelo “rancor das afrontas com que lhe entristeceram, agiota porque o
expulsavam de todos os demais ofícios, o espanto e o joguete da cristandade; o
bezerro de ouro emissário da peste e da fome, um condenado vivo encerrado no
bairro doentio do Gueto”.16
A comédia retrata um forte antagonismo religioso – o cristão pisoteava
o judeu, taxando-o de herege, malgrado o fato de que quando necessitava de
dinheiro, era forçado a bater em suas portas. Quando Salarino pergunta a Shylock
qual a serventia da libra de carne de Antônio, a resposta é incisiva:
14 HALFIM, ibid., p. 70.
15 SHAKESPEARE, William. O Mercador de Veneza. Trad. F. Carlos de Almeida Cunha Medeiros
e Oscar Mendes. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 298.
16 SAINT VITOR, Paul de. Las dos Caratulas – Shakespeare. Trad. livre. Buenos Aires: Editorial
El Ombu, 1933, p. 26. No original lê-se: “ (...) malvado por rencor de los oprobios com que lo
abrumaban, usurero porque lo expulsaban de todos los demás ofícios, el espanto y el juguete de
la cristiandad; el becerro de oro emisario de peste y de hambres, um condenado vivo encerrado
em el barrio doliente del Ghetto.”
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Para cevar peixes. Se para nada servir, alimentará minha vingança.
Ele me cobriu de opróbrio, impediu-me de ganhar meio milhão;
riu-se de minhas perdas, ridicularizou meus lucros, menosprezou
minha nação, dificultou meus negócios, esfriou meus amigos,
esquentou meus inimigos; e, que razão tem para fazer tudo isto?
Sou um judeu. Então, um judeu não possui olhos? Um judeu não
possui mãos, órgãos, dimensões, sentidos, afeições, paixões? Não é
alimentado pelos mesmos alimentos, ferido com as mesmas armas,
sujeito às mesmas doenças, curado pelos mesmos meios, aquecido e
esfriado pelo mesmo verão e pelo mesmo inverno que um cristão?
Se nos picais, não sangraremos? Se nos fazeis cócegas, não rimos?
Se nos envenenais, não morreremos? E se vós nos ultrajais, não nos
vingamos? Se somos como vós quando ao resto, somos semelhantes
a vós também nisso. Quando um cristão é ultrajado por um judeu,
onde coloca ele a humildade? Na vingança. Quando um judeu é
ultrajado por um cristão, de acordo com o exemplo cristão, onde
dele ele colocar a paciência? Ora essa, na vingança! A perfídia que
me ensinais, eu a colocarei em prática e ficarei na desgraça, se não
superar o ensino que me destes. 17

O agiota insinua que judeus e cristãos compartilham igualdade apenas
no plano material, afastando semelhanças no plano espiritual ou ideológico,
denotando a ideia humanista de que, comparativamente, eram ambos apenas
seres humanos.
Outra passagem aponta que eventual aproximação envolvia tão somente
recíprocos interesses materiais:
BASSÂNIO - Se vos agradar cear conosco.
SHYLOCK - Sim, para sentir o cheiro de porco, para comer da casa
de onde vosso profeta, o Nazareno, conjurou o demônio. Poderei
comprar e vender convosco, conversar convosco, passear convosco, e
assim por diante; mas não comerei convosco, nem beberei convosco,
nem rezarei convosco.18

Trata-se de paralelo abordado no teatro sob diversas formas, tornando
interessante o quadro traçado por Isabela Boscov, contendo as concepções do
público para com Shylock em fases da História:
�������������������������������
SHAKESPEARE, op. cit., p. 326
����������������
Ibid., p. 297.
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1596 a 1740: Popular desde sua estréia, o protagonista da comédia O
Mercador de Veneza era tradicionalmente mostrado como um vilão
bufo, dedicado a arrancar gargalhadas do público.
1741 a 1813: Uma interpretação antológica do ator Charles Macklin
(que faria o papel até a década de 1780) transformou Shylock num
vilão repulsivo, física e mentalmente deformado por uma vida
inteira de usura e pela sede de vingança.
1814 aos anos 1930: Graças ao ator Edmund Kean, emergiu um novo
Shylock, em que a maldade passou a ser temperada por sentimentos
mais humanos, como perda, solidão e uma certa medida de
dignidade.
Anos 30 e 40: O Mercador de Veneza torna-se a mais popular
das peças de Shakespeare em território nazista, com pelo menos
55 produções distintas a partir de 1933. Em 1943, a ator Werner
Krauss, de O Gabinete do Dr. Caligari, ajudou a reforçar a atitude
pró-extermínio dos judeus com uma caracterização horripilante de
Shylock no teatro de Viena.
Anos 40 em diante: No mundo pós-Holocausto, encenar O Mercador
só é possível com algum tipo de “desconstrução” do texto – como
numa montagem repleta de referências modernas protagonizada no
início da década de 70 por Laurence Olivier, em cujas palavras O
Mercador era a mais cruel das peças.19

Assim é que Shakespeare apresenta Shylock como um misantropo
inveterado, endurecido pelo desprezo humano, experimentado ao longo de uma
vida que se confunde com a história do povo hebreu.
Com as precedentes linhas, procuramos traçar um breve panorama
histórico do antissemitismo, a partir de pontos versados no Mercador. Um
aprofundamento nesta seara por certo nos remeterá a outros tantos fatos sofríveis
que denegriram a História. Podemos admitir que ao menos na forma ora
explicitada a história do antissemitismo não se repetirá, porém não findou. Em
pleno século XXI, movimentos encabeçados por insanas ideologias demonstram
que o problema persiste.

19 BOSCOV, Isabela. Ele era ou não era? Eis a questão. São Paulo: Editora Abril. Revista Veja, 9
de novembro de 2005, p. 146.
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2 CAPÍTULO: SHYLOCK VS. ANTÔNIO
2.1 Tribunal de Veneza: Corte de Justiça?
A cena do Tribunal de Veneza (Ato IV, I) permite se estabeleça uma
ligação entre Shakespeare, o Direito e a Filosofia. A sentença de Pórcia revela o
conflito que não raro se instala quando os princípios da justiça são colocados em
diálogo com a letra rígida da lei.
A dor e a humilhação de Shylock são imensas ao obrigar-se a uma
religião que odiava, e a tortura aumenta ao saber que o cristão que raptou sua
filha se tornara seu herdeiro. Nesse contexto, vem a pergunta: fez-se justiça a
Shylock?
Tendemos a dizer que não, com o senso pelo qual somos doutrinados e
nos leva a concluir instintivamente pela justiça e injustiça de certas coisas. Este
senso de justiça nos induz afirmar, de forma precipitada, que o direito manifestado
por Pórcia produziu resultado totalmente injusto.
O caso mostra uma dicotomia entre a construção rígida da lei e aquilo
que elegemos como princípios de justiça. As proclamações de Shylock apontam
para essa divisão. Reconhece que a lei está do seu lado quando declara, “se ela [a
libra de carne] me for negada, anátema contra a vossa lei! (...) Quero Justiça!”.20
Ou “exijo a lei, a execução da cláusula penal e o combinado no meu documento”.21
2.2 A Justiça
As especulações teóricas propostas em torno dos temas da justiça
abrangem uma variedade de significados, com diferentes alcances e extensões.
A palavra “justiça” é utilizada para designar o critério ideal do Direito, sua ideia
básica inspiradora. Por outro lado, designa uma virtude universal, centrada na
noção de igualdade e proporcionalidade, compreendendo as demais virtudes.
Partindo desta variedade conceitual, a concepção de justiça que embasará
nossa reflexão será a de Aristóteles, esboçada no Livro V da obra Ética a Nicômaco,
cujos comentários serão suplementados pela moderna concepção de justiça como
������������������������������������
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equidade de John Rawls. Em que pese os particulares desdobramentos de ambas,
guardam em comum a igualdade como elemento essencial ao conceito do justo.22
A teoria aristotélica apreende a Justiça como expressão da mais
importante virtude ética – uma virtude perfeita, consistente numa medida de
proporcionalidade dos atos, do que decorre um “ponto médio” entre o ganho
e a perda, evocando-a como sendo uma “medida axiológica para o Direito e o
Estado”.23
Há uma igualdade proporcional na sua aplicação entre as classes sociais,
observadas as seguintes divisões:
a)
A justiça distributiva: trata-se da justiça aplicada na repartição das
honras e dos bens, e busca a atribuição da proporção adequada a cada membro
do corpo social, na medida de cada mérito, das respectivas diferenças. A justiça
distributiva sempre pressupõe a presença de três membros; dois na situação
passiva e um terceiro em plano superior, encarregado da distribuição realizada
segundo o princípio da igualdade proporcional. Ocorre injustiça quando há
desequilíbrio entre quem recebe um quinhão muito grande do que é bom e
quem recebe parcela muito pequena (desproporcionalidade). Aristóteles dita
que devam ser conferidos direitos iguais para os indivíduos que forem iguais,
imperando a injustiça onde houver desigualdade. Embora o filósofo não aborde
a questão de forma expressa, a ideia de justiça distributiva pode ser reduzida na
máxima “summ cuique tribuere“ – dar a cada um o que é seu.
b)
A justiça corretiva ou sinalagmática: cuida de regular a relação de
trocas e visa proporcionar paridade entre os componentes, reafirmando a ideia
aristotélica da justiça como um “ponto médio”. Divide-se em duas subespécies:
1) Justiça Comutativa: aplicada nas relações de troca advindas da vontade, como
os contratos, que prevêem uma relação de contraprestação; c) Justiça judicial:
aplica-se nos casos em que se exige uma paridade entre o dano e a reparação,
entre o delito e a pena; exigindo a apreciação do juiz, a quem incumbe agir com
eqüidistância.
Na visão de Aristóteles, ir ao juiz é o mesmo que ir a justiça, servindo
aquele de porta-voz desta; mediando as partes na igualdade – o meio termo entre
o maior e o menor e o justo a ser alcançado pela balança estatal.
22 Para maiores detalhes, consultar Aristóteles. Ética a Nicômaco. Brasília: Edumb, 1992, pp.
90-111 e John Rawls. Uma Teoria da Justiça. Trad. Almiro Pisseta e Lenita Maria Rímole Esteves.
2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, Primeira Parte, p. 01-200.
23 SICHES, Luis Recasens. Tratado General de Filosofia del Derecho. 4 ed. México: Ed. Porrua,
1970, p. 483.
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Assim, somente haverá justiça entre as pessoas que têm suas relações
reguladas pela lei. Governando a lei, os homens do poder não agirão injustamente,
como tiranos e somente em prol dos seus próprios interesses. O governante
deve guardar a justiça como sucedâneo da administração da igualdade entre os
governados.
Mais recentemente, John Rawls tratou da justiça como equidade,
idealizando uma posição de igualdade original entre os homens. Para o filósofo,
uma adequada teoria do justo deve estar calcada na ideia de que cada pessoa
possui uma inviolabilidade fundada na justiça que não deve ser violada nem
mesmo por um bem maior compartilhado por todos, e os direitos assegurados
não devem ceder a negociações políticas ou cálculos de interesses sociais.
Essa ideia não despreza a necessidade de uma organização social
planejada de forma que haja a promoção do bem de todos os membros e seja
regulada por uma concepção pública de justiça. Trata-se de uma sociedade em
que todos aceitam e sabem que os demais aceitam os mesmos princípios de
justiça, onde as instituições sociais básicas geralmente satisfazem, e se sabe que
satisfazem tais princípios.
As disparidades de propósitos de cada indivíduo são suplantadas por
um sentido público de justiça, que gera a segurança necessária ao convívio social.
A concretização depende da existência de um conceito geral não suplantado
pelas concepções individuais, mas formado pelo papel que tais concepções têm
em comum.
Para que esse sistema funcione, os planos dos indivíduos precisam
se encaixar uns aos outros, viabilizando o exercício das diferentes atividades
distribuídas, que por sua vez, devem ser executadas de forma coerente com a
justiça e os fins sociais, havendo, por conta disso, uma cooperação social voltada
ao funcionamento do sistema. O sistema deve guardar, portanto, eficiência,
coordenação e estabilidade.
A teoria de Rawls preocupa-se com a justiça social, pois o objeto
primário da justiça é a “estrutura básica da sociedade, ou mais exatamente, a
maneira pela qual as instituições sociais mais importantes distribuem direitos
e deveres fundamentais e determinam a divisão de vantagens provenientes da
cooperação social”24, definindo a constituição política e os principais acordos
24 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Trad. Almiro Pisseta e Lenita Maria Rímole Esteves.
2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 9-10.
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econômicos como sendo as instituições sociais mais importantes, que definem os
direitos e deveres dos homens e influenciam seus projetos de vida. Essa estrutura
básica pressupõe a existência de várias posições sociais, abarcando diferentes
condições e expectativas de vida, o que revela o favorecimento de uns em relação
aos outros, gerando profundas desigualdades. Tais desigualdades devem ser
resolvidas mediante um adequado conceito de justiça.
John Rawls admite que sua proposta volta-se mais para um sistema
fechado. Entretanto, sendo satisfatórios os resultados, e havendo solidez, “com
modificações adequadas essa teoria deveria fornecer a chave para algumas outras
questões”.25
Uma concepção de justiça social pressupõe um padrão pelo qual
devem ser avaliados os aspectos distributivos da estrutura básica da sociedade,
considerada particularmente, conceito que “se define pela atuação de seus
princípios na atribuição de direitos e deveres e na definição de divisão apropriada
de vantagens sociais”26, o que segundo Rawls não entra em conflito com a tradição
aristotélica, pois a ideia de dar a cada um o que é seu pressupõe a existência de
direitos individuais que derivam de instituições sociais.
A aplicação prática dessa teoria toma por base um plano superior de
abstração da teoria do contrato social, concebida por Locke, Rousseau e Kant,
partindo da noção de que os princípios da justiça se originam de um consenso
original, por meio do qual as pessoas aceitam uma posição inicial de igualdade,
e no decorrer do contrato, regulariam os acordos e especificariam os tipos de
cooperação social que se podem assumir, além das possíveis formas de governo.
Na justiça como equidade, o consenso original, a posição original de
igualdade, corresponde ao estado de natureza da teoria do contrato social. Todavia,
trata-se de uma posição assimilada sem qualquer conotação histórica real, uma
hipótese. Os princípios da justiça são escolhidos sob o “véu da ignorância”, por
meio do qual “ninguém conhece seu lugar na sociedade, a posição de sua classe ou
o status social e ninguém conhece sua sorte na distribuição de dotes e habilidades
naturais, sua inteligência, sua força ou coisas semelhantes”27.
O véu da ignorância equipara a condição dos indivíduos, impedindo o
favorecimento ou desfavorecimento de uns em relação aos outros, resultando os
princípios de um ajuste puramente equitativo – a justiça como equidade.
��������������
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Partindo dessa escolha equitativa, os homens passam a formular
os princípios e leis que regularão o convívio à luz dos ideais aceitos
desinteressadamente por pessoas livres e iguais e em circunstâncias equitativas.
Essa ideia contrapõe a doutrina utilitarista, na medida em que não se coaduna
com a hipótese da existência de um tratamento desigual, com a vantagem do
grupo em detrimento de inferioridade da minoria, ainda que o tratamento
decorra de uma equação utilitarista que resulte num saldo líquido de vantagens
para a maioria.
Em suma, na situação original as pessoas podem fazer exigências mútuas,
pois estão em situação paritária exata e desconhecem as condições particulares e
a dos demais, não havendo razão para se aceitar a perda de determina vantagem
em prol do interesse coletivo, porque a situação original, tal como concebida,
possibilita a satisfação dos interesses de cada indivíduo, com resultado de um
consenso realizado de maneira ética, a priori, desinteressada.
A eleição dos princípios que regularão a justiça social pressupõe situação
original sob o “véu da ignorância”, fator determinante da escolha consensual
adequada de acordo com determinado momento. Os princípios eleitos seriam
dois: o princípio da igualdade e o princípio da diferença. Pelo primeiro, “cada
pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema total de liberdades
básicas que seja compatível com um sistema semelhante de liberdades para
todos”.28 Em relação ao princípio da diferença, Rawls afirma que as desigualdades
econômicas e sociais devem ordenar-se de modo que ao mesmo tempo tragam
o maior benefício possível aos menos favorecidos e sejam vinculadas a cargos
e posições abertas a todos, em condições de iguais e equitativas condições de
oportunidades.29
Estes princípios regularão a atividade institucional, traçando uma teoria
adequada ao modelo político da democracia, pois como assinala Eduardo Bittar,
se a justiça existe, ela é definida em função da capacidade de realização da mesma
pelas instituições. Desta feita, a formação teórica da justiça como equidade é
motivada por uma preocupação com o coletivo, o público, o institucional, não
em razão da voluntariedade e ética do indivíduo.30
28 Ibid., p. 333
29 Ibid.
30 BITTAR, Eduardo C. B. Teorias sobre a justiça: apontamentos para a história da filosofia do
direito. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p. 227.
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2.3 A Equidade
Ao tratar da equidade, Aristóteles diz que a justiça e a equidade não
são absolutamente idênticas, e que o equitativo corresponde a uma correção da
justiça legal, sendo, por conseguinte, superior a ela. (Nicômaco, V, 10).
A equidade não possui a exata medida do justo legal, são institutos
autônomos. Reportando-se a Aristóteles, Luis Recasens Siches ensina que a
equidade é superior ao justo legal, porque é “a expressão do justo natural em
relação com o caso concreto (...) a equidade é o justo, porém não o justo legal
tal e como de depreenderia das palavras da lei, senão o autenticamente justo
conforme o caso particular”.31
Aristóteles observa que o direito positivo está formulado em regras
universais, não sendo possível em certos casos formular uma norma que seja
correta para todos os casos, podendo surgir questões não abarcados pela regra.
Não se ignora a possibilidade de que a fórmula geral resulte errônea e
inadequada para casos diferentes daquele que a lei levou em conta. O erro não
resulta da lei ou do legislador, mas da própria índole do caso e da variedade da
matéria dos assuntos práticos, pois a lei pode falar universalmente, em termos
gerais, e o caso relativo surgir posteriormente, havendo por conta disso uma
carência no resultado da subsunção.
No caso Shylock vs. Antônio, a rigidez do ordenamento jurídico de Veneza
não permitia ao juiz esquivar-se da aplicação da norma abstrata. Ocorre que o
contrato firmado entre ambos provocou um fato imprevisto, cuja subsunção,
embora logicamente possível, ocasionaria um resulta injusto: a morte do devedor.
Reportando-nos a Aristóteles, semelhante caso reclama a aplicação da
equidade na correção do erro derivado do caráter universal da norma, corrigindo
a lei positiva que, para o caso, tornara-se defeituosa em sua universalidade. Pode
ocorrer que determinada lei, justa em seus termos gerais, produza um resultado
injusto quando aplicada a determinados casos. Nesta hipótese, o estagirita insinua
que a situação deveria ser tratada como se não existisse norma formulada, com o
pressuposto de que a lei não previu aquele caso, haja vista o resultado contrário
ao justo legal.
Aristóteles pontua que quando uma situação é indefinida, a regra
também é indefinida, como ocorre com a régua de Lesbos, que se adaptava à
31 SICHES, op. cit., p. 656. (trad.
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forma da pedra e não era rígida, da mesma forma como e decreto adapta-se aos
fatos (Nicômaco, V, 10).
O legislador dita normas gerais de acordo com casos habituais, e ao
ditá-las quer que produzam efeitos jurídicos em relação aos casos antevistos,
com a antecipação mental, estimando por meio deste exercício intelectual se os
efeitos serão justos. Sobrevindo casos a respeito dos quais a aplicação da norma
produziria efeitos negativos, o caso deve ser resolvido através da aplicação de
outra norma, ou ainda, por ajuste equitativo.
O filósofo grego define o homem equitativo como aquele que escolhe e
prática atos equitativos, e que não é intransigente em relação aos seus direitos,
tendendo, inclusive, a tomar menos do que lhe caberia, embora tenha o amparo
da lei.
Resta que o marco jusfilosófico inicial da ideia de equidade está em
Aristóteles, o primeiro a estabelecer um fim pragmático para o instituto, a partir
de ideias que apregoam a alteridade da Justiça, com o apontamento do seu
significado e conteúdo jurídico.
2.4 A solução de Pórcia
Seguro na literalidade da lei e do contrato, Shylock brande a lei contra
Antônio. O negócio jurídico não conferia outro destino ao mercador, sob risco
de “um precedente tal [que] introduziria no Estado numerosos abusos”32, diante
do que Pórcia apela por clemência:
Portanto, judeu, embora a justiça seja teu ponto de apoio, considera
bem isto; nenhum de nós encontrará salvação com estrita justiça;
rogamos para solicitar clemência a este mesmo rogo, mediante o qual
a solicitamos, a todos ensina que devemos mostrar-nos clementes
para nós mesmos. Tudo o que acabo de dizer é para mitigar a justiça
de tua causa; se persistires, este rígido Tribunal de Veneza, fiel à
lei, nada mais tem a fazer do que pronunciar a sentença contra este
mercador.33

Perdão do credor ou morte pela lâmina da espada da lei: situação que se
apresentava a Antônio, restando ao juiz apenas homologar eventual acolhimento
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do pedido de clemência, sem o que sobejava a subsunção fato-norma. O
ordenamento jurídico contextualizado na obra não lhe concedia alternativa:
“(...) o objeto e o fim da lei estão em relação estreita com a penalidade que este
documento mostra que pode ser reclamada”.34
A fala de Pórcia pressupõe um Direito alicerçado na lógica formal, em
oposição à concepção que se identifica não com as regras positivas, mas com o
justo. Luiz Fernando Coelho assinala que a metodologia para a efetiva realização
do direito repele o exclusivismo da lógica formal, inspirando-se em outros fatores,
“como os tópicos ou lugares-comuns, a dialética, o bom senso, a razoabilidade, o
senso de equilíbrio, a equidade, a prudência, restaurando a antiga concepção do
direito como juris prudentia”.35
Não há ordenamento tão perfeitamente organizado no qual o trabalho
do juiz se limite à simples subsunção. Há casos em que lacunas se apresentam,
reclamando maior liberdade ao julgador na valoração e formulação dos
comandos. É certo que semelhante exercício exige acurada atenção ao limite
de iniciativa judicial, pois a regra manda que o magistrado defenda apenas os
interesses que lhe forem apresentados para uma decisão vinculada na norma
formulada conforme os interesses da Justiça.
O limite de atuação do julgador na apreciação e preenchimento das
lacunas vincula-se às hipóteses em que certos casos não foram considerados
quando da formulação da norma, ou ainda, quando o regramento, por algum
motivo, não foi rigorosa e corretamente formulado para uma naqueles casos.
Em qualquer hipótese a iniciativa do julgador fica adstrita à obtenção de um
resultado justo, como exigência da certeza do direito.
Ao afirmar que o objeto e o fim da lei estavam em relação estreita com
a cláusula penal, Pórcia insinua que o julgamento não prescindiria da subsunção
fato-norma, situação que a lançava numa areia movediça. A solução pela validade
do contrato não se ajustava à justiça do caso concreto, e a decretação de invalidade
do título poderia criar uma fonte inesgotável de litígios, um perigoso precedente.
O mercador morreria com a execução da cláusula penal. Este fato
revelava uma instabilidade contrária aos interesses da justiça, surgindo lacuna
cujo preenchimento guiou a solução de Pórcia. É que o interesse na estabilidade
não obriga uma subsunção cega e na necessidade dessa estabilidade se assenta o
valor normativo do direito.
34 Ibid., p. 351.
35 COELHO, op. cit., p. 97.
324

REVISTA DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO CEARÁ

O equilíbrio entre os interesses da perfeição do direito e da sua
estabilidade somente se revelou possível por meio de uma interpretação fundada
nos princípios da equidade, e assim Pórcia equilibrou os interesses.
A equidade proporcionou uma correção do efeito normativo
objetivamente inadequado para aquele caso, mediante o preenchimento da
lacuna surgida com a subsunção de um fato impensado quando da formulação
da norma jurídica. Operou um aperfeiçoamento do direito, com a manutenção
de um justo equilíbrio entre as exigências da justiça concreta e da estabilidade,
como resultado da interpretação equitativa.
“Esta caução não te concede uma só gota de sangue. Os termos exatos
são: uma libra de carne. Toma, pois, o que te concede o documento; pega tua
libra de carne”.36 A decisão denota uma interpretação equitativa, porque, sem se
desgarrar da letra, a solução veio sem ofensa à vida do devedor, havendo, portanto,
pelo julgador, a previsão do resultado da aplicação da lei. Semelhante tarefa não
apresenta grandes dificuldades quando norma e caso aderem ao espírito do
legislador, entretanto, como ilustrado no Mercador, casos se apresentam em que
a subsunção pura e simples pode causar injustiça. Em tais hipóteses, não havendo
norma alternativa e aplicável cuja aplicação sobrevenha resultado adequado,
surge uma lacuna.
A alegoria de Shakespeare ilumina uma solução baseada em interpretação
equitativa. Corrigindo o rigor excessivo da letra da lei, a equidade apresenta-se
como fundamento teleológico da Justiça. E a finalidade última do Direito é a
consecução do justo, como assevera André Comte-Sponville:
Ela [a equidade] não dispensa a misericórdia (“a equidade”, dizia
Aristóteles, “é perdoar o gênero humano”), não no sentido de que
se renuncie sempre a punir, mas de que, para ser equitativo, o juízo
precisa ter superado o ódio e a cólera.
A equidade também não dispensa a inteligência, a prudência, a
coragem, a fidelidade, a generosidade, a tolerância… É nisso que
coincide com a justiça, não mais como virtude particular, tal como a
consideramos aqui, mas como virtude geral e completa, aquela que
contém ou supõe todas as outras, aquela de que Aristóteles dizia tão
belamente que a consideramos “a mais perfeita das virtudes e (que)
nem a estrela da noite, nem a estrela da manhã são tão admiráveis”.37
36 SHAKESPEARE, op. cit., p. 353.
37 COMTE-SPONVILLE, André. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Trad. Eduardo Brandão.
São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1999, p. 94.
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O julgador não pode descumprir preceitos legais a pretexto de interpretar
equitativamente, com sua exclusiva noção intuitiva e subjetiva do justo, deve
sim, prudentemente, perseguir a realização da finalidade do preceito legal, seu
objetivo último, considerando o pressuposto de que toda a norma jurídica tende
à justa composição das relações sociais.
Resulta daí a possibilidade de uma interpretação equitativa, como
sucedâneo de uma proposta fundada na Justiça, podendo decorrer certo desvio
do comando, concernente à letra da lei, observado o resultado de sua aplicação em
determinados casos particulares, mas desde que o desvio se destine à obediência
da vontade normativa.
A propósito, Chaim Perelman diz que:
Os juízes, encarregados de aplicar a lei e a justiça ao mesmo
tempo, hesitam quando elas não são concordes e procuram uma
acomodação, inspirando-se nos espírito da lei e nos princípios
que dominam as disposições particulares. O espírito de equidade
permite adaptar a regra geral às particularidades de cada caso.38

Todavia, nada impede que a pretexto de uma apreciação equitativa,
determinadas decisões incorram em arbitrariedade, daí que Vicente Ráo propõe
algumas regras de equacionamento: a) por igual devem ser tratadas as coisas
iguais e desigualmente as desiguais; b) todos os elementos que concorreram
para constituir a relação sub judice, coisa ou pessoa, ou que, no tocante a estas
tenham importância, ou sobre elas exerçam influência, devem ser devidamente
considerados; c) entre várias soluções possíveis deve-se preferir a mais humana,
por ser a que melhor atende à justiça.39
Carne e não sangue. Libra justa, mais nem menos. A hermenêutica
de Pórcia cuidou de compor o litígio, sopesando a essência da norma, que
perseguidora da Justiça, não poderia impor ao mercador o cadafalso pelo
reconhecimento de um direito fundado no sentimento de vingança de Shylock.

38 PERELMAN, Chaïm. Lógica Jurídica. Trad. Virgínia K. Pupi. São Paulo: Martins Fontes, 1999,
p. 232.
39 RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 85.
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2.5 A opinião de Rudolf Von Ihering
Ousamos discordar parcialmente do posicionamento de Rudolf Von
Ihering, que na célebre A Luta pelo Direito repele na íntegra a sentença do
Tribunal de Veneza, defendendo que Shylock foi injustiçado.
Acerca da cena do Tribunal, o filósofo alemão expõe:
Quando a sentença foi proferida, quando toda a dúvida sobre o
direito do judeu pelo próprio juiz foi afastada, quando já nenhuma
contestação ousa fazer-se ouvir, quando toda a assembléia, inclusive
o Doge, está submetida à sentença inevitável, quando o vencedor,
bem seguro do seu direito, quer executar aquilo a que a sentença o
autoriza, o próprio juiz que solenemente reconheceu o seu direito,
ilude-o com uma objeção, com uma astúcia tão miserável e tão nula
que nem digna é de uma reputação séria.40

A explicitação dos motivos da nossa discordância não prescinde de
incursão, mesmo breve, ao pensamento do autor conforme manifestado no
tempo e espaço.
O pensamento de Ihering se desdobra em particulares vertentes. Num
primeiro momento, orientou-se pela jurisprudência dos conceitos, movimento
que definia um sistema jurídico fechado e acabado, com ênfase ao caráter lógicodedutivo, permitindo o fortalecimento do dogma da subsunção. Mas no final
do século XIX, passa a criticar seu primeiro pensamento, orientando-se por
uma jurisprudência pragmática de raiz sociológica, cujo desenrolar fomentou
o surgimento da jurisprudência dos interesses, posteriormente robustecida pelas
ideias de Phillip Heck.
A jurisprudência dos interesses surge com uma avaliação pragmática
da vida, perquirindo acerca da finalidade da lei como instrumento de realização
da Justiça e propondo uma ampla pesquisa do elemento teleológico na atividade
interpretativa do direito, refutando o dogmatismo e rigorismo lógico-formal da
jurisprudência conceitual.
Apresentando um modelo de interpretação fundado na jurisprudência
dos interesses, Phillip Heck assinala que há certos casos em que a limitação da
obrigatoriedade da lei é menos prejudicial que a vinculação do juiz ao sentido
literal, alertando para o surgimento de alguns problemas, como a necessidade
�������������������������������������
IHERING, op. cit., p. X (prefácio).
327

THEMIS
de determinação da posição do juiz perante as imagens provisórias deduzidas
da “letra de lei”, do “sentido literal” ou do “sentido externo da lei”, perante as
quais o julgador deve preferir a vontade da lei, quando é conhecida, tendo, por
assim dizer, inteira liberdade de correção. Heck assinala que após a observação
dos elementos reveladores das ideias que acompanham a formatação da lei, e,
por conseguinte, do retrato definitivo do comando, a imagem obtida ainda não
será absolutamente decisiva, e o juiz pode desviar-se dela se assim exigirem os
interesses da sociedade e não houver oposição do interesse na estabilidade. Impõese a questão de se saber se os poderes condicionados do julgador se esgotam
com a integração das normas formuladas, ou se em última análise, haverá a
possibilidade de afastamento de comandos especiais existentes. Segundo Heck,
em alguns casos o juiz deve se afastar da estrita subsunção, ainda que verbal ou
logicamente possível, valorando os comandos, em busca do resultado esperado
pela escorreita aplicação da norma, primando pela estabilidade e proteção dos
interesses da Justiça. Não se trata de emenda ou alteração da lei, mas acabamento
ou correção do seu conteúdo.41
O passo mais importante dessa teoria está no afastamento da dedução
conceitual baseada simplesmente na subsunção lógico-formal, privilegiando a
análise das valorações legais e da sua extensão a casos não previstos, apresentando
um juízo de ponderação do fato. A função do julgador seria ajustar os interesses,
e os conceitos serviriam para classificação e conceituação.
Na obra A Luta pelo Direito, Ihering expõe entendimento de que a Teoria
do Direito ocupa-se mais com a balança que com a espada, apontando que um
privilégio da análise sob o aspecto lógico-científico, em detrimento ao aspecto
real, afasta uma concepção aceitável do Direito, afastando-o da realidade.
Com essa visão pragmática, o autor defende que os indivíduos devem
empreender incessante luta pelo direito concreto (ou subjetivo). Quando o direito
de um indivíduo é violado, deve questionar se ele o sustentará ou se resistirá
ao seu adversário, se lutará ou abandonará o direito. Para tanto, Ihering diz de
uma resistência fundada numa questão de honra, de dignidade e caráter – de
sentimento jurídico.
Nesta ótica, o homem não pode permitir que o seu direito pereça em
face dos interesses do outro. A excitação do sentimento jurídico reclama a luta
pelo Direito, como um dever do interessado para consigo próprio e para com a
41 HECK, Philipp. Interpretação da Lei e Jurisprudência dos Interesses. Trad. José Osório. São
Paulo: Saraiva, 1948, p. 207-208.
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sociedade, e o protesto é “uma natureza moral enérgica contra o ultraje ao Direito,
o testemunho mais belo e mais elevado que pode dar o sentimento jurídico”.42 A
luta aparece como um elemento natural da evolução da sociedade – a luta pelo
direito é elevada à condição de um princípio ético.
Acerca do Tribunal de Veneza, Ihering defende que:
Tenho eu porventura exagerado sustentando que o judeu se vê
defraudado no seu direito? Certamente tudo isso se faz no interesse na
humanidade, mas a injustiça cometida no interesse da humanidade
deixa por isso de ser uma injustiça? E se o fim justifica os meios, por
que é que isso se reconhece comente depois do julgamento e não
antes?43

Ousamos discordar desta fala, por denotar posicionamento baseado
apenas no resultado final da atuação de Pórcia, subjetivamente considerada.
Entendemos que a análise do caso não prescinde de uma investigação fragmentada
da sentença e explicitaremos as razões mais adiante.
Considerando um contrato válido e uma norma jurídica vigente, Ihering
legitima a empreitada de Shylock, resultante de uma luta que não coaduna com
o legítimo e verdadeiro sentimento jurídico do qual poderia verter forças para a
luta pelo direito apregoada pelo filósofo alemão.
Embora Ihering classifique como relevante o fato de que o judeu restou
impedido de matar o mercador tão somente no momento da execução da sentença,
entendemos que tal fato não valida a argumentação de que (diferentemente do
que Shakespeare coloca) outro resultado poderia apresentar-se com a decretação
de invalidade da letra, e o juiz poderia dar outro rumo “justo” ao caso.
Ora, é do próprio Ihering a afirmação de que Shakespeare “expõe o
assunto de tal maneira que é preciso admitir que esta decisão era segundo os
termos do direito a única possível”.44 De fato, o direito contextualizado pelo
dramaturgo não concedia ao juiz atitude diversa, cabendo aos leitores – ainda
que com sentimento crítico e em sede de análise cientifica – aceitar esta realidade,
não procurando descobrir semelhanças contemporâneas em relação ao Direito
ilustrado na comédia.
42 IHERING, Op. Cit., p. 46.
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Como assinala Cristiano Paixão Pinto, seria pouco útil procurar
reconstruir o cenário social, político, econômico e cultural elisabetano, “confrontálo com a subjetividade da narrativa de um determinado autor (Shakespeare) e,
com base nessa operação, 'restabelecer' o direito válido à época”.45 Ademais, como
bem salientado por Ihering, “o poeta tem naturalmente liberdade para ele mesmo
estabelecer a sua própria jurisprudência”.46
Necessário, pois, partir do princípio de que o juiz não poderia declarar
a invalidade da letra. Do contrário, podendo o leitor imaginar e propor a
formulação que entenda mais apropriada, o problema torna-se de fácil solução, ao
se argumentar, por exemplo, que a cláusula penal era inválida por atentar contra
a vida, que é um direito indisponível. Ocorre que o direito contextualizado por
Shakespeare não nos concede esta opção (ou facilidade).
Ao por em mente o resultado da aplicação da norma no caso tal qual
lhe apresentava, e contrapondo-o ao objetivo da norma; com equidade, Pórcia
cuidou de corrigir a falha, afastando o resultado injusto antevisto. Deste ajuste
não decorre, a nosso ver, “injustiça cometida no interesse da humanidade”47, mas
houve adequação da norma em face dos interesses da Justiça, que apreende a vida
com um bem supremo.
Reportando-nos ao tempo de Ihering, temos que a própria jurisprudência
dos interesses não reclamaria solução diferente. Conforme expõe Heck, da
obrigação de utilizar os conhecimentos pessoais, deriva o princípio de que
o juiz deve conceder proteção aos interesses que da lei considerar por dignos,
pois agindo assim não seria somente um “órgão de execução, mero instrumento
humano, mas é também auxiliar do legislador [ainda que dele dependa] para
garantia dos interesses da comunidade”.48
Abordando Heck, Luis Recasens Siches assinala que as normas jurídicas
proporcionam uma delimitação dos interesses que se consideram dignos de
proteção jurídica, assim como uma hierarquização de prioridades entre tais
interesses, cujo reconhecimento e ordenação hierárquica respondem a um
critério axiológico em que se inspira o legislador. A tarefa legislativa consiste
45 PINTO, Cristiano Paixão. Shakespeare, O Mercador de Veneza e a Experiência Histórica do
Direito. Publicado em: Notícia do direito brasileiro. Nova série, n.º 9. Brasília: Faculdade de
Direito da UnB, 2002.
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em harmonizar os interesses em conflito, declarando quais merecem ou não
proteção e em que medidas e limites tal proteção deve ser proporcionada, tarefa
que pressupõe não só um critério axiológico, mas um estudo sociológico sobre
os interesses da época da elaboração da lei. Sendo assim, quando o juiz se depara
com conflitos singulares e particulares de interesses, deve decidir de acordo com
o espírito do legislador que editou a norma genérica. Heck diz ainda que nos casos
em que o espírito do legislador não vislumbrou os conflitos, deve o juiz realizar
as mesmas operações (sociológicas e estimativas) que incumbiam ao legislador.
Deve o juiz proceder a um estudo sociológico dos fatores que envolvem o litígio,
extraindo um critério axiológico válido, conjugando o sentido genérico da
norma com o sentido singular do problema concreto, cujo resultado representa
uma rota não só diferente, mas também – em certas ocasiões – contrária à via
tradicional da lógica dedutiva.49
Assim, até a parte em que, interpretando, Pórcia impediu a morte
do mercador, a sentença sobreveio com justiça, motivo pelo qual, no ponto,
discordamos do posicionamento de Ihering.
Em que pese afirmar o autor que seus comentários em relação ao
Mercador constituem um “elemento acessório”, que nada teria em comum com
a sua teoria50, entendemos que a argumentação não poderia destoar do alicerce
sociológico do qual emergiu tal teoria, cujos elementos principais e acessórios
devem guardar consonância, sendo compatíveis com um direito voltado à defesa
dos interesses da Justiça, da dignidade da pessoa humana, e não simplesmente
reduzido à letra da lei.
Como bem assinala Alberto Jorge Correia de Barros Lima, Pórcia não se
socorreu apenas do método gramatical, mas também da interpretação teleológica,
visualizando não o fim, que Ihering reduz a uma forma de interesse, mas o sentido
do valor reconhecido racionalmente enquanto motivo determinante da ação,
objetivando a justiça, que no caso respeitou o valor supremo da dignidade da
pessoa humana, com um subterfúgio, porém um subterfúgio voltado à segurança
jurídica daquela coletividade, e não voltado a retirar ao interessado direito de
Shylock.51 Cuida-se de orientação que acompanhou a evolução do pensamento
jusfilosófico.
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51 LIMA, Alberto Jorge Correia de Barros. Shakespeare, Von Ihering e a interpretação do Contrato.
Disponível em «http: www. jusnavigandi.com.br/contratos.htm». Acesso em 20 jul 2005.
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Tércio Sampaio Ferraz Júnior diz que temos hoje um postulado quase
universal da ciência jurídica a tese de que não há normas sem interpretação e que
a teoria jurídica é uma teoria hermenêutica.
Segundo Ferraz, o que no passado constituía uma questão de técnica de
interpretação sistematizada em métodos pré-definidos reflete hoje uma teoria da
interpretação, surgindo em razão do desapego àqueles métodos, a necessidade da
procura de um critério para a interpretação autêntica que revele o sentido último
e determinante do direito, e não apenas a configuração sistemática da ordem
normativa.52
O autor prossegue dizendo que o conceito de lacuna, do ângulo
argumentativo, constitui um recurso hermenêutico da ciência jurídica que
permite a busca de decisão possível, mais favorável, o que classifica como
“decidibilidade”53. Acerca do citado recurso, acrescenta:
Sem ele, nos limites da positividade, o intérprete estaria sem defesas
contra uma estrita legalidade, pois não teria meios de cobrir o conflito
entre a dura letra da lei e as exigências peculiares da equidade. Um
direito positivado, como é o atual, tende a estreitar, em nome do
valor da certeza e do predomínio da lei como fonte básica, o campo
de atuação do intérprete, dando-lhe poucas condições para recorrer
com eficiência a fatores extrapositivos, como os ideais de justiça,
o sentimento do equitativo, os princípios do Direito Natural etc.
Nestes termos, o conceito de lacuna (e os que lhe são aparentados,
como interpretação extensiva, conceitos valorativos, normas abertas
etc.) confere ao jurista a possibilidade de se valer daqueles fatores
extrapositivos como se fossem positivos ou, ao menos, positiváveis.54

Em semelhante sentido, ao discorrer sobre os problemas com que os
juízes se deparam quando da interpretação do direito na administração de justiça,
Alf Ross lembra que a tarefa é um problema prático. O juiz deve decidir se usará
ou não força contra o demandado (ou o acusado), e embora a administração da
justiça esteja fundada num processo de cognição das coisas que envolvem o caso,
é ela naturalmente um ato volitivo. Trata-se de uma decisão que surge de um
substrato de consciência formado por um motivo que direciona a atividade do
52 FERRAZ, Tércio Sampaio. A Ciência do Direito. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1980, p. 70-73
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julgador em busca de uma meta e de elementos cognitivos que dirigem a atividade
rumo a tal meta. Para Ross, a superada teoria positivista-normativista apreende
este pressuposto de forma equivocada, pois o motivo que direciona a atividade
do julgador é (ou deve ser) a obediência à lei, um respeito ao direito posto, e
que os elementos cognitivos que dirigem a atividade jurisdicional constituemse, simplesmente, do verdadeiro conhecimento da lei e dos fatos. O equívoco
reside no fato de que embora seja possível tornar claro o significado da norma
mediante a interpretação, segundo essa visão normativista, a interpretação
é fundamentalmente uma tarefa teórico-empírica, e assim o juiz se torna um
autômato e sua função puro ato racional: compreender o significado da lei e
comparar a descrição desta dos fatos jurídicos aos fatos do caso apresentado.55
Combatendo tal postura, Ross enfatiza:
A inevitável imprecisão das palavras e a inevitável limitação da
profundidade intencional fazem com que, freqüentemente, seja
impossível estabelecer se o caso é abarcado ou não pelo significado
da lei. O caso não é óbvio. É plausivelmente possível definir o
significado das palavras de tal modo que os fatos acabem abarcados
pela lei. Porém, também é possível, de forma igualmente plausível,
definir o significado das palavras de tal modo que o caso saia do
campo de referência da lei. A interpretação (em sentido próprio, ou
seja, como atividade cognitiva que só busca determinar o significado
como fato empírico) tem que fracassar. Entretanto, o juiz não pode
deixar de cumprir sua tarefa. Tem que escolher e esta escolha terá
sua origem, qualquer que seja o conteúdo, numa valoração. Sua
interpretação da lei (num sentido mais amplo) é, nessa medida,
um ato de natureza construtiva, não um ato de puro conhecimento.
Seus motivos não se reduzem ao desejo de acatar uma determinada
diretiva.56

O filósofo assinala que o juiz é um ser humano e que por detrás de sua
decisão está a sua personalidade, que naturalmente não o torna um autômato que
transforma mecanicamente em decisões regras e fatos. O juiz é um ser humano
que atentando para uma tarefa social toma decisões que sente corretas de acordo
com o espírito de uma tradição jurídica e cultural, e:
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56 Ibid., p. 167.
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Na medida do possível, o juiz compreende e interpreta a lei a luz de
sua consciência jurídica material, a fim de que sua decisão possa ser
aceita não só como correta, mas também como justa ou socialmente
desejável. Se a divergência entre a consciência jurídica formal e a
material exceder certo limite, pode até ser que o juiz prescinda de
restrições obviamente impostas pelas palavras ou pela intenção do
legislador. Sua interpretação construtiva, neste caso, não se reduz
a buscar maior precisão, mas retifica os resultados alcançados por
uma interpretação da lei que simplesmente averiguasse o que esta
significa.57

Esta moderna concepção do Direito reforça nosso entendimento no
sentido de que a corrente que pugna pela completa injustiça da atuação de Pórcia
considera sua sentença fruto da ação de um juiz autômato, que reverenciando
letra fria da lei, contribuiria para o fim de Antônio.
É imperioso frisar que nossa visão pressupõe uma análise da sentença
de Pórcia em fases distintas: antes e depois do confisco dos bens de Shylock
e sua conversão forçada à religião cristã. Antes operou o jurídico, depois a
arbitrariedade.
A presente ressalva destina-se a esclarecer que não pretendemos
afirmar que a atuação do Tribunal de Veneza foi totalmente justa. Também não
pretendemos negar que, ausente o caráter alegórico, solução diversa poderia ter
emergido, como, por exemplo, a decretação de nulidade do título. Todavia, é certo
que a impossibilidade de julgamento diverso (por determinação do dramaturgo)
leva-nos a questionar se seria justo que Antônio morresse em razão da assinatura
do malsinado contrato ou seria justo que o homicídio fosse legitimado pelo
Tribunal de Veneza.
Entendemos que não, sobretudo porque a sentença não poderia formar
uma jurisprudência a partir de um direito que legitimasse ação fundada num
sentimento que nada tinha de jurídico, ponto em que retornamos a Ihering, para
discordar da sua opinião no sentido de que o sentimento de Shylock ilustra um
verdadeiro sentimento jurídico. Do judeu vertia ódio e vingança, elementos que
desorientam ações voltadas aos interesses da Justiça.
Ainda que partamos do pressuposto apontado por Ihering, no sentido
de que um sentimento egoístico pode legitimar-se em razão de um interesse ideal,
entendemos que no campo do individualismo, esse sentimento deve guardar um
57 Ibid., p. 168.
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mínimo compromisso com o justo. Não se pode admitir como legitima a elevação
ao plano ideal, de um sentimento que objetivava a consecução de um plano de
vingança: o assassinato de um homem.
Neste ponto, necessário frisar que nossa argumentação parte da certeza
da morte de Antônio, pois para nós a comédia não aponta conclusão diversa.
Partindo deste pressuposto, embora respeitável, revela-se temerosa eventual
argumentação fundada da premissa de que Antônio não morreria em razão da
retirada da libra de carne de seu corpo, e por conta disso a justiça da decisão
restaria prejudicada.
Encontramos argumento semelhante em Maritza Maffei da Silva, em
cuja brilhante tese se atribui total injustiça à sentença de Pórcia, tendo como um
dos pressupostos que Antônio não morreria em razão da hemorragia provocada
pela retirada da libra de carne. A autora apresenta o argumento da seguinte forma:
Para gerar uma confluência que sustentasse a idéia central da
tese, sem pôr em risco a admissibilidade de nosso ponto de vista,
buscamos robustecê-la apresentando um laudo médico destinado
a nutrir, de forma lógica, a comprovação de que a sentença inicial
deveria e poderia ser executada.58

O referido laudo médico, elaborado por especialista em cardiologia, traz
a seguinte conclusão:
Poderá ser retirado um pedaço de tecido da região mais próxima
do coração, correspondente a altura do ictus cordis, compreendendo
uma área na intersecção da linha hemiclavicular com quinto espaço
intercostal esquerdo, conforme figura anexa.
O tecido a ser retirado deverá ter a forma do objeto em questão
tendo a espessura máxima de 1.125 milímetros e o comprimento
correspondendo ao diâmetro de 30,146 milímetros, correspondendo
às camadas epiderme e derme sem incluir o tecido celular subcutâneo
e/ou tecido muscular estriado, ou seja o músculo peitoral pela
topografia anatômica, pois não foi especificado o tipo de tecido a ser
retirado, sendo o termo carne inespecífico.
Para o procedimento acima deverão ser utilizadas técnicas cirúrgicas
adequadas de acordo com o comportamento e conhecimento da
58 SILVA, Maritza Maffei da. O Mercador de Veneza de William Shakespeare: um encontro na
encruzilhada da Literatura, do Direito e da Filosofia. Tese (Doutorado em Direito). São Leopoldo:
Unisinos, 2004, p. 329.
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época do ocorrido, devendo a ferida operatória ser tratada por
segunda intenção, ou seja, cicatrização espontânea, ou seguida de
cauterização por ferro em brasa, na mesma medida do objeto do
estudo.
Outro aspecto em questão, relacionado ao procedimento, é que não
há como mensurar a quantidade de hemorragia, nem o nível de dor,
no entanto, é menos provável, beirando ao impossível que Antônio
venha a obitar pela possível perda de sangue, pela dor ou ainda em
conseqüência do ato traumatizante.59

O ora reverenciado trabalho da ilustre doutora é fruto de valiosa
abstração, e mostra-se pertinente para pontuar a argumentação central de sua
tese, que, a propósito, não faz referência à fragmentação da sentença aqui aludida,
desvelando argumentação incompatível com o pressuposto de que inicialmente
Pórcia decidiu por equidade e que a visão de Shakespeare, ao menos a nosso ver,
é una: Antônio morreria em razão da retirada da libra de carne.
A certeza de morte do mercador assenta-se em todo o contexto da obra,
como na seguinte fala:
Pórcia – Vamos, mercador. Tendes alguma coisa a dizer?
Antônio – Pouca coisa. Estou armado e bem preparado. Dá-me tua
mão, bassânio; adeus! Não te entristeças o ter-me acontecido essa
desgraça por tua causa, pois a Fortuna se mostra neste caso mais
indulgente que de costume. Habitualmente, ela força o infeliz a
sobreviver à própria riqueza para contemplar com olhos macerados
e fronte enrugada uma interminável pobreza. Pois bem: ela me livra
do lento castigo de semelhante miséria. Recomenda-me a tua nobre
esposa; conta-lhe, com todos os detalhes, qual foi o fim de Antônio;
dize-lhe quanto gostava de ti; fala bem de mim depois da minha
morte e quando tua história tiver terminado, insta com ela para que
declare se Bassânio não teve um amigo. Não te arrependas de perder
teu amigo, que ele não se arrependerá de pagar tua dívida; pois se o
judeu cortar bem profundamente, vou pagar tua dívida com todo o
meu coração.60

No anunciado contexto, Pórcia impediu a morte injusta de Antônio,
cuja esperança de vida somente se admite em razão de argumentação fundada
em elementos alheios aos elementos literários deixados por Shakespeare.
59 Ibid.,, 364.
60 SHAKESPEARE, Op. Cit.,
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Reafirmamos que nosso posicionamento não propõe fuga às críticas
suscitadas contra a validade formal da sentença do Tribunal de Veneza, que para
alguns revela um sofisma, pois não há carne que não contenha sangue. Advém
disso um estigma para combate à lógica da decisão, com base no entendimento
de que o contrato não obstaria a retirada da libra de carne, ainda que do corpo do
devedor vertesse sangue. O assessório seguiria o principal.
Acerca disto, retornamos mais uma vez a Ihering, que assim se manifesta:
Assim a regra jurídica segundo a qual o título é plenamente válido, o
jus in thesi é não só reconhecido unanimemente como incontestável,
mas o jus in hypothesi está já pronunciado e é então, no momento
da execução que é iludido pelo próprio juiz, por meio de uma
vergonhosa perfídia. Um juiz poderia da mesma maneira condenar
o devedor e obrigar em seguida o credor a ir buscar o dinheiro, por
suas próprias mãos, a um forno de alta temperatura, ou recebê-lo no
cume de uma torre se o devedor é um pedreiro, ou no fundo dum
lago se é mergulhador, desde que no reconhecimento nada se diga
acerca do lugar do pagamento.61

Ousamos dizer que a fala de Ihering contém certa impropriedade
exemplificativa, porque novamente parte da ideia de que o sofrimento de Shylock
é fruto de uma sentença injusta do começo ao fim, deixando de lado o fato de que
a execução da cláusula penal mataria o mercador, fazendo do Direito um forno
com brasas que cozeria o alimento da vingança do judeu.
Ao formular os citados exemplos, o filósofo não levou em conta que
no caso comparado, a vida de um homem estava sob o fio da espada. Tratase, portanto, de hipóteses não alcançáveis pela discussão que aqui propomos,
porquanto apenas fundadas num vínculo obrigacional, tendo como objeto de
litígio bens ou direitos materiais e nada mais, confirmando, por assim dizer, uma
análise restrita à forma.
Não negamos que premeditadamente toda a atuação de Pórcia possa
emanar de um plano de vingança antissemita. Contudo, é preciso ultrapassar o
muro das restritas conclusões, considerando como verdadeira [ou falsa] a hipótese
de que se o Tribunal de Veneza fosse dissolvido logo após aquela primeira fase, o
mercador não seria imolado para a deusa vingança.
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Diante disso, respeitando e discordando do posicionamento de Ihering,
vemos como mais adequada uma ilustração a partir das visões dos juristas
americanos Terry Eagleton e Richard Posner, cujas opiniões são comentadas por
Maritza Maffei da Silva comenta, iniciando por Eagleton, para quem Shylock tem
a garantida legal da sua pretensão perante o tribunal:
Shylock tem respeito pela lei e Pórcia não. A hipoteca na verdade
não afirma por escrito que ele tem permissão para tirar um pouco
de sangue de Antônio junto com a libra de sua carne, mas esta é
uma inferência razoável do texto como qualquer tribunal real
reconheceria... O ingênuo sofisma de Pórcia seria rejeitado por um
tribunal moderno, e Shylock (dado que sua hipoteca era legal desde
o início) venceria o caso.62

Posner expõe sua crítica analisando o posicionamento de Eagleton em
três ângulos:
O primeiro reside na observação taxativa, dado que a hipoteca era
legal desde o início. Posner contesta, crendo que nenhum tribunal
real exigiria o cumprimento da hipoteca. O segundo ponto divergente
é que qualquer tentativa de Shylock de apelar para o espírito da
lei seria tão inconsistente como a recusa em aceitar o pagamento
do empréstimo, que é o espírito da hipoteca. Comprometendose com a interpretação literal, o prestamista concede espaço para
Pórcia devolver-lhe o argumento, mostrando que a hipoteca jamais
menciona sangue. O terceiro é que a equidade tem feito parte do
Direito desde os tempos antigos. Aristóteles a enfatizou na Ética a
Nicômacos. A lei não se resuma a regras inflexíveis que devem ser
impostas plenamente sem considerar as conseqüências; a doutrina
também é uma parte da lei.63

Acolhemos a fala de Posner, pois como frisamos a análise do caso não
prescinde de uma visão isenta de elucubrações valorativas alheais à jurisprudência
de Shakespeare, pois ao menos à luz do posicionamento aqui manifestado,
julgamos inadequado um estudo que compare a alegoria ao mundo do direito
positivo.

62 SILVA, Maritza Maffei da. Op. Cit.,, p. 301.
63 Ibid.
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De igual modo, uma investigação do direito contextualizado na comédia
nos remeteria à injusta Lei das XII Tabuas, da qual podemos extrair dispositivos
para solução do problema. Porém, isso minguaria a ampla discussão filosófica
que o caso suscita, revelando, por assim dizer, pseudo-soluções para o problema
da aplicação da justiça na atuação do Tribunal de Veneza.
Neste raciocínio, tomamos por acertada a insinuação de Posner no
sentido de que quem não quer para si não deseja para o próximo, ou seja: Shylock
exigia a lei, na mais fria e crua forma, e assim a teve. O contrato, de fato, não
dizia expressa e literalmente de sangue, apenas carne.64 A literalidade extrema
pode, sim, suscitar semelhante conclusão, restringindo o sentido da norma aos
elementos semânticos.
Conforme bem lembrado por Posner, longe de resultar de uma
interpretação meramente literal, a sentença de Pórcia foi fruto de uma visão não
restritiva do Direito, e desatou as vendas do positivismo normatológico, fazendo
operar a equidade na concepção de justiça superior.
Portanto, se é certo que anatomicamente não há carne que não
contenha sangue, certo ainda é que diante da necessidade de subsunção fatonorma, a solução de Pórcia deve ser aceita como justa, pois extraindo o desejo da
norma, impediu a morte de Antônio e a satisfação do sentimento de vingança de
Shylock, que destoa daquilo que poderíamos classificar como sentimento jurídico,
aparecendo, em relação a este, como elemento impróprio de ilustração.
2.6 O sentimento de Shylock
Reportando-nos novamente à jurisprudência dos interesses, vemos que
Heck classifica o termo “sentimento ou senso jurídico” como ambíguo, pois reúne
várias significações que podem ter cada um dos dois elementos: 'sentimento' e
'jurídico'. A palavra 'sentimento' pode designar um instinto ou uma intuição, ou
seja, a produção inconsciente de ideais, de representações mentais. Pode ainda
significar uma emoção, excitação ou agitação sentimental, designando o fenômeno
que acompanha o aparecimento das representações mentais. Abordando este
64 Carne, s. f. 1. Tecido muscular do homem e dos animais. 2. parte vermelha dos músculos.
Sangue, s. m. 1. Biol. Líquido vermelho composto de plasma e glóbulos vermelhos e brancos,
que circula através do sistema vascular principal dos animais vertebrados, conduzindo matéria
nutritiva e oxigênio aos tecidos do corpo. (in Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo:
Melhoramentos, 1977, p. 181 e 835).
339

THEMIS
último sentido, Heck diz que o sentimento jurídico é constituído por um conjunto
de fenômenos psíquicos, especialmente pelos desejos que servem de substrato
dos interesses. O comando jurídico deve proteger interesses, satisfazendo desejos
e o autor de determinada lei ou decisão judicial integra-se mentalmente nesses
desejos, figurando-os na sua consciência e reagindo ao sucesso e insucesso da
norma formulada – lei ou sentença.65 Parte daí para concluir que:
A essa reação perante o maior ou menor ajustamento do direito às
necessidades, podemos dar o nome de sentimento jurídico, tanto
quando esse bens cuja proteção esperamos do direito, são internos,
como quando são externos. Em sentido mais restrito falamos de
sentimento jurídico quando o direito não corresponde às exigências
gerais que fazemos a qualquer norma jurídica, como, por exemplo,
decidindo diversamente casos semelhantes; pensamos então numa
violação de interesses jurídicos especiais (interesses secundários).
Também o juiz, ante a sua decisão, não se livra duma certa agitação
sentimental (...) quanto mais se sentir colaborador do legislador e
não simples «autômato», «contabilista de interesses», responsável
pelo rigor da conta, mas não pelos números que lhe fornecem.66

Na abordagem positivista de Hans Kelsen, o sentimento jurídico guarda
fundamento na determinação da conduta humana através da razão e não do
sentido, possibilitando deduzir normas de justiça a partir desse sentimento.
Kelsen distingue sentimentos baseados na apreensão do Direito em dois aspectos:
como Justiça ou Direito Positivo.
No âmbito do positivismo, Kelsen assinala que o sentimento jurídico
designa a atitude psíquica que se manifesta na desaprovação ou aprovação com
que um indivíduo reage a determinado tratamento, seja antijurídico ou conforme
o direito seja próprio ou de terceiros – um sentimento que exprime uma exigência,
e que mais aproxima de desejo ou vontade. É o desejo de ser tratado conforme o
Direito. Por isso, um sentimento jurídico observável em todos os homens pode
servir de base para a produção de normas jurídicas dotadas de validade geral,
contudo não se manifesta numa natureza da qual possa ser deduzido um direito
natural, porque o direito assim formado é positivo. A norma não é imanente
ao sentimento, não podendo ser deduzida dele, tal como uma norma de direito
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natural, pois a norma é conhecida e não sentida pelo indivíduo. O sentimento é
uma conseqüência do direito e não o contrário.67
A manifestação de Shylock é positivista: “Exijo a lei”. Daí entendermos
que não legitima a insistência na retirada da libra de carne, porque tal sentir não
guardava consonância sequer com o direito natural, diante do resultado morte,
não podendo, por conseguinte, ser tido como um tratamento justo.
Não havia a imanência da norma em relação ao sentimento, havendo
sim um sentir calcado numa norma cuja aplicabilidade nem de longe repercutiria
em justiça, pelas razões históricas apontadas no início deste trabalho, que não lhe
atribuem qualquer traço jurídico.
Ademais, sedimentado numa visão normativista estrita não equivale
necessariamente a um postulado de justiça, pois como no dizer de Kelsen, “um
sentimento jurídico é um postulado da ordem do ser, e ”de um fato da ordem do
ser não pode seguir-se nenhuma norma do dever ser”68.
A exigência de Shylock, regada pelo fel do egoísmo, colocava o Estado
na condição instrumento de realização de interesses alheios aos da Justiça.
A propósito, discorrendo acerca do “bem do senso de justiça”, John
Rawls assinala:
Um egoísta é aquele indivíduo compromissado com o ponto de vista
dos seus próprios interesses. Seus objetivos finais se relacionam à
sua própria pessoa: sua riqueza e posição, seus prazeres e prestígio
social, e assim por diante. Esse homem pode agir de forma justa,
ou seja, fazer coisas que um homem justo faria; mas enquanto
permanecer um egoísta, não pode fazê-las pelos mesmos motivos
que movem um homem justo. O egoísta não pode ser coerente
seguinte esses motivos. Simplesmente acontece que, em algumas
ocasiões, o ponto de vista de justiça e o de sues próprios interesses
determinam o mesmo curso de ação.69

Numa sociedade organizada com base nos princípios suscitados por
Rawls, um egoísta não agiria necessariamente em obediência a um princípio
de justiça, nem agiria de forma justa para promover seus objetivos, tampouco,
67 KELSEN, Hans. O problema da justiça. Trad. de João Baptista Machado. 3 ed. São Paulo:
Martins Fontes, 1998, p. 94-99.
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para alcançar tais objetivos se converteria num homem justo. Neste ponto, Rawls
esclarece que a preocupação não está no exame do caráter justo ou no valor moral
de determinadas ações sob certos pontos de vista, mas na avaliação do desejo de
adotar um ponto de vista da própria justiça, cuja análise deve dar-se não a partir
da ótica do egoísta, mas à luz da teoria restrita do bem.70
Ralws afirma que um senso de justiça não deve ser ocasional e deve ser
preservado com continência a eventuais alterações imediatas. Para o filósofo, não
podemos preservar um “senso de justiça com tudo o que isso implica e, ao mesmo
tempo, nos considerar dispostos a agir de forma injusta caso tal procedimento
represente a garantia de alguma vantagem pessoal”71.
Também sob o enfoque da teoria de Rawls, podemos afirmar que o
egoísmo que levou Shylock ao Tribunal denota um sentimento alheio aos princípios
minimamente aceitáveis para uma sociedade detentora de racionalidade coletiva
calcada em princípios justos.
Apregoar o contrário, conferindo legitimidade à ação do judeu com base
na mera subsunção fato-norma seria admitir uma sociedade que prescindiria de
traços mínimos de sociabilidade humana e de uma concepção pública de justiça.
Ao classificar como jurídico o desejo do agiota, Ihering enfatiza que o
ódio e a vingança levam Shylock à presença do tribunal para cortar uma libra de
carne do corpo de Antônio, “mas as palavras que o poeta lhe faz exclamar são
tão verdadeiras na sua boca como o seriam na de outro”.72 Muita embora esta
última fala paire contextualizada como elemento comparativo, entendemos que
sob o aspecto da pertinência, não condiz com as premissas das quais emergem a
teoria filosófica do próprio autor da fala, teoria que aponta para um sentimento
[jurídico] alheio a injustiças, e ainda que presente o egoísmo ou individualismo,
pressupõe por detrás destes um mínimo de justiça capaz de elevar o sentimento
(jurídico) ao plano ideal e geral.
Contudo, reafirmamos que a decisão do Tribunal de Veneza não foi
totalmente correta, pois em relação à pena aplicada a Shylock no desfecho do
julgamento (confisco dos bens e conversão forçada), houve injustiça, imperando
a mão forte que afligiu o povo judeu ao longo da História.73
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2.7 Um tribunal arbitrário
A arbitrariedade é um elemento negativo ao Direito, algo a ele
radicalmente contraposto.
Todavia, a qualificação de arbitrário não se aplica a todos os atos
contrários ao Direito, senão aos antijurídicos, aqueles que procedam dos que
dispõem de poder social efetivo – os atos ditados pelo poder público, cujas
disposições não permitem apelação. Do contrário, os atos jurídicos, embora
contrários ao direito, podem ser classificados como ilegais ou abusivos, mas não
arbitrários no sentido rigoroso da palavra.
Luis Recasens Siches assinala que em sentido estrito são arbitrários
os atos que possuem força impositiva irresistível e inapelável e são ditados por
órgãos do Poder Público, entendendo que os atos jurídicos que possam ser
retificados e sancionados por instância superior merecem a qualificação de ilegais
ou errôneos. Nesse sentido, um mandato arbitrário não pode constituir direito,
pois revela uma negação às regras que formam a essência do jurídico, porque a
noção essencial do direito, num conceito universal, somente admite as normas
com noção de juridicidade, com sentidos intencionais de justiça, podendo ser
justas, menos justas ou até mesmo injustas. O que não se admite é que sejam
arbitrárias, porque a arbitrariedade é algo que está formalmente externo ao
Direito, negando-o, ou como no dizer de Siches, é a negação da essência final do
Jurídico.74
Um mandato ou comando arbitrário não se funda em qualquer
princípio de juridicidade, não segue qualquer regra, certa ou errada; prescinde de
critérios fixos. Siches aponta para uma diferenciação entre o mandato arbitrário
e o discricionário, dizendo que no “mandato arbitrário se dá um puro capricho,
que não responde a qualquer regra ou princípio. Já o poder discricionário de
muitos órgãos do Direito – juízes, governantes etc. – está submetido a normas
tão invioláveis quanto as normas taxativamente determinadas”,75 ocorrendo, por
vezes, que a norma positiva, ao invés de prever taxativamente uma solução para
o caso concreto, confia a autoridade esta missão, cuja consecução se dá mediante
a conjugação dos elementos da situação concreta com princípios gerais, obtendo
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uma solução adequada e, portanto, justa. Não se admite decisão baseada em
caprichos particulares, senão em diretrizes e critérios objetivos, cujo caráter de
validade e uniformização aplica-se na solução de casos análogos. Para Siches,
agir discricionariamente não significa agir arbitrariamente, senão reger-se
por princípios gerais, aplicar estes princípios às particularidades de cada caso
concreto, e verificar as conseqüências.76
Comentando o tema da arbitrariedade frente ao Direito e manifestando
entendimento no sentido de que a solução de Pórcia orientou-se pelos princípios
da justiça e manteve a inviolabilidade de norma e reportando-se ao incômodo
oriundo da expectativa de morte do mercador, Siches ressalta:
(...) como exemplo de que a interpretação da norma requer operações
de estimativa orientadas para a justiça, recordemos da solução dada
pelo juiz. Sentado no princípio da inviolabilidade do Direito vigente,
por razões de certeza e segurança, o juiz diz, graças a uma discreta
interpretação, respeitando o caráter intangível da norma, de forma
que não resulte agravada a exigência de justiça, e assim, a sentença
que pronuncia está em perfeito acordo com o direito estabelecido e
ao mesmo tempo com o que a Justiça requer. Cumpra-se o Direito
vigente, cumpra-se a lei admite como válida aquela cláusula penal
monstruosa (...).77

O confisco dos bens de Shylock e conversão ao cristianismo, como
opção de escolha entre a vida ou morte nada teve de jurídico, sendo fruto de
manifesta arbitrariedade. O judeu teve reconhecido seu direito à libra de carne
do corpo do mercador, e diante da impossibilidade de execução e recebimento da
obrigação principal, rendeu-se à derrota. Terminada esta fase, sucederam ações
que entendemos alheias a qualquer validade jurídica.
Diante disso, retomamos a pergunta inicial: fez-se justiça a Shylock?
Admitimos que não. Shylock foi injustiçado. A injustiça praticada pelo
Tribunal de Veneza não sobreveio da interpretação de Pórcia que obstou a morte
de Antônio, mas da arbitrariedade que imperou num segundo momento.
Shylock – Não conseguirei nem mesmo o capital?
Pórcia – Só terás o crédito estipulado. Leva-o, judeu,
responsabilizando-te por teus riscos e perigos.
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Shylock – Pois bem: que o diabo se encarregue, então, da liquidação.
Não permanecerei aqui mais tempo discutindo.
Pórcia – Espera, judeu; tens, entretanto, que prestar contas à lei. Está
escrito nas leis de Veneza que, se ficar provado que um estrangeiro,
através de manobras diretas ou indiretas, atentar contra a vida de
um cidadão, a pessoa ameaçada ficará com a metade dos bens do
culpado; a outra metade irá para a caixa provada do Estado, e a vida
do ofensor ficará entregue à mercê do doge que terá voz soberana.
Ora, afirmo que tu te encontras no caso previsto, pois está claro por
prova manifesta que, indiretamente e mesmo diretamente, atentaste
contra a própria vida do réu. Tu incorreste na pena que acabo de
mencionar.78

Sendo certo que o sentimento de vingança de Shylock não se revela
como justificativa para que pudesse brandir a lei contra Antônio, também é
certo que tal intenção não poderia ser intempestivamente classificada como um
ilícito penal. Este procedimento, sim, observada as ressalvas anteriores, empresta
completude à fala de Ihering, quando ao dizer da conversão forçada de Shylock,
enfatiza que a exigência é condenável e contrária à ideia de liberdade de crenças,
compreendendo a “marcha da história universal que lançou milhares de homens
nas algemas duma crença, não pela doce palavra da conversão, mas pela ameaça
do carrasco.” 79
A atuação do Tribunal de Veneza ilustra um conhecido jogo de poder em
que historicamente aos judeus, representando as minorias, é dado experimentar
o amargor da Justiça como promessa não cumprida.
CONCLUSÃO
Finalizamos o presente trabalho destacando a importância de uma visão
interdisciplinar como elemento de recomposição da universalidade cultural e
enriquecimento do saber jurídico. A relação entre o Direito e a Literatura pode
ser verificada em diferentes obras. Do próprio Shakespeare, Werner Goldschmidt
aponta em Medida por Medida uma abordagem sobre “a justiça da lei aplicada
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por Ângelo e a justiça da sentença ditada e confirmada por Ângelo”80, ressaltando
a encantadora relação entre a ciência e a arte.
Procuramos demarcar a problemática da intolerância religiosa, que de
remota época assola as minorias, constituindo abordagem constante da literatura
universal.
A comédia de Shakespeare levou-nos ao confronto religioso havido entre
judeus e cristãos na Europa do Séc. XVI: período histórico de crises e confrontos
em que a hegemonia cristã ortodoxa figurou com material comburente para
massacre das minorias. Os judeus como principais vítimas, hereges por eleição,
foram os bodes expiatórios dos males que assolaram aquela santa sociedade.
A sentença de Pórcia demonstra tal estigma, como elemento de
transformação do Tribunal de Veneza num palco de incertezas, onde a atuação do
poder/justiça/arbitrariedade/vingança é denunciada pela Filosofia e condenada
pelo Direito.
No caso Shylock vs. Antônio se constata de que sobrevindo lacuna na
subsunção fato-norma, o órgão judicante aplicou a equidade para solucionar o
litígio. Admite-se em relação a toda lei qualquer adjetivação, menos a de injusta.
A aplicação da norma deve, sem sombra de variação, produzir resultados justos.
Trata-se de uma premissa tida como um ideal, pois a diversidade de casos surgidos
no calor das relações sociais ultrapassa o poder de previsão do legislador.
O direito atual não admite a dação ou aceitação de uma libra de
carne humana como garantia de pagamento de dívidas, pois a vida é um bem
indisponível e a cláusula penal seria repudiada pelo ordenamento jurídico.
Aparentemente o autor não se preocupou com este detalhe, pois como no dizer
de Victor Kiernan, a atuação de Pórcia no tribunal de Veneza “é eficiente para o
teatro e isso basta para Shakespeare”81.
O dramaturgo trouxe ao caso imaginário um atraente tema da filosofia
jurídica, pois o mesmo problema com que se deparou Pórcia apresenta-se na
rotina dos Tribunais. Em inúmeros momentos, para evitar a injustiça, cabe
ao aplicador do direito adaptar a norma abstrata e genérica ao caso concreto,
servindo-se da equidade para corrigir os rigores da lei.
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Tendo o Estado atraído para si função jurisdicional, lhe compete aplicar
o direito nos casos que se lhes apresentam, de forma que prevaleça a paz e a
harmonia social. O juiz não pode encerrar-se no calabouço da lógica formal,
reduzindo o direito ao puro silogismo, devendo sintonizar-se com fatores
axiológicos e teleológicos.
Como no dizer de Aristóteles, somente aquele que é capaz de receber e
exercer a justiça pode ser chamado de juiz, pois “ir ao juiz é ir à justiça, porque se
quer que o juiz seja como se fosse a justiça viva”.82
O juiz não pode esquivar-se da solução do litígio sob a alegação de
inexistir norma jurídica aplicável. Nestes casos, deve valer-se de métodos de
integração, dentre os quais a interpretação e o ajuste equitativo como manifestação
da liberdade de se alcançar os ideais da justiça.
A interpretação equitativa de Pórcia superou a contradição entre a norma
e o caso litigioso, conduzindo uma individualização justa, pois como no dizer de
Campos Pedroso, a equidade “não se manifesta só na correção das situações de
insuficiência das normas legais ou no suprimento das lacunas legislativas, mas
em toda e qualquer decisão judicial. Não há jurisprudência sem uma atuação da
equidade.” 83
A comédia retrata ainda os problemas que não raro se apresentam
em razão referida atuação, suscitados por aqueles que em louvor ao dogma da
subsunção ou por temor da instabilidade, lançam dúvida em relação à efetividade
de decisões que afastem a dedução lógico-formal.
A equidade é a justiça aplicada no caso concreto. Surge daí o problema
de se fundamentar uma decisão sob a ótica de todos os indivíduos razoáveis, pois
a aplicação da equidade guarda limite com um conceito mínimo de justiça entre
os indivíduos. Sendo certo que este problema existe, certo também é que a busca
de uma resposta sempre guardará pontos de consenso que convergem para a
busca do bem e fuga do mal.
Não obstante, a imparcialidade do julgador é corolário para uma atuação
isenta de arbitrariamente.
_ Devagar, o judeu terá justiça completa...
82 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Coleção 'Os Pensadores', vol. 3. São Paulo: Editora Nova
Cultural, 1996, p. 200.
83 PEDROSO, Antonio Carlos de Campos, Normas Jurídicas Individualizadas, São Paulo: Saraiva,
1993, p. 29.
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A fala de Pórcia prefacia um paradoxo. O Tribunal de Veneza não obrou
com justiça, imperando, por último, pura arbitrariedade. A justiça completa é de
difícil demonstração prática, pois como no dizer de Aristóteles, “a justiça não é
uma parte da excelência moral, mas a excelência moral inteira”.84
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Poderes: análise de casos concretos. Conclusão. Referências.
RESUMO: O Conselho Nacional de Justiça foi instituído pela EC 45/2004,
responsável pela chamada “Reforma do Poder Judiciário”. O principal foco de
análise do trabalho está em descobrir se o novo órgão ofende a separação dos
poderes, no sentido de verificar se atinge a independência do Judiciário. Para
tanto, serão investigadas a natureza jurídica do Conselho (enquanto órgão de
controle interno ou externo), a natureza jurídica de suas decisões (administrativas
ou jurisdicionais), bem como os limites de sua atuação, notadamente no
1 Tássia Aparecida Gervasoni atualmente é Doutoranda em Direito pela Universidade do Vale
do Rio dos Sinos - UNISINOS. Mestre e Graduada em Direito pela Universidade de Santa Cruz
do Sul - UNISC. Professora na Faculdade de Direito de Santa Maria - FADISMA. Integrante
dos Grupos de Pesquisa “Jurisdição Constitucional aberta”, e “Estado e Constituição”, vinculados
ao CNPq. Advogada. A presente monografia foi desenvolvida sob a orientação da Professora
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eletrônico: tassiagervasoni@gmail.com
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exercício da competência para expedir atos regulamentares, a partir das noções
de independência da magistratura e separação de poderes.
INTRODUÇÃO
O Conselho Nacional de Justiça foi instituído pela Emenda
Constitucional 45/2004, sendo, possivelmente, uma de suas maiores novidades.
Referida Emenda foi responsável pelo que se convencionou chamar de “Reforma
do Poder Judiciário”, fomentada por inúmeras críticas dirigidas ao Poder, desde
questões como morosidade e falta de legitimidade democrática até fenômenos
como a judicialização da política, trazendo à tona a alegada “crise do Poder
Judiciário.”
Hodiernamente, não obstante todas as resistências verificadas durante
os trabalhos para a aprovação da emenda, o Conselho Nacional de Justiça é órgão
de destaque no cenário nacional. Mas mesmo transcorridos quatro anos de sua
instituição e ainda contando com a manifestação do Supremo Tribunal Federal
pela constitucionalidade do órgão, por ocasião do julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 3.367-1/DF, movida pela Associação dos Magistrados
do Brasil, muitas e importantes questões permanecem sem respostas satisfatórias.
Uma das grandes questões está, exatamente, em descobrir se o Conselho
Nacional de Justiça ofende ou não a separação dos poderes, no sentido de verificar
se atinge a independência do Judiciário, grande valor da Constituição Federal,
não obstante a manifestação negativa a esse respeito pela Suprema Corte, além
do receio de que a atuação do Conselho possa usurpar as funções do Poder
Legislativo. O que se entende por independência, no sentido de apurar se este
atributo alcança tão-somente a função jurisdicional (típica) ou se abarca, também,
as decisões administrativas do Judiciário (funções atípicas) e a competência do
Conselho Nacional de Justiça de expedir atos regulamentares (art. 103-B, §4º,
inciso I, da CF/88) são aspectos igualmente importantes.
Na busca de respostas, é investigada a natureza das decisões do Conselho,
bem como seus limites. Quanto à natureza das decisões, a investigação pretende
verificar se são decisões jurisdicionais ou administrativas. Em relação aos limites,
serão consideradas as disposições constitucionais e o Regimento Interno do
Conselho, que versam sobre as competências e atribuições deste órgão.
O presente trabalho divide-se em três capítulos. No primeiro é
apresentada a chamada crise do Poder Judiciário, perquirindo-se qual a
verdadeira função deste Poder no atual estágio do Estado Democrático de
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Direito, pretendendo-se aclarar, ademais, o contexto histórico que culminou
na Reforma do Judiciário pela Emenda Constitucional 45/2004. No segundo
capítulo são apresentados os aspectos legais do Conselho, a partir de disposições
constitucionais e regimentais, ressaltando-se o estudo de sua composição,
organização, funcionamento e competências. No terceiro capítulo, investigam-se
a natureza jurídica do Conselho Nacional de Justiça, a natureza jurídica de suas
decisões e os seus limites de atuação, notadamente em relação à competência
regulamentar.
1 O SURGIMENTO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: CRISE
DO JUDICIÁRIO E CONTROLE EXTERNO EM CONTEXTUALIZAÇÃO
HISTÓRICA
1.1 Crise do Poder Judiciário e relação entre os Três Poderes a partir da
Constituição Federal de 1988
Dentre muitas manifestações e formas de “crises” – por exemplo, crise
econômica, financeira, do próprio Estado –, a chamada crise do Poder Judiciário
tem repercutido intensamente no cenário nacional, sobretudo a partir dos
anos de 1990. Quanto a isso, certamente um ponto forte e merecedor de algum
destaque é a Emenda Constitucional n.º 45, de 08-12-2004, responsável pelo
que se convencionou chamar de Reforma do Poder Judiciário. Referida Emenda
Constitucional criou e instituiu o Conselho Nacional de Justiça.
De qualquer forma, a compreensão da crise do Poder Judiciário em suas
várias dimensões é de extremada importância, pelo que convém esquematiza-la
prévia e didaticamente, considerando um estudo que delineou três dimensões
(básicas) da crise do Poder Judiciário: identidade, desempenho e imagem.
O desenvolvimento da primeira dimensão da crise (identidade) pode
encontrar alguns sinais em 1988, no próprio ordenamento político e jurídico
do Estado, cuja base inaugurada pela Constituição Federal institucionalizou um
verdadeiro Estado Providência, justamente quando o chamando neoliberalismo
se firmava. Assim, o ideário que normalmente se opõe ao modelo de Estado que
acabava de surgir alcançava, naquele momento, uma hegemonia aparentemente
inabalável.2
2 COSTA, Flávio Dino de Castro e. Autogoverno e controle do Judiciário no Brasil: a proposta de
criação do Conselho Nacional de Justiça. Brasília: Brasília Jurídica, 2001. p. 30.
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Forma-se o quadro seguinte: uma Constituição que prevê um Estado
intervencionista, no auge de uma realidade neoliberal. O desajuste é visível, pois
o liberalismo visa exatamente afastar o Estado, restringindo ao mínimo suas
possibilidades de intervenção, para permitir que a própria sociedade e, sobretudo,
o mercado, se auto-regule.
Além disso, houve uma ampliação da própria noção e dimensão dos
direitos fundamentais, ampliados sensivelmente pela Constituição de 1988.
Diante dessa ampliação dos direitos constitucionais e desse modelo de Estado
intervencionista, inserido numa realidade neoliberal, o descompasso que se
pretende demonstrar começa a ganhar forma, pois inevitavelmente se alteram
os conflitos e, corolário, as respostas que serão buscadas e fornecidas pelo Poder
Judiciário. Fica difícil delimitar qual é, afinal, o papel do Judiciário nesse novo
Estado.
É nesse contexto de incertezas e de contradições políticas, jurídicas e
sociais que se notam os primeiros sinais da chamada crise de identidade. “Na
moldura deste Estado intervencionista, com sua Constituição dirigente, cabe
ao Judiciário algo mais do que dirimir conflitos interindividuais e assegurar a
observância das ‘regras do jogo’ político ou econômico.”3
O cenário exige, portanto, um Judiciário atuante, capaz de assegurar a
observância à Constituição, ainda que precise impor isso ao Estado. É essa nova
função que abala as estruturas até então estanques que mantinham distantes os
Poderes e que afastavam o Judiciário da sociedade em geral. Torna-se necessário,
a partir de 1988, um Judiciário igualmente intervencionista e “protagonista”,
que procure compatibilizar o resultado do jogo econômico com a justiça,
“corrigindo-o” se for preciso.4
A própria eficácia das normas constitucionais exige um
redimensionamento do papel do jurista e do Poder Judiciário nesse complexo
jogo de forças, sob pena de termos uma Constituição rica em direitos (individuais,
coletivos e sociais) e uma prática jurídico-judiciária que, reiteradamente, (só)
nega a aplicação de tais direitos.5
Este é o momento, portanto, em que as distorções dos demais Poderes
3 Ibidem, p. 31.
4 Ibidem, loc. cit.
5 STRECK, Lênio Luiz. O Estado Democrático de Direito e a necessária Constitucionalização do
Direito: a crise dos 10 anos da Constituição cidadã. Revista da Faculdade de Direito de Cruz Alta.
Cruz Alta, n. IV, jan. 1999. p. 23-24.
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estatais podem ser amenizadas pelo Judiciário, sempre observando os mecanismos
previstos na Constituição, sendo difícil negar o reconhecimento de que “[...] no
Estado Democrático de Direito, o Judiciário é intervencionista, devendo atuar
sempre no sentido de concretização da materialidade da Constituição [...].”6
Na verdade, não há um consenso do que se espera da atuação do
Poder Judiciário, pois, conforme Zaffaroni, “se o judiciário adotar uma atitude
limitadora, é qualificado pelo oficialismo de intrometido antidemocrático, e
também de complacente, por parte da oposição, se não o faz.”7
Outro fator agravante ou revelador da crise é a dimensão coletiva de
algumas decisões judiciais, normalmente proferidas em casos que envolvem
lesões de massa em relações de consumo, por exemplo, questões que dizem
respeito ao meio ambiente, improbidade de agentes políticos, etc. Enfim, são
casos em que “a multiplicidade de interesses envolvidos, as pressões sociais, a
intensidade do debate no terreno não estritamente formal [...], impedem que as
soluções sejam absolutamente ‘técnicas’ e ‘neutras’.”8
Esse é o contexto em que se faz possível a constatação de uma crise
de identidade do Poder Judiciário. Mas qualquer discussão acerca deste Poder,
mormente de sua alegada crise, não costuma olvidar os aspectos relativos à
qualidade, à eficiência e, sobretudo, à rapidez da prestação jurisdicional.
Aliás, a morosidade judicial é frequentemente debatida pelos mais
variados segmentos sociais, que não escondem a insatisfação com a suposta falta
de agilidade no andamento de processos até a obtenção da decisão judicial.9
É exatamente este o âmago da segunda dimensão da crise do Poder
Judiciário: a crise de desempenho, que normalmente refere questões concernentes
à quantidade e à velocidade em que as decisões judiciais são proferidas e cujo
“delineamento é fundamental, na medida em que a identidade que se deseja que
o Judiciário assuma repercute diretamente nos fatores a serem priorizados como
indicadores de avaliação de sua maior ou menos ‘eficiência’.”10
6 LEAL, Mônia Clarissa Hennig. A Constituição como princípio: os limites da jurisdição
constitucional brasileira. Barueri: Manole. 2003. p. 119.
7 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Poder Judiciário: crise, acertos e desacertos. Tradução de Juarez
Tavares. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995. p. 42.
8 COSTA, op. cit., p. 37.
9 Aliás, isso fica evidente na preocupação, por parte da EC 45/2004, de instituir a “razoável
duração do processo” como um direito fundamental.
10 COSTA, op. cit., p. 37.
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Ressalta-se, contudo, que o fato de as ações novas e os números
impressionantes induzirem à conclusão de morosidade, faz, muitas vezes, com
que se atribua exclusivamente ao volume de processos a causa da lentidão,
independentemente de qualquer investigação específica ou conhecimento de
causa.
Uma das queixas da própria magistratura, nesta seara, é a de que a mídia,
por exemplo, dispara diariamente “petardos” contra o Judiciário, acusando-o de
ineficiente e improdutivo em decorrência do elevado número de processos que
aguardam julgamento, sem qualquer exame técnico das possíveis causas.11
Paradoxalmente, estatísticas demonstram um crescente aumento do
número de decisões preferidas pelos diversos ramos do Judiciário. Igualmente,
os recursos transferidos ao Poder têm aumentado. Isso faz concluir, então, que
apesar do aumento da produtividade dos magistrados, dos recursos e da estrutura
judiciária, a morosidade tem prevalecido, principalmente porque os fatores
essenciais que a conduzem também permanecem: a “explosão de litigiosidade”12
e a tendência a eternização dos processos.13
Ainda assim, não se nega que o número de juízes (e de funcionários
em geral) e os recursos destinados ao Judiciário são insuficientes e acabam
contribuindo para a morosidade da prestação jurisdicional.
De qualquer forma, não é pouco o que se espera do Judiciário, “se
considerarmos que no seu caso o que se espera teoricamente é que ele produza
justiça, garantindo os direitos de todas as pessoas do povo e resolvendo
rapidamente e com eqüidade os conflitos de direito.” Talvez por isso produza
pouco, mesmo trabalhando muito.14
Além disso, não se pode, a pretexto de conferir celeridade aos processos,
“transformar a atividade jurisdicional em verdadeira linha de produção,
tampouco exigir de juízes determinadas metas de produção, comparativamente a
outros magistrados”. Igualmente a idéia de produzir mais não pode transformar o
11 MADALENA, Pedro. Magistratura: produtividade controlada em processo virtual. Disponível
em: <http://jus2.uol.com.br>. Acesso em: 12 jun. 2008.
12 A expressão “explosão de litigiosidade” refere-se à verdadeira avalanche de ações judiciais
ajuizadas, especialmente, a partir da década de 90, contra diversos planos econômicos,
previdenciários e fiscais adotados pelo Governo.
13 COSTA, op. cit., p. 39-42 passim.
14 DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos Juízes. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 77.
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magistrado em um simples autômato julgador, incapaz de avaliar as vicissitudes e
particularidades de cada caso concreto, em razão da falta de tempo para refletir e
escolher a melhor e mais justa decisão. Enfim, “sentenças não podem ser exaradas
como produtos de fábrica.”15
Coadunando os aspectos da crise de identidade com os da crise de
desempenho, resta claro que dificilmente não repercutiriam na imagem do Poder
Judiciário, dando forma à terceira dimensão da crise.
Em linhas gerais, de qualquer modo, a crise de imagem comporta
diversos indicadores. Dentre eles, por óbvio que a crise de identidade e a crise
de desempenho abalam fortemente a imagem do Judiciário. Todavia, dois outros
aspectos merecem ser realçados: a conturbada relação entre o Judiciário e a
imprensa e as denúncias de corrupção no meio jurídico.
O primeiro destes aspectos diz respeito às “dificuldades históricas
que marcam a relação entre o Judiciário e os meios de comunicação. Há
incompreensões recíprocas quantos às inevitáveis diferenças de linguagem e de
ritmo entre os profissionais de ambas as áreas.”16
É fato que, ultimamente, tem se verificado uma maior interatividade
entre a imprensa e o Judiciário, constatando-se um crescente interesse daquela
por este. Neste sentido, basta ver, também, como as decisões do Supremo Tribunal
Federal passaram a ter repercussão nacional. Muitos julgamentos, por exemplo,
são acompanhados de perto, como a controvérsia envolvendo a Serra Raposa do
Sol. Isto sem contar com os julgamentos “midiáticos”, como no caso das célulastronco, da antecipação do parto de fetos anencéfalos e, mais recentemente, a
questão envolvendo a (in)constitucionalidade da lei de imprensa.
Igualmente, não se pode negar o poder de manipulação que a imprensa
exerce na formação de opinião da população e que, nem sempre, tal poder tem
um desempenho neutro e imparcial, que seria o ideal, diga-se de passagem.
Há situação corrente que permite esta exemplificação: os verdadeiros
julgamentos antecipados feitos pela mídia. Ocorre, nestes casos, mormente os de
grande comoção popular17, um julgamento moral antecipado do(s) suspeito(s),
15 MENDES, Leandro Passig. A produtividade dos juízes. Disponível em: <http://www.jusbrasil.
com.br>. Acesso em: 15 mar. 2009.
16 COSTA, op. cit., p. 48.
17 Cita-se, como exemplo, o caso da menina Isabela Nardoni, supostamente “jogada” da janela
de um edifício pelo pai e pela madrasta (o conhecido casal Nardoni). O assassinato da menina,
ocorrido há mais ou menos um ano, ocupa grande espaço na imprensa brasileira até hoje. À
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sem maiores aspectos de legalidade. Basta, para que alguém seja considerado
culpado, uma aparição em rede nacional com repórteres de maior ou menor
credibilidade, dizendo que talvez o seja. Depois, se a suspeita não se comprova e o
Judiciário, no cumprimento de seu dever legal e, necessariamente, observando os
princípios da legalidade e do devido processo legal, absolve esse mesmo sujeito,
é acusado de corrupto, de tratar desigualmente ricos e pobres e tudo o mais que
se ouve dizer.
Por isso se diz, em determinados casos, que a mídia, de um modo geral,
mas a televisão, de um modo particular, de alguma maneira joga a população
contra o Judiciário e joga o Judiciário contra a população.18
De fato, embora conturbada a relação entre o Judiciário e a imprensa,
algum ponto de equilíbrio que possibilite a atuação livre e desembaraçada de
ambos deve haver, pois a democracia não prescinde de qualquer que seja.
Como se já não bastasse o exposto, há um último fator de intensificação
da crise de imagem que dever ser destacado: as denúncias de corrupção na
magistratura. Quanto a esse aspecto, aponta-se como “ápice da depreciação da
credibilidade do Poder Judiciário” a instalação de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito no Senado Federal, em 1999 (que contou com todo o empenho do então
Senador Antonio Carlos Magalhães), cujo objetivo era apurar irregularidades
no Judiciário.19 De recordar-se também, neste sentido, o verdadeiro escândalo
envolvendo a construção do Fórum Trabalhista de São Paulo.20
De modo geral, o contexto de crise que sombreou e assombrou o
Judiciário por muito tempo tornou inevitável a discussão sobre necessárias
modificações na sua estrutura e funcionamento, deflagradas a partir dos anos 90
e que resultaram na chamada Reforma do Judiciário, concretizada, mormente,
pela Emenda Constitucional n. 45, cuja trajetória e principais aspectos serão
estudados a seguir.
época do crime, o caso foi “dissecado” em rede nacional e, muito antes de qualquer processo
judicial, o casal Nardoni já foi condenado pela população.
18 FARIA, op. cit., p. 49.
19 COSTA, op. cit., p. 48.
20 A construção do Fórum Trabalhista de São Paulo teve grande repercussão, pois envolveu
um enorme desvio de verbas dos cofres públicos (aproximadamente cento e setenta milhões de
reais). Personagem marcante deste vergonhoso episódio foi o então juiz Nicolau dos Santos Neto,
alcunhado “Lalau”, cuja figura tornou-se praticamente sinônimo de corrupção.
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1.2 Histórico do Conselho Nacional de Justiça na Emenda Constitucional n.º
45, de 8 de dezembro de 2004
A década de 1990 foi marcada por importantes mudanças, já que em
sede de reformas se discutia, por exemplo, a privatização de estatais, o fim dos
monopólios, a reforma política, etc. Destarte, não tardou para que o Judiciário,
ainda hoje criticado pelas questões já vistas, integrasse a pauta de discussões.
Pode-se dizer que a Reforma do Judiciário teve seu início (embora
ressalvando algumas interrupções em seu trajeto) com a Proposta de Emenda
Constitucional 96/92, aprovada no ano de 2000 na Câmara dos Deputados, tendo
como autor o então Deputado Federal Hélio Bicudo (PT-SP), que a propôs em
março de 1992.
De qualquer forma, não foram poucas as alterações por que passou a
Proposta de Emenda Constitucional 96/92 até a aprovação definitiva, de modo
que muito da idéia original acabou se esvaindo entre tantas mutações. Por esta
razão, a atribuição da autoria apenas ao Deputado Federal Hélio Bicudo não
se afigura totalmente adequada, “já que uma análise da evolução da proposta
apresentada por Bicudo em 1992 [...] demonstra que muito pouco do projeto
original remanesceu ao longo das sucessivas versões discutidas e votadas na
Câmara dos Deputados.”21
A Reforma do Judiciário chegou a ser debatida na tentativa de Revisão
Constitucional (iniciada em 13 de outubro de 1993 e encerrada em 31 de maio de
1994) que estava prevista nos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias.
Não obstante o seu fracasso, já que acabou aprovando (apenas) algumas poucas
emendas constitucionais, seu relator, Nelson Jobim, conseguiu delinear os traços
fundamentais que norteariam a reforma judiciária.
Entre as sugestões do relator Nelson Jobim, que sustentava
“a compatibilidade entre a independência judicial e novas formas de
responsabilização dos magistrados”, estava a criação do Conselho Nacional de
Justiça, composto por vinte e um membros não só advindos da magistratura.22
Apesar da composição mista sugerida ao Conselho, Jobim pretendia
afastar as acusações de violação da Separação dos Poderes com a presença
de dezoito membros da magistratura dentre os vinte e um que o comporiam.
21 SADEK, op. cit., p. 9.
22 COSTA, op. cit., p. 72.
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Ademais, os três membros externos (alheios à magistratura) seriam escolhidos
pelo STF.
Conforme antecipado alhures, a Revisão Constitucional não obteve o
êxito que talvez fosse esperado e a aprovação do Conselho Nacional de Justiça, bem
como de outras propostas do relator Nelson Jobim, acabou não acontecendo. A
retomada das discussões sobre a Reforma ocorreu com a instalação da Comissão
Especial da Câmara dos Deputados, em agosto de 1995, cujo cargo de relator
coube ao Deputado Jairo Carneiro (PFL-BA).
Contudo, antes disso (mais precisamente em 31 de maio de 1995), o
Deputado José Genoino (PT-SP) havia apresentando a PEC 112-A, que contava
“com o apoio de 260 outros membros da Câmara dos Deputados, almejando
instituir o ‘sistema de controle do Poder Judiciário’.”23
Na verdade, a proposta de autoria do Deputado Genoino, que foi logo
apensada à PEC 96/92, cuja análise motivou a instalação da Comissão Especial,
instituía o controle externo do Poder Judiciário. Seguiram-se a partir de então
audiências públicas e sessões de discussão que culminaram em um relatório que
sugeria a criação das súmulas vinculantes, do Conselho Nacional de Justiça e a
extinção do poder normativo da Justiça do Trabalho. Ao final, “não deu acordo e
o relatório acabou por não ser votado.”24
Após mais dez meses de debates, o relator Jairo Carneiro apresentou
“um amplo substitutivo, com diversas propostas, entre as quais a de criação do
Conselho Nacional de Justiça [...].”25 Relativamente às modificações sugeridas
pelo Deputado Jairo Carneiro, assinalam-se algumas variações no que concerne
à composição e às competências do Conselho vindouro.
Quanto à composição do Conselho, o diferencial foi a previsão de um
advogado representante da OAB, um membro representante do Ministério
Público e dois magistrados representantes da entidade máxima representativa
da Magistratura nacional, reconhecida pelo STF. Em relação à competência,
identifica-se a mesma inspiração de Nelson Jobim, destacando-se, entretanto,
a condição de órgão de planejamento estratégico do Conselho, bem como sua
tarefa de organizar e de manter o Banco de Dados do Poder Judiciário.26
23 Ibidem, p. 73.
24 SAMPAIO, op. cit. p. 107.
25 COSTA, op. cit., p. 75.
26 Ibidem, p. 76-77 passim.
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As críticas dirigidas ao relatório do Deputado Jairo Carneiro e dos
que se seguiriam não foram poupadas e a falta de consenso mínimo entre os
parlamentares da comissão especial impediu que o parecer fosse submetido à
votação pelo plenário da comissão, encerrando-se os trabalhos em 1998.27
Os trabalhos em prol da reforma viriam a ser retomados no primeiro
semestre de 1999, mas em um cenário agitado, tão ou mais adverso do que o
anterior. Desde o final dos anos 1990, a reforma havia se tornando prioridade do
governo, cuja motivação decorria do desagrado em relação a algumas decisões
judiciais. Além disso, em 1999, “algumas vozes no Congresso Nacional começaram
a alardear quanto corruptos eram os juízes, nomeadamente os da Justiça do
Trabalho, e, por isso, necessário um controle externo e não coorporativo de sua
atividade.”28
Incendiando a arena de debates sobre a reforma, o então Senador Antonio
Carlos Magalhães (PFL-BA), à época presidente do Senado e do Congresso
Nacional, propôs a instalação de uma CPI para investigar irregularidades que
bradava existir no Judiciário, especialmente na Justiça do Trabalho.
Como uma espécie de reação à iniciativa do Senador, foi reativada a
comissão especial de reforma da Câmara dos Deputados. Outra reação a ser
anotada é a do Ministro Carlos Velloso, à época vice-presidente do STF, que
“acenou com a retomada das discussões sobre a reforma judiciária, como uma
maneira de evitar a execração da justiça por uma comissão parlamentar de
inquérito.”29
Com a intensificação dos debates parlamentares, ou o Judiciário
encontrava, ele próprio, algumas respostas para este tipo de problema, ou
acabaria sendo reformado de fora para dentro. Havia (e ainda há) o receio de que
“a pretexto de se fazer a Reforma do Judiciário, se comprometa a autonomia do
Judiciário.”30
Com efeito, em oposição à iniciativa do Senador Magalhães, reuniramse diversos setores na busca de “imprimir um sentido positivo ao debate sobre o
problema da Justiça e neutralizar eventuais ações de intimidação ou perseguição
da CPI contra a magistratura”, fortalecendo, inclusive, a idéia de reinstalação da
comissão especial de reforma.31
27 Ibidem, p. 12.
28 SAMPAIO, op. cit., p. 107.
�����������������������������������
SADEK, op. cit., p. 12-13 passim.
30 FARIA, op. cit., p. 56.
31 SADEK, op.cit., p. 14.
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Isso estava longe de significar, contudo, a existência de consenso em
torno dos debates e das propostas que seriam apresentadas, já que, a exemplo das
pretéritas, muitos desentendimentos entravariam a reforma.
Novamente, retomou-se a discussão. O cargo de relator da comissão,
desta vez, coube ao Deputado Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), com diversas
sub-relatorias, na (vã) tentativa de viabilizar o consenso. Seguiram-se novas
audiências públicas, com a participação de diversos setores e autoridades e, no
início de junho (1999), o relator apresentou seu polêmico relatório, “com forte teor
centralizante, pois não apenas criava um órgão de controle externo do Judiciário,
como previa a súmula vinculante, o incidente de inconstitucionalidade, a argüição
de relevância no recurso extraordinário e o fim da Justiça do Trabalho.”32
De novo, vieram as críticas. Desta vez, os ataques referiam que o projeto
atendia, principalmente, aos interesses do Executivo federal quanto à reforma
judiciária, razão pela qual “foi também duramente rejeitado pelos partidos de
oposição, pela OAB e pela magistratura das instâncias inferiores do Judiciário, que
se viu ameaçada pelas propostas concentradoras e centralizadoras do projeto.”33
A despeito dos inflamados debates e da celeuma em torno da proposta
exibida por Aloysio Nunes, o projeto sequer chegou a ser votado. Ao final do mês
de julho, o Deputado aceitou o convite feito pelo então Presidente da República,
Fernando Henrique Cardoso, para assumir a Secretaria Geral da Presidência da
República.
Foi escolhida e nomeada para ocupar a relatoria da comissão, então, a
Deputada Zulaiê Cobra Ribeiro (PSDB-SP), cujos trabalhos seriam retomados
em agosto, isto é, findo o recesso parlamentar daquele ano.
Pouco mais de um mês depois, em 14 de setembro, a Deputada Zualiê
Cobra apresentou seu primeiro relatório, que divergia francamente do anterior,
proposto por Aloysio Nunes (fazendo com o que as críticas ao relatório da
deputada viessem da direção oposta), embora fossem ambos do mesmo partido
político. A relatora resistiu às sugestões de reforma que atendiam aos interesses
governistas, fazendo repercutir em seu projeto mecanismos mais duros de
controle e de responsabilização da magistratura.34
32 SAMPAIO, op. cit., p. 108.
33 SADEK, op. cit., p. 19.
34 Ibidem, loc. cit.
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De fato, o relatório “concentrava-se mais no controle e na
responsabilização dos juízes e membros do Ministério Público, até então não
contemplados pela reforma.”35 Nada disso, porém, livrou a proposta das já
habituais críticas, acusações e reclamações, tendo sido grande a pressão exercida
para a modificação do relatório. O dissenso era tal, que não se conseguia agradar
nem o governo, nem a oposição, sendo atacado por todos os lados. Por tudo isso,
a modificação do relatório foi inevitável. A Deputada recuou e apresentou, no
mês seguinte (precisamente em 19 de outubro), uma nova proposta.
De um modo ou de outro, não obstante algumas polêmicas que estavam
por vir, os ventos logo soprariam favoravelmente à Reforma. Finalmente, em 17 de
novembro, após quase oito anos de tramitação e de três relatórios exaustivamente
debatidos, a comissão especial aprovou um texto definitivo para a PEC 96/92,
encaminhando-a para votação em dois turnos no plenário da Câmara dos
Deputados.36
A votação em primeiro turno ocorreu em janeiro de 2000, sendo que a
aprovação não prescindiu de acordos políticos, ajustes, emendas e modificações
para que fosse viabilizada. Já a votação em segundo turno ocupou praticamente
a maioria dos espaços da agenda da Câmara durante os meses de março a junho,
quando o projeto de emenda constitucional, incluindo a criação do Conselho
Nacional de Justiça, foi enfim aprovado. Remetida para votação no Senado
Federal, a proposta foi processada sob o n. 29/2000, onde ocorreu de forma
mais rápida, embora mais polêmica, com a apresentação de várias emendas e
apensamentos. As pressões continuavam de toda a parte.37
A instituição do Conselho Nacional de Justiça contava com fatores de
dúvidas que ainda geram discussão e polêmica, sendo que algumas posições
ficaram claras durante os trabalhos da Reforma: os que defendiam (mais ou
menos radicalmente) a criação de um órgão de controle externo da magistratura
e os que sustentavam apenas um órgão de fiscalização, cuja natureza interna
afastaria da composição membros alheios à magistratura. Também havia quem
rechaçasse tal órgão, independentemente de qual fosse a sua natureza jurídica.
De qualquer forma, após o tumultuado trâmite percorrido pela
PEC 92/92, que no Senado tramitou sob o n. 29/2000, foi aprovada e Emenda
35 SAMPAIO, op. cit., p. 108.
36 SADEK, op. cit., p. 20.
37 SAMPAIO, op. cit., p. 109.
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Constitucional n. 45, cuja promulgação se deu no dia 8 de dezembro de 2004.
Estava instituído, portanto, o Conselho Nacional de Justiça. De composição
híbrida e competente para controlar a atuação administrativa e financeira do
Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, dentre
diversas outras funções, o órgão é apontado como uma das maiores novidades
de EC 45/2004.
Contudo, as dissonâncias não cessaram com a aprovação da Emenda
Constitucional, sobretudo porque não se tem a clareza necessária para identificar
os reais contornos do órgão instituído. Após tantas modificações, o Conselho
acabou se transformando em um mosaico de posições e pressões políticas vindas
de toda parte, chegando-se a duvidar até mesmo que possa atingir sua finalidade,
a qual, aliás, também ficou difícil de definir ou explicar. O esclarecimento de
alguns desses aspectos será buscado no capítulo seguinte.
2 ASPECTOS LEGAIS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA:
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS E REGIMENTAIS
2.1 Composição, forma de ingresso e algumas implicações práticas
A composição de um órgão é fundamental para a compreensão
de muitos de seus aspectos, principalmente, porque, na verdade, os órgãos
considerados em si mesmos são figuras abstratas, incapazes de vontade ou
manifestações anímicas. Destarte, seus contornos e orientações serão fundados
nos sentimentos e ideais daqueles que o compõem, ou seja, naquelas pessoas que,
reunidas, consubstanciam o órgão.
Por isso, a composição de um órgão é questão relevante e merece
ser estudada com afinco. A composição do Conselho Nacional de Justiça, por
exemplo, suscitou muita controvérsia no decorrer dos debates acerca de sua
criação. Não obstante, sua composição está hoje definida no artigo 103-B, da
Constituição Federal. Por este dispositivo, observa-se que o Conselho Nacional
de Justiça compõe-se de quinze membros, aos quais se exige mais de trinta e
cinco e menos de sessenta e seis anos de idade. O mandato dos Conselheiros será
de dois anos, admitida uma recondução.38
38 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 38 ed. Atualizada
até a Emenda Constitucional n. 48, de 10 de agosto de 2005. São Paulo: Saraiva, 2004. Ver artigo
103-B, caput: O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de quinze membros com mais de trinta
e cinco anos e menos de sessenta e seis anos de idade, com mandato de dois anos, admitida uma
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O artigo 9º, §2º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de
Justiça (RICNJ), estabelece que “nenhum Conselheiro poderá voltar a integrar o
Plenário na mesma classe ou em classe diversa após cumpridos dois mandatos,
consecutivos ou não.”39 Conforme Sampaio, esta ampliação da restrição é
inconstitucional, pois “a Constituição proíbe a recondução, não a possibilidade
de mais de dois mandatos.”40
Não se pode deixar de reconhecer o acerto da observação de
Sampaio, posto que a ampliação (restritiva) do Regimento Interno não tem
amparo constitucional. A Constituição não contempla a vedação acrescida
regimentalmente; isso significa que o Conselho estabeleceu uma restrição que a
própria Constituição, por alguma razão (que neste momento não cabe investigar),
deixou de fazer.
De qualquer forma, compõem o Conselho Nacional de Justiça: um
Ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo respectivo tribunal; um
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal; um
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal;
um desembargador do Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal
Federal; um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; um juiz de
Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; um juiz
federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; um juiz de Tribunal Regional
do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; um juiz do trabalho,
indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; um membro do Ministério
Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República; um membro
do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República
dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual;
dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil; dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um
pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.41
recondução, sendo [...].
39 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Regimento Interno. Disponível em: <http://www.
cnj.jus.br>. Acesso em: 09 abr. 2009.
40 SAMPAIO, op. cit., p. 264-265.
41 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 38 ed. Atualizada
até a Emenda Constitucional n. 48, de 10 de agosto de 2005. São Paulo: Saraiva, 2004. Ver artigo
103-B, incisos I a XIII.
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Desde o início do debate, a composição do Conselho Nacional de
Justiça envolvia um aspecto extremamente importante e que foi essencial à sua
aprovação: a inclusão ou não de membros alheios à magistratura. Sustentavam
os defensores da instituição de um órgão de controle externo do Poder
Judiciário, uma formação em que a maioria, se não a totalidade dos membros
fossem estranhos à magistratura. De outra banda, aqueles que acreditavam e
defendiam que um órgão com feição de controle externo feria a independência
do Judiciário, entre outros malefícios, pugnavam por uma composição em que
predominassem magistrados. Pelo que se nota da composição ao final aprovada
(que inclui magistrados e membros externos), nem os primeiros, nem os últimos
foram totalmente atendidos. Todavia, a preponderância de magistrados dificulta,
quando não rechaça, a feição de órgão de controle externo do Conselho Nacional
de Justiça.
Importa esclarecer, também, a previsão da atuação do Procurador-Geral
da República e do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil junto ao Conselho Nacional de Justiça. Prevê o artigo 103-B, § 6º, da
Constituição Federal, que ambos oficiarão junto ao Conselho. Portanto, não se
incluem entre os membros que o compõem, mas atuam ao lado destes. Ainda
quanto à atuação do Procurador-Geral da República e do Presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil, convém destacar que não se limita às matérias que
envolvem as respectivas categorias. Ademais, estes representantes manifestam-se
através de pareceres (opiniões), sem atribuições de voto.
Ressalta-se que, não obstante à forma de ingresso (indicações), os
indicados exercerão suas atribuições, enquanto Conselheiros, de forma autônoma,
o que significa dizer não subordinados ao órgão indicador.
Quanto aos Conselheiros alheios à magistratura, ressalta-se que terão os
mesmos direitos, prerrogativas e deveres dos magistrados, estando sujeitos aos
mesmos impedimentos constitucionais e legais, suspeições e incompatibilidades
que regem a magistratura, no que couber e, obviamente, enquanto perdurar o
mandato (artigo 11, §3º, do Regimento Interno).42
Há vedações, no entanto, que se estendem após mandato. Trata-se da
vedação do exercício da advocacia pelos Conselheiros perante o Conselho, nos
dois anos subseqüentes ao término do mandato (artigo 11, §4º, do Regimento
42 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Regimento Interno. Disponível em: <http://www.
cnj.jus.br>. Acesso em: 09 abr. 2009.
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Interno) e da impossibilidade de o Conselheiro concorrer à vaga do quinto
constitucional (artigo 94, da Constituição Federal), ser promovido pelo critério de
merecimento na carreira da magistratura ou ser indicado para integrar Tribunal
Superior durante o período do mandato e, igualmente, pelo período de até dois
anos após o seu término (artigo 15, do Regimento Interno).43
Merece ser esclarecido que os membros escolhidos na forma descrita
alhures para compor o Conselho são nomeados pelo Presidente da República,
após argüição pública e aprovação da escolha pelo Senado Federal, em votação
cujo quórum deverá ser de maioria absoluta.44 Além disso, “a recusa do nome
indicado não permite a nomeação. Devolve-se a indicação ao órgão indicador,
que a renovará.”45 Isto é, se o membro indicado por quem o deva fazer não for
aprovado pelo Senado, não haverá nomeação. Contudo, o mesmo órgão deverá
renovar a indicação, que por sua vez, será novamente submetida à votação pelo
Senado.
Consigna-se não ser a previsão que permite ao Senado Federal recusar
o nome indicado ao Conselho tão inofensiva quanto possa, de início, parecer. Se
analisada mais atentamente, evidencia a possibilidade (na verdade, mais uma)
real de conflito entre os Poderes. Imagine-se, por exemplo, a recusa pelo Senado
do Presidente do Supremo Tribunal Federal. Além de todo o embaraço que isso
acarretaria, como justificar, neste caso, “que detivesse tal dignatário as qualidades
para integrar o Supremo Tribunal Federal e mesmo chefiar o Poder Judiciário
e não as possuísse para compor o órgão inferior em que se consubstancia o
Conselho Nacional de Justiça?” 46 Sem sombra de dúvida, é certo que a recusa
parlamentar causaria, no mínimo, um indesejável constrangimento ao Ministro
indicado.
43 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Regimento Interno. Disponível em: <http://www.
cnj.jus.br>. Acesso em: 09 abr. 2009.
44 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 38 ed. Atualizada
até a Emenda Constitucional n. 48, de 10 de agosto de 2005. São Paulo: Saraiva, 2004. Conforme
dispõe o artigo 103-B, §2º. Com previsão, também, no artigo 9º do Regimento Interno do
Conselho Nacional de Justiça. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Regimento Interno.
Disponível em: <http://www.cnj.jus.br>. Acesso em: 09 abr. 2009.
45 Ibidem, loc. cit.
46 OLIVEIRA, Alexandre Nery de. Comentários à Reforma do Judiciário (VII). Conselho
Nacional de Justiça. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br>. Acesso em: 22 maio 2009.
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Pelo menos uma recusa já ocorreu e a repercussão não foi positiva. Trata-se
do ex-secretário de Justiça de São Paulo e doutrinador Alexandre de Moraes, indicado
pela Câmara dos Deputados, sabatinado pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado e recusado, ao final, pelos Senadores. Algumas notícias que
divulgaram a recusa, à época, relataram que tudo não passou de retaliação política,
porque o nome indicado por certo partido político foi vencido por Moraes na votação
entre os Deputados. A Associação Paulista de Magistrados – Apamagis chegou a
emitir nota47 de repúdio em relação ao caso, condenando a influência política na
composição do Conselho Nacional de Justiça.
O Supremo Tribunal Federal entendeu que a indicação não poderia ser
renovada pelos Deputados (ou seja, diante da recusa e conseqüente devolução
à Câmara para nova indicação, outro nome deveria ser votado), contudo, nada
disso foi preciso. Por fim, o então Presidente do Senado, Renan Calheiros, em
verdadeira manobra política, conseguiu repetir a votação no Senado, de modo que
a primeira indicação da Câmara dos Deputados não foi considerada invalidada,
pois a votação entre os Senadores é que foi revista, desta vez, aprovando-se o
nome de Alexandre de Moraes para compor o Conselho.
Finalmente, com relação à perda do mandato, segundo previsão do
Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, ocorrerá no caso de
alteração da condição em que o Conselheiro foi originariamente indicado.
Neste caso, deverá seu sucessor ser indicado pelo órgão legitimado respectivo
(artigo 14), isto é, o mesmo órgão responsável pela primeira indicação. Além
disso, os Conselheiros perderão seus mandatos nas hipóteses previstas, também,
no Regimento Interno, quais sejam: em virtude de condenação, pelo Senado
Federal, em crime de responsabilidade; em virtude de sentença judicial transitada
em julgado; e, em virtude de declaração, pelo Plenário, de perda do mandato
por invalidez (artigo 16). Destarte, são ao todo quatro hipóteses de perda do
mandato. Até o momento, nenhum destes casos foi noticiado.
Compreendidos, se não todos, ao menos os principais aspectos
envolvendo a composição do Conselho Nacional de Justiça, cumpre, agora,
analisarem-se pontos igualmente importantes acerca de sua organização e
funcionamento.
47 A nota oficial da Associação Paulista de Magistrados – Apamagis está disponível em: <http://
www.conjur.com.br>. Acesso em: 22 maio 2009.
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2.2 Organização e operacionalização internas
A forma de organização e funcionamento do Conselho Nacional
de Justiça está prevista, de forma básica, na Constituição Federal e, mais
detalhadamente, no Regimento Interno do próprio Conselho.
Quanto à organização, prevê o Regimento Interno como órgãos do
Conselho Nacional de Justiça: o Plenário, a Presidência, a Corregedoria Nacional
de Justiça, os Conselheiros, as Comissões, a Secretaria-Geral, o Departamento de
Pesquisas Judiciárias – DPJ e a Ouvidoria (artigo 2º e incisos).48
O Plenário do Conselho é o seu órgão máximo, constituído por todos
os Conselheiros empossados, junto ao qual oficiarão o Procurador-Geral da
República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
podendo fazer uso da palavra. O Plenário se reúne validamente com a presença
de, no mínimo, dez de seus integrantes (artigo 3º, do Regimento Interno).49
Ressalta-se que as competências normalmente citadas como sendo do
Conselho Nacional de Justiça (artigo 103-B, §4º, incisos I a VII, da Constituição
Federal) são, na verdade, competências do Plenário, com previsão no Regimento
Interno (artigo 4º, incisos I a XXXVI). Relativamente às sessões do Plenário – que
serão públicas, ressalvadas as hipóteses de sigilo constitucionalmente previstas e
de proteção do direito à intimidade –, poderão ser ordinárias, extraordinárias ou
de planejamento.
O segundo órgão do Conselho Nacional de Justiça é a Presidência,
que caberá ao Ministro do Supremo Tribunal Federal, por força de disposição
constitucional, contando, ainda, com a previsão regimental (artigo 103-B, §1º,
da Constituição Federal e artigo 5º, do Regimento Interno) e cujas atribuições
estão dispostas no artigo 6º, incisos I a XXXV, do Regimento Interno. Conforme
o citado dispositivo constitucional, o Presidente ficará excluído da distribuição
de processos no Supremo Tribunal Federal e votará em caso de empate.
Outro órgão do Conselho é a Corregedoria Nacional de Justiça, que
será dirigida pelo Corregedor Nacional de Justiça, cuja função será exercida
pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça e, tal como o Presidente, ficará
48 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Regimento Interno. Disponível em: <http://www.
cnj.jus.br>. Acesso em: 09 abr. 2009.
49 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Regimento Interno. Disponível em: <http://www.
cnj.jus.br>. Acesso em: 09 abr. 2009.
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excluído da distribuição de processos no âmbito do seu Tribunal (artigo 103-B,
§5º, da Constituição Federal e artigo 7º do Regimento Interno). As atribuições do
Corregedor encontram-se elencadas no artigo 8º, incisos I a XXI, do Regimento
Interno, destacando-se a competência para receber as reclamações e denúncias
relativas aos magistrados, tribunais e serviços judiciários auxiliares, bem como
determinar-lhes o processamento, se for o caso. Ao Corregedor ainda compete
promover ou determinar que se promova sindicância, inspeções e correições, na
ocorrência de situações que as justifiquem.50
O Plenário do Conselho poderá criar Comissões permanentes ou
temporárias para o estudo de temas e desenvolvimento de atividades especificas,
a ser composta por, no mínimo, três Conselheiros (artigo 27, do Regimento
Interno). Estas Comissões também são órgãos do Conselho, cujas atribuições se
acham reguladas no artigo 28, incisos I a IV, do Regimento Interno, assinalandose a competência para realizar audiências públicas com órgãos públicos, entidades
da sociedade civil ou especializada.51
Também é órgão do Conselho Nacional de Justiça a Secretaria-Geral,
a qual compete assegurar a assessoria e o apoio técnico e administrativo à
preparação e execução das atividades dos demais órgãos (Plenário, Presidência,
Corregedoria, Comissões e Conselheiros), além da própria gestão administrativa
(artigo 32, do Regimento Interno). A Secretaria-Geral disporá de quadro próprio
de pessoal e será dirigida pelo Secretário-Geral, designado pelo Presidente do
Conselho entre os magistrados requisitados na forma prevista no Regimento
(artigos 33 e 34).52
Interessante órgão do Conselho é o Departamento de Pesquisas
Judiciárias - DPJ, órgão de assessoramento técnico cujos objetivos são: subsidiar
a Presidência na elaboração do relatório anual (exigência constitucional);
desenvolver pesquisas destinadas ao conhecimento da função jurisdicional
brasileira; realizar análise e diagnóstico dos problemas estruturais e conjunturais
do Judiciário; elaborar relatórios conclusivos e opinar sobre matérias que
lhes sejam submetidas por demais órgãos; fornecer subsídios técnicos para a
50 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Regimento Interno. Disponível em: <http://www.
cnj.jus.br>. Acesso em: 09 abr. 2009.
51 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Regimento Interno. Disponível em: <http://www.
cnj.jus.br>. Acesso em: 09 abr. 2009.
52 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Regimento Interno. Disponível em: <http://www.
cnj.jus.br>. Acesso em: 09 abr. 2009.
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formulação de políticas judiciárias; e, disseminar informações e conhecimentos
por meio de publicações, seminários e outros meios (artigos 36 e 37, incisos I a
VI, do Regimento Interno).
Descrita em um único artigo do Regimento, a Ouvidoria é também
órgão do Conselho Nacional de Justiça. Coordenada por um dos Conselheiros,
eleito pela maioria do Plenário, suas atribuições deverão ser regulamentas
por ato do Plenário (artigo 41, caput e §1º).53 Até o momento não houve esta
regulamentação. Por fim, cumpre esclarecer que o Regimento também considera
os Conselheiros órgãos do Conselho, regulando seus direitos (artigo 17) e deveres
(artigo 18).
No tópico seguinte, adentrar-se-á em um relevante tema: as competências
do Conselho Nacional de Justiça. A compreensão das competências é fundamental
para a delimitação da capacidade de atuação do órgão e, corolário, para a
verificação de eventuais excessos. No primeiro momento, contudo, objetiva-se o
estudo apenas dos aspectos legais existentes sobre a matéria.
2.3 Competências e atribuições legais
Entre as polêmicas que gravitam em torno do Conselho Nacional
de Justiça, algumas delas, certamente, podem ser atribuídas a competências
específicas previstas ao órgão, como, por exemplo, a de expedir atos
regulamentares. As principais competências do Conselho Nacional de Justiça,
conforme resumidas pelo próprio órgão54, são: zelar pela autonomia do Poder
Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, expedindo atos
normativos e recomendações; definir o planejamento estratégico, os planos de
metas e os programas de avaliação institucional do Poder Judiciário; receber
reclamações contra membros ou órgãos do Judiciário, inclusive contra seus
serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de
registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados; julgar
processos disciplinares, assegurada ampla defesa, podendo determinar a remoção,
a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais
53 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Regimento Interno. Disponível em: <http://www.
cnj.jus.br>. Acesso em: 09 abr. 2009.
54 Assim se encontram resumidas as atribuições do Conselho Nacional de Justiça no site oficial
do órgão. Disponível em: <http//www.cnj.jus.br>. Acesso em: 15 out. 2008.
371

THEMIS
ao tempo de serviço, e aplicar outras sanções administrativas; elaborar e publicar
semestralmente relatório estatístico sobre movimentação processual e outros
indicadores pertinentes à atividade jurisdicional em todo o país.
O artigo 103-B, §4º, da Constituição Federal, estabelece que “compete
ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa e financeira
do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes”55,
especificando, em seguida, suas atribuições, além daquelas conferidas pelo
Estatuto da Magistratura.
Evidencia-se, a partir da leitura do dispositivo, que “a função de controle
parece mais destacada do que a principal missão, geralmente, atribuída a órgão
do gênero: garantia de independência do Judiciário.” Na tentativa de justificar tal
assertiva, afirma Sampaio que talvez o Judiciário brasileiro já fosse independente
o bastante, fazendo-se necessário, em contrapartida, medidas de fiscalização e de
accountability.56
As competências e atribuições do Conselho Nacional de Justiça também
se acham reguladas no seu Regimento Interno, mormente, no artigo 4º e incisos
(onde constam como atribuições do Plenário, órgão máximo do Conselho).
Examinados os aspectos legais do Conselho Nacional de Justiça, sobretudo
a partir das disposições constitucionais e regimentais existentes, pode-se investir
em um estudo mais aprofundado sobre determinados pontos, mormente os mais
polêmicos e divergentes, como a natureza e os limites de atuação de tão ilustre
(e nem tão conhecido, tecnicamente) órgão, tarefa de extrema importância que
será delegada ao terceiro e último capítulo deste trabalho.
3 ASPECTOS POLÊMICOS QUE FAZEM DO CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA UM "ILUSTRE (DES)CONHECIDO"
3.1 Natureza jurídica do Conselho Nacional de Justiça: controle interno ou
externo do Poder Judiciário?
O Conselho Nacional de Justiça sempre gerou polêmica acerca dos mais
variados aspectos e, freqüentemente noticiado pela imprensa, não resta dúvida
55 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 38 ed. Atualizada
até a Emenda Constitucional n. 48, de 10 de agosto de 2005. São Paulo: Saraiva, 2004.
56 SAMPAIO, op. cit., p. 273.
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de que ganhou relevo ao longo dos seus quatro anos de existência. Mister essa
anotação, porque não raro se o vê descrito pela mídia como órgão incumbido de
exercer o controle externo do Judiciário, enquanto que grande parte da doutrina
não o considera “externo”. Daí emerge a necessidade de estudo sobre a natureza
jurídica do Conselho Nacional de Justiça, o que, ademais, permitirá maior clareza
quando da análise de suas funções e de seus limites.
De acordo com o Ministro Cezar Peluso, relator da ADI 3.367-1/DF, o
Conselho Nacional de Justiça é órgão interno do Judiciário e em sua formação
apresenta maioria qualificada (três quintos) de membros da magistratura, o que
resulta na sua natureza de órgão de controle interno, conduzido pelo próprio
Judiciário. Tal como o Ministro Cezar Peluso, seja pelas mesmas ou por outras
razões, muitos doutrinadores e juristas atribuem ao Conselho a característica de
órgão de controle interno, integrante da própria estrutura judiciária.
No entanto, o controverso aspecto da composição, que repercute
diretamente na definição da natureza jurídica do Conselho, precisa ser ponderado,
sobretudo, por tratar-se de composição híbrida, assim chamada por incluir
membros da magistratura, do Ministério Público, da Advocacia e, teoricamente,
da sociedade.
Nem todos os Ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo,
impressionaram-se com a presença majoritária de magistrados na composição do
órgão, ou seja, para alguns deles, o fato de a maioria dos membros do Conselho
advir da magistratura não confere ao órgão natureza interna. Tampouco se
impressionaram pelo fato de o Conselho achar-se inserido dentre os órgãos que
compõem o Poder Judiciário, no artigo 92 da Constituição Federal.
A Ministra Ellen Gracie, além de considerar invasiva a competência
do Conselho, ainda que despojado de função jurisdicional, julgou indevida “a
participação de membros do Ministério Público, advogados e cidadãos indicados
pela Câmara dos Deputados e Senado Federal em órgão incrustado, pela própria
Emenda Constitucional n.º 45/04, na organização do Poder Judiciário [...].”57
Entre as razões aduzidas pela Ministra, destaca-se a afirmação
segundo a qual “tratando-se de órgão colegiado, todos os integrantes possuem
fundamental importância nas decisões a serem tomadas, além da possibilidade
57 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.367-1/DF, julgada
em 13 de abril de 2005. Ministro Cezar Peluso (Relator). Disponível em: <http://www.stf.gov.br>.
Acesso em: 16 out. 2008. Voto da Ministra Ellen Gracie. p. 109.
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de regulamentação, pelo próprio Conselho, do exercício de competências
monocráticas.”58
Destarte, muito embora a Ministra Ellen Gracie se prive de utilizar
expressamente a enunciação “controle externo”, os fundamentos pelos quais nega
a constitucionalidade do Conselho Nacional de Justiça não deixam dúvida de seu
verdadeiro entendimento. Ao referir-se especificamente aos cidadãos indiciados
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, a Ministra assevera que, “na
essência, tem-se, por interpostas pessoas, presente a ingerência, no Judiciário, de
um outro Poder.”59
Na mesma senda, o Ministro Sepúlveda Pertence entende indevida a
presença dos cidadãos indicados pela Câmara e pelo Senado, alegando que
através disso se “criou uma forma nova de ingerência do Poder Legislativo na
composição de um órgão formalmente inserido na estrutura nacional do Poder
Judiciário, com imensos poderes [...].” Inclusive, para o Ministro, a inserção
do Conselho entre os órgãos do Poder Judiciário não é relevante, tampouco a
presença minoritária dos cidadãos face aos magistrados.60 O Ministro Marco
Aurélio também reconhece a problemática da composição, considerando que a
maioria de magistrados no Conselho é circunstância que não afasta o vício que o
envolve61, no tocante à presença (ainda que minoritária) de não magistrados no órgão.
Igualmente, chama atenção a reflexão proposta por Sampaio, que, a
partir de elementos do Direito Administrativo, questiona se “externo” é apenas
o controle exercido por um dos Poderes sobre outro ou se é também “externo” o
controle exercido por um órgão estranho ao controlado.62
58 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.367-1/DF, julgada
em 13 de abril de 2005. Ministro Cezar Peluso (Relator). Disponível em: <http://www.stf.gov.br>.
Acesso em: 16 out. 2008. Voto da Ministra Ellen Gracie. p. 110.
59 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.367-1/DF, julgada
em 13 de abril de 2005. Ministro Cezar Peluso (Relator). Disponível em: <http://www.stf.gov.br>.
Acesso em: 16 out. 2008. Voto da Ministra Ellen Gracie. p. 110.
60 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.367-1/DF, julgada
em 13 de abril de 2005. Ministro Cezar Peluso (Relator). Disponível em: <http://www.stf.gov.br>.
Acesso em: 16 out. 2008. Voto do Ministro Sepúlveda Pertence. p. 167.
61 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.367-1/DF, julgada
em 13 de abril de 2005. Ministro Cezar Peluso (Relator). Disponível em: <http://www.stf.gov.br>.
Acesso em: 16 out. 2008. Voto do Ministro Marco Aurélio. p. 116.
62 SAMPAIO, José Adércio Leite. O Conselho Nacional de Justiça e a independência do Judiciário.
Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 288.
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Tudo isso, no mínimo, arranha a até então quase unissonância da
doutrina no sentido de ser o Conselho órgão de controle interno do Judiciário.
Cabe lembrar, ademais, que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário são os órgãos
independentes originários da Constituição e representativos dos Poderes de
Estado, razão pela qual não sofrem subordinação hierárquica ou funcional, sendo
que apenas sujeitam-se ao controle de um pelo outro.63 Aliás, convém destacar
que não se trata de um controle propriamente dito, mas de uma harmonização
que considere a independência de um em relação ao(s) outro(s).
Seja como for, certamente a maior ou menor importância da natureza
interna ou externa do Conselho Nacional de Justiça em muito dependerá da
forma como forem exercidas as competências atribuídas ao órgão, bem como
da atuação de cada um dos seus membros, que ainda não estão claramente
delimitadas, pelo que convém averiguar a natureza jurídica das suas decisões,
assinalando-se, contudo, a estreita relação entre os aspectos, já que ambos
influem na (in)determinação da natureza jurídica do Conselho, sendo, muitas
vezes, inclusive, abordadas conjuntamente.
3.2 Natureza jurídica das decisões do Conselho Nacional de Justiça: atividade
administrativa ou jurisdicional?
A natureza jurídica das decisões do Conselho Nacional de Justiça é
mais um de seus polêmicos aspectos. Mesmo após a manifestação do Supremo
Tribunal Federal em julgamento que declarou a constitucionalidade do órgão
e afirmou sua feição administrativa (condição que, inclusive, diz-se ter sido
determinante para esta decisão), algumas dúvidas ainda pairam, sombreando o
Conselho aos olhos daqueles que não consideram a questão resolvida.
Baseando-se nas atribuições do Conselho – elencadas no artigo 103B, §4º, da Constituição Federal –, a natureza de suas decisões é considerada
administrativa, sobretudo porque escapam ao enquadramento legislativo (por
não poderem inovar na ordem jurídica, atuando o Conselho como autor de ato
normativo, geral e abstrato), também não se enquadrando como jurisdicionais,
por estarem submetidas a controle judicial, ainda que pelo Supremo Tribunal
Federal.64
63 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 26 ed. atual. São Paulo: Malheiros,
2001. p. 65.
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SAMPAIO, op. cit., p. 263.
375

THEMIS
Nesse sentido, aliás, ensina Bermudes que o Conselho Nacional de
Justiça é órgão administrativo, sem poderes jurisdicionais. Todavia, constata o
autor que esta “redução dos poderes do CNJ foi o meio encontrado para conciliar
as correntes favoráveis e contrárias à criação dele, ou ao controle externo”65, não
sendo de se esperar do órgão a solução de todos os problemas.
Dentre os critérios apontados para a sustentação da natureza
administrativa das decisões do Conselho, destacam-se dois, por parecem mais
seguros: as funções, essencialmente de cunho administrativo, cometidas ao
Conselho e a submissão destas decisões ao controle judicial.
Para Gramstrup, embora considere o primeiro critério, “o aspecto
decisivo está em que as decisões do Conselho Nacional de Justiça não têm a
qualidade de coisa julgada material, é dizer, a da imutabilidade, mesmo fora
da lide em que proferidas”.66 Com efeito, não se trata “[...] de última instância
controladora da magistratura nacional, uma vez que, sempre haverá a possibilidade
de impugnação das decisões tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça [...].”67
Assim, em face da suposta natureza administrativa, critica-se a própria
inclusão do Conselho Nacional de Justiça – já que se trata de órgão administrativo,
entre os órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário, motivo pelo qual não se
enquadra no organograma do Poder Judiciário.68
Essa questão chegou a ser avaliada, inclusive, por alguns Ministros do
Supremo Tribunal Federal. O Ministro Marco Aurélio, por exemplo, entende
que “fez-se inserir esse Conselho como órgão integrante do Poder Judiciário”, no
entanto, conclui o Ministro, “quando nos referimos a órgãos integrantes do Poder
Judiciário, imaginamos jurisdição.”69
O Ministro avança, afirmando que o “Conselho somente integra o
Judiciário porque se potencializou o aspecto formal em detrimento do conteúdo,
�����������������������������
BERMUDES, op. cit., p. 2-3.
������������������������������
GRAMSTRUP, op. cit., p. 193.
67 MORAES, op. cit., p. 508.
68 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 2 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva,
2008. p. 1098.
69 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.367-1/DF, julgada
em 13 de abril de 2005. Ministro Cezar Peluso (Relator). Disponível em: <http://www.stf.gov.br>.
Acesso em: 16 out. 2008. Voto do Ministro Marco Aurélio. p. 113.
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porquanto não consigo imaginar órgão compondo o Judiciário que não exerça o
ofício judicante propriamente dito.”70
De qualquer forma, assevera-se que a inclusão do Conselho entre os
órgãos do Judiciário não lhe transmuda a natureza, já que não é pela topologia
que se qualifica um órgão. Com efeito, “sem competência judicante, recursal ou
originária, o Conselho é órgão administrativo da mais alta importância, como
demonstram a sua composição e as suas funções.”71
Destarte, trata-se de órgão do Judiciário que, em tese, não exerce função
jurisdicional, possuindo competências administrativas, basicamente de controle
da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento
dos deveres funcionais dos juízes (artigo 103-B, §4º, da Constituição Federal).
3.3 Limites do Conselho Nacional de Justiça e separação de Poderes: análise
de casos concretos
Compreendidos os principais aspectos acerca da natureza jurídica das
decisões do Conselho Nacional de Justiça, convém averiguar uma das principais
razões argüidas pela inconstitucionalidade do órgão: a ofensa ao princípio da
separação dos poderes, que guarda relação direta com os limites de atuação do
Conselho e que será analisada na seqüência.
O princípio da separação dos poderes, embora muito antigo e até
apontado por outros autores, como Aristóteles e Locke, consagrou-se na
teorização de Montesquieu, segundo o qual “tudo estaria perdido se o mesmo
homem, ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo exercesse
os três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar
os crimes ou as querelas entre os particulares.”72
O princípio pressupõe que os chamados três poderes podem ser
determinados como três funções distintas e coordenadas do Estado, sendo
possível determinar fronteiras apartando cada uma dessas funções. No entanto,
70 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.367-1/DF, julgada
em 13 de abril de 2005. Ministro Cezar Peluso (Relator). Disponível em: <http://www.stf.gov.br>.
Acesso em: 16 out. 2008. Voto do Ministro Marco Aurélio. p. 121.
71 BERMUDES, op. cit., p. 20.
72 MONTESQUIEU, Charles de Secondat. O espírito das leis. Tradução de Cristina Murachco.
3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 168.
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há tempos já se advertia não ser o que se verifica no plano dos fatos.73 Isso porque
não há como se definir, na prática, fronteiras capazes de separar rigorosamente
essas três funções. Apenas para citar alguns exemplos atuais, existem as Medidas
Provisórias, o instituto do veto pelo executivo, o controle de constitucionalidade
das leis, entre outros, que de certa forma demonstram essa mescla de funções.74
Ademais, há a clássica divisão doutrinária das funções “típicas“ e
“atípicas” de cada um dos Poderes, sendo a primeira a função predominante
do órgão. Assim, por exemplo, a função típica do Judiciário é a jurisdicional.
Todavia, o órgão exerce, de certa forma, função legislativa, ao elaborar seu
regimento interno, e função executiva, ao ser responsável pela própria organização
(autogoverno), sendo estas funções atípicas.
Na verdade, a idéia de separação dos poderes há tempos vem sendo
rediscutida, ora em busca de qual seria a exata concepção de Montesquieu, ora
no que se entende hoje pelo princípio e sua efetivação nos sistemas políticos.
Mas uma das grandes questões está em descobrir se o Conselho
Nacional de Justiça ofende ou não a separação dos poderes, por representar um
desequilíbrio na relação entre os mesmos, não obstante a manifestação negativa a
esse respeito pela Suprema Corte. Esse desequilíbrio, na prática, decorreria de um
novo órgão de controle específico para o Poder Judiciário, sem semelhante órgão
para controlar os Poderes Executivo e Legislativo, o que no mínimo evidencia
uma diferença de tratamento em relação ao Judiciário (desequilíbrio). Ainda que
os dois primeiros, a partir do momento em que são regidos pelo princípio do voto
popular, são “diretamente” controlados pela sociedade, o que não ocorre com o
Judiciário, tido como um “poder monárquico dentro da República”. A questão da
ofensa à separação de poderes também pode ser suscitada em relação ao Poder
73 KELSEN, Hans. Teoria geral do Direito e do Estado. Tradução de Luís Carlos Borges. 3 ed. São
Paulo: Martins Fontes, 1988. p. 385-386.
74 Essas ingerências de um Poder sobre o outro se devem exatamente ao fato de a divisão de funções
entre os órgãos do poder nem sua independência serem absolutas, havendo “interferências que
visam ao estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos, à busca do equilíbrio necessário
à realização do bem da coletividade e indispensável para evitar o arbítrio e o desmando de
um em detrimento de outro e especialmente dos governados.” Assim, os instrumentos como
a sanção e o veto do Executivo, a possibilidade de o Congresso rejeitar este veto, a declaração
de inconstitucionalidade das leis pelo Judiciário, a nomeação pelo Executivo e aprovação pelo
Legislativo dos membros dos Tribunais superiores, são alguns exemplos da referida ingerência,
que caracterizam a harmonização entre os poderes. Conforme SILVA, José Afonso da. Curso de
direito constitucional positivo. 25 ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 110.
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Legislativo, quando se considera, por exemplo, a normatização das resoluções
expedidas pelo Conselho, com a possibilidade inovar na ordem jurídica por meio
de tais atos.
Nesse sentido, afirma-se que um órgão destinado ao controle do Judiciário se mostra coerente com o sistema estabelecido pelo constituinte originário,
idéia também defendida no sentido de que a Constituição, ao estabelecer o sistema
de freios e contrapesos, não concedeu a condição de absoluto a qualquer dos três
Poderes. “Ao contrário, estabeleceu entre os mesmos um sistema integrado e
cooperado de controles recíprocos, de modo algum incompatíveis com a criação
de outros sistemas ou mecanismos de controle, sobretudo próprios”. Com efeito,
“[...] o Conselho Nacional de Justiça não interfere no equilíbrio estatal, tampouco
viola a separação de poderes.”75
Todavia, a constitucionalidade do Conselho Nacional de Justiça baseada
no entendimento de que o órgão não viola a separação dos poderes e tampouco
destoa do estatuído pelo constituinte originário não é unânime. Isso porque,
visto de outro ângulo, o ilustre órgão revela-se capaz de interferir tanto na
função típica do Poder Judiciário como na função típica do Poder Legislativo.
Aliás, já se tem exemplos76 de como esta ingerência na função jurisdicional vem
de fato ocorrendo. Evidente que no plano puramente abstrato, é possível negar
essa interferência e talvez seja esta a razão da constitucionalidade afirmada pelo
Supremo Tribunal Federal. Entretanto, concretamente, é possível demonstrar tal
influência, muitas vezes sutil, mas sempre perigosa. A interferência na função
legislativa, por sua vez, é viabilizada pela atribuição do Conselho de expedir
atos regulamentares que inovem na ordem jurídica sem qualquer previsão pelo
legislador.
Nesse ponto, dois aspectos são determinantes. O primeiro deles é o que
se entende por independência, no sentido de se apurar se este atributo alcança
tão-somente a função jurisdicional (típica) ou se abarca, também, as decisões
administrativas do Judiciário (funções atípicas). O segundo aspecto guarda
75 UCHÔA, op. cit., p. 66.
76 Um exemplo é o Mandado de Segurança (MS) 27460, impetrado por juízas aposentadas do
Mato Grosso, no Supremo Tribunal Federal, contra ato do CNJ, no Procedimento de Controle
Administrativo nº 440/2006, que determinou, liminarmente (como se fosse órgão jurisdicional),
o corte dos subsídios das magistradas. O fato foi notícia do Supremo Tribunal Federal: “Liminar
do STF garante auxílio-moradia a juízas aposentadas de Mato Grosso”. 13 ago. 2008. Disponível
em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 15 ago. 2008.
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relação com a competência específica (e polêmica) conferida ao Conselho de
expedir atos regulamentares (art. 103-B, §4º, inciso I, da Constituição Federal).
Na concepção de independência, cujo conceito “é a chave de poder do
judiciário”77, constata-se claramente que as decisões administrativas integram o
conceito tal qual as decisões jurisdicionais, sendo necessário que ambas estejam
imunes a ingerências de poderes outros, sejam estes políticos ou sociais.
Em voto contrário (e vencido) à constitucionalidade do Conselho
Nacional de Justiça, a Ministra Ellen Gracie lembra que o princípio da
independência do Judiciário “não possui em seu âmbito de proteção apenas os
agentes que personificam o referido Poder”78, os quais, aliás, serão abordados
no próximo ponto. Prossegue a Ministra dizendo que a estrutura do Poder,
essencialmente representada pelos Tribunais, “é igualmente resguardada de
eventuais interferências. Em outras palavras, a autonomia administrativa,
financeira e orçamentária dos Tribunais é regra constitucional de preservação do
autogoverno do Judiciário como Poder do Estado.”79
A distinção entre a independência da magistratura e a independência
judicial também é notada por Zaffaroni, segundo quem a primeira corresponde
aos órgãos ou ao conjunto de órgãos judiciários, ou seja, trata-se do autogoverno
do judiciário; a segunda, por sua vez, é a garantia de que o magistrado não estará
submetido às pressões de poderes externos, tampouco dos órgãos da própria
judicatura.80
Também aborda este tema, em voto, o Ministro Octavio Gallotti, que
embora proferido em 1997 (na ADI 135, DJ 15.08.97) se amolda com perfeição ao
caso estudado, no excerto em que explana exatamente a atividade administrativa
do Judiciário. Conforme o Ministro, revela-se ilusória a pretensão de distinguir
entre funções judicantes (atividades-fim) e administrativas (atividades-meio)
dos Juízos e Tribunais, com o escopo de permitir ou limitar a permissão de
77 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Poder Judiciário: crise, acertos e desacertos. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 1995. p. 87.
78 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.367-1/DF, julgada
em 13 de abril de 2005. Ministro Cezar Peluso (relator). Disponível em: <http://www.stf.gov.br>.
Acesso em: 16 out. 2008. Voto da Ministra Ellen Gracie. p. 107.
79 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.367-1/DF, julgada
em 13 de abril de 2005. Ministro Cezar Peluso (relator). Disponível em: <http://www.stf.gov.br>.
Acesso em: 16 out. 2008. Voto da Ministra Ellen Gracie. p. 107.
80 ZAFFARONI, op. cit., p. 87-88.
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ingerência de outros órgãos na atuação do Poder Judiciário, como condição
indispensável ao exercício da democracia. Vai ainda mais longe o Ministro, ao
reputar indissociáveis as noções de independência e autonomia administrativa.81
Completando o tópico, chamam-se à baila as palavras do Ministro
Marco Aurélio, também em voto vencido no julgamento da ADI 3.367-1/DF,
para o qual “não há campo para o meio-termo. Ou bem se tem a autonomia
administrativa tal como estabelecida no artigo 99 da Lei Fundamental, ou não se
tem. Pela emenda, a verdadeira e concreta autonomia administrativa passa a ser
do recente órgão [...].”82
Mesmo entre os que consideram constitucional a existência de órgãos
destinados ao controle do Judiciário, tal como o Conselho Nacional de Justiça, há
o reconhecimento de que “evidentemente, esses órgãos de controle não deverão
ter qualquer possibilidade de interferência na função jurisdicional, sendo
absolutamente necessária a preservação da independência dos juízes.”83
Todas essas preocupações são plenamente justificadas à medida que se
reputa a democracia condicionada à independência do Judiciário, que também é
fundamental para a salvaguarda dos direitos fundamentais e para a preservação do
próprio Estado Democrático de Direito. É cediço, ademais, que a independência
dos magistrados, bem como todas as demais garantias constitucionais de que
gozam (como vitaliciedade, inamovibilidade, por exemplo) visam a assegurar
a imparcialidade judicial e, assim, proteger os próprios cidadãos, que são os
destinatários finais destas garantias.
Reforçando o argumento, Dallari advoga não ser “possível a prática da
democracia sem uma organização judiciária independente e capaz de atuar com
eficiência na salvaguarda dos direitos fundamentais da pessoa humana.”84
Averigua-se, na seqüência, uma segunda faceta da mencionada
independência, completando a idéia da Ministra Ellen Gracie do que chama
de independência qualificada do Poder Judiciário. Em apertada síntese, essa
81 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 135-3/PB, julgada
em 21 de junho de 1996. Ministro Octavio Gallotti (relator). Disponível em: <http://www.stf.gov.
br>. Acesso em: 16 out. 2008. Voto do relator.
82 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.367-1/DF, julgada
em 13 de abril de 2005. Ministro Cezar Peluso (relator). Disponível em: <http://www.stf.gov.br>.
Acesso em: 16 out. 2008. Voto do Ministro Marco Aurélio. p. 122.
83 DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 74.
84 Ibidem, p. 143.
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qualificação é obtida pela combinação da autonomia administrativa com a
independência no exercício da jurisdição pelos juízes. Argumenta a Ministra, em
outro excerto do voto proferido no julgamento da ADI 3.367-1/DF, que, além da
separação genérica que torna os Poderes da União recíproca e isonomicamente
independentes, há em nosso sistema constitucional essa independência qualificada
do Poder Judiciário. Nesse quadro, revela-se a figura do Estado-Juiz, destacado
e autônomo, capaz de julgar com imparcialidade os conflitos de interesses que
envolvem outras faces do Poder estatal, por encontrar na forma de acesso por
concurso público, na vitaliciedade, na inamovibilidade e na irredutibilidade de
salários, imunidade a qualquer tipo de influência sobre a atuação judicante.85
Especificamente sobre a independência dos juízes, Canotilho destaca
uma dimensão externa e uma dimensão interna, esta identificada na noção
de independência funcional (significa a independência perante os órgãos
ou entidades pertencentes ao poder jurisdicional) e aquela com respeito a
organismos estranhos ao Poder (aponta para a independência dos juízes em
relação aos órgãos ou entidades estranhas ao poder judicial).86
Ainda utilizando-se das lições de Canotilho, assinala-se que a
independência funcional “é uma das dimensões tradicionalmente apontadas
como constituindo o núcleo duro do princípio da independência”. O que
significa estar o juiz “apenas submetido à lei – ou melhor, às fontes de direito
jurídico-constitucionalmente reconhecidas – no exercício da sua função
jurisdicional.”87
Há preocupação no sentido de que não se deve ignorar o agravamento
de interesses pela atividade judicial, porque uma das partes, ou mesmo ambas,
pode não ter razão, devendo o juiz dizê-lo e, por vezes, até ordenar providências
que afetem substancialmente tais interesses. Ora, que tal situação possa servir
de pretexto para reclamações ao Conselho não é necessário grande esforço de
imaginação, sendo fácil prever os prejuízos ao exercício normal da jurisdição.88
85 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.367-1/DF, julgada
em 13 de abril de 2005. Ministro Cezar Peluso (relator). Disponível em: <http://www.stf.gov.br>.
Acesso em: 16 out. 2008. Voto da Ministra Ellen Gracie. p. 107.
86 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 2 ed.
Coimbra: Livraria Almedina, 1998. p. 580.
87 Ibidem, p. 579.
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Em seu voto, o Ministro Carlos Velloso partilha do mesmo receio, ao
admitir que “o juiz agrada e desagrada. A sentença tem sempre um vencido. E
quando desagrada certos políticos, é um Deus nos acuda.”89
Nessa vereda, o Ministro Sepúlveda Pertence recorda que a própria idéia
de controle externo só vinha à tona quando alguma decisão judicial (sobretudo,
do Supremo Tribunal Federal) desagradava uma ou outra corrente política.90
Ademais, nota a Ministra Ellen Gracie na fundamentação de seu voto,
que a expressão “controle” utilizada para definir a finalidade-chave do Conselho
Nacional de Justiça não está adstrita ao sentido de fiscalização, monitoramento
ou acompanhamento, tendo alcançado, conforme as competências que lhe foram
atribuídas, as acepções “exercer ação restritiva sobre”, “conter” ou “regular”. Com
efeito, adverte a Ministra que o Conselho possui indiscutível força interventiva
no âmbito do Poder Judiciário.91
Não bastasse essa possível pressão, inadmissível em um Estado que se
diz Democrático e de Direito, viu-se que ela será exercida por membros alheios
ao Judiciário, considerando a composição híbrida do Conselho Nacional de
Justiça92. Assim, “malferido é princípio da independência entre os Poderes, pois o
controle externo ora instituído inclui representantes do Executivo e do Legislativo,
com capacidade de pressão, como já demonstramos, sobre as decisões jurisdicionais.”93
Aliás, mesmo que não houvesse esse modo específico de influência, terão
os conselheiros o poder de interferir diretamente nas decisões administrativas
do Judiciário, além do justificado temor de que isso ocorra também nas decisões
������������������������������������
BRASIL. Supremo
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Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.367-1/DF, julgada
em 13 de abril de 2005. Ministro Cezar Peluso (relator). Disponível em: <http://www.stf.gov.br>.
Acesso em: 16 out. 2008. Voto do Ministro Carlos Velloso. p. 133.
90 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.367-1/DF, julgada
em 13 de abril de 2005. Ministro Cezar Peluso (relator). Disponível em: <http://www.stf.gov.br>.
Acesso em: 16 out. 2008. Voto do Ministro Sepúlveda Pertence. p. 166.
91 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.367-1/DF, julgada
em 13 de abril de 2005. Ministro Cezar Peluso (relator). Disponível em: <http://www.stf.gov.br>.
Acesso em: 16 out. 2008. Voto da Ministra Ellen Gracie. p. 108.
92 Rememorando o estudado no segundo capítulo, o Conselho Nacional de Justiça é composto
por nove membros do Poder Judiciário, dois membros do Ministério Público, dois membros
da Advocacia e dois cidadãos indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado
Federal, conforme previsão do art. 103-B e incisos, da Constituição Federal.
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judiciais. Conforme externou o Ministro Marco Aurélio no julgamento da ADI
3.367-1/DF, “[...] não podemos ser ingênuos a ponto de acreditar que a atividade a ser
desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça não repercutirá no ofício judicante,
exercido por seres humanos [...].”94
A forma mais evidente de que se reveste essa ameaça é a competência
de expedir atos regulamentares conferida ao Conselho, apontada como provável
instrumento de ingerência na função jurisdicional. Nesse mesmo aspecto, revela-se
a possível interferência também no Poder Legislativo, na medida em que tais atos
acabem por normatizar situações de forma inovadora na ordem jurídica.
Inclusive, preocupação corrente da doutrina diz respeito ao “gigantismo”95
das tarefas cometidas ao Conselho, cuja previsão não raras vezes finda com a
expressão “no âmbito de sua competência”, a qual é permeada por perigosa vagueza.
O Ministro Marco Aurélio, em seu voto, chega ao ponto de afirmar o surgimento de
um “superórgão”96 (ainda que administrativo, já que conforme lembrança em tom
de alívio do Ministro, o Conselho não terá ofício judicante).
Ainda se teme, não sem fundada razão, que em conseqüência do excesso
de atribuições, possa o Conselho frustrar-se em sua operacionalização, além de
frustrar os jurisdicionados, já que, como por vezes se refere, o órgão surgiu como
panacéia, capaz de resolver boa parte dos problemas do Judiciário brasileiro.
Mas o problema está, de fato, em que possa vir o Conselho a transformarse em um emissor de normas. Este receio é externado por Gramstrup, o qual
adverte que “a regulação desenfreada é um inconveniente bastante vulgar entre
nós”, explicando que “todos os órgãos e pessoas jurídicas públicos cometem
excessos normativos habitualmente [...]”. Em relação ao Conselho, ademais, as
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Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.367-1/DF, julgada
em 13 de abril de 2005. Ministro Cezar Peluso (relator). Disponível em: <http://www.stf.gov.br>.
Acesso em: 16 out. 2008. Voto do Ministro Marco Aurélio. p. 114.
95 Expressão utilizada por GRAMSTRUP, Erik Frederico. Conselho Nacional de Justiça e
controle externo: roteiro geral. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. [et al.[ (Coord.). Reforma
do Judiciário: primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2005. p. 194.
96 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.367-1/DF, julgada
em 13 de abril de 2005. Ministro Cezar Peluso (relator). Disponível em: <http://www.stf.gov.br>.
Acesso em: 16 out. 2008. Voto do Ministro Marco Aurélio. p. 117.
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atribuições indefinidas favorecem bastante esta tendência, já que além da revisão
dos atos administrativos e do controle de condutas dos juízes, há ainda a rubrica
“outras competências”, a ser abordada pela lei orgânica da magistratura.97
De um jeito ou de outro, a competência regulamentar do Conselho
Nacional de Justiça é fato, cabendo, finalmente, o estudo de quais sejam os seus
limites, para o que se deve proceder a necessárias distinções.
Distinguindo-se entre os conceitos de lei e atos regulamentares a partir
de suas estruturas e funções, antecipa-se o caráter geral e abstrato da primeira,
conforme anunciado pela doutrina, e o caráter mais concreto e individual dos
últimos. Ou seja, leis têm caráter geral, porque regulam situações em abstrato,
ao passo que atos regulamentares (resoluções, decretos, etc.) destinam-se a
concreções e individualizações. Além disso, uma resolução não pode estar
na mesma hierarquia de uma lei, pela simples razão de que a lei emana do
poder legislativo, como expressão e essência da democracia representativa,
enquanto os atos regulamentares ficam restritos a matérias de menor amplitude
normativa.98
Imediatamente se é levado a reconhecer o equívoco de admitir que o
Conselho Nacional de Justiça possa, mediante a expedição de atos regulamentares,
substituir-se à vontade geral (Poder Legislativo) e tampouco ao próprio Poder
Judiciário, com a expedição, por exemplo, de “medidas cautelares/liminares”,99
a partir do que se conseguiria perceber a interferência do Conselho nas funções
jurisdicional e legislativa, conforme anteriormente mencionado.
Poder-se-ia, neste sentido, até mesmo pensar que a expedição de
liminares pelo Conselho Nacional de Justiça fosse hipótese extrema e exagerada,
mas exemplos recentes vêm confirmar as angústias daqueles que temiam essa
situação. Para citar apenas um exemplo, invoca-se o Mandado de Segurança
(MS) 27460, impetrado por juízas aposentadas, no Supremo Tribunal Federal,
contra ato do Conselho Nacional de Justiça, no Procedimento de Controle
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GRAMSTRUP, op. cit., p. 195.
98 STRECK, Lenio Luiz; SARLET, Ingo Wolfang; CLÈVE, Clemerson Merlin. Os limites
constitucionais das resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP). Revista de Doutrina. Disponível em: <http://www.
revistadoutrinatrf4.gov.br>. Acesso em: 16 out. 2008.
99 Ibidem.
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Administrativo n.º 440/2006, que determinou, liminarmente (como se fosse
órgão jurisdicional), o corte dos subsídios de magistrados de Mato Grosso.100
Embora se aquiesça com a afirmativa em relação à competência
regulamentar do Conselho Nacional de Justiça, de que “[...] em qualquer caso,
a vinculação de seus regulamentos não vai além do Judiciário101, é cogente notar
que “a leitura do texto constitucional não dá azo à tese de que o constituinte
derivado tenha ‘delegado’ aos referidos Conselhos o poder de romper com o
princípio da reserva de lei e de reserva de jurisdição.”102
Aliás, se existe um princípio de reserva da lei, ou seja, se existem matérias
que só podem ser tratadas por lei, evidente que apenas as matérias excluídas
podem ser tratadas por regulamentos.103
Destacando, em contraponto, o poder regulamentar do Executivo
(inserido na concepção das funções atípicas), conclui Streck que a criação de
direitos e de obrigações exige lei ou ato com força de lei. Lembra o autor que
a Constituição estabelece (art. 84, IV, in fine) o poder regulamentar do Chefe
do Poder Executivo, que pode expedir decretos e regulamentos para o fiel
cumprimento das leis, tudo sob o controle e a vigilância do Poder Legislativo
(art. 49,V) e da jurisdição constitucional. Assim, conclui o autor, fica claro que
as exceções para a edição de atos normativos com força de lei (art. 62) e da
possibilidade de delegação legislativa (art. 68) tão-somente confirmam a regra de
que a criação de direitos e obrigações exige lei ou ato com força de lei, conforme
a própria jurisprudência do STF.104
100 Notícia do Supremo Tribunal Federal. “Liminar do STF garante auxílio-moradia a juízas
aposentadas de Mato Grosso”. 13 ago. 2008. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em:
15 ago. 2008.
101 SAMPAIO, José Adércio Leite. O Conselho Nacional de Justiça e a independência do Judiciário.
Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 279.
102 STRECK, Lenio Luiz; SARLET, Ingo Wolfang; CLÈVE, Clemerson Merlin. Os limites
constitucionais das resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP). Revista de Doutrina. Disponível em: <http://www.
revistadoutrinatrf4.gov.br>. Acesso em: 16 out. 2008.
103 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 1998.
p. 184.
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Frisa, ainda, o autor, que esse poder regulamentar conferido ao Poder
Executivo “advém da relevante circunstância representada pela legitimidade do
Presidente da República, eleito diretamente em um regime presidencialista” e,
mesmo assim, este poder não pode criar direitos e obrigações.105
O que dizer, então, do Conselho Nacional de Justiça? Obviamente, o
exercício do poder regulamentar conferido ao órgão não poderá criar direitos e
obrigações que já não estejam previstos na Constituição ou mesmo em lei.
Até porque, no Estado Democrático de Direito é inconcebível permitirse a um órgão administrativo expedir atos com força de lei, cujos reflexos possam
avançar sobre direitos fundamentais. Tal circunstância faz com que estes atos
sejam, ao mesmo tempo, legislativos e executivos.106
Valendo-se das lições de Canotilho, que relembra a distinção entre lei e
medida, surgida com Carl Schmitt e posteriormente aproveitada por Forsthoff,
compreende-se que, ao permitir-se a um órgão executivo a emanação de medidas
com forma e valor de lei, operantes inclusivamente no campo dos direitos
fundamentais, ter-se-ia atos simultaneamente legislativos e executivos, ou seja,
simultaneamente leis e execução de leis.107 Parece mesmo absurda a idéia de um
órgão (em tese) administrativo expedir atos como se fossem leis, usurpando
flagrantemente a função do legislador, que é representante do povo e, com efeito,
de sua vontade, ainda que nem sempre diretamente.
De todo modo, o Conselho não tem carta branca para tais
regulamentações, apontando-se, basicamente, duas limitações: “uma, stricto
sensu, pela qual não podem expedir regulamentos com caráter geral e abstrato,
em face da reserva de lei; outra, lato sensu, que diz respeito à impossibilidade de
ingerência nos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos.”108
De fato, se há algo menos duvidoso e controverso nesse conjunto é que
o poder regulamentar do Conselho Nacional de Justiça é rigorosamente limitado
pela impossibilidade de inovar.
Portanto, as resoluções expedidas por este órgão não podem criar direitos
e obrigações e tampouco imiscuir-se (especialmente no que tange a restrições) na
esfera dos direitos e garantias individuais ou coletivas. O poder “regulamentador”
105 Ibidem.
106 Ibidem.
107 CANOTILHO, op. cit., p. 627.
108 SAMPAIO, op. cit., p. 278.
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do Conselho esbarra, assim, na impossibilidade de inovar. Na mesma vereda,
“as garantias, os deveres e as vedações dos membros do Poder Judiciário e do
Ministério Público estão devidamente explicitados no texto constitucional e nas
respectivas leis orgânicas”, razão pela qual é forçoso concluir que também em
relação aos juízes e promotores não poderá haver inovação jurídica por meio de
ato regulamentar do Conselho Nacional de Justiça. 109
Não é o que se verifica, no entanto, exatamente, quando se analisa a
resolução n.º 59, de 09 de setembro de 2008, do Conselho Nacional de Justiça,
que disciplina e uniformiza, basicamente, os procedimentos de interceptações
telefônicas.
Inicialmente, salienta-se que a inviolabilidade do sigilo da
correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas está prevista no artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, salvo,
no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e nas formas estabelecidas em
Lei, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Além da
previsão constitucional, a questão das interceptações telefônicas conta com a
regulamentação da Lei n.º 9.296/96. Destarte, como visto alhures, em razão do
princípio da reserva da lei, trata-se de matéria não passível de regulamentação
por outra forma que não seja a própria Constituição ou lei.
Não obstante, a matéria foi objeto de regulamentação pelo Conselho
Nacional de Justiça, por meio da resolução n.º 59, da qual se destaca para os fins
do presente trabalho o artigo 18, cujo teor do dispositivo110 contempla a exigência
de que, mensalmente, os Juízos investidos de competência criminal informem às
Corregedorias dos respectivos tribunais (preferencialmente, pela via eletrônica),
em caráter sigiloso, a quantidade de interceptações em andamento e a quantidade
de ofícios expedidos às operadoras de telefonia.
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110 Art. 18 Mensalmente, os Juízos investidos de competência criminal informarão às Corregedorias
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Se a resolução se limitasse, de fato, às questões procedimentais, maiores
afrontas e prejuízos não seriam notados. Todavia, a resolução estabelece uma
obrigação aos magistrados que até então não havia sido cogitada pela Constituição,
tampouco pela legislação infraconstitucional. Não deve ser esquecido que o
inciso XII do artigo 5º da Constituição é uma norma constitucional de eficácia
contida, de modo que apenas pode receber restrições dentro do conceito de
proporcionalidade e previstas na lei, pois se trata de “autorizações“ a restrições
de direitos fundamentais.
Em tese, a previsão pode parecer inócua, mas não deixa de ser uma
inovação (porque diferente do previsto no texto da própria Constituição e
também na legislação regulamentar), o que materializa os receios doutrinários
apresentados.
Conforme já dito, pode parecer uma exigência simplória, sem maior
significação jurídica em termos de conteúdo. No entanto, cria uma nova obrigação
aos magistrados, que o próprio dispositivo constitucional, bem como a lei que o
regulamenta, não previram, ou seja, o Conselho Nacional de Justiça, bem ou mal,
inovou a ordem jurídica relativamente ao procedimento de interceptação telefônica.
Existem, inclusive, manifestações no sentido de se considerar
inconstitucional qualquer resolução que importe em inovação, mesmo com a
previsão clara da atribuição do Conselho Nacional de Justiça de expedir atos
regulamentares, sob a alegação de que, fosse isso suficiente para validar o ato
inovador, qualquer outra emenda poderia “delegar” a qualquer outro órgão igual
poder e, com isto, “restariam fragilizados inúmeros princípios que conformam o
Estado Democrático de Direito.”111
Conclui-se, pois, que “não poderá, assim, o Conselho buscar razões
adicionais que extrapolem a sua condição de órgão administrativo.”112 Se for
reconhecida ao órgão atribuição de inovar a ordem jurídica, permitindo-lhe
buscar as razões morais, éticas e pragmáticas do processo de concretização
dos enunciados constitucionais, estaremos ou dando-lhe função legislativa de
construção ou função jurisdicional de reconstrução (limitada) dessas mesmas
razões.113
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Enfim, a despeito do entendimento de que Conselho Nacional de
Justiça, no exercício da competência regulamentar que lhe atribui a Constituição
Federal, não pode inovar na ordem jurídica, criando direitos, deveres, obrigações,
prerrogativas e qualquer situação que implique em uma nova realidade jurídica,
a prática do ilustre órgão tem evidenciado, nesse sentido, uma disfunção.
Conforme mencionado, as inovações e os desvios operados pelo
Conselho até o momento, que, embora identificáveis, tiveram tímida repercussão,
podem não ser de grandiosa significância, ou seja, são “pequenas inovações”.
Todavia, é exatamente aí que reside o perigo; são criações singelas, que muitas
vezes acabam sendo forçosa e duvidosamente justificadas, mas que abrem
caminho para o verdadeiro descontrole. Certo é que o Conselho Nacional de
Justiça é um órgão ilustre e (des)conhecido, cujos (reais) limites serão ditados
pela prática futura, mas precisam ser pensados e refletidos desde logo.
CONCLUSÃO
A expansão da sociedade brasileira e o conseqüente aumento da
complexidade das relações sociais, aliada à verdadeira “quebra de paradigma”
representada pelo surgimento da Constituição 1988, que ampliou sensivelmente o
âmbito de proteção dos direitos fundamentais, abalou as estruturas organizacionais
do Estado, que passou a ser, verdadeiramente, um Estado Democrático de Direito
(ao menos as previsões, esforços e tentativas são nesse sentido).
Especificamente em relação ao Poder Judiciário, a facilitação do acesso à
Justiça e o recrudescimento das noções de Constituição e de direitos fundamentais
contribuíram para o crescimento vertiginoso de ações judiciais (que justifica a
utilização da expressão “avalanche”), significando que mais conflitos são levados
ao Judiciário e, corolário, mais respostas e soluções lhe são exigidas.
Esse contexto pôs em evidência a atividade judicial, que, não podendo
furtar-se a decidir as questões que lhe são apresentadas (inclusive por expressa
determinação constitucional), acabou, algumas vezes, desagradando a interesses
políticos e dos demais poderes estatais, em ocasiões em que, por exemplo,
decisões judiciais impunham obrigações e afirmavam deveres que repercutiam
no cenário político brasileiro e na atuação dos Poderes Executivo e Legislativo.
Tais fatores, embora não únicos, contribuíram para desvelar ou revelar
a chamada crise do Poder Judiciário, que pode ser estudada em três diferentes
dimensões: identidade, desempenho e imagem.
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Na primeira dimensão se inserem as investigações acerca de qual seria
o verdadeiro papel/função do Poder Judiciário após a Constituição de 1988.
Conforme visto, o cenário criado pelo novel constituinte exigia (e continua a
exigir) um Judiciário atuante, capaz de assegurar os direitos fundamentais
instituídos, ainda que precise impor isso ao Estado (e é exatamente neste ponto
em que se fundam algumas duras críticas ao ativismo judicial).
A segunda dimensão da crise refere-se ao desempenho do Judiciário,
trazendo à baila questões concernentes à qualidade, eficiência e, sobretudo, rapidez
da prestação jurisdicional, onde encontram guarida as acusações de morosidade
judicial. Muitas hipóteses podem ser levantadas, como o insuficiente número de
magistrados, a progressão geométrica das demandas judiciais (conhecida também
pela terminologia “explosão de litigiosidade”), a complexidade e a formalidade
dos ritos processuais, de modo que atribuir a um fator isolado a responsabilidade
por tais problemas não se mostra adequado. Não se pode olvidar, contudo, a
importância da atividade jurisdicional, que requer, indubitavelmente, reflexão e
seriedade, atributos que exigem, por sua vez, tempo.
Os aspectos notados nas primeiras dimensões da crise evidentemente
repercutem na imagem do Judiciário, revelando, assim, sua terceira dimensão.
Dentre os diversos fatores que animam e agravam a crise de imagem, dois
aspectos merecem destaque: a conturbada relação entre o Judiciário e a imprensa
e as denúncias de corrupção no meio jurídico.
Com efeito, o contexto de crise que sombreou e assombrou o Judiciário
por muito tempo tornou inevitável a discussão sobre necessárias modificações
na sua estrutura e funcionamento, as quais foram chamadas de “Reforma do
Judiciário”, concretizada, principalmente, por meio da Emenda Constitucional
45/2004.
A narrativa do histórico da emenda pode iniciar na década de 1990, período
marcado por importantes mudanças, já que em sede de reformas se discutia, por
exemplo, a privatização de estatais, o fim dos monopólios e a reforma política, não
tardando para que o Judiciário, por tudo o que se viu, integrasse este rol.
Inflamados debates, sobretudo políticos, marcaram a trajetória da
Emenda Constitucional 45/2004, tanto que só a aprovação da proposta de emenda
constitucional tramitou por quase oito anos. Um dos pontos exaustivamente
debatidos foi a criação do Conselho Nacional de Justiça, pois muita divergência
havia em relação a qual seria sua composição e quais seriam suas competências.
Entre os que admitiam a criação do Conselho, algumas posições ficaram claras
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durante os trabalhos: os que defendiam (mais ou menos radicalmente) a criação
de um órgão de controle externo e os que sustentavam apenas um órgão de
fiscalização do Judiciário.
De qualquer forma, apesar do tumultuado trâmite, foi aprovada a
Emenda Constitucional nº 45, promulgada em 8 de dezembro de 2004, trazendo
consigo, dentre outras novidades, o Conselho Nacional de Justiça, de composição
híbrida e competente para controlar a atuação administrativa e financeira do
Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos juizes, dentre
outras funções.
Todavia, as dissonâncias não cessaram. O Conselho Nacional de
Justiça ainda suscitava dúvidas, chegando a ser atacado em Ação Direta de
Inconstitucionalidade movida pela Associação dos Magistrados do Brasil (ADI
3.367-1/DF). O Supremo Tribunal Federal julgou pela constitucionalidade do
órgão, mas nem isso fez cessarem as discussões.
Bem ou mal, o Conselho é fato e, a partir das previsões constitucionais
e regimentais, alguns aspectos legais referentes à composição, organização,
funcionamento e competências continuam a merecer especial abordagem.
Os aspectos mais controvertidos que envolvem o Conselho, no entanto,
dizem respeito à (in)determinação de sua natureza jurídica, bem como da natureza
das suas decisões e, principalmente, seus limites de atuação, notadamente no
exercício da competência para expedir atos regulamentares.
Dada a composição predominante de magistrados (aliás, basicamente,
apenas por isso), o entendimento majoritário é o de que o Conselho é órgão
interno do Judiciário. Entretanto, isso não convenceu todos os Ministros da
Suprema Corte, por exemplo. Ao considerar-se, entre outras razões, que em um
órgão colegiado, como é o Conselho, cada membro é igualmente importante, não
parece mesmo relevante a presença majoritária de uma ou outra classe (origem)
de componentes.
Em relação ao Conselho em si, geralmente se lhe atribui natureza
administrativa, tendo sido este, inclusive, o entendimento do Supremo Tribunal
Federal. Efetivamente, o que se questiona nem sempre é propriamente uma atual
natureza jurisdicional das decisões do Conselho, mas a possibilidade de vir a
ser ou, ainda, a possibilidade de mesmo sendo administrativas, suas decisões
interferirem na função típica do Poder Judiciário. Arrazoa-se, ademais, tal
natureza, pelo fato de que as decisões do Conselho escapam ao enquadramento
legislativo (por não poderem inovar na ordem jurídica), tampouco se
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enquadrando como jurisdicionais (por estarem submetidas a controle judicial).
Em apertada síntese, dentre os critérios apontados para a afirmação da natureza
administrativa das decisões do Conselho, destacam-se as funções cometidas ao
Conselho, essencialmente de cunho administrativo e a submissão destas decisões
ao controle judicial. Destarte, trata-se de órgão do Judiciário que, em tese, não
exerce função jurisdicional, possuindo apenas competências administrativas
(artigo 103-B, §4º, da CF).
Quanto ao Conselho Nacional de Justiça ofender ou não a separação dos
poderes, não se pode afastar que representa um desequilíbrio na relação entre os
mesmos, porque, além de já ser controlado pelo Executivo e pelo Legislativo, já
que o sistema preconiza controles recíprocos, o Judiciário se vê diante de um
novo órgão cuja função é controlar-lhe a atuação, ainda que, em tese, apenas
no âmbito administrativo, quando não se vislumbra órgão semelhante para
os demais poderes estatais, o que evidencia uma diferença de tratamento em
relação ao Judiciário. A questão também pode ser suscitada em relação ao Poder
Legislativo, já que a normatização das resoluções expedidas pelo Conselho vem
inovando na ordem jurídica, usurpando, assim, a função deste Poder.
A investigação à luz do sentido dado pela Carta Magna ao chamado
sistema de freios e contrapesos demonstra que a autonomia dos poderes,
sobretudo do Judiciário, não foi diretamente ofendida em face da tão-só criação do
Conselho Nacional de Justiça pelo poder constituinte derivado, pois o problema
reside mais na atuação deste órgão do que na sua existência em si. Todavia, a
constitucionalidade do Conselho, baseada no entendimento de que o órgão não
viola a separação dos poderes e tampouco destoa do estatuído pelo constituinte
originário, não é unânime. Isso porque, visto de outro ângulo, o ilustre órgão
revela-se capaz de interferir tanto na função típica do Poder Judiciário como
na função típica do Poder Legislativo, quando, por exemplo, expede liminar,
como se fosse órgão jurisdicional, ou quando, no exercício da competência
regulamentar, inova a ordem jurídica, além do controle direto exercido sobre as
decisões administrativas do Judiciário.
Nesse contexto, dois aspectos se mostraram determinantes: o que se
entende por independência (tendo sido apurado que este atributo alcança tanto
a função jurisdicional quanto as decisões administrativas do Judiciário, ou seja,
funções típicas e atípicas, respectivamente, sendo necessário que ambas estejam
imunes a ingerências de poderes outros, sejam estes políticos ou sociais.); e, a
competência específica conferida ao Conselho de expedir atos regulamentares
(art. 103-B, §4º, inciso I, da CF/88).
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Todas as preocupações acerca da preservação da independência da
magistratura são plenamente justificáveis à medida que a própria democracia
se acha condicionada à independência do Judiciário, fundamental também
para a salvaguarda dos direitos fundamentais e para a preservação do Estado
Democrático de Direito. É cediço, ademais, que a independência dos magistrados,
bem como todas as demais garantias constitucionais de que gozam visam a
assegurar a imparcialidade judicial e, assim, a proteger os próprios cidadãos, que
são os destinatários finais destas garantias.
Outra grave e compreensível preocupação é no sentido de que não se
deve ignorar o agravamento de interesses pela atividade judicial, porque uma das
partes, ou mesmo ambas, pode não ter razão, devendo o juiz dizê-lo e, por vezes,
até ordenar providências que afetem substancialmente tais interesses, o que pode
servir de pretexto para reclamações infundadas ao Conselho Nacional de Justiça.
Em decorrência disso, é possível que o órgão exerça algum tipo de pressão
sobre os juízes, o que é inadmissível em um Estado que se diz Democrático e
de Direito. Mesmo que não houvesse esse modo específico de influência, têm
os Conselheiros o poder de interferir diretamente nas decisões administrativas
do Judiciário, além do sempre justificado temor de que isso ocorra também nas
decisões judiciais.
A forma mais evidente de que se reveste essa ameaça é a competência
de expedir atos regulamentares conferida ao Conselho, apontada, com sobras de
razão, como provável instrumento de ingerência na função jurisdicional. Nesse
mesmo aspecto, revela-se a possível interferência também no Poder Legislativo,
na medida em que tais atos acabem por normatizar situações de forma inovadora
na ordem jurídica, no âmbito de atuação do órgão.
Além disso, em conseqüência do excesso de atribuições, não se é de
ignorar que possa o Conselho frustrar-se em sua operacionalização, além de
frustrar os jurisdicionados, já que, como por vezes se refere, o Conselho surgiu
como panacéia, capaz de resolver boa parte dos problemas do Judiciário brasileiro.
Mas o problema está, de fato, em que, uma vez frustrado, possa vir o Conselho a
transformar-se em um verdadeiro emissor de normas.
Em todo o conjunto que envolve o Conselho Nacional de Justiça,
contudo, se há algo menos duvidoso e controverso é que o poder regulamentar
do órgão é rigorosamente limitado pela impossibilidade de inovar. Portanto,
as resoluções expedidas não podem criar direitos e obrigações e tampouco
imiscuir-se (especialmente no que tange a restrições) na esfera dos direitos e
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garantias individuais ou coletivas, inclusive e principalmente, no que concerne
aos magistrados.
Entretanto, não é que se verifica quando se analisa, por exemplo, a
resolução n.º 59, de 09 de setembro de 2008, que contempla uma (nova) exigência
aos magistrados: mensalmente, os Juízos investidos de competência criminal
deverão informar às Corregedorias dos respectivos tribunais (preferencialmente,
pela via eletrônica), em caráter sigiloso, a quantidade de interceptações em
andamento e a quantidade de ofícios expedidos às operadoras de telefonia.
Pode parecer uma exigência simplória, sem maior significação jurídica
em termos de conteúdo, mas cria uma nova obrigação aos magistrados, que o
próprio dispositivo constitucional (artigo 5º, inciso XII), bem como a lei que o
regulamenta (Lei n.º 9.296/96) não previram. Destarte, o Conselho Nacional de
Justiça, bem ou mal, inovou a ordem jurídica relativamente ao procedimento de
interceptação telefônica, materializando os receios doutrinários apresentados.
Enfim, o trabalho demonstrou, entre outras coisas, que apesar de a
discussão sobre um controle para o Poder Judiciário não ser exatamente uma
novidade, a forma de que hoje ele se reveste, isto é, o Conselho Nacional de
Justiça, carece de estudos mais aprofundados. Isso porque o Conselho é, de fato,
uma novidade. Ademais, as idéias, não raro distorcidas, que se têm acerca de sua
natureza jurídica, da legitimidade e, principalmente, dos limites de sua atuação,
por exemplo, apenas confirmam que o órgão é, ainda, um ilustre (des)conhecido.
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