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PALAVRA DO PRESIDENTE

E

stamos na 4ª edição da Revista de Direito da ESA Barra
e, é com imenso prazer que reforço a minha alegria em
endossar o sucesso, que a referida obra produz na área da
utilidade prática, para o exercício do Direito. Os artigos
apresentados agem de maneira extraordinária no campo
intelectual, favorecendo análises profundas que propiciam a melhor forma da aplicação das Leis. Tenho sido
gratificado pela abordagem de pessoas que elogiam essa
magnífica iniciativa do nobre colega e Diretor da ESA,
Dr. Cláudio Carneiro, que idealizou compilar textos dos mais
variados autores para que servissem de objeto de reflexão e
análise, diante dos conteúdos que se diversificam, com finalidade de dar ensejo à melhor das interpretações. A Revista
Científica da ESA é genuinamente democrática e está aberta
para todos os profissionais de Direito que queiram publicar
suas matérias, contribuindo no esmero e na qualidade da
obra, com chances para debates, além de produzir informações de muita utilidade. A Revista Científica da ESA Barra,
mais que um primoroso feito, reflete em cada edição, a grande
honra e o orgulho que a nossa 57ª Subseção da Barra da Tijuca
tem a oferecer para toda a classe jurídica.
				Cordiais Saudações

Dr. Ricardo Menezes
Presidente da OAB Barra
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APRESENTAÇÃO

C

onforme prometido, alcançamos mais uma vitória, qual seja,
a publicação impressa intitulada Revista de Direito da ESA
Barra passa a ter o Registro ISSN 2358-2081.
O International Standard Serial Number (ISSN) é o código

aceito internacionalmente para individualizar o título de uma
publicação seriada. Esse número se torna único e exclusivo do
título da publicação ao qual foi atribuído, e seu uso é padronizado pela ISO 3297 (International Standards Organization). A
Rede ISSN é coordenada pelo Centro Internacional do ISSN,
com sede em Paris, e já possui, em todo o mundo, mais de 1
milhão de títulos de publicações seriadas identificadas com
esse código. Constitui a mais completa e abrangente fonte de
informação sobre publicações seriadas.
Com esse Registro, todos os autores de artigos para a
Revista podem colocar oficialmente em seu currículo lattes
a publicação.
Estamos muito felizes por mais essa promessa cumprida e, por isso, a Revista de Direito da ESA Barra vem a cada
edição se tornando referência no universo jurídico.
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Nesta edição apresentamos artigos sobre temas de grande relevância para o Direito:
a) ÁGUA, UM BEM FINITO, UM SUJEITO DE DIREITOS EM
BUSCA DE RECONHECIMENTO;
b) O “NOVO” CONSTITUCIONALISMO E A (IN) JUSTIÇA
FISCAL NO BRASIL;
c) DIREITO E PESSOA: O DIREITO, O QUE É? O HOMEM,
QUEM É ELE? A QUESTÃO PRÉVIA DO ORDENAMENTO
JURÍDICO;
d) QUEM É O JUIZ QUE APLICA A PENA?;
e) NOVOS CONTORNOS DA PERICULOSIDADE NO DIREITO
BRASILEIRO;
f) Linguagem, Tempo e Direito

Enfim, mais uma vez, estamos com o sentimento de
missão cumprida, mas sempre com o objetivo e o desafio de
que cada edição possa superar a anterior - ao menos esse é
nosso desejo!
				
				Obrigado

Dr. Claudio Carneiro
Diretor da ESA Barra
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ÁGUA, UM BEM FINITO, UM SUJEITO DE
DIREITOS EM BUSCA DE RECONHECIMENTO
WATER, A FINITE WELL, A SUBJECT OF LAW IN SEARCH OF RECOGNITION
Ana Alice De Carli1

RESUMO
O presente trabalha visa a demonstrar a importância de se repensar certos
institutos do Direito, a fim de que se possa elevar a Natureza e a água à categoria
de sujeitos de direitos, visto ser necessária a mudança do paradigma de que a Natureza é mero objeto à disposição das vontades do homem. Tal linha de raciocínio
tem o objetivo de buscar despertar nas pessoas o desejo de proteger e preservar
os recursos naturais e o sentimento de respeitá-los.

PALAVRAS-CHAVE: direito à água, direito das águas, constitucionalização do
Direito.

1

Doutora em Direito Público e Evolução Social. Professora Adjunta de Direito da Universidade
Federal Fluminense. Pesquisadora do GEMADI-UFF. Parecerista da Revista de Direito Administrativo – RDA- FGV-Direito/Rio.Membro do Conselho Editorial da Editora Millennium.
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SUMMARY
The present work aims to demonstrate the importance of rethinking certain
law institutes in order to elevate nature and the water to the category of subjects
of rights, since it is necessary to change the paradigm of that Nature is only object
to the provision of the wills of men. So this work objectives to seek awakening
in people the desire to protect and preserve natural resources and the feeling of
respect them.
KEYWORD: right to water, water law, constitutionalisation of the right.
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I

INTRODUÇÃO
A cada dia novos desafios impulsionam o

homem a buscar novos caminhos que possam
ajudá-lo a viver melhor. Recentemente a Organização Mundial da Saúde - OMS (WHO, sigla
em inglês) divulgou, por meio de seu diretor
assistente em saúde, Keiji Fukuda, relatório
sobre a resistência globalizada a antibióticos2.
Nessa trilha, outro problema que tem
preocupado as sociedades refere-se ao direito
fundamental ao acesso à água com qualidade
e quantidade. Com relação a esta riqueza natural, o Brasil, que sempre se orgulhou por deter
cerca de 12% do potencial de água doce do mundo, já está enfrentando o que se
pode denominar de “a crise da água”.
As secas na Região Nordeste do país sempre foram de conhecimento notório, ceifando vidas em seu sentido mais amplo, porquanto a inexistência de água
conduz inevitavelmente a prejuízos de ordem física e econômica.
Atualmente, no entanto, a questão da falta do ouro azul chegou ao grande
centro econômico do país, São Paulo, que já está adotando política de contenção
do uso deste bem finito.
A questão é: a água é a base de tudo, como viver sem ela? Não há vida, tampouco desenvolvimento econômico sem ela. O consumo deste bem finito, somente
na região metropolitana de São Paulo, teve um aumento, entre os anos de 2004
a 2013, de 26%. O Sistema Cantareira, por exemplo, um dos principais da região
metropolitana paulista, tem reduzido significativamente o seu potencial, chegando
no início de maio deste ano ao patamar de 9,6%3, agravando-se pela ausência de
2

3

WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO. WHO’s first global report on antibiotic resistance
reveals serious, worldwide threat to public health. Disponível em http://www.who.int/med.
Pesquisa realizada em 02.05.2014. Apontua Keiji Fukuda: “Effective antibiotics have been one of the
pillars allowing us to live longer, live healthier, and benefit from modern medicine. Unless we take significant actions to improve efforts to prevent infections and also change how we produce, prescribe and use
antibiotics, the world will lose more and more of these global public health goods and the implications will
be devastating.”
Vide http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/05/nivel-de-agua-do-sistema-cantareira-cai-para96-nesta-quarta.html. Pesquisa realizada em 08.05.2014.
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chuvas e pelo excessivo consumo, considerando as múltiplas funções da água:
irrigação, indústria e abastecimento urbano4.
Apesar dos constantes avanços tecnológicos, infelizmente a humanidade
ainda tem muito caminho a trilhar para encontrar soluções sustentáveis de consumo e preservação dos recursos naturais, em particular, dos mananciais hídricos.
Nesse contexto indaga-se: como o Direito poderia ajudar a preservar as
águas, além do aspecto normativo-regulatório? E é com base nesta indagação que
se defende a categoria de sujeitos de direitos à água.

II A ÁGUA E O DIREITO
A partir da ideia de que o Direito é, ao mesmo tempo, um instrumento por
meio do qual o homem, politicamente civilizado, orienta sua conduta na busca
do equilíbrio das relações, e uma função social, no sentido de que desempenha os
papéis de criador e transformador da realidade, é possível defender a existência
de três formas jurídicas de tutela das águas, quais sejam: o direito das águas, o direito
de águas e o direito à água.
Nessa toada, enquanto direito de águas compreende um conjunto de regras
e princípios que disciplinam os variados usos desta riqueza natural, o direito à
água consubstancia um direito fundamental dos seres humanos, dos animais e da
própria Natureza.
A questão que se coloca é: por que o Direito precisa disciplinar e tutelar esse
elemento da Natureza, e, ainda, qualificá-lo como direito fundamental? Por que
água é vida! A resposta, embora pareça simples, traduz a importância desse líquido
precioso para a vida do próprio Planeta Terra.
Para a indiana Vandana Shiva5 os direitos à água são natos, não se originando
da normativa estatal; “eles surgem de um dado contexto ecológico da existência
humana”, pontifica a ecologista.
4
5

BRENHA, Heloisa; GERAQUE, Eduardo; GARCIA, Rafael. As últimas gotas. Jornal Folha de São
Paulo. 27 de abril de 2014. Seção C. São Paulo. Pp. 6-7.
SHIVA, Vandana. Guerras por Água: privatização, poluição e lucro. Tradução de Georges Kormikiaris. São Paulo: Editora Radical Livros, 2006, pp. 32-37.
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Dois aspectos acompanham o ouro azul, a essencialidade e a fundamentalidade,
que a transforma, por excelência, em direito natural, ainda que o Direito institucionalizado, positivado, não o explicite como tal. Evidencia-se, entretanto, que o
reconhecimento do direito fundamental à água potável pelo Estado reforça sua
importância, tornando sua observância norma coercitiva, além de servir, em tese,
de instrumento de conscientização de toda a sociedade.
No tocante aos mencionados elementos, essencialidade e fundamentalidade, preleciona Ingo Wolfgang Sarlet6 que a fundamentalidade, sob a perspectiva material,
“decorre da circunstância de serem os direitos fundamentais elemento constitutivo
da Constituição material, contendo decisões fundamentais sobre a estrutura básica
do Estado e da sociedade”7. Nessa trilha, visualiza-se, por força do art. 5º, par.
2º, da CR/88, duas vertentes de direitos fundamentais: a uma, aqueles de natureza
dúplice, formal e material (estabelecidos na Constituição formal); e a duas, os direitos materialmente fundamentais (sem previsão expressa na Carta Constitucional).
A essencialidade8 vincula-se à natureza do interesse protegido, servindo de
parâmetro de mensuração da fundamentalidade, a partir da análise de determinada
situação fática. Posto de outra forma: quando estiverem em colisão dois direitos/
interesses materialmente fundamentais, dever-se-á considerar as circunstâncias do
fato da vida, o grau de interferência no núcleo de cada interesse em jogo, conforme
lições do pensador alemão Robert Alexy (Teoria da Ponderação) 9.

6
7

8
9

SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 7. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre:
Editora Livraria do Advogado, 2007.a. pp. 88-89.
SARLET ( 2007.a ). p. 88-98. Ensina o autor que a fundamentalidade pode variar de Estado para
Estado, isto é, o que é fundamental para uma Organização Política pode não sê-lo para outra.
Defende, no entanto, a existência de valores universais, como a vida, a liberdade, a igualdade e
a dignidade humana; os quais ainda podem ser axiologicamente ponderados de forma distinta,
dependendo do espaço cultural e temporal.
Cf. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa, o vocábulo essencial tem sentido multívoco,
significando: 1. que é inerente a algo ou alguém; 2. que constitui o mais básico ou o mais importante
em algo; 3. que é necessário, indispensável; 4. a coisa principal; 5. da natureza da essência; etc.
ALEXY, Robert. Ponderação, Jurisdição Constitucional e Representação Popular. Tradução
Thomas da Rosa de Bustamante. In: DE SOUZA NETO, Cláudio Pereira e SARMENTO, Daniel
(coordenadores). A Constitucionalização do Direito: Fundamentos Teóricos e Aplicações Específicas.
Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2007, pp. 295-304. Contrariando a visão de Jürgen Habermas,
citado pelo autor, para quem a ponderação não tem fundamento racional objetivo, apenas leva a
um resultado sem elementos justificadores.
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Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), o consumo de água diária pelo ser humano deve ser de, no mínimo,
40 litros10.
De fato, a água, por suas características de fundamentalidade e essencialidade à
vida e ao desenvolvimento econômico, deve ser garantida a todos, dentro de um
padrão do mínimo existencial, mas cumpre a todos também o dever de usá-la com
responsabilidade e sustentabilidade.
Ainda sobre o mínimo existencial, Ingo Wolfgang Sarlet11 pondera que, a
despeito de inexistir norma constitucional expressa, é possível visualizá-lo “nos
próprios direitos sociais específicos (como a assistência social, a saúde, a moradia,
a previdência social, o salário mínimo dos trabalhadores, entre outros)”. Dentre
esses “outros”, a que se refere o autor em tela, pode-se incluir os direitos ao acesso
à água com qualidade e aos serviços de coleta e tratamento de esgoto.
Variados são os argumentos que podem fundamentar a tese segundo a
qual a água consubstancia direito fundamental. Nesse sentido, apregoa-se a possibilidade de o Constituinte derivado de 1988, por meio de emenda à Constituição,
incluir no Capítulo I, do Título II, que trata dos Direitos e Garantias Fundamentais,
os direitos ao acesso à água potável e ao sistema de tratamento de esgoto, e, ainda,
estabelecer em capítulo próprio o direito das águas.
A propósito, tramita no Congresso Nacional, desde 2007, uma Proposta de
Emenda à Constituição, de autoria do deputado federal do Estado do Ceará, Raimundo Gomes de Matos, cujo objeto é a inserção do direito à água no rol dos direitos sociais, os quais estão delineados no art. 6° da Constituição Federal de 198812.
Nesse sentido, parece incontestável o reconhecimento da natureza jurídica
de direito fundamental à água.
10

11

12

Conforme mencionado alhures, no Relatório de Desenvolvimento Humano de 2006, a Organização
das Nações Unidas – ONU - recomenda aos Estados que desenvolvam políticas que garantam a
todos o acesso à àgua limpa, por preço razoável e permitam o acesso gratuito de, pelo menos, 20
litros de água por dia à população hipossuficiente economicamente.
SARLET, Ingo Wolfgang. Mínimo Existencial e Direito Privado: Apontamentos sobre Algumas
Dimensões da Possível Eficácia dos Direitos Fundamentais Sociais das Relações Jurídico-Privadas.
In: DE SOUZA NETO, Cláudio Pereira e Daniel Sarmento. A Constitucionalização do Direito: Fundamentos Teóricos e Aplicações Específicas. Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2007, p. 336-337.
BRASIL. Poder Legislativo. Câmara dos Deputados. Proposta de Emenda à Constituição nº 39/2007.
Disponível em <http://www.camara.gov.br>. Pesquisa realizada em 01.10.2011. Ressalte-se que a
proposta em tela foi arquivada, em 31.01.2011, pela Presidência da Câmara dos Deputados, por
força do art. 105, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, que dispõe, in verbis, “art. 105. Finda
a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à
deliberação da Câmara (...)”. Mas, em razão de requerimento de desarquivamento, por parte do
autor da proposta de emenda à Constituição n°39/2007, o deputado Raimundo Gomes de Matos,
em 17.02.2011, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados deferiu o pedido de desarquivamento.
Agora cabe aguardar a boa vontade dos parlamentares brasileiros.
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III A ÁGUA COMO SUJEITO DE DIREITOS
Na trilha de alguns estudiosos, defensores de que a Natureza pode ser sujeito
de direitos, a exemplo de Leonardo Boff13, James Lovelock, Lynn Margulis, entre
outros, sustenta-se a possibilidade de água ser sujeito de direitos à água14.
Nesse contexto, faz-se mister reavaliar as relações jurídicas tradicionais
triangulares, em que há, pelo menos, um indivíduo em cada polo e um objeto no
meio que os vincula, com vistas a coadunar a ideia do Meio Ambiente natural e
a água poderem ser tratadas como sujeito de direitos.
É de se realçar que já existe normativa constitucional reconhecendo os direitos
a, sendo o caso da Constituição da República do Equador de 200815 que, em seu
art. 71, estabelece tais direitos:
Derechos de la naturaleza
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida,
tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento
y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la
autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para
aplicar e interpretar estos derechos se observaran los princípios establecidos
en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas
naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza,
y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.

Nessa senda, o economista equatoriano Alberto Acosta16 acentua a necessidade de elaboração de uma Declaração Universal dos Direitos da Natureza, argumentando:
Al reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos, en la búsqueda de ese
necesario equilibrio entre la Naturaleza y las necesidades y derechos de los seres

13
14
15

16

BOFF, Leonardo. Cuidar da terra, proteger a vida: como evitar o fim do mundo. Rio de Janeiro: Editora
Record, 2010, p. 40.
Vide CARLI, Ana Alice De. A Água e seus instrumentos de efetividade: educação ambiental, normatização,
tecnologia e tributação. São Paulo: Editora Millennium, 2013.
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DO EQUADOR de 28 de setembro de 2008. Disponível em
<http://www.mmrree.gob.ec>. Pesquisa realizada em 20.09.2011. Tradução livre: “Art 71. A natureza ou Pacha Mama, de onde a vida se reproduz e se realiza, tem o direito ao respeito absoluto
de sua existência bem como de sua preservação e regeneração de seus ciclos vitais, sua estrutura,
funções e processos de evolução. Toda pessoa, comunidade, povo ou nacional poderá exigir das
autoridades públicas o cumprimento dos direitos da natureza. Para aplicar e interpretar tais
direitos devem ser observados os princípios estabelecidos na Constituição. O Estado incentivará
as pessoas naturais e jurídicas, e as coletividades, pata que protejam a natureza, bem como promoverá o respeito de todos os elementos que formam o ecossistema”.
ACOSTA, Alberto. Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. Disponível em <http://
www.derechosdelanaturaleza.com>. Pesquisa realizada em 21.09.2011.
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humanos, enmarcados en el principio del Buen Vivir, se supera la clásica versión
jurídica. Y para conseguirlo nada mejor que diferenciar los Derechos Humanos
de los Derechos de la Naturaleza, tal como lo plantea Gudynas17.
No passo de Alberto Acosta, reconhece-se a necessidade de releitura de alguns
institutos do Direito, a fim de que se possa criar condições à defesa da tese de que
a Natureza pode ser sujeito de direitos.
A Declaração Universal dos Direitos da Água,18 da ONU, de 199219 sinaliza no
sentido de que há fundamentos racionais que podem embasar a tese da possibilidade de existência da categoria fundamental de direitos das águas, estas como
sujeitos de direitos. Nesse cenário, o homem ocuparia duas posições distintas: a
de predador e a de defensor das águas. Dispõe o documento em tela:
(...)7. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua utilização deve ser feita com consciência
e discernimento para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou de deterioração da qualidade das reservas atualmente
disponíveis.
8. A utilização da água implica em respeito à lei. Sua proteção
constitui uma obrigação jurídica para todo homem ou grupo social
que a utiliza. Esta questão não deve ser ignorada nem pelo homem
nem pelo Estado.
9. A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de
sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e
social. (grifo nosso).

Por que elevar a água à categoria de sujeito de direitos? Considera-se importante elevar a água à categoria de sujeito de direitos e de dignidade, por duas
razões básicas: a primeira atrela-se à ideia de conscientização, isto é, tem finalidade didático-pedagógica, a de despertar nas pessoas (consumidores do líquido
vital) o desejo de cuidado com o ouro azul, tanto no que se refere aos seus aspectos
quantitativos, quanto com os de caráter qualitativo. Outra razão diz respeito a
necessidade de se mudar paradigmas, ou seja, o homem precisa deixar de ver a
Natureza como mero objeto à sua disposição.
17

18
19

Tradução livre: “Ao se reconhecer a Natureza como sujeito de direitos busca-se o necessário
equilíbrio entre a Natureza e as necessidades e os direitos das pessoas humanas, fundados no
princípio do bem-viver, o que impõe a superação da visão clássica de relação jurídica. Isso pode
ser conseguido diferenciando os direitos humanos dos direitos da natureza, tal como defende
Gudynas”.
DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DA ÁGUA. Disponível em <www.ecolnews.com.br>. Pesquisa
realizada em 23/12/2010.
Dia 22 de março de 1992 é considerado, de acordo com a ONU (Organização das Nações Unidas),
o “Dia Mundial da Água”, o qual vem sendo celebrado por Estados, Organizações governamentais
e não-governamentais, outros segmentos sociais, além de pesquisadores e acadêmicos em geral.
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A rigor, a consequência de elevar a água ao patamar de sujeito de direitos,
sob a perspectiva jurídica, seria a de qualquer pessoa poder se utilizar dos instrumentos constitucionais processuais, para defendê-la. A Constituição Republicana
Brasileira de 1988, em seu art. 5°, LXXIII, consagra a Ação Popular como instrumento à disposição de qualquer cidadão para repelir ato lesivo ao Meio Ambiente.
Ocorre que a Lei nº 4.717/6520, que disciplina o referido remédio constitucional,
em seu art. 1º, §3º, estabelece como requisito para a propositura da Ação Popular
a comprovação da cidadania brasileira com a juntada ao processo do Título de
Eleitor. Daí pode-se concluir que a normativa infraconstitucional restringe o escopo do vocábulo cidadão aos limites de sua nacionalidade, não podendo outro
cidadão, senão o brasileiro defender os direitos das águas.
Uma solução possível para que os direitos do ouro azul possam ser tutelados por qualquer pessoa domiciliada no Brasil, seria, primeiramente, fazer uma
releitura do termo cidadão, insculpido no art. 5°, LXIII, CF/88, que trata da Ação
Popular, bem como fazer interpretação conforme a Constituição da expressão
cidadão, prevista na Lei 4.717/65, que disciplina a Ação Popular.
Na linha de pensamento do jurista italiano Riccardo Guastini21, a interpretação
conforme a Constituição, como técnica de interpretação, “é aquela que adequa a
lei à Constituição (...), escolhendo – diante de uma dúplice possibilidade interpretativa – o significado (ou seja, a norma) que evita toda contradição existente
entre lei e Constituição”. No caso brasileiro, a releitura do sentido do substantivo
cidadão teria que começar pela própria Carta Constitucional, o que, naturalmente,
se estenderia para a legislação infraconstitucional.
Sob a perspectiva histórica, verifica-se que a noção de cidadão já passou por
mudanças ao longo do tempo, acompanhando a evolução das sociedades e bem
assim de seus costumes e valores. Na Antiguidade, por exemplo, os gregos usavam
o termo cidadão para indicar aqueles que exerciam atividade política, ou seja, a
expressão cidadania vinculava-se à atividade de eleger e ser eleito, o que implicava
restrição na abrangência do conceito.
Já na Modernidade, conforme Dalmo de Abreu Dallari22, o povo compreende

20
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BRASIL. Poder Legislativo. Lei n° 4.717 de 29 de junho de 1965. Lei da Ação Popular. Publicada no Diário
Oficial de 05.07.1965. Disponível em <www.planalto.gov.br>. Pesquisa realizada em 03.04.2014.
GUASTINI, Riccardo. A Constitucionalização do Ordenamento Jurídico e a Experiência Italiana. In: DE SOUZA NETO, Cláudio Pereira e Daniel Sarmento. A Constitucionalização do Direito:
Fundamentos Teóricos e Aplicações Específicas. Rio de Janeiro: Lumen, 2007, p. 273.
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 29 ed. São Paulo: Editora Saraiva,
2010, pp. 97-99.
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o “conjunto dos cidadãos de um Estado”. Há de se levar em conta, entretanto, que
os avanços tecnológicos e a consequente possibilidade de ampliação de relações
de toda ordem com pessoas de outros países, abre espaço a novas definições para
alguns vocábulos, a exemplo de cidadão.
Na Europa, atualmente, há quem defenda a tese da cidadania europeia, de tal
modo que se encaixaria no conceito de cidadão da União Europeia todo indivíduo
que possuir a nacionalidade de um Estado-membro23.
Assim, pondera-se se não é tempo de rever as noções de cidadão, a fim de
utilizá-lo em sentido mais amplo, globalizado, de tal sorte que qualquer pessoa
residente no Brasil possa defender os mananciais de águas aqui existentes, por
meio da propositura da Ação Popular ou mesmo denunciando irregularidades
perante os órgãos públicos competentes.

IV CONSIDERAÇÕES FINAIS
O direito das águas surge em um contexto no qual a natureza clama por socorro e a humanidade precisa despertar para salvar a si mesma e o Planeta Terra.
Defender o direito das águas significa dar um passo à frente rumo à preservação e
ao respeito do Meio Ambiente.
Nesse sentido, entende-se de vital importância sócio-jurídico-ambiental o
reconhecimento expresso no texto da Constituição Federal de 1988 do direito à
água, pari passu o direito ao saneamento básico, no capítulo dos direitos e garantias
fundamentais, e do direito das águas, em capítulo próprio ou inserido no capítulo,
já existente, do Meio Ambiente. Isso tudo como forma de ampliar o escopo de
proteção das mananciais hídricos brasileiros, uma vez que aumentará o número
de tutores desta riqueza vital e finita, porquanto, ao lado do Estado estarão os
cidadãos.
Ademais, a previsão expressa desses direitos pode servir de instrumento de
educação ambiental e, por conseguinte, de conscientização ecológica.

23

DALLARI. Op. Cit., p. 101.
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O “NOVO” CONSTITUCIONALISMO E A
(IN) JUSTIÇA FISCAL NO BRASIL
THE NEW CONSTITUTIONALISM AND THE (IN) JUSTICE TAX IN BRAZIL

Resumo

Claudio Carneiro24

O fenômeno da globalização possibilita que se identifiquem, com mais facilidade, as crises que assolam o mundo moderno. O problema vivido na Europa,
especialmente em alguns países, como por exemplo, a Grécia e Portugal, permite
observar o quão importante é a estabilidade econômica e a tributação “justa” e
equilibrada, de modo a angariar recursos suficientes para realizar as despesas
públicas, ou seja, o equilibrio orçamentário-financeiro e a concretização dos direitos fundamentais.
A realidade do Brasil não é diferente da dos outros países, pois é óbvio que
também carece de uma fonte de recursos sólida para realizar suas despesas, sejam
maiores ou menores que outros Estados soberanos. Por outro lado, o aumento
contínuo da carga tributária ao longo das últimas décadas demonstra uma cres24
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Tributário. Pós-graduado em Direito Tributário e Direito Constitucional. Professor de Direito
Tributário da Fundação Getúlio Vargas. Professor da Escola da Magistratura do RJ, da AMPERJ,
FEMPERJ, ANOREG, FESUDEPERJ. Professor e Conteudista Nacional da Universidade Estácio
de Sá. Membro da Comissão de Assuntos Tributário da EMERJ e da OAB/RJ. Presidente da CEAT
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cente “voracidade” fiscal que provoca um efeito prático relevante que merece ser
considerado. Diante desse paradoxo, questionamos no que se refere à elaboração
e à aplicabilidade das normas tributárias brasileiras, se há uma política arrecadatória que pode contaminar ou até mesmo aniquilar “princípios” constitucionais
importantes, como, por exemplo, a vedação do confisco, a legalidade e a segurança
jurídica, ou ainda, sob o manto da legalidade proporcionar uma injustiça fiscal.

Abstract
The phenomenon of globalization makes it possible to identify with greater
ease, the crisis plaguing the modern world. The problem experienced in Europe,
especially in some countries, such as Greece and Portugal, lets observe how important is economic stability and “fair” and balanced taxation in order to raise
sufficient resources to undertake public expenditure, or is, the budget and financial
balance and to materialize the civil rights. The reality of Brazil isn’t different than
the other countries; it is obvious that also lacks a solid source of resources to perform their costs are higher or lower than other sovereign states. Furthermore, the
continuous increase of the tax burden over the past decade shows a growing tax
“voracity” that causes a significant practical effect which deserves to be considered.
Given this paradox, we questioned regarding the preparation and applicability of
Brazilian tax regulations, tax collection if there is a policy that can contaminate or
even annihilate important constitutional “principles”, such as the sealing of the
confiscation, legality and legal certainty, or under the cloak of legality to provide
a tax injustice.
Palavras-chaves: Constitucionalismo Contemporâneo. Justiça Fiscal. Segurança Jurídica.
Keywords: Contemporary Constitutionalism. Tax Justice. Legal Security.
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1 INTRODUÇÃO
O primeiro Pós-Guerra marcou uma
profunda alteração na concepção do constitucionalismo liberal, vez que as Constituições
de sintéticas passam a ser classificadas como
analíticas, consagrando os chamados direitos
econômicos e sociais. A democracia liberal-econômica dá lugar à democracia social, mediante
a intervenção do Estado na ordem econômica
e social, sendo exemplos desse fenômeno as
famosas Constituições do México (1917), a de
Weimar (1919) e, do Brasil (1934). Seguindo a
história, as Constituições do segundo pós-guerra (1939-1945) prosseguiram na linha das anteriores, trazendo a chamada terceira
dimensão de direitos fundamentais.
Embora se reconheça a existência de vários “constitucionalismos nacionais”,
como, por exemplo, o inglês, o americano e o francês, preferimos adotar aqui a
ideia de movimentos constitucionais (político-sociais objetivando limitar o poder
político arbitrário), pois com isso nos permitimos desde já avançar para o movimento doravante chamado de Constitucionalismo Contemporâneo25, tendo em vista
que a expressão Neoconstitucionalismo não foi acolhida de forma universal pela
doutrina. É fato que a impossibilidade da lei poder antever todas as hipóteses de
aplicabilidade deslocou-se do pólo de tensão entre os poderes do Estado em direção à jurisdição constitucional e, nesse sentido, sob o ponto de vista histórico, o
Direito passou a ter um caráter hermenêutico. O advento do Estado Democrático de
Direito permitiu que as discussões jurídicas se deslocassem para o mundo prático,
25

A utilização da expressão Constitucionalismo Contemporâneo não foi usada aleatoriamente, mas
sim reprodução da nomenclatura adotada por Lenio Streck a partir da quarta edição da obra “Verdade e Consenso” (em 2011), em substituição à terminologia anteriormente empregada para tratar
do constitucionalismo insurgente do segundo Pós-Guerra (Neoconstitucionalismo), constituindo,
portanto, um modo específico de abordagem, que, em linhas gerais, se opõe ao estabelecimento
de uma relação de causalidade existente no trinômio moral-princípios-discricionariedade, própria das
posturas neoconstitucionalistas e, com isso, evita uma aproximação com o Positivismo Jurídico.
Com seu emprego objetiva-se introduzir um dos núcleos da teoria de Lenio Streck, que consiste,
a um só tempo, na realização de dois enfrentamentos: por um lado, na crítica ao(s) Neoconstitucionalismo(s) (especialmente surgidos no âmbito do constitucionalismo espanhol); e, por outro,
na busca pela superação do Positivismo Jurídico.
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não mais preso aos conceitos positivistas. Significa dizer que o fenômeno do (neo)
constitucionalismo ou, para nós, como já dito, Constitucionalismo Contemporâneo,
proporciona o surgimento de ordenamentos jurídicos constitucionalizados e, para
tanto, é necessário que ocorra a discussão sobre o papel da jurisdição constitucional.
A pesquisa sobre a efetiva aplicação do Constitucionalismo Contemporâneo
no Brasil e a busca por uma justiça social que, ao nosso sentir, é corolário de uma
justiça fiscal é instigante e desafiadora. Em meio a essa problemática, propomos
uma reflexão sobre em que medida o “novo” movimento constitucionalista de fato
existe em matéria tributária, ou ainda – se ele existe, ao menos enquanto teoria –
poderia ser comprometido em razão de um sistema de tributação paradoxal. Isto
porque, se de um lado apresenta um suposto caráter utilitarista, de outro acaba
por proporcionar uma injustiça fiscal e, muitas vezes, uma guerra fiscal violando
flagrantemente o pacto federativo. Basta citarmos, à guisa de ilustração, a guerra
fiscal do ISSQN26 e do ICMS27, que abarrotou o STF de ADIs sobre o Protocolo 21
de 2011. Isto porque, a pretexto de se arrecadar cada vez mais, e com isso obter
receita suficiente, justifica-se, diga-se de passagem, equivocadamente, a afirmativa de que tal medida é necessária para que se possa efetivamente concretizar
os direitos fundamentais elencados na Constituição. Assim, os entes federativos,
por possuírem uma autonomia concedida pela própria Constituição, e com isso
a competência tributária para instituir ou majorar tributos, exigem da sociedade
(entenda-se aqui pessoas físicas e jurídicas) um comportamento fiscal pautado no
simples cumprimento de uma suposta legalidade tributária, que pode perpetuar
graves injustiças fiscais, o que, por sua vez, caminha em sentido contrário ao movimento considerado como novo constitucionalismo, ou então, de fato não há no
Brasil, ao menos em matéria tributária, uma mudança prática de paradigma no que
concerne ao referido movimento evolutivo do constitucionalismo contemporâneo.

26
27

Sigla referente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza de competência dos Municípios e do DF.
Sigla referente ao Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços de competência dos
Estados e DF.
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2 O Direito Tributário na “contramão” do
Constitucionalismo Contemporâneo
Diante do enfrentamento entre “neoconstitucionalismo” e os vários positivismos é de fundamental importância discutir o problema metodológico representado
pela tríplice questão28 que movimenta a teoria jurídica contemporânea em tempos
de pós-positivismo.
Em alguns países, tais como, na Itália (1947) e na Alemanha (1949) e, depois,
em Portugal (1976) e na Espanha (1978), as Constituições marcaram a ruptura com
o autoritarismo, estabelecendo um compromisso com a paz, sobretudo no que se
refere ao desenvolvimento e respeito aos direitos humanos. No Brasil, o grande
marco do Constitucionalismo Contemporâneo foi a abertura democrática vivida
em meados da década de 1980 e a elaboração da Constituição de 1988. A primazia
do princípio da dignidade da pessoa humana, a qual deve ser protegida e promovida pelos Poderes Públicos e pela sociedade passou a ser elemento essencial
desse movimento, bem como o enaltecimento da força normativa da constituição.
Segundo CARBONELL29 estas constituições contêm amplos catálogos de direitos
fundamentais: “... lo que viene a suponer um marco muy renovado de relaciones entre el
Estado y los ciudadanos, sobre todo por la profundidad y el grado de detalle de los postulados constitucionales que recongen tales derecho”.
A ideia é não permitir que a Constituição deixe de ser um catálogo de competências, direitos e deveres, de recomendações políticas e morais, para se tornar
um sistema capaz de buscar um efetivo Estado Democrático de Direito, pautado
na relação existente entre o Estado e o cidadão, aqui chamado por nós de contri-

28

29

STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. Constituição Hermenêutica e Teorias Discursivas. Da possibilidade à necessidade de respostas corretas em Direito. Rio de Janeiro: Lumen júris. 2009. p. 1: (...)
como se interpreta, como se aplica e se é possível alcançar condições interpretativas capazes de
garantir uma resposta correta (constitucionalmente adequada), diante da (in)determinabilidade
do direito e da crise de efetividade da Constituição, problemática que assume relevância ímpar
em países de modernidade tardia como o Brasil, em face da profunda crise de paradigmas que
atravessa o direito, a partir de uma dogmática jurídica refém de um positivismo exegético-normativista, produto de uma mixagem de vários modelos jusfilosóficos, como as teorias voluntaristas,
intencionalistas, axiológicas e semânticas, para citar apenas algumas, as quais guardam um traço
comum: o arraigamento ao esquema sujeito-objeto.
CARBONELL, Miguel e JARAMILLO, Leonardo Garcia. El Canon neoconstitucional. Madri: Editora
Trota. 2010. Obra coletiva no artigo El neoconstitucionalismo: Significado y niveles de análisis. p. 154.
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buinte30. Para SARMENTO31, o Neoconstitucionalismo envolve fenômenos como
a força normativa dos princípios, a rejeição do formalismo, a reaproximação entre
o Direito e a Moral e a judicialização da Política. O autor igualmente relata que o
paradigma suscita três questões, quais sejam: a judicialização excessiva; jurisprudência calçada em uma metodologia muito aberta e excesso na constitucionalização
do Direito. Para STRECK32 o Neoconstitucionalismo significa ruptura, tanto com
o Positivismo como no modelo de Constitucionalismo Liberal. Por esse motivo, o
Direito deixaria de ser regulador para ser transformador. Para este autor há uma
incompatibilidade paradigmática entre o novo Constitucionalismo (compromissório, principiológico e dirigente) e o Positivismo Jurídico, nas suas mais variadas
formas, e nesse sentido, qualquer postura que, de algum modo, se enquadre nas
características ou teses que sustentam o Positivismo, entraria na linha de colisão
com esse (novo) tipo de constitucionalismo33.
Na visão de BARROSO34, são características do Neoconstitucionalismo a redescoberta dos princípios jurídicos (em especial a dignidade da pessoa humana),
a expansão da jurisdição constitucional, com ênfase no surgimento de tribunais
constitucionais, e o desenvolvimento de novos métodos e princípios na hermenêutica constitucional. É o que o autor chama de crise da efetividade, que para
STRECK35 decorre da chamada “crise do Estado de Direito”. Para este último36, falar
30

Não entraremos aqui na distinção relativa à sujeição passiva tributária que separa a figura do
contribuinte do responsável tributário.
31 SARMENTO, Daniel. Filosofia e Teoria Constitucional Contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2009. p. 113-114.
32 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. Constituição Hermenêutica e Teorias Discursivas. Da possibilidade à necessidade de respostas corretas em Direito. Rio de Janeiro: Lumen júris. 2009. p. 8.
33	É importante ressaltar desde já que a expressão “neoconstitucionalismo” incorpora uma plêiade de
autores, bem como de posturas teóricas que nem sempre convergem entre si, tampouco podem
ser aglutinadas em um mesmo contexto ou sentido, ou até mesmo estabelecer uma unidade de
conceituação. Lenio Streck (Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia
Brasileira de Direito Constitucional. Curitiba, 2011, n. 4, Jan-Jun. p. 9-27 (p. 3) ao tratar do tema
diz que: “A ciência política norte-americana, por exemplo, chama de new constitucionalism os processos
de redemocratização que tiveram lugar em vários países da chamada modernidade periférica nas últimas
décadas. Entre esses países é possível citar o Brasil, a Argentina, a Colômbia, o Equador, a Bolívia, os países
do Leste Europeu, a África do Sul, entre outros. Já no caso da teoria do direito, é possível elencar uma série
de autores, espanhóis e italianos principalmente, que procuram enquadrar a produção intelectual sobre o
direito a partir do segundo pós-guerra como neoconstitucionalismo, para se referir a um modelo de direito
que já não professa mais as mesmas perspectivas sobre a fundamentação do direito, sobre sua interpretação
e sua aplicação, no modo como eram pensadas no contexto do primeiro constitucionalismo e do positivismo
predominante até então. Assim, jusfilósofos como Ronald Dworkin e Robert Alexy (entre outros) representariam, na sua melhor luz, a grande viragem teórica operada pelo neoconstitucionalismo. (...)”
34 BARROSO, Luiz Roberto. Temas de Direito Constitucional – Tomo III. Rio de Janeiro: Ed. Renovar,
2005. p .48.
35 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e(m) crise: Uma exploração hermenêutica da Construção do Direito.
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 1999.
36 STRECK, LENIO. Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de
Direito Constitucional. Curitiba, 2011, n. 4, Jan-Jun. p. 9-21 (p. 4).
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em neoconstitucionalismo “implica em ir além de um constitucionalismo de feições liberais
– que, no Brasil, sempre foi um simulacro em anos intercalados por regimes autoritários”,
ou seja, em direção a um constitucionalismo compromissório, de feições dirigentes, que possibilite (em todos os níveis) a efetivação de um regime democrático.
É sempre oportuno frisar que o “novo” texto constitucional representa a real
possibilidade de ruptura do antigo modelo de direito e de Estado, a partir de uma
perspectiva compromissória e dirigente. Reportamo-nos à Constituição brasileira
de 1988, auge do movimento de redemocratização que, em tese, teria rompido com
o período ditatorial no país. O texto da chamada Constituição cidadã37 apresenta
um numeroso rol de direitos, sobretudo sociais, garantidos aos cidadãos, entre eles
vários de natureza tributária (expressa ou implícita). A partir disso, começam os
primeiros confrontos teóricos sobre ativismo judicial no país, ou seja, significa que
se forjou um ambiente em que, com raras exceções, doutrinas, juízes singulares e
tribunais passaram a conceber o ativismo judicial como característica própria da
jurisdição – certo ou errado? O fato é que, majoritariamente, a postura ativista do
Judiciário38 é apresentada como pressuposto, considerada uma “solução” para os
problemas sociais ou “uma etapa necessária e indispensável” para o cumprimento
do texto constitucional, e porque não dizer, em matéria tributária, a concretização
dos direitos fundamentais. Manifestações como estas demonstram exatamente a
dramaticidade e complexidade do problema a ser enfrentado.
Há que se destacar, porém, a distinção entre o ideal e o real, ou seja, a
existência de uma considerável distância entre o plano do “ser” e do “dever
ser”, valendo-se da expressão de HABERMAS39 – a “impotência do dever ser”.
A tradição, tão combatida por Habermas, mostrou que no modelo anterior não
havia espaço para o mundo prático, ou seja, para a discussão dos conflitos sociais. Percebe-se, assim, que o discurso exegético-positivista, ainda dominante no
campo da dogmática jurídica (tributária) representa um retrocesso. Isto porque,
além de continuar a sustentar discursos objetivistas, identificando texto e sentido
do texto, busca nas diversas teorias subjetivistas, a partir de uma axiologia que
37	Expressão usada por Ulysses Guimarães.
38	Em feliz expressão, CALDEIRA se refere a um “movimento pendular”, pois se antes o Judiciário
adotava postura passiva e tímida, com o advento do constitucionalismo contemporâneo no Brasil
passou a assumir uma excessiva atuação. Para a autora citada, diante desse movimento pendular,
o desejável, em busca da própria Democracia, é que agora se procure uma via de equilíbrio entre
esses extremos. CALDEIRA, Ana Paula Canoza. O direito à saúde e a sua “curiosa” efetividade em
Terrae Brasilis: Do desafio da realização da boa governança excessiva judicialização. Tese de Doutorado.
São Leopoldo: UNISINOS. 2013. p. 109.
39 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol. I. Trad. Flávio Beno
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. p. 83.
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submete o texto à subjetividade assujeitadora do intérprete, transformar o processo interpretativo em uma subsunção dualística do fato à norma, como se fato e
direito fossem coisas cindíveis e os textos fossem meros enunciados linguísticos40.
Poderíamos exemplificar tal afirmativa, com alguns dados que, sem dúvida, causam, no mínimo, espanto a qualquer cidadão. Durante 25 anos da Constituição
da República de 1988 foram editadas mais de 4,15 milhões de normas, entre as
quais mais de 249 mil de natureza tributária, com 13 reformas constitucionais.
Significa dizer, a título de exemplo, que sob o ponto de vista tributário, as empresas devem cumprir aproximadamente 3.422 normas, provocando entre elas
um índice de “mortalidade” de aproximadamente dois anos. Trazendo à colação
o estudo feito por ROGÉRIO BENTO41 sobre o abuso do poder de legislar, na
medida em que a Constituição é vista como norma jurídica42, e como importante
fonte de integração política e social, flui naturalmente a necessidade de assegurar
sua aplicação e a construção de métodos jurídicos de defesa da sua integridade.
Fazendo uma analogia a esse entendimento, verificamos também um abuso no
poder de tributar, que é maximizado pelo nosso sistema federativo, em que 11,5%
das normas citadas são federais, 33,5% são estaduais e, 55% são municipais. Assim,
nos valendo novamente da afirmativa do autor, os atos de Estado, qualquer que
seja sua natureza (administrativos, jurisdicionais ou mesmo legislativos), quando
afetam os interesses ou posições constitucionalmente garantidas, não podem ficar
imunes ao controle de constitucionalidade. A questão que se coloca é entender se
o controle de constitucionalidade exclusivamente das leis tributárias é pautado
somente no aspecto formal, ou seja, na existência ou não de uma lei tributária. Isto
porque, no campo da aplicação da Constituição, o Judiciário brasileiro se limita a
dizer que há previsão legal, e por isso o tributo é constitucional ou a penalidade é
devida porque é prevista em lei. Significa afirmar que os princípios constitucionais
tributários, quando em colisão, no fundo acabam por sofrer uma “ponderação”,
que por sua vez se subsumem em regras43 e, portanto, sucumbem à sua finalidade
prática. Para corroborar nossa afirmativa, podemos citar o fato de que boa parte dos
40
41
42
43

STRECK, Lenio Luiz. Op. Cit. p. 9.
NASCIMENTO, Rogério Jose Bento Soares do. Abuso do Pode de Legislar. Controle Judicial da legislação
de urgência no Brasil e na Itália. Rio de Janeiro: Lumen Juris. p. 140.
Como definiu Robert Alexy em suas obras Teoria da Argumentação Jurídica e Teoria dos Direitos
Fundamentais.
Essa afirmativa carece de um comentário mais apurado, pois para Alexy, a ponderação serve para
a solução entre a colisão de princípios, enquanto que para o conflito, que se dá entre as regras,
aplica-se a subsunção. E, para o autor e boa parte da doutrina que o segue, o que se pondera
são princípios e não regras. Contudo, o foco do nosso estudo, não adentra neste momento nessa
discussão, por isso fizemos um breve comentário despretensioso.
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julgados (talvez quase todos) do STF, em que se modulam os efeitos da declaração
de inconstitucionalidade de uma lei tributária se dá ex nunc, sob a justificativa
política de que caso contrário geraria repetição de indébito, e, portanto, haveria
uma quebra dos cofres públicos. Em outras palavras, a Corte Constitucional, se
é que há no Brasil um Tribunal eminentemente Constitucional, julga um tributo
constitucional, ou uma cobrança de penalidade considerada devida, simplesmente porque ao existir uma lei, cumpre-se o comando constitucional da legalidade
estrita prevista no art. 150, I da Carta Magna. Percebe-se então que o conteúdo
da norma, o efeito da tributação, a intenção de promover o bem-estar social, os
princípios constitucionais tributários, que deveriam proporcionar uma justiça
fiscal – friso - sucumbem ao formalismo, retomando (e talvez nunca superado) a
criticada jurisprudência dos conceitos.
É importante destacar que por trás de toda Constituição, em especial as
democráticas, não existe apenas uma técnica legislativa, ou um formalismo estéril,
mas sim um movimento, uma conquista de pessoas para novos avanços políticos,
sociais e, porque não dizer tributários, já que a tributação é um elemento que
pode provocar a degradação44 da própria sociedade. Nesse sentido, surge um
sentimento constitucional no País e na sociedade que deve ser efetivamente alcançado, não deixando essa discussão meramente no plano teórico ou utópico, mas
levando-a principalmente para o prático, pois o marco filosófico do “novo” direito
constitucional é o pós-positivismo, e o debate sobre sua caracterização situa-se na
confluência das duas grandes correntes de pensamento que oferecem paradigmas
opostos para o Direito, mas que, por vezes, são singularmente complementares:
o Jusnaturalismo e o Positivismo.
No plano teórico, três aspectos passaram a ser importantes no que se refere
à aplicação do Direito Constitucional: a força normativa da Constituição; o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional e, com isso,
a expansão da jurisdição constitucional. Contudo, no campo prático, e esse é o
nosso principal questionamento, não percebemos nenhuma mudança significativa. Ressalte-se que a todo o instante, e isso é importante, estamos nos referindo
ao Direito Tributário Constitucional, ou talvez, Direito Constitucional Tributário.
O que importa é delimitar o tema, ou seja, estamos falando da norma tributária
prevista na Constituição (princípios e regras tributárias).
É claro que sabemos a importância da receita pública. Não sustentamos aqui
44

Entendemos como degradação um dos efeitos da injustiça fiscal, pois face à excessiva carga tributária, percebemos um “índice de mortalidade” das empresas em torno de dois anos.
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uma postura anarquista ou de total liberalidade fiscal e, por isso, corroboramos
o entendimento de SILVA45, ao afirmar que o princípio da separação dos Poderes
e a competência de dispor do orçamento não são ideias absolutas, pois sofrem
limitações constitucionais, nem são fins em si mesmos, mas meios para o controle
do Poder Estatal e garantia dos direitos individuais. Aliás, CELSO DE ALBUQUERQUE46 observa que já em seu preâmbulo a Carta Política afirma instituir
um Estado Democrático de Direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a igualdade, o bem estar e a justiça, dentre outros,
como valores supremos de uma sociedade fraterna. As políticas públicas não são
seletivas, mas sim disjuntivas47, e a reboque, os recursos são finitos, enquanto as
demandas são ilimitadas. Assim temos que, o problema é de ordem epistemológica e filosófica, e também de adequação ao conceito e efetividade dos direitos
fundamentais, ou seja, em que consiste esse direito e aí sim analisar a interferência
e a efetividade desses nas políticas públicas.
O Brasil demorou a sentir os reflexos do pós-Guerra, evidenciando-os apenas na Constituição de 1988, quando o constitucionalismo brasileiro começou a
assimilar os avanços trazidos por esse marco histórico no continente europeu.
E, diante desse cenário, percebemos (pelos Poderes Executivo, Legislativo e inclusive o Judiciário) uma política fiscal cada vez mais arrecadatória, que sufoca
o contribuinte brasileiro, na qual o legalismo formal parece prevalecer sobre os
princípios constitucionais tributários, ao menos aos que se referem à liberdade e à
justiça da tributação48, pois ao nosso sentir os princípios relacionados à segurança
jurídica são mais regras do que princípios, mas isso já seria outra discussão a ser
enfrentada em outra oportunidade.

45
46
47
48

SILVA, Sandoval Alves da. Direitos sociais: leis orçamentárias como instrumento de implementação.
Curitiba: Juruá, 2007. p. 97.
SILVA, Celso de Albuquerque. Legitimidade da execução orçamentária: direitos sociais e controle pelo
Poder Judiciário. Disponível em: www.anpr.org.br. Acesso em: 02/05/10.
LEAL, Rogério Gesta. Condições e Possibilidades eficaciais dos Direitos Fundamentais Sociais. Os desafios
do Poder Judiciário no Brasil. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2009. p. 120.
Compartilhamos com a distinção entre Tributação Justa e Justiça da Tributação apresentada por
MELLO, Elizabete Rosa de. Direito Fundamental a uma Tributação Justa. São Paulo: Atlas. 2013. p.
40 e 41. “A Tributação justa refere-se à forma pela qual se vem tributando, como os entes Federativos, a
União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, aplicam as técnicas de tributação, seja,
progressividade, diferimento, pagamento na fonte ou qualquer outra técnica com o fim de implementar,
viabilizar e conjugar a quantidade com a qualidade dos tributos. (...) Na Justiça Tributária o agente eleito
de forma predominante, atuando na sua função típica é o Poder Judiciário, enquanto na Tributação Justa
é o Poder Executivo, por meio dos entes federativos.”
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2.1 O Sistema Tributário Nacional brasileiro e uso de
normas indutoras
A presença do Estado como ente ativo e relevante na ordem econômica e
na estrutura social constitui um fenômeno antigo e permanente49 que se dá de
diversas formas. Diante disso, a doutrina se encarrega de estabelecer inúmeras
classificações, mas EROS GRAU50 aduz que a intervenção pode dar-se de forma
direta ou indireta, no domínio econômico e/ou sobre o domínio econômico, sustentando três espécies de intervenção: a primeira seria a intervenção por absorção
ou participação, em que o Estado exerce diretamente alguma participação nas
atividades econômicas; por direção, quando o Estado impõe comportamentos; e
a terceira seria a intervenção por indução, quando a máquina estatal estimula ou
não determinados comportamentos.
É fato que o Estado, para sua própria sobrevivência, precisa intervir na Economia seja de maneira direta ou indireta e para o sucesso e eficácia dessa intervenção
se utiliza de instrumentos jurídicos, como, por exemplo, as normas tributárias indutoras, que seriam aquelas com aspecto extrafiscal acentuado e finalístico51. Nesse
sentido, o Estado pode valer-se de políticas fiscais como mecanismos redutores
de custos e estimulador de atividades econômicas, isto é, através da concessão
de incentivos fiscais setoriais ou regionais52. Essas normas revelam-se, em tese,
eficientes instrumentos de estímulo ao comportamento dos agentes econômicos,
promovendo o aumento da demanda, da produção, dos investimentos internos e
da oferta de emprego, restando imprescindíveis ao crescimento e desenvolvimento
econômico53. Contudo, apesar de encontrarem limites na própria Constituição54, o
processo de elaboração das leis tributárias brasileiras, não obstante serem produzidas (formalmente) pelo Poder Legislativo, sofrem fortes influências “lobbystas”
do Poder Executivo, que é o principal interessado no aumento da arrecadação.
Assim, se o Poder Judiciário (como Poder controlador dos abusos) pautar as suas
49
50
51
52
53
54

KOSELLECK, Reinhart. Crítica e crise. Rio de Janeiro: UERJ/Contraponto, 1999. p. 79.
GRAU, Eros. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 11 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 25
SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio de Janeiro:
Forense, 2005. p. 78.
CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. Reflexões sobre o papel do Estado frente à atividade
econômica. In: Revista Trimestral de Direito Público, v. 1, n. 20, 1997. p. 73-74.
CARNEIRO, Claudio. Impostos Federais, Estaduais e Municipais. 4 ed. São Paulo: Saraiva. 2013. p. 10.
HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto
Alegre: SAFE, 1991. p. 5
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decisões na simples existência da lei prevendo a matéria, ou seja, apenas sob o aspecto da legalidade formal, a Constituição passaria a figurar como um mero papel55,
contrariando o argumento de que o constitucionalismo moderno avança de um
Estado Legislativo de Direito para um Estado Constitucional de Direito. Destaquese, mais uma vez, que a ideia do Constitucionalismo Contemporâneo rompe com
essa compreensão procedimentalista das normas constitucionais, e equivale, como
Teoria do Direito, a uma concepção de validade das leis que não é mais ancorada
apenas na conformidade das suas formas às normas procedimentais que regem a
sua elaboração, mas também à coerência dos seus conteúdos com os princípios de
justiça constitucionalmente estabelecidos. É importante frisar que não foi à toa que
o Poder Constituinte se preocupou em prever no texto constitucional as limitações
ao poder de tributar. Noutro giro, também é relevante lembrar que a tributação
no Brasil possui dupla finalidade e razão de existir no mundo jurídico do dever
ser, a saber: auferir recursos para o Estado sobreviver e garantir a realização dos
direitos fundamentais dos cidadãos, sendo estes os verdadeiros fins do Estado.
Classicamente, a tributação foi idealizada como forma de custear os gastos
com os serviços públicos, de forma que os cidadãos fossem os responsáveis pelo
financiamento das obras e serviços que o Estado estivesse a realizar, haja vista que
sem auferir tal renda ele jamais poderia alcançar os objetivos traçados56. A partir
do advento do modo de produção capitalista e com o Estado Social de direito, a
tributação passou a ser utilizada também como instrumento de interferência na
economia, com o fim de influenciar na direção dos setores econômicos, ou seja,
com função extrafiscal.
A extrafiscalidade liga-se a valores constitucionais, podendo decorrer de
isenções, benefícios fiscais, progressividade de alíquotas, finalidades especiais,
entre outros institutos. CARVALHO57 define a extrafiscalidade como a forma de
manejar elementos jurídicos usados na configuração dos tributos, com objetivos
que não se coadunam com a arrecadação tributária.
Nas palavras de ATALIBA58, a extrafiscalidade se configura pelo “emprego deliberado do instrumento tributário para finalidades não financeiras, mas
regulatórias de comportamentos sociais, em matéria econômica, social e política”. A extrafiscalidade é atividade financeira que o Estado exercita sem o fim
55
56
57
58

LASSALLE, Ferdinand. A Essência da Constituição. Rio de Janeiro: Liber Juris. 1985. p. 2.
AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 96.
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 20 ed. São Paulo: Saraiva. 2008. p. 82.
ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 51.
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precípuo de obter recursos para o seu erário, com vistas a ordenar ou reordenar
a economia e as relações sociais.
Apesar de se dizer que a extrafiscalidade configura apenas medidas fiscais de
incentivo ou desestímulo a comportamentos, preferimos adotar o entendimento de
que estaríamos diante de concepções mais amplas, ou seja, seria todo e qualquer
expediente tributário que efetivando a realização de valores, que exceda a simples
arrecadação de tributos. TORRES59 conceitua a extrafiscalidade “como forma de
intervenção estatal na economia, apresenta uma dupla configuração: de um lado,
a extrafiscalidade se deixa absorver pela fiscalidade, constituindo a dimensão
finalista do tributo; de outro, permanece como categoria autônoma de ingressos
públicos, a gerar prestações não tributárias”.
Diante dos diversos conceitos ou concepções da doutrina, o fato é que há
uma linha tênue entre a extrafiscalidade e o efeito confiscatório – eis a questão!

2.2 Extrafiscalidade versus Neutralidade Fiscal
Conceituar a norma tributária indutora não é tarefa fácil, vez que a zona de
interseção entre fiscalidade e extrafiscalidade do tributo na prática é de difícil percepção, mas é incontroverso que as normas tributárias indutoras devem conviver
harmonicamente com a neutralidade da tributação. Essa ideia de neutralidade do
Estado, das leis e de seus intérpretes, assentada pela doutrina liberal-normativista,
toma por base o status quo, logo, neutra é a decisão ou a atitude que não afeta nem
subverte as distribuições de poder e riqueza existentes na sociedade, relativamente
à propriedade, renda, acesso às informações, à educação, às oportunidades, etc.60.
Em matéria tributária, a neutralidade pode indicar duas vertentes: a necessidade de evitar mudanças no comportamento dos agentes econômicos, mantendo-se o status quo ou o fato de que nenhum tributo pode ser considerado neutro,
porque terá sempre influência sobre o processo econômico e no contexto social
global. Com isso, podemos dizer que existem dois sentidos para a neutralidade da

59
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TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário: os direitos humanos e
a tributação – imunidades e isonomia. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 167.		
BARROSO, Luís Roberto. A Ordem Econômica Constitucional e os Limites à Atuação Estatal no Controle
de Preços in Revista Diálogo Jurídico. Salvador: Centro de Atualização Jurídica, n. 14, pp. 25-57,
Agosto, 2002.
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tributação: o primeiro sustenta que os tributos não devem prejudicar ou favorecer
grupos específicos dentro da Economia – os tributos, por isso mesmo, devem ser
neutros quanto a produtos de natureza similar, processos de produção, formas
de empresas, evitando exercer influencia negativa na concorrência; o segundo
entende que a tributação deve intervir para suprimir ou atenuar as imperfeições,
tratando-se de neutralidade ativa.
A ideia de neutralidade apresenta-se de forma claramente restrita, pois ainda
não se constatou um tributo completamente neutro, uma vez que toda e qualquer
obrigação de cunho tributário atinge e modifica o status quo, exercendo efeitos sobre
a produção e o consumo, sobre a circulação e sobre o rendimento e a propriedade.
Por isso, também afirmamos que, nem sempre a neutralidade da tributação será
benéfica para a sociedade e para o sistema econômico. No ordenamento jurídico
brasileiro, a neutralidade representa a regra geral, ou seja, a tributação deve tratar
a todos igualmente, admitindo a circulação de capital e o desenvolvimento econômico de forma imparcial. Por outro lado, como há no Brasil grandes problemas
nacionais, torna-se necessária a utilização da tributação como instrumento de
regulação da ordem econômica, visando-se o desenvolvimento econômico bem
como a observância dos princípios constitucionais tributários.
A tributação, como incentivadora (estimuladora) e desestimuladora intervém
na Economia para gerar desenvolvimento social e econômico, e é adaptada às
realidades de cada região e de cada atividade econômica, corrigindo as distorções
nas relações econômicas. A neutralidade da tributação aqui é ausente, porque as
normas tributárias indutoras, ao incentivarem certos comportamentos estariam
assumindo a função de alterar o status quo, aspecto que contradiz a ideia originária
de neutralidade61.
Enfim, na prática a elaboração e aplicação da legislação tributária pode assumir duas posições distintas: a de caminhar junto com a evolução dos movimentos
constitucionais ou andar na contramão e violar flagrantemente o que vem se
chamando de “Novo Constitucionalismo”.

61	ELALI, André de Souza Dantas. Tributação e regulação econômica: um exame da tributação como instrumento de regulação econômica na busca da redução das desigualdades regionais. São Paulo: MP, 2007.
p. 78.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A situação hermenêutica instaurada a partir do segundo pós-Guerra proporcionou o fortalecimento da jurisdição (constitucional), não somente pelo caráter
hermenêutico que assume o Direito, em uma fase pós-Positivista e de superação
do paradigma da Filosofia da Consciência62, mas também pela força normativa
dos textos constitucionais e pela equação que se forma a partir da inércia na execução de políticas públicas, e na deficiente regulamentação legislativa de direitos
previstos nas Constituições.
A importância da tributação não só como forma de intervenção do Estado,
mas, sobretudo, pelo desequilíbrio fatal que pode provocar a insegurança do
sistema jurídico-tributário.
A prática utilizada pelos governos (Federal, Estadual, Distrital e Municipal)
de cobrar um tributo ou simplesmente um crédito tributário decorrente de uma
penalidade e, com isso, proporcionar a destruição (falência ou insolvência) de uma
sociedade é uma postura autofágica. Isto porque, eliminar uma sociedade que
gera empregos no país e que permanecerá recolhendo tributos ao longo dos anos
(enquanto estiver ativa) é uma postura nociva e incompatível com os movimentos
constitucionais contemporâneos. Assim, cremos que há uma linha tênue entre a
utilização da função extrafiscal dos tributos e o efeito confiscatório dos mesmos,
daí a abordagem sobre a utilização das normas tributárias indutoras em sua função
típica (legal, constitucional e razoável).
Baseando-se na extrafiscalidade do tributo, o Estado interfere no comportamento dos entes econômicos, realizando uma intervenção sobre o domínio econômico por indução. As normas tributárias indutoras são justamente os tributos
com aspecto extrafiscal, afastando-se o dogma da neutralidade tributária, já que
são instrumentos estatais na intervenção sobre o domínio econômico.
Por outro lado, e talvez caminhando em alta velocidade para a colisão, temos
que muitas vezes a voracidade fiscal, infelizmente chancelada pelo “furacão” normativo tributário, busca a arrecadação a todo custo, sem sopesar se a sociedade
brasileira (nesse sentido pessoas físicas e jurídicas) está em condições de suportar
tais medidas. Não nos parece razoável que tenhamos multas de 200%, bem como
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uma quantidade avassaladora de obrigações acessórias, que a carga tributária
aumente a cada ano e os direitos fundamentais não sejam concretizados pelo
Estado. Da mesma forma, como já dito, parece-nos um contrassenso permitir a
quebra de uma sociedade que gere empregos no Brasil, simplesmente porque ela
não consegue pagar uma multa tributária. Ressaltamos aqui que, nesse último
caso, não estamos falando de tributo em si (obrigação principal), referimo-nos à
multa tributária – o que é pior.
É bem verdade que a temática das normas tributárias indutoras não foi
esgotada, até porque não é a nossa proposta nesse momento, mas apenas a demonstração do quão importante é a tributação e consequentemente (por óbvio)
as normas tributárias, seus efeitos para o cidadão comum (pessoas físicas) e para
as pessoas jurídicas.
O Direito Tributário brasileiro é hoje um sistema complexo de normas que,
além de gerar confusão devido à pluralidade de entes federativos que podem
legislar ao mesmo tempo sobre a matéria, permite uma divergência interpretativa
seja por parte da fiscalização (Poder Executivo) ou pelo Poder Judiciário que, ao
nosso sentir é um dos principais colaboradores da insegurança jurídica do sistema
tributário brasileiro.
Nesse contexto, o Brasil necessita mais do que um sistema tributário eficiente e simplificado, exige-se que também seja estável. No mundo moderno não há
mais espaço para “paraísos fiscais”, mas, também não pode haver espaço para
um “furacão normativo”. Dizer que é necessária uma reforma tributária é mais
do que óbvio, o que buscamos é apontar os problemas enfrentados pela sociedade
brasileira, entre eles a insegurança jurídica provocada pela mutação constante das
normas tributárias e a inobservância de preceitos insculpidos na Carta Magna de
1988. A busca da justiça fiscal tem seu contraponto – a injustiça!
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DIREITO E PESSOA: o Direito, o que é?
O Homem, quem é ele?
a questão prévia do ordenamento jurídico
Diritto e persona: Il Diritto, che cosa è?
Il’uomo, chi é lui?
La domanda precedente del ordinamento giurídico
Cleyson de Moraes Mello63

RESUMO
É necessário o esclarecimento da experiência do direito como (um) modo de
ser-pensar do homem. A investigação da realização do direito alinhado a partir
da tutela da dignidade humana é enfrentada pela reconstrução fenomenológica.
Daí a necessidade de compreender o Direito a partir do ser-no-mundo. Esta
abordagem permite aprofundar um certo ponto de vista fenomenológico, de que
o ser do homem (pessoa) está em jogo no seu existir, permitindo vislumbrar mais
nitidamente a sua relação com o direito. Especialmente interessante é refletir o
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direito compreendido a partir do homem (pessoa) em seu próprio acontecer, historicamente situado. É na medida em que o ser-aí humano existe como fundamento
do direito – e somente nesta medida -, é que o julgador poderá compreender a
questão prévia do ordenamento jurídico pautado nos elementos da historicidade,
mundanidade e personalisticidade.
Palavras-chave: Direito. Pessoa. Dignidade humana. Fundamento do
direito. Historicidade.

SINTESI
È necessario chiarire l’esperienza di diritto (un modo) di essere uomo di pensiero. L’inchiesta della realizzazione della linea fin dalla protezione della dignità
umana si trova di fronte alla ricostruzione fenomenologica. Di qui la necessità di
comprendere il diritto da essere nel mondo. Questo approccio consente inoltre
un certo punto di vista fenomenologico, che è l’uomo (persona) è in gioco nella
sua esistenza, permettendo più chiaramente immaginare il loro rapporto con la
legge. Particolarmente interessante è quello di riflettere il diritto periodo dall’uomo
(persona) nel suo caso, storicamente situata. In quanto dell’essere-ci umano, vi è
il fondamento del diritto - e solo in tal senso - è che il giudice può comprendere
l’obiezione del sistema giuridico guidati da elementi di storicità, mondanità e
personalistico.
Parole-chiave: Diritto. Persona. Dignità umana. Fondamenti del diritto.
Storicità.
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1 Introdução
Com o advento do Código Civil Brasileiro
de 2002 ganham destaque às cláusulas gerais e
os direitos da personalidade. A pessoa humana
está inserida no direito sobre diversas possibilidades, já que passa a colorir a exegese da fundamentação jurídica na contemporaneidade.
O direito deve ser interpretado em sintonia com as cláusulas constitucionais protetivas da personalidade, quais sejam: dignidade
humana como valor fundamental da Constituição
da República (art.1o, III, da CRFB/88) e igualdade
substancial (art. 3o, III, da CRFB/88).
Ora, daí a necessidade de o jurista conhecer o que é o homem, saber o que
significa a dignidade humana e realizar o amálgama com a realidade jurídica.
É na esteira da filosofia existencialista que a pessoa ganhar status de questão
prévia para o ordenamento jurídico, já que esta não pode ficar aprisionada ao
rol de direitos subjetivos encontrados no sistema jurídico. A pessoa não pode ser
considerada como um reduto do poder do indivíduo, mas sim “como valor máximo do ordenamento, modelador da autonomia privada, capaz de submeter toda
a atividade econômica a novos critérios de legitimidade”.64 Nesse sentido que o
autor fala de uma verdadeira “cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana”,
tomada como valor máximo pelo ordenamento.65
FRANCISCO AMARAL, antes do advento do novo Código Civil de 2002, já
alertava sobre as tendências do direito civil contemporâneo, em especial, quanto
à personalização do direito civil, no sentido da crescente importância da vida e da
dignidade da pessoa humana, elevadas à categoria de direitos e de princípio
fundamental da Constituição. É o personalismo ético da época contemporânea.66
É neste ponto que se desvela o sentido existencial do próprio ser humano,
visto como valor fundamental de nosso ordenamento jurídico. Neste caso, é o princípio da dignidade da pessoa humana ressoando em sua mais nobre originalidade.
64
65
66

TEPEDINO, Gustavo. Crise de Fontes Normativas e Técnica Legislativa na Parte Geral do Código Civil
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Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.XXV.
Ibid.,p. XXV.
AMARAL, Francisco. Direito Civil – Introdução. 3.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p.151-153.
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É a hermenêutica ontológica (modo de ser) que ajudará o interprete a conduzir o entrelaçamento entre Pessoa e Direito. No mundo pós-moderno, o jurista
não pode ficar adstrito ao conceito de pessoa (sujeito) abstrata, tal como os atores
mitológicos: Tício, Mévio e Caio. Ora, na maioria das vezes o que se vê é um completo esvaziamento do conceito de pessoa.

2 Um Novo Viés Epistemológico
O Direito, instruído pela hermenêutica filosófica, deve desenvolver um
discurso mais sólido com a história, a cultura, a fenomenologia, a psicanálise,
a antropologia, a filosofia, a moral, de forma a ter uma visão mais completa a
respeito do homem.
A cultura jurídica operada em salas de aula e nos tribunais de justiça deve ser
desconstruida (visão de um sistema fechado codicista) em busca de uma postura
metodológica mais aberta, prospectiva que dê suporte a uma sociedade complexa
e pluralista. Isso não quer dizer que o julgador desconsidere a segurança jurídica e
passe a decidir de forma arbitrária (neste caso, estaríamos diante de um Estado-Judiciário). Pelo contrário, a jurisprudência deve reconhecer a eficácia normativa dos
princípios constitucionais, bem como recorrer a hermenêutica jurídica não como
um conjunto de metódos (hermenêutica metodológica), mas sim como condição
de possibilidade (hermenêutica filosófica).
O locus hermenêutico constitucional esta fincado no princípio fundante da
proteção da dignidade da pessoa humana. Daí que mais do que aplicar, torna-se
necessário compreender o Direito. O direito deve estar relacionado à pessoa, de
acordo com as suas exigências, o seu ambiente e a sua cultura. Mas como relacionar
o Direito a um mundo multicultural?67 Esta é uma das mais árduas questões na
67

No Brasil, parte da doutrina (Maria Berenice Dias) entende que a defesa da homoafetividade está
inserida nos direitos das minorias (direitos humanos) com base no artigo 1º, inciso III da CRFB/88. Já
na Uganda, a prática de relação homossexual é considerada crime. Vejamos: BILL no. 18 THE ANTI
HOMOSEXUALITY BILL. 2009. MEMORANDUM. The object of this Bill is to establish a comprehensive
consolidated legislation to protect the traditional family by prohibiting (i) any form of sexual relations
between persons of the same sex; and (ii) the promotion or recognition of such sexual relations in public
institutions and other places through or with the support of any Government entity in Uganda or any
non governmental organization inside or outside the country.
This Bill aims at strengthening the nation’s capacity to deal with emerging internal and external threats
to the traditional heterosexual family.
This legislation further recognizes the fact that same sex attraction is not an innate and immutable
characteristic.
The Bill further aims at providing a comprehensive and enhanced legislation to protect the cherished
culture of the people of Uganda. legal, religious, and traditional family values of the people of Uganda
against the attempts of sexual rights activists seeking to impose their values of sexual promiscuity on
the people of Uganda.
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atualidade. Assim, o direito deve ser dotado de mundanidade e personalisticidade,
respeitando o multiculturalismo e os direitos humanos.
Ora, é a concepção do fenômeno jurídico alinhado ao mundo da vida ou
mundo vivido (Ernildo Stein). É o interfaceamento do direito com a idéia de serno-mundo (Dasein, na concepção heideggeriana). Melhor dizendo: é a possibilidade

There is also need to protect the children and youths of Uganda who are made vulnerable to sexual
abuse and deviation as a result of cultural changes, uncensored information technologies, parentless
child developmental settings and increasing attempts by homosexuals to raise children in homosexual
relationships through adoption, foster care, or otherwise.
2.1. Defects In existing law.
This proposed legislation is designed to fill the gaps in the provisions of other laws in Uganda e.g. the
Penal Code Act Cap. 120.
The Penal Code Act (CapI20) has no comprehensive provision catering for anti homosexuality. It focuses
on unnatural offences under section 145 and lacks provisions for penalizing the procurement, promoting,
disseminating literature and other pornographic materials concerning the offences of homosexuality
hence the need for legislation to provide for charging, investigating, prosecuting, convicting and sentencing of offenders.
This legislation comes to complement and supplement the provisions of the Constitution of Uganda
and the Penal Code Act Cap 120 by not only criminalizing same sex marriages but also same-sex sexual
acts and other related acts.
3.0. The objectives of the Bill
The objectives of the Bill are to: (a) provide for marriage in Uganda as that contracted only between a
man and a woman;(b) prohibit and penalize homosexual behavior and related practices in Uganda as
they constitute a threat to the traditional family;
(e) prohibit ratification of any international treaties, conventions, protocols, agreements and declarations
which are contrary or inconsistent with the provisions of this Act;
(d) prohibit the licensing of organizations which promote homosexuality.
3.1. Part I of the Bill incorporating clause 1 provides for preliminary mailers relating to interpretation
of the words and phrases used in the Bill.
3.2. Part II of the Bill incorporating clause 2 to 6 prohibits homosexuality and related practices by introducing the offences of engaging In homosexuality, and the penalties of imprisonment upon conviction.
This pan also provides for protection, assistance and support for victims of homosexuality.
3.3. Part III of the Bill incorporating clause 7 to clause 14 creates offences and penalties for acts that
promote homosexuality, failure to report the offence and impose a duty on the community to report
suspected cases of homosexuality.
3.4. Part IV of the Bill incorporating clause 15 to clause 17 provides for the jurisdiction of Uganda
Courts in case of Homosexuality, including extra territorial jurisdiction.
3.5. Part V of the Bill incorporating clauses 18 and 19 provides for miscellaneous provisions on International Treaties, Protocols. Declarations and conventions and the Minister to make regulations to give
effect to the Act.
Schedule of the Bill gives the value of the currency point. Member of Parliament, Ndorwa County West
Kabale.
Clause
I. Interpretation.
THE ANTI HOMOSEXUALITY BILL, 2009. ARRANGEMENT OF CLAUSES. PART I — PRELIMINARY
PART ll-PROHIBITION OF HOMOSEXUALITY.
2. The offence of homosexuality 3. Aggravated homosexuality. 4. Attempt to commit homosexuality. 5.
Protection, assistance and payment of compensation to victims of homoseuxality 6. Confidentiality.
HON DAVID BAHATI,
PART Ill — RELATED OFFENCES AND PENALTIES.
7. Aiding and abating homosexuality. 8. Conspiracy to engage in homosexuality. 9. Procuring homosexuality. by threats, etc. 10. Detention with intent to commit homosexuality. 11. Brothels. 12. Same sex
marriage. 13. Promotion of homosexuality. 14. Failure to disclose the offence.
PART IV — JURISDICTION.
15. Jurisdiction. 16. Extra-territorial Jurisdiction. 17. Extradition.
PART V — MISCELLANEOUS PROVISIONS
18. International treaties. 19. Regulations.
Schedule

Currency point.
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de análise do fenômeno jurídico a partir de suas vicissitudes totalitárias concretas
no mundo da vida. É a relação jurídica ajustada a uma nova dinâmica social de
inter-relação humana vista a partir de suas especificidades concretizantes. É o
Direito inserido na pós-modernidade. Por exemplo, não podemos compreender o
direito somente lendo os manuais, devemos também praticá-lo, analisar e refletir
acerca da concretude judicial, adaptá-lo de forma que a pessoa seja o epicentro do
ordenamento jurídico, realizando um entranhamento da pessoa na esfera jurídica.
Outro ponto importante para o direito é inseri-lo em sua historicidade. O
Direito é um sendo, é um acontecer, é uma abertura de possibilidades. O direito
deve ser compreendido a partir do homem em seu próprio acontecer, historicamente situado. A hermenêutica, com o viés da ontologia fundamental, procura
interrogar o ser por meio da historicidade e da temporalidade do ser-aí, ou seja,
compreender a questão do ser fora do contexto da tradição metafísica. Dessa maneira, a compreensão do direito não é nunca uma tabula rasa, senão um substrato
que já possui uma pré-compreensão (uma questão prévia).
A historicidade é um dos elementos que constituem o ser do homem. GADAMER, em Verdade e Método, tratou da consciência história.
Daí a importância do julgador inserido e compreendido no processo de criação
do direito a partir de um horizonte histórico. É o deixar que a pré-compreensão, os
preconceitos falem por si na conformidade de uma situação hermenêutica. Na verdade, o que importa é que o interprete jurídico fique atento à fusão de horizontes.
GADAMER afirma que “o horizonte do presente está num processo de constante
formação, na medida em que estamos obrigados a pôr à prova constantemente
todos os nossos preconceitos. Parte dessa prova é o encontro com o passado e a
compreensão da tradição da qual nos mesmos procedemos. O horizonte do presente não se forma pois à margem do passado. Nem mesmo existe um horizonte
do presente por si mesmo, assim como não existem horizontes históricos a serem
ganhos. Antes, compreender é sempre o processo de fusão de horizontes presumivelmente dados por si mesmos. Nós conhecemos a força dessa fusão sobretudo
de tempos mais antigos e de sua relação para consigo mesmos e com suas origens.
A fusão se dá constantemente na vigência da tradição, pois nela o velho e o novo
crescem sempre juntos para uma validez vital, sem que um e outro cheguem a se
destacar explicitamente por si mesmos.”68
É justamente por isso que precisamos ajustar a dogmática jurídica ao novo,
ao efêmero, ao poder-ser, a diversidade, à diferença, ao pluralismo, bem como
68

GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método: Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica.
Tradução Flávio Paulo Meurer. Petrópolis: Vozes, 1997. p.457.
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enfrentar as relações jurídicas a partir de sua dinamicidade espaço-tempo cultural.
Para compreender o homem é, pois, necessário a compreensão de sua historicidade. Da mesma forma, para compreender o direito a partir da pessoa é necessário
se colocar no lugar do outro (Hermenêutica do Tu).
Assim, se este entrelaçamento entre direito e pessoa é um entrelaçamento
necessário e originariamente uno, a questão do fundamento do direito perpassa
esta discussão que deve ser uma questão prévia do ordenamento jurídico. Ora,
desta forma, o problema do fundamento do direito é o problema da essência da
dignidade da pessoa humana.
É necessário, pois, a realização do ultrapassamento do ente (texto legal
normativo) em direção ao ser do direito (o direito visto a partir do próprio ser-aí
humano). Melhor dizendo: o direito entificado (objetificado, coisificado) é ultrapassado por algo designado pelo fenômeno da (re)personalização do direito.69 É
um modo de compreender o direito como constituição fundamental do próprio direito,
uma constituição que acontece previamente antes de todo o fenômeno jurídico.
Direito e pessoa coexistem na estrutura prévia do fenômeno jurídico. O sujeito
nunca existe antes como “sujeito abstrato”, para então subsistir no caso concreto
decidendo; mas ser sujeito (pessoa) quer dizer coexistir na própria fundamentalidade do direito. A pré-compreensão já é muito mais a decisão judicial fincada
no binômio direito e pessoa.
Destarte, a estrutura fundamental do direito não pode mais ser determinada
a partir da “relação sujeito-objeto”. Na exegese jurídica, o texto legal normativo
deve ser ultrapassado de forma que a compreensão e o fundamento do direito
esteja umbilicalmente atrelado ao ser-aí humano.
É no momento do ultrapassamento (momento em que o ser ultrapassa o
ente) que a pessoa vem primeiramente ao encontro do texto legal. É uma espécie
de dignificação e ontologização do direito. É só na ultrapassagem e por meio
dela que o julgador poderá realizar correções normativas com vistas a priorizar
a dignidade da pessoa humana. Na medida em que o ser-aí humano existe como
fundamento do direito – e somente nesta medida -, é que o julgador poderá ter
um comportamento exegético de forma a alinhar a decisão judicial aos elementos
de historicidade, mundanidade e personalisticidade intrínsicos ao mundo jurídico na
pós-modernidade.
É o direito inserido no ser-no-mundo, isto é, o direito (re)encontrado em sua
essência. Vale lembrar que de acordo com as lições heideggerianas, o ser-no-mundo
69
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não está atrelado a uma situação fática, senão ontológica. Heidegger afirma que
“o discurso que trata do ser-no-mundo não é uma verificação da ocorrência fática
de ser-aí; ele não é, aliás, de maneira alguma uma enunciação ôntica. Ele se refere
a um estado de coisas essencial (Wesensverhalt) que determina o ser-aí em geral e
tem como conseqüência o caráter de uma tese ontológica. Por conseguinte, o que
importa é: o ser-aí não é um ser-no-mundo pelo fato de, e apenas pelo fato de existir
faticamente; mas, pelo contrário, ele só pode ser como existente, isto é, como ser-aí,
porque a sua constituição essencial reside no ser-no-mundo.”70

3 Direito e Pessoa
Como visto acima, o direito não pode ser explicado a partir de uma relação
sujeito-objeto, em que se instaura a subjetividade do sujeito com a objetividade
do objeto.
A superação da relação sujeito-objeto é à busca do homem em sua essência,
como possibilidade e modo de ser-no-mundo, ou seja, é o caminho em direção a
uma humanização do Direito.
Ora, o que é ser pessoa para o direito? Estaríamos limitados ao direito da personalidade na esfera juscivilística ou seria necessário aplicarmos o princípio da
dignidade da pessoa humana em toda e qualquer relação jurídica interprivada? Ou
melhor: o que é o homem para o direito? Nas investigações antropológicas abandonouse o terreno metafísico em busca de novas imagens para o homem. Vejamos: a) o
homem econômico (Marx); b) o homem instintivo (Freud); c) o homem angustiado
(Kierkegaard); d) o homem utópico (Bloch); e) o homem existente (Heidegger);
f) o homem falível (Ricoeur); g) o homem hermenêutico (Gadamer); h) o homem
cultural (Gehlen), etc.71
Como restaria a aplicação do direito? O sentido jurídico da pessoa estaria
limitado aos comandos do nosso ordenamento jurídico ou seria necessária uma
ampliação na exegese jurídica no exercício da tutela jurisdicional?
A relação entre direito e pessoa é uma questão prévia do ordenamento jurídico! É uma questão de pré-compreensão (viés ontológico) que perpassa a análise
70
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dos fundamentos do direito. Levando-se em consideração as complexas e difusas
relações do mundo vivido, torna-se evidente a necessidade de procurar uma (re)
fundamentação do pensamento jurídico. O direito não pode mais ser visto como
um objeto cognoscível, da mesma forma que o julgador não será como um sujeito
cognoscente passivo e desinteressado.
No momento da prestação jurisdicional, o homem, a sociedade, o mundo,
os valores, a cultura, a historicidade e a temporalidade não podem ser desconsiderados.
Um sistema jurídico axiologicamente neutro, a-temporal, a-histórico já
representa um perigo a ser evitado, uma vez que as funções judicativo-decisórias
devem considerar a pergunta sobre o direito e a pessoa.
É comum no mundo pós-moderno que a norma jurídica abstrata não agasalhe
o problema do caso concreto decidendo ou que decisões judiciais se tornem esdrúxulas ou descontextualizadas se a metodologia jurídica aplicada for aquela de
cariz dedutivística. Verifica-se, também, que soluções normativas são construídas
por magistrados que conseguem vislumbrar os parâmetros jurídico-constitucionais
de aplicabilidade necessária em cada caso concreto, em especial, naqueles que
reflitam o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Caso contrário, imperar-se-á por toda a parte uma atitude de subserviência
ao texto legal, representando, assim, a inautenticidade do Direito, isto é, a reificação do direito. Isso representa uma prestação jurisdicional restrita às atividades
lógicas, científicas, cuja visão objetivista dos entes está em distonia com o mais
digno de ser pensado, qual seja: o pensar o ser e a verdade da faticidade do ser-aí.
É necessária a busca pela essência do Direito. O que essencializa a ciência
jurídica já não pode ser uma ciência, já que esta essência é algo de meta-ciência.
Isto se dá porque a essência de alguma coisa só pode ser pensada. É algo existencial; logo, não é um ente.
Daí que o Direito não pode mais ser concebido como uma ordem normativa
isolada, cujo fundamento de validade seja encontrado em si mesmo, alheio ao
homem real e concreto inserido no tecido social. Ao contrário, o Direito deve ser
compreendido a partir de um pressuposto constitucional, de caráter existencialista.
É nesse sentido que o Direito seria entendido como de-cadente e em si alienante, já que ocorreria o encobrimento do seu poder-ser mais próprio, desatrelado
ao modo de ser-no-mundo. Essa alienação gera um aprisionamento do próprio julgador, uma vez que sua decisão estaria distanciada de seu sentido mais originário.
A dinamicidade social é complexa e plural. Neste sentido, situações exis-
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tenciais humanas conflituosas exsurgem do mundo da vida fazendo com que o
direito tutele tais colisões jurídicas a partir de um horizonte ontológico-existencial.
Nestes termos, não se pode dispensar o desenvolvimento de toda uma crítica
ao direito posto e o empenho na construção de um novo horizonte fundacional para
o ordenamento jurídico, sobretudo, face à complexidade social do novo milênio.
Assim, o direito se revela fortemente problemático. Apresenta-se normativamente inadequado e institucionalmente ineficiente frente a uma sociedade
hodierna alinhada por uma alta complexidade estrutural, que suscita uma série
de questões novas.72
Essas questões são fruto de uma radical mutação dos referentes axiológicos
e culturais de nossa sociedade. É preciso, pois, “uma efetiva renovação dos esquemas interpretativos, que se caracteriza pela redefinição dos valores jurídicos
e de categorias tradicionais do Direito.”73 Nesta linha, afirma François Ost que
a vida do direito “está longe de representar esse longo rio tranqüilo que muitos
imaginam talvez do exterior: nele se agitam as forças vivas da consciência social
e se enfrentam os mais variados tipos de práticas e interesses.”74
Por exemplo, o Direito da Bioética é na atualidade um solo fértil para o debate
acerca do direito, da pessoa, da ética, da filosofia, da sociologia, etc. Questões como
o início da vida, a procriação assistida, a reprodução pós-morte, a clonagem, a
utilização de embriões para fins de pesquisa e terapêuticos e a AP reciação ética
da proteção do embrião são assuntos em pauta no mundo do direito.75 Estes
exemplos permitem demonstrar que, na maioria das vezes, direito e pessoa devem
estar em sintonia com a racionalidade normativa do sistema jurídico. Melhor
dizendo: direito e pessoa estão entrelaçados aos conteúdos normativos materiais
historicamente e temporalmente considerados. O sistema das normas jurídicas não
pode ficar dissociado de sua realização concreta. Não há como enfrentar aquelas
questões no anonimato da pessoa humana.
Os conceitos de vida, do direito e da pessoa sofrem um redimensionamento
com os avanços da biologia e da biotecnologia. Neste sentido é possível perguntar:
qual a influência dos novos cenários trazidos pela biotecnologia na definição dos
conceitos de direito e pessoa?
72
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Mais uma vez frise-se que o direito fechado sobre si mesmo numa ambiência
formal e abstrata fomenta uma alienação de uma realidade social em mutação e
se afasta cada vez mais do contexto sociocultural contemporâneo.
Neste sentido, Castanheira Neves tem ensinado que a abertura para um
funcionalismo jurídico é o meio para superar o normativismo, com o seu formalismo e o seu lógico-sistematismo. Nessa linha do funcionalismo, o direito deixa
de ser um sistema auto-susbsistente e passa a ser um “instrumento e um meio ao
serviço de teleologias que de fora o convocam e condicionalmente o submetem”.76
Talvez o grande desafio seja o de pensar o Direito e a Pessoa com vistas na
profunda mutação dos valores, da moral, da ética e dos novos comportamentos
sociais.
Os valores de índole liberal-individualista passam a ser sopesados por valores
de cunho solidarista e de justiça social. Vê-se, portanto, a necessidade de re-flexão
acerca da jusfundamentalidade jurídica. Refletir não é trancar-se isoladamente em
um conjunto de normas em si e por si. É na reflexão do direito que se retorna ao
seu fundamento sem fundo, seu abismo.

4 Conclusões
A decisão judicial não pode ficar limitada a ser a simples resultante da lógica
dedutiva. É necessário, pois, haver horizontes, ou seja, o julgador não pode ficar
limitado ao direito positivo, ao texto da lei.
Os conceitos de direito e pessoa devem dialogar com as dimensões culturais,
sociais e históricas de seu tempo.
Pensar o Direito em sua forma mais profunda, mais originária, a partir do
pensamento mais digno de ser pensado, é um caminhar em direção aos cânones
constitucionais, em especial, respeitando a tutela da proteção da dignidade da
pessoa humana. É um caminhar ontológico e não metodológico.
O caso concreto decidendo deve ser ontologicamente analisado a partir da
hermenêutica ligada ao modo de ser-no-mundo, a uma essência do Ser que é a
Essência do homem, ao homo humanus.
A compreensão do fenômeno jurídico deve ocorrer a partir de uma forma
originária, através de uma pre-compreensão jurídica em que o intérprete está
inserido numa tradição histórica na qual se insere (círculo hermenêutico).
76
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É através de uma situação hermenêutica que o intérprete e aplicador do direito
deve compreender a pessoa na unidade do ordenamento jurídico, articulando as
normas jurídicas entre si e com outras disciplinas afins relativas aos estudos da
pessoa humana. Somente então será possível a reelaboração da dogmática jurídica
pautada na pessoa, de forma a adequar a aplicação daquela às situações flexíveis
e mutáveis da vida humana.
Os comandos normativos rígidos aliados a uma forma mecanicista de ser
e pensar o direito distancia o direito da pessoa. Daí o motivo de a norma jurídica
requerer sempre uma interpretação. O magistrado não pode proferir sua decisão
judicial por meio apenas do procedimento lógico-formal, segundo um modelo
clássico do silogismo lógico-dedutivo. A dimensão hermenêutica deve habitar o
espaço jurídico, visto que a pré-compreensão do intérprete “entra em jogo”, como
modo de ser da condição humana de ser-no-mundo. Por isso a fenomenologia hermenêutica se faz presente na estrutura e na organização do pensamento jurídico.
É a proeminência do como hermenêutico, em que o ser do Direito é entendido
como condição de possibilidades. Nesse sentido, as lições de Lenio Streck,
“é exatamente por isto que não se pode confundir hermenêutica, entendida como
filosofia hermenêutica ou ontologia fundamental, com qualquer teoria da argumentação jurídica ou ‘técnicas, métodos ou cânones’ de interpretação, que são procedimentos discursivos que vão se formando numa sucessão de explicitações que
nunca se esgotam, e que cuidam de outra racionalidade, que é apenas discursiva.”77
A missão do juiz é atuar como um agente de transformação que não se limita
a ser um aplicador passivo de regras e princípios preestabelecidos, mas sim um
instrumento de mudança social, pautado pelos objetivos socioeconomicos atuais,
levando-se em consideração a complexidade e a pluralidade da sociedade.
Neste momento, cabe ao julgador a máxima cautela no processo decisório
com vistas a proteger-se das opiniões prévias inadequadas, da arbitrariedade e
do subjetivismo. Ao interprete cabe realizar sempre um projetar.78 Nesse sentido,
Gadamer afirma que a compreensão do texto consiste na elaboração de um
projeto prévio que deve ser constantemente revisado à medida que se penetra
em seu sentido.79 É desta forma que o interprete jurídico deve proceder, ou seja, a
77
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partir do primeiro sentido do texto legal, o julgador prelineia um sentido do todo.
Isto quer dizer que deve analisar o caso concreto em todas as suas possibilidades,
elaborando um projeto prévio que vai sendo constantemente revisado a partir da
releitura do texto à luz dos princípios constitucionais. É esse constante reprojetar
no qual os conceitos prévios são substituídos por outros mais adequados que
protege o intérprete dos erros de suas opiniões prévias.
O desvelamento de um direito autêntico torna-se um processo gradativo
através do qual os magistrados, isoladamente ou em combinação com os demais
operadores do direito, procuram superar as técnicas tradicionais de hermenêutica,
juntamente com as operações lógicas utilizadas para dizer o Direito. Digamos que
é a superação das crenças, mitos e superstições do Direito.
As normas jurídicas não ficam mais relacionadas a uma norma fundamental
kelseniana, norma pressuposta, mas sim, devem ser pensadas a partir do entrelaçamento dos conceitos de direito e pessoa.
É a partir de um nível antropológico-existencial que o direito vai desfazer o
abismo que o separava do ser humano.

55

57ª Subseção – Barra da Tijuca - RJ

referências
AMARAL, Francisco. Direito Civil – Introdução. 3.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.
BARRETTO, Vicente de Paulo. Apresentação da Coleção Díke. In: OST, François. Contar
a Lei: As Fontes do Imaginário Jurídico. Tradução Paulo Neves. São Leopoldo: Unisinos,
2005.
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método: Traços Fundamentais de uma Hermenêutica Filosófica. Tradução Flávio Paulo Meurer. Petrópolis: Vozes, 1997.
______. El Problema de la Conciencia Histórica. Tradução Agustín Domingo Moratalla.
2.ed. Madrid: Tecnos, 2000.
______. El Giro Hermenéutico. Tradução Arturo Parada. 2.ed. Madrid: Catedra, 2001a.
______. Elogio da Teoria. Tradução João Tiago Proença. Lisboa: Edições 70, 2001b.
______. Acotaciones Hermenéuticas. Tradução Ana Agud e Rafael de Agapito. Madrid:
Trotta, 2002a.
______. Verdade e Método II: Complementos e Índice. Tradução Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2002b.
______. Los Caminos de Heidegger. Tradução Angela Ackermann Pilári. 2.ed. Barcelona:
Herder, 2003.
______. Hermenéutica de la Modernidad: Conversaciones con Silvio Vietta. Tradução Luciano Elizaincín-Arrarás. Madrid: Trotta, 2004.
LIPOVETSKY, Gilles. A Sociedade Pós-Moralista: O crepúsculo do dever e a ética indolor
dos novos tempos democráticos. Tradução Armando Braio Ara. Barueri: Manole, 2005.
MELLO, Cleyson de Moraes. Hermenêutica e Direito. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2006.
NEVES, Antonio Castanheira. O Direito hoje e com Que Sentido?: O problema actual da
autonomia do Direito. Lisboa: Instituto Piaget, 2002.
OST, François. Contar a Lei: As Fontes do Imaginário Jurídico. Tradução Paulo Neves. São
Leopoldo: Unisinos, 2005.
SILVA, Juremir Machado da. Apresentação: O Vazio do Crepúsculo na cultura Hiperespetacular. In: LIPOVETSKY, Gilles. A Sociedade Pós-Moralista: O crepúsculo do dever e
a ética indolor dos novos tempos democráticos. Tradução Armando Braio Ara. Barueri:
Manole, 2005.
STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e Concretização dos Direitos Fundamentais-Sociais
no Brasil. In: A Constitucionalização do Direito: A Constituição como locus da Hermenêutica Jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003a.
______. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise. 4.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2003b.

56

Revista de Direito da ESA Barra

______. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica: Uma Nova Crítica do Direito. 2. ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2004.
TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro. Renovar. 1999.
_______. O Código Civil, os chamados microssistemas e a Constituição: premissas para
uma reforma legislativa. In: TEPEDINO, Gustavo (Org.) Problemas de Direito Civil-Constitucionalemas de Direito Civil. Rio de Janeiro. Renovar. 2000.
_______. Crise de Fontes Normativas e Técnica Legislativa na Parte Geral do Código Civil
de 2002. In: TEPEDINO, Gustavo. (Org.) A Parte Geral do Novo Código Civil – estudos na
Perspectiva Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
VATTIMO, Gianni. O Fim da Modernidade: Niilismo e Hermenêutica na Cultura Pós-Moderna. Tradução Maria de Fátima Boavida. Lisboa: Presença, 1987.

57

Revista de Direito da ESA Barra

QUEM É O JUIZ QUE APLICA A PENA?
CHI È IL GIUDICE CHE APPLICA LA PENA?
Luis Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho80

RESUMO
O presente artigo visa indagar, para além do estabelecimento do princípio
do juiz natural e da competência para o julgamento de determinada causa, quem
é o juiz que aplica a pena; como forma o seu pensamento e como chega à decisão
da causa penal. Na verdade, há muito a refletir sobre quem é o juiz que aplica a
pena. E a multiplicidade de perspectivas e de respostas só pode conduzir a uma
resignação quanto ao resultado da pesquisa. Nunca se conseguirá, ao afinal, determinar, com precisão, quem é o juiz e como ele chega à decisão.

Palavras-chave: Juiz-pena-decisão-respostas-simbologia-justiça
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RIASSUNTO
Questo articolo si propone di indagare , oltre alla determinazione del principio
del giudice naturale e della competenza per il giudizio di una determinata causa,
chi è il giudice che applica la pena; come forma il suo pensiero e come arriva alla
decisione della causa penale. In verità c’è molto da riflettere su chi è il giudice che
applica la pena. E la molteplicità di prospettive e di risposte ci può condurre soltanto ad una rassegnazione quanto al risultato della ricerca. Non si riuscirà mai,
alla fine, a determinare con precisione chi è il giudice e come arriva alla decisione.
Parole Chiave: Giudice-pena- decisione-risposte-simbologia-giustizia
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1 Introdução
A evolução do conceito de direitos fundamentais passou por três fases. A primeira,
considerada sua pré-história, correspondeu
às idéias-chave originadas na Antigüidade e
que sustentavam que o homem, pelo só fato de
existir, era titular de alguns direitos naturais e
inalienáveis. A segunda correspondeu ao pensamento da Idade Média acerca da existência
de postulados suprapositivos que atuavam
como legitimação e controle do exercício do
poder. Por fim, especialmente nos séculos XVII
e XVIII, as doutrinas jusnaturalista e contratualista levaram a concepção de direitos naturais ao seu ponto culminante, atingindo
o seu apogeu no movimento iluminista, já com inspiração jusracionalista81.
Nessa última fase, a evolução coincidiu com a separação entre a jurisdição
e a administração, reivindicando-se que a função jurisdicional fosse autônoma e,
não, delegada do poder político, e que os julgamentos fossem presididos pelo juiz
natural da causa, previsto previamente em lei.
Na quadra em que vivemos, é importante indagar, para além do estabelecimento do princípio do juiz natural e da competência para o julgamento de determinada causa, quem é o juiz que aplica a pena; como forma o seu pensamento e
como chega à decisão da causa penal.
Na verdade, há muito a refletir sobre quem é o juiz que aplica a pena. E a
multiplicidade de perspectivas e de respostas só pode conduzir a uma resignação
quanto ao resultado da pesquisa. Nunca se conseguirá, ao afinal, determinar, com
precisão, quem é o juiz e como ele chega à decisão.
O que anima é, mais, refletir sobre uma ética do juiz penal, desconstituir o
mito da neutralidade e contestar a insistência do raciocínio subsuntivo, em que o
juiz é apenas a boca inanimada da lei, como descreveu Montesquieu.
Para essa missão, convém, inicialmente, refletirmos sobre duas questões prévias: qual a origem e o significado da pena, e qual o papel da simbologia da justiça.
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2 A Origem e o Significado da Pena
Para investigar a origem da pena, valemo-nos de uma pesquisa empreendida
por Sigmund Freud82, acerca do sistema totêmico83 encontrado nas sociedades
primitivas. Muito embora o próprio autor, posteriormente, tenha diminuído a
importância do seu artigo, ao concluir que não chegou a uma verdade científica,
mas a uma versão mítica sobre a vida em sociedade, o trabalho é de grande importância para compreender a origem do sistema penal84.
O sistema totêmico é uma fase necessária do desenvolvimento humano em
todas as comunidades. Representa uma fase de transição entre a era dos homens
primitivos e a era subseqüente em que os homens passaram a crer em heróis e
deuses. Constitui a base de todas as outras obrigações sociais e restrições morais
da tribo.
O totem é um animal, um vegetal ou um fenômeno natural que mantém
relação com todo o clã. É considerado o antepassado comum do clã e, ao mesmo
tempo, seu espírito guardião. É representado por um objeto material que o simboliza, que é encarado com supersticioso respeito, acreditando, os selvagens, existir
entre ele e todos os membros da classe uma relação íntima e inteiramente especial.
O objeto significado, bem como o animal ou o vegetal ou o fenômeno natural
significante, é protegido por tabus.
82
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lado, e a continuidade entre o presente e o passado, de outro (LÉVI-STRAUSS, Claude. O Totemismo
Hoje, p.48/75, Edições 70, Lisboa).
KEHL, Maria Rita – Sobre Ética e Psicanálise, p. 41, 2ª reimpressão, 2005, Companhia das Letras,
SP. A autora também ressalva a importância do trabalho de Freud: “O mito de Totem e Tabu, a despeito de sua pretensão de referir-se a uma ocorrência fora da história e de conseqüências universais, nomeia
de fato a difícil condição do homem moderno, que perde a proteção oferecida por um pai capaz de fazer, da
filiação, um destino” (op. cit., p. 44). Já Levi Strauss critica veementemente o artigo de Freud. Mesmo considerando que Freud tenha reconhecido a impropriedade histórica de seu trabalho, não
aceita nem as suas conclusões de que o sentimento ou emoção façam nascer as coações sociais e
os costumes para deter as pulsões dos indivíduos, pois acredita, Levi Strauss, que os costumes
são normas externas e os homens agem e sentem conforme lhes são permitido ou prescrito agir.
As pulsões e as emoções não explicariam nada, muito menos os mitos, antes resultam sempre de
alguma coisa que lhes são externas (LÉVI-STRAUSS, Claude. O Totemismo Hoje, p. 92/94, Edições
70, Lisboa).
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Freud explica que as restrições do tabu são distintas das proibições religiosas
por não se basearem em uma ordem divina. Diferem, também, das proibições
morais por não se enquadrarem em nenhum sistema que declare e justifique por
que os comportamentos devem ser observados, pois as proibições do tabu não
têm fundamento e são de origem desconhecida.
Qualquer violação dos tabus que protegem o totem é automaticamente punida
por doença ou morte, pelo próprio tabu. Quando, depois, ao tabu se associaram
as idéias de deuses e espíritos, esperava-se que a penalidade proviesse automaticamente do poder divino. Depois, a sociedade encarregou-se da punição. Desta
forma, os primeiros sistemas penais humanos podem ser remontados ao tabu.
Citando Wundt, Freud concorda que o tabu é o código de leis mais antigo do homem. É mais antigo que os deuses e remonta a um período anterior à existência
de qualquer espécie de religião.
O motivo do tabu é inconsciente. As proibições devem ter sido inculcadas
de geração a geração de forma violenta, como resultado da tradição. Sua base é
uma ação proibida para cuja realização existe forte inclinação do insconsciente.
Qualquer um que viola o tabu, se torna ele próprio um tabu porque possui a forte
tentação de provocar os outros a seguir-lhes o exemplo85. A punição, assim, decorre
do risco de imitação, que levaria à dissolução da comunidade.
Para Freud, para evitar que o transgressor seja invejado, ele tem de ser despojado dos frutos de seu empreendimento. Porém, o castigo pode proporcionar
à sociedade uma oportunidade de cometer o mesmo ultraje, sob a aparência do
ato de expiação. Desse modo, impulsos proibidos encontram-se presentes tanto
no criminoso como na comunidade que se vinga, o que constituiria um dos fundamentos do sistema penal.
Esclarece Freud que as proibições do tabu são conseqüência de uma ambivalência emocional, ou seja, da presença subjacente de uma corrente positiva
de desejo de realizar a conduta proibida, pois onde existe uma proibição tem de
haver um desejo subjacente.
Para o fim de nossa investigação não será necessário prosseguir nas análises
85

Ressalva, Freud, que também certas pessoas que não tenham violado nenhum tabu podem se
tornar um por se encontrarem em um estado que possa provocar desejos proibidos em outrem
e neles despertar um conflito de ambivalência, como é o caso das mulheres menstruadas (Op.
cit p.49/50).
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de Freud86, tampouco mergulhar nas controvérsias antropológicas sobre a instituição do totemismo87. Basta-nos a compreensão de que é no sistema totêmico e
em seus tabus que está a base do sistema penal moderno. Os preceitos e restrições
morais mais antigos da sociedade primitiva resultaram nos conceitos dos crimes.
O fim de prevenção, operado pela pena atribuída à conduta transgressora,
portanto, é muitíssimo remoto e vem desde essa época88.
A filosofia89 sempre discutiu profundamente a justificação da pena. Para Mezger, trata-se de “un medio indispensable para la conservación de una comunidad social
humana”90, do que se conclui que a finalidade da pena continua sendo a mesma
desde o período totêmico: a salvaguarda do grupamento social.
Claus Roxin, depois de criticar os três fins da pena (prevenção geral, prevenção especial e retribuição) e de propor uma teoria unificadora dialética em
que esses três fins interajam entre si para impor um limite à ação punitiva do
Estado, conclui que a justificação da pena decorre da obrigação imposta a todos
os membros da comunidade, que têm de responder por seus atos, na medida de
sua culpabilidade, para a salvaguarda da ordem social. E, com essa co-responsabilidade, se confirma a posição de cidadão do delinqüente, com igualdade de
86

87
88

89

90

Apenas por curiosidade, cita-se que a conclusão de Freud era no sentido que explicar o totem como
o pai primevo, que foi morto pelos filhos, como resultado do complexo de Édipo. Representa a
culpa do homem, traduzida em dois tabus: não matar o pai e não ter relações sexuais incestuosas.
Os filhos, vencedores, associaram o pai ao totem e constituíram sua morte como tabu, bem como a
proibição de relacionamento sexual com as mulheres do clã. Ao renunciarem às mulheres do clã,
salvaram a organização social. À proibição, baseada na religião, contra a morte do totem, juntou-se
a proibição socialmente fundamentada contra o fratricídio. Foi somente depois que a proibição
deixou de limitar-se aos membros do clã e assumiu a forma de “não matarás”. A moralidade
fundava-se nas exigências dessa sociedade e na penitência exigida pelo sentimento de culpa. O
simples impulso hostil contra o pai, a mera existência da fantasia de matá-lo e devorá-lo teriam
sido suficientes para produzir a reação moral que criou o totemismo e o tabu (op. cit.).
Para maior profundidade no tema, veja-se: LÉVI-STRAUSS, Claude. Mito e Significado, Edições 70,
1978, Lisboa e Minhas Palavras, Ed. Brasiliense, 1986, SP, bem como a obra já citada anteriormente.
A doutrina penal se refere a duas modalidades de prevenção: a geral, baseada na intimidação
da criminalidade latente na sociedade, defendida por Feuerbach, no século XIX, e a especial, que
atua diretamente sobre o indivíduo e que toma por base as finalidades de segurança e de correção do apenado pela via da ressocialização, defendida por Von Liszt, também no mesmo século.
Além da finalidade de prevenção, a doutrina ainda alude a uma terceira finalidade da pena: a
retribuição, sustentada por Kant, que seria suficiente para justificá-la, sem qualquer necessidade
de consideração de prevenção.
Segundo MEZGER, para Platão, a pena seria uma forma de purificação da alma. Para Aristóteles,
a pena estaria na base de sua teoria sobre a justiça compensadora e a justiça distributiva. Para a
Igreja, na Idade Média, o crime era um pecado e a pena devia imitar o castigo divino. Para Grotius
seu fim é a utilidade para o futuro. Para Hobbes, Pufendorf e Wolff seu conteúdo intimidativo
deve servir ao bem do Estado. Para Kant trata-se de um imperativo categórico. Para Hegel é uma
negação da negação do direito (Apud MEZGER, Edmund - Derecho Penal, Parte General, p. 379,
1958, Editorial Bibliográfica Argentina).
Derecho Penal, Parte General, p. 379, 1958, Editorial Bibliográfica Argentina.
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direitos e obrigações91. Não nega, Roxin, contudo, o caráter de prevenção, seja
geral, seja específica, da pena, seja quando da cominação abstrata, seja na sua
imposição por meio de uma sentença judicial.
Ao fim de prevenção, Luigi Ferrajoli acrescentou um outro: a pena teria o
condão de evitar a reação violenta da sociedade contra o transgressor. Manifesta-se
o professor: “Quero dizer que a pena não serve apenas para prevenir os delitos injustos,
mas, igualmente, as injustas punições...Tutela não apenas a pessoa do ofendido, mas, do
mesmo modo, o delinqüente contra reações informais, públicas ou privadas”92. Para o autor,
essa finalidade da pena estaria adequada ao objetivo geral do Direito Penal, qual
seja, o de impedir o exercício das próprias razões e a minimização da violência na
sociedade.
Ora, se a pena tem o fim da prevenção e o Direito Penal tem o objetivo de
reduzir a violência no âmbito da sociedade, passa-se a indagar quais as condutas
que devem ser prevenidas e quais os limites impostos ao Estado para indicá-las,
obrigatoriamente, aos cidadãos.
O arbítrio imperante até o absolutismo, que impunha penas cruéis sem qualquer limite, encontrou, na Revolução Francesa, a expressão do descontentamento
da sociedade que ansiava por mais liberdade, e culminou com a consagração do
princípio da legalidade em matéria penal, seja para a prévia definição legal de
crimes, seja pela aplicação de penas somente se evidentemente necessárias. As
duas prescrições “são a garantia necessária do direito individual contra a pressão de um
poder tirânico”, no dizer de Donnedieu de Vabres93.
O princípio da legalidade, portanto, é o primeiro limite para a ação repressiva
do Estado. Trata-se de uma conquista do Iluminismo, consagrada nos artigos 5ª e
8º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Mas,
apesar da rápida aceitação do princípio no mundo ocidental, alguns teóricos e
alguns países trataram de coartar a extensão de sua aplicabilidade, defendendo
que o estado perigoso do agente fosse suficiente para ensejar a criminalização e
a imposição de pena94.

91
92
93
94

Problemas Básicos del Derecho Penal, p. 28, 1976, REUS S.A, Madri.
Direito e Razão, p. 268, 2002, RT, SP.
A Justiça Penal de Hoje, p. 26, 1962, Armando Amado Editor, Coimbra.
Adotaram a tese os países do bloco soviético e os Códigos Penais da Alemanha de 1935 e da
Dinamarca de 1933 (Apud DONNEDIEU DE VABRES – op. cit., p. 27). Segundo o autor, a manutenção de tipos penais que descrevem como típicos hábitos da vida, como a mendicância e a
vagabundagem, constitui “homenagem discreta, mas inequívoca, à tese do estado perigoso do delinqüente”
(Op. cit., p. 28).
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Contudo, como bem percebeu Juarez Tavares95, o princípio da legalidade
que, inicialmente, se prestou para proteger o cidadão das incriminações arbitrárias, nessa quadra de intensa criminalidade, se volta perigosamente contra ele,
quando permite que a simples definição legal possa transformar em criminosa
qualquer conduta, desde que o Estado assim deseje e promulgue a lei necessária,
com o apoio de sua maioria parlamentar. A lei tem presunção de legitimidade e o
comportamento indesejado pelo Estado passa a ser típico e, portanto, criminoso.
A insuficiência do princípio da legalidade – não só no aspecto penal - também
é denunciada por Paolo Grossi96 para quem tanto é legalidade a lei que proíbe o
homicídio, como a que estabelece o primado de uma raça sobre outra. O princípio,
assim, não passa de um mito ao qual se aferrou o iluminismo, mas que perdeu
boa parte de seu valor de garantia.
Daí que não podemos continuar nos satisfazendo com o princípio da legalidade e devemos exigir algo mais para considerar crime determinada conduta.
Nesse ponto, convém concordar com Roxin no sentido de que “las cominaciones
penales se justifican solo, y siempre, por la necesidad de protección, preventivo-general
y subsidiaria, de bienes jurídicos y prestaciones”97. Assim, somente as condutas que
representem um risco ao organismo social são legitimadas a reduzir a esfera de
liberdade do cidadão, na medida em que o próprio Estado foi constituído para
assegurar o desenvolvimento dos homens.
Um segundo limite para a ação incriminadora do Estado consiste no reconhecimento do caráter subsidiário ou fragmentário do Direito Penal e sua
estrita vinculação com os bens jurídicos mais caros à sociedade, bem como com
a indispensável ofensividade da conduta em relação a esses bens jurídicos. Só os
bens jurídicos vitais da sociedade podem justificar a criminalização e desde que
concretamente violados.
Portanto, o legislador penal não tem um cheque em branco. Roxin assinala
que “el legislador no está facultado en absoluto para castigar sólo por su inmoralidad
conductas no lesivas de bienes jurídicos”98.
O Direito Penal, com seus tipos e suas penas, deve ser compreendido na
dúplice versão de proteção da sociedade contra condutas graves e na proteção do
delinqüente contra a desproporção da reação estatal e social.
95

96
97
98

Os Objetos Simbólicos da Proibição: O Que se Desvenda a Partir da Presunção de Evidência, in Direito
e Psicanálise – Interseções a partir de O Processo de Kafka, 2007, p. 43/55, Ed. Lúmen Juris. Em uma
passagem, o autor assinala com precisão: “Portanto, o princípio da legalidade, que inicialmente se
apresentava como garantista da liberdade, passa a servir de legitimação dos atos destinados a suprimir essa
liberdade”.
Mitologias Jurídicas da Modernidade, p. 93, 2004, Fundação Boiteaux, Florianópolis.
Op. cit.., p. 24.
Ibidem, p. 23.
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3 A Simbologia da Justiça
Se se pretender examinar a posição institucional do juiz e o papel que ele
deve cumprir na estrutura do sistema judiciário, é preciso investigar de que modo
se originou e se desenvolveu a simbologia da justiça até os dias atuais.
Os primeiros templos da justiça se inspiraram no simbolismo cósmico, ou
seja, na proximidade com as forças na natureza (montes, árvores e nascentes) e
assim permaneceram até a Idade Média.
Em estágio posterior, na Idade Média, substitui-se o modelo de justiça então
vigorante por uma justiça mais oficial, associada ao Estado feudal99. Nesse período,
segundo Foucault, a justiça passa a “ser um conjunto de instituições estáveis, específicas, intervindo de maneira autoritária e dependente do poder público (ou controlado por
ele)”, concluindo, o autor, que naquele tempo de feudalismo, a justiça era fonte de
riquezas para o senhor feudal100. Para dar-lhe credibilidade, era preciso associá-la
aos deuses e adquirir um simbolismo religioso101.
Essa sacralização da justiça tem a função de exorcizar “a vulnerabilidade do
grupo social revelada pela infração ou pelo conflito” e o efeito de incutir, no acusado, o
“mesmo medo que o ator sente quando entra no palco”102. Nesse cenário, afirma Garapon,
“o acusado é como que esmagado pelo cerimonial” e o processo cumpre sua função de
“desvalorização do estatuto social do acusado”103 .
O julgamento assume uma função social de relevância, consistente em purgar
a culpa, a impureza do transgressor, em pacificar a sociedade pela imposição de
uma pena.
É nesse contexto de simbolismo religioso que ganha força o sistema processual conhecido como inquisitivo, em contraposição com o sistema acusatório. O
sistema acusatório era praticado na Grécia em Roma na fase republicana, mas
foi suplantado pelo sistema inquisitivo, com a queda da república. Voltou-se ao
sistema acusatório com a queda do Império Romano, em 476 d. C, o que perdurou
99
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Paolo Grossi sustenta, porém, que o período medieval se caracterizava como um poder político
não consumado e, assim, sem a pretensão de dominar todo fenômeno social. Conseqüentemente, o direito e a justiça nasceriam nem como fruto da vontade do soberano, nem como fruto da
vontade geral, “mas como uma realidade historicamente e logicamente antecedente, que nasce das vastas
espirais do social”. E conclui o autor: “antes existia o direito; o poder político vem depois” (GROSSI,
Paolo. Mitologias Jurídicas da Modernidade, p. 28/31, 2004, Fundação Boiteaux, Florianópolis).
FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder, 8ª edição, 1989, Ed. Graal, RJ.
GARAPON, Antoin. Bem Julgar – Ensaio sobre o Ritual Judiciário, Instituto Piaget, Lisboa.
Ibidem, p. 46 e 50, respectivamente.
Ibidem, p.110 e 113, respectivamente.
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até o século XII em que o sistema inquisitivo ganhou força especialmente com
o processo eclesiástico, no século XVI, resistindo até a Revolução Francesa, que
retomou a prática acusatória.
Como anotou Luigi Ferrajoli, “a construção teórica dos dois modelos e a decisão
a respeito do que neles é essencial e do que, ao invés, é contingente são amplamente convencionais”104.
Em linhas gerais, porém, os doutrinadores caracterizam o sistema inquisitivo como um procedimento em que o juiz procede de ofício à colheita da prova,
acumulando as funções de julgar e de acusar, a instrução é escrita, secreta e sem
direito ao contraditório, o que limita sobremaneira a atuação da defesa. Nesse
modelo, a acusação é pública, pois é assumida pelo juiz inquisidor, que detém,
integralmente, a gestão da prova. A prática da tortura, nos réus e testemunhas,
era usual.
De acordo com Ferrajoli, esse sistema transformou a doutrina do processo
penal “(n)uma espécie de ciência dos horrores”105.
Era essa a função da simbologia judiciária e do processo nesse estágio.
A partir da Revolução Francesa, ocorre uma mudança fundamental na
estrutura processual, de inspiração iluminista. As penas cruéis e a absoluta indiferença em relação ao direito de defesa, levou os filósofos e os juristas da época
a propugnarem, não só, penas humanas, mas um modelo de processo em que o
acusado pudesse, efetivamente, se opor ao arbítrio judicial, decorrente do arbítrio
político absolutista, na medida em que o juiz era um delegado do rei, que, por sua
vez, era escolhido por Deus.
A simbologia da justiça sofre, conseqüentemente, uma alteração. Segundo
Garapon, “não só se laiciza, como se emancipa de seus tutores sucessivos”106. É desse
tempo que adota, como símbolo, a venda, significando que se interioriza, volta-se
para dentro e não mais para a natureza ou para Deus.
A arquitetura das casas de justiça adotam uma característica de distanciamento entre o magistrado e o acusado, bem como do público, com um espaço
vazio, que significa, para Garapon, o lugar da lei, do sagrado, “é o Deus escondido
da democracia”107. Nesse templo a sociedade repete o seu momento fundador “refazendo o caminho da violência para o direito”108.
104
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108

Op. cit., p. 452.
Ibidem, p. 454.
Op. cit., p.31.
Op.cit. , p.40.
Ibidem, p. 67.
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Nesse ambiente iluminista, o processo assume, mais uma vez, as características acusatórias, descritas pela doutrina pela separação do juiz das partes, tornando-se imparcial e equidistante, pela imposição do ônus da prova ao acusador e
afastando-se o magistrado de sua gestão, a instrução passa a ser oral e contraditória
e, necessariamente, com a participação da defesa.
O modelo acusatório, impregnado de elementos políticos democráticos,
permite, assim, teoricamente, a integração do acusado como sujeito de direitos
processuais que podem determinar a solução do processo, por meio da contraprova e da alegação, antes vedados ou reduzidos substancialmente. De acordo
com Garapon, “é a pertença a um mundo simbólico comum que converte a violência
em linguagem, a emoção em razão, a paixão em simbolização e a desordem em ordem”109.
Mas essa trajetória não é linear e insuscetível de retrocesso, do mesmo modo
que o modelo teórico pode não ser exeqüível ou não se revelar em toda a sua
pureza. Logo depois da Revolução Francesa, mesmo a França, como quase toda a
Europa, deixaram de adotar o sistema acusatório puro, mitigando-o com elementos
inquisitoriais, ou seja, com uma fase investigativa sem contraditório, criando-se um
modelo misto, ou concentrando poderes, até jurisdicionais, na parte acusadora110.
Ainda que sob a inspiração acusatória, não se pode olvidar o alerta de Foucault de que a justiça, especialmente a penal, sempre foi usada para “introduzir
contradições no seio do povo”111, ao contribuir para as divisões da sociedade capitalista.
O projeto político da burguesia e o arcabouço jurídico que ela construiu,
contudo, acabou por provocar mais exclusão social daqueles que não conseguiam
se inserir no sistema capitalista então alavancado. Nesse contexto de um Estado
voltado para uma classe social apenas e de um sistema representativo altamente
elitista112, era muito conveniente a divisão de poderes e a interdição de o juiz criar
o direito, mas tão somente o de dizer o direito escrito nas leis.
Isso revela que até hoje a simbologia da justiça e do processo estão impregnados da simbologia originária, da purgação do pecado e da culpa, do totem e do
tabu, e da exclusão social. Como percebeu Garapon:
109 Ibidem, p. 147.
110 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão, p. 454, 2002, RT. Em alguns países da Europa, o Ministério
Público pode, inclusive, decretar a detenção do acusado.
111 Op. cit., p. 55. O autor esclarece: “a separação que o sistema penal opera e mantém entre o proletariado e a
plebe não proletarizada, todo o jogo das pressões que ele exerce sobre esta, permite à burguesia servir-se de alguns
elementos plebeus contra o proletariado; ela os usa como soldados, policiais, traficantes, pistoleiros e utiliza-os na
vigilância e na repressão do proletariado (e não somente os fascismos deram exemplos disso)” (p. 51)..
112 GROSSI, Paolo. Op. cit., p. 62. O autor assinala que o projeto político burguês, com o seu monismo
jurídico, destinava aos juízes, tão somente, a tranquillitas ordinis do status quo vigorante (op. cit., p. 130).
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O processo conserva vestígios do sistema de mácula. O simbolismo
actual do processo guarda a memória dessas etapas históricas cujo
sentido está desactivado, mas que continuam a fomentar o conteúdo
latente da justiça moderna. Esse sentido latente do processo deve
suscitar uma vigilância constante por parte da democracia, de tal
forma que existe a expulsão do impuro, do bode expiatório, na
justiça moderna113...
... o trabalho efectuado pelos Gregos e Romanos para suprimir a
ilusão do rito é continuamente recomeçado. Sendo ao mesmo tempo
histórico e sincrônico, desenha uma tarefa única: libertar a justiça de
sua envolvente imaginária.114

Por outro aspecto, a simbologia liberal-iluminista subministrou ao processo
uma lógica racional, calcada na crença da onipotência da lei, característica do
positivismo jurídico115. Embora o ideal de seu maior artíficie, Hans Kelsen, tenha
sido bem intencionado, pois buscava uma teoria pura do direito que o livrasse de
qualquer aspecto fático (sociológico ou psicológico) e de toda influência política,
o raciocínio positivista acabou por afastar o Direito dos valores éticos.
As formações das estruturas intelectual e psicológica do juiz, bem como
da sociedade, estão, assim, seriamente influenciadas pela cultura herdada,
tanto pela simbologia do pecado e da culpa, como pela influência iluminista e
seu raciocínio analítico-abstrator que afasta da interpretação jurídica os valores
éticos da sociedade.
Há que se revelar o que subjaz a esse caldo cultural que tanto influencia a
simbologia judiciária, incluindo o juiz e o processo, a fim de fortalecerem-se as
garantias processuais, não para fragilizar a resposta social ao crime, mas para
concretizar a possibilidade de defesa, para afastar o arbítrio judicial e para evitar
a incidência do erro judiciário.
Nessa concepção de justiça, o processo só pode assumir um perfil democrático. O Direito Processual Penal, em conseqüência, contempla um duplo
papel: de proteção dos cidadãos e de efetivação de seus direitos, de um lado, ao

113 Op. cit., p. 191.
114 Ibidem, p. 211.
115 O positivismo jurídico caracteriza-se pelas seguintes notas: o direito só se preocupa com o dever
ser, não com o ser, que é fático, por isso o dever ser inclui o poder e o permitir; não utilização da
moral, que não tem valor científico, pois a norma vale não porque tem valor moral, mas porque
foi produzida de maneira legítima (norma fundamental); a norma abandona os motivos do
legislador e todos os aspectos fáticos circundantes; elimina-se toda influência da metafísica do
direito natural e todo o juízo de valor da ordem jurídica (KELSEN, Hans – Teoria Pura do Direito,
6ª edição, 1984, Armênio Amado Editora, Coimbra).
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mesmo tempo em que legitima a intervenção estatal quando ela é necessária e
imprescindível. Na consagrada fórmula de Ferrajoli:
O que faz do processo uma operação distinta da justiça com as próprias mãos ou de outros métodos bárbaros de justiça sumária é o fato
que ele persegue, em coerência com a dúplice função preventiva do
direito penal, duas finalidades: a punição dos culpados juntamente
com a tutela dos inocentes116.

O processo assim constituído passa a desempenhar-se como um instrumento
de tutela judicial efetiva117.
Nesses dois novos contextos, relativamente recentes, do Direito Penal e do
Direito Processual Penal, bem como da pena e do juiz na quadra democrática
em que vivemos, é possível, agora, partirmos para a reflexão mais diretamente
vinculada ao tema central acerca de quem é, ou quem deve ser, o juiz que aplica
a sanção penal.

4 Alguns Modelos de Juiz
Nesse ponto, é preciso uma breve recapitulação para não perdermos o fio
da meada.
No item II, dissemos que o Direito Penal, com seus tipos e suas penas, deve
ser compreendido na dúplice versão de proteção da sociedade contra condutas
graves e de proteção do delinqüente contra a desproporção da reação por essa
conduta. Afirmamos que não podemos continuar nos satisfazendo com o princípio da legalidade e devemos exigir algo mais para considerar crime determinada
conduta, porque somente as condutas que representem um risco ao organismo
social são legitimadas a reduzir a esfera de liberdade do cidadão.
No item III, criticamos o sistema inquisitivo com as suas características de
confusão entre os sujeitos processuais, de gestão da prova por parte do juiz inquisidor e seus métodos arbitrários; e de ausência de contraditório e de publicidade.
Em seu lugar, propugnamos um processo democrático para atender ao fim do
Direito Processual Penal: de proteção dos cidadãos e de efetivação de seus direitos, de um lado; de legitimação da intervenção estatal quando ela é necessária e
imprescindível, de outro.
116 Op. cit., p. 483, 2002, RT
117 SOLÍS, David Ordónez – Jueces, Derecho y Politica, p. 87, 2004, Thomson Aranzadi, Navarra.
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Diante desses parâmetros que foram traçados, podemos avançar um pouco
mais, discorrendo, em linhas muito gerais, quais os modelos de juiz que não são
adequados ao momento atual de evolução do Direito e da sociedade.
Para tanto, vamos nos valer de uma interessante figuração empreendida por
François Ost118, que será complementada por outros modelos que encontraremos
com base nas reflexões dos itens precedentes.
Sublinhando o caráter multiforme da função jurisdicional, o autor estabelece
um paralelo entre os modelos de juiz e os dois básicos modelos que o direito seguiu. Assim, ao juiz Júpiter corresponde o direito jupiteriano, herdado da tradição
liberal e que poderia ser representado como uma pirâmide de leis, da mais geral,
para a mais específica, nos moldes positivistas e com proeminência da lei. Dentre
as características desse modelo, o autor destaca o monismo jurídico, a soberania
estatal, a racionalidade dedutiva e a crença na força da codificação para orientar
o progresso da sociedade.
O juiz Júpiter, conseqüentemente, é um juiz que acredita na lei e que se contenta com sua legitimidade formal.
O segundo modelo foi denominado de juiz Hércules e de direito herculiano.
Suas características provém do Estado Social, assistencial ou providencial, fundado
na concepção de que o Estado tem tarefas a cumprir para concretizar a igualdade
dos homens. Esse modelo está centrado na proeminência da atuação jurisdicional,
com prevalência da análise do caso concreto sobre a dicção abstrata da lei. Sua
representação mais se assemelha a um funil, o contrário da pirâmide.
O Juiz Hércules é um juiz assistencial, ativista, que realiza e concretiza direitos
fundamentais, em certa medida invadindo atribuições próprias do Legislativo e
do Executivo. Para ele, a legitimidade não provém da forma, mas da efetividade
dos direitos.
O terceiro modelo sugerido pelo autor – juiz e direito de Hermes, o mensageiro dos deuses e mediador universal – é bem mais complexo e sua configuração
está apenas começada. Sua forma é de uma rede com infinitas interconexões. Sua
aparição é atribuída à crise que se abateu tanto sobre o Estado liberal, como sobre
o Estado social. Trata-se de um direito pós-moderno que se insinua entre nós a
partir de três indícios: 1º. Depois da minimização da função legislativa no Estado
social, ela retoma a sua força, do que é sintoma um movimento hipertrofiado da
atividade legislativa em vários países, até mesmo nos de tradição anglo-saxônica; 2º. Uma imbricação de funções entre os poderes do Estado que não têm mais
118 Júpiter, Hércules e Hermes: Tres Modelos de Juez, Revista Doxa, p. 169/194, nº 14, 1993.
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funções tão estanques como dantes; 3º Multiplicação dos níveis de poder, seja
pela concessão de autonomia política a certas regiões de alguns países, seja pela
vinculação a uma ordem supranacional.
Nesse novo modelo, o juiz Hermes é responsável pela legitimidade procedimental do Direito, no sentido de ser o guardião da discussão pública e do modo
de resolução de conflitos eqüitativo e contraditório. Sintetiza-o o autor: “Esta
mediación, tan débil y formal como aparece, constriñe a las partes en el proceso a decir su
situación, a verbalizar su pretensión, a justificar en el lenguaje común y también en forma
juridica su comportamiento y su bon derecho. Haciendo esto...Hermes há desempeñado su
oficio”119. Hermes é o encarregado da comunicação. Sua tarefa primordial é universalizar e igualar o direito à palavra, à participação democrática, para, depois,
fazer valer o seu ponto de vista de maneira democrática. É um mediador, mas
com capacidade de decisão.
O sistema jurídico Hermes é um sistema fluídico, discursivo, que se articula
entre o fato e a regra, entre a ordem e a desordem, entre a letra e o espírito, entre
a força e a justiça. É dialético e paradoxal e só assim conseguirá dar conta da
complexidade da sociedade moderna. Não convém aprofundar o pensamento
do autor sobre esse sistema, denominado de lúdico, mas, tão somente, apreender
que nele impera o diálogo, a mediação. O procedimento judicial assim constituído traça o espaço da controvérsia, da dissidência, da defesa. Numa frase: “vuelve
visible la división social y propone las vías argumentativas para hacerla negociable. Tal es,
seguramente, el merito esencial y la radical originalidad de la democracia. Tal es tambíén
la virtud de la intervención del juez en el conflicto”120.
Diante do pano de fundo sugerido por Ost, podemos refletir sobre os modelos
de juiz encontrados especificamente no processo penal.
Ao juiz Júpiter pode-se corresponder um juiz divino, com sua crença inabalável no acerto da lei e na correção de sua verdade, como se ditadas por uma
autoridade divina. Como bem descreveu Garapon, a onipotência do pensamento
jurídico consuma-se numa organização autoritária do mundo, na medida em que
“os juristas são constantemente tentados a aplicar o direito, sem ter conta da realidade”121.
Citando Reik, diz que “a aspiração do juiz à omnipotência é saciada no momento em que
o mundo se torna a expressão da sua vontade e da sua concepção das coisas”122.
O que está por detrás desse juiz divino e que repousa no mais profundo
119
120
121
122

Ibidem, p. 191.
Ibidem, p. 190.
Op. cit. p. 215.
Ibidem, p. 216.
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de sua consciência, explica-o Freud, é a tradição social, punitiva, de expiação da
culpa, extravasando-se a violência imanente na sociedade, mas de uma forma
institucionalizada:

quando a violação de um tabu não é automaticamente vingada na
pessoa do transgressor é que surge entre os selvagens um sentimento
coletivo de que todos estão ameaçados pelo ultraje; ... Não é difícil
explicar o mecanismo dessa solidariedade. O que está em questão é o
medo da tentação de imitar... A fim de sofrear a tentação o transgressor invejado tem de ser despojado dos frutos de seu empreendimento
e o castigo, não raramente, proporcionará àqueles que o executam
uma oportunidade de cometer o mesmo ultraje, sob a aparência do
ato de expiação. Na verdade, este é um dos fundamentos do sistema
penal humano e baseia-se, sem dúvida, corretamente, na pressuposição de que os impulsos proibidos encontram-se presentes tanto no
criminoso como na comunidade que se vinga. Nisto a psicanálise
apenas confirma o costumeiro pronunciamento dos piedosos: todos
nós não passamos de miseráveis pecadores123.

O juiz divino tende a aplicar a lei mecanicamente. Conforta-se com a legitimidade formal dela; contenta-se com o princípio da legalidade. Como o sacerdote
da obra de Kafka124, basta-lhe acreditar que a lei não precisa conter a verdade, mas
o necessário.
Ao final, aplica a pena com a consciência de quem cumpriu um dever. Mas,
apoiando-se na mesma obra de Freud, pergunta Garapon: “Esta revelação da função inconsciente do ritual não vem ela sobrecarregar ligeiramente o peso da sentença?...
Pode o espectador, nas palavras de Freud, continuar a assistir a essas festas cruéis e o juiz
continuar a condenar de coração sereno?”125.
O segundo modelo assemelha-se ao juiz Hércules: é o juiz herói. Freud foi
buscar na tragédia grega a origem do significado do herói. O herói deve sofrer;
tem de conduzir o fardo daquilo conhecido como culpa trágica, originada da rebelião contra alguma autoridade divina ou humana. O coro acompanha o herói
com sentimentos de comiseração, procura retê-lo, adverti-lo e moderá-lo, pranteando-o quando encontra o que se sentia ser a punição merecida por seu ousado
empreendimento126 127.

123
124
125
126
127

Op. cit., p.83/84.
O Processo, p. 204, Biblioteca O Globo.
Op. cit., p. 228.
Op. cit,. p. 157.
Freud interpreta a origem e o desenvolvimento da tragédia grega da seguinte forma: “Na realidade
remota, os membros do coro é que tinham causado o sofrimento do herói. O crime que fora jogado sobre
os seus ombros – presunção e rebeldia contra a autoridade – era o crime pelo qual os membros do coro (o
conjunto de irmãos) era responsável. O herói era o redentor do coro”, sustentando que a tragédia era
uma distorção tendenciosa da realidade, na medida em que o herói vinha ser o pai primevo,
assassinado pelo conjunto de irmãos, aos quais o herói redimia (Ibidem, p. 158).
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Em outro trabalho128, Freud volta ao tema do drama e do herói. Afirma que o
motivo do drama é extravasar sentimentos nos espectadores, como a comiseração
e o terror, do mesmo modo que a comédia libera o prazer e o gozo. O espectador,
ao liberar os sentimentos que estavam recônditos, experimenta uma sensação
de prazer, como o da criança ao brincar. A liberação de tais sentimentos o leva a
querer agir, sentir, como o herói do drama, identificando-se com ele, mas com a
grande vantagem de não ter que se expor aos mesmos riscos que o personagem
do herói enfrenta.
Tal qual o expectador, o juiz herói também anseia por ação e justiça e está
tão bem intencionado como o herói do drama. Sua luta não é contra a autoridade
ou uma divindade; é contra o crime que assola a sociedade e que ele quer, sinceramente, combater. Ele sofre pela sociedade e com a sociedade. Quer estancar ou
minimizar o sofrimento dela e quando consegue agir, o faz e pune exemplarmente.
O juiz herói acredita piamente que sua função é proteger a sociedade, esquecendo-se que essa função não é sua. As constituições geralmente cometem essa
função de segurança pública, precipuamente, a outros órgãos, como a brasileira,
que o faz no artigo 144, cometendo-a às Polícias, e no artigo 129, ao Ministério
Público, secundariamente, na sua atividade requerente de sanções penais.
Pensando assim, o juiz herói superintende as investigações policiais e assessora o Ministério Público na sua atuação processual, seja antecipando sua convicção,
seja orientando os requerimentos que serão deferidos, bem como suprindo-lhe
eventuais omissões. Como o juiz onipotente, o herói também antecipa-se ao poder
dispositivo das partes no campo probatório e produz provas de ofício. Decreta
medidas restritivas não previstas em lei, tudo para salvaguardar a sociedade.
No afã de proteger a sociedade, dá-se conta que todo herói precisa de um
vilão e o elege na figura do réu, já acusado de um pecado e candidato natural a
tornar-se o vilão do drama.
Aquelas boas características do juiz Hércules, de ativismo, de concretização
dos direitos, de efetividade, se voltam todas contra o acusado. Não compreende
que entre a jurisdição cível e a penal existe uma enorme distância, ocupada pela
ideologia129 que preside este último e que conforma a estrutura e o funcionamento
128 Personagens Psicopáticos no Palco (1901-1905), p. 292, Edição Standard Brasileira das Obras
Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume VII, Imago Editora, RJ.
129 O conceito de ideologia merece um esclarecimento por ter dois sentidos inteiramente diferentes:
por um lado, refere-se ao conjunto sistemático de idéias e, aqui, assume o significado de um
ideário; de outro, é o processo pelo qual as idéias da classe dominante tornam-se idéias de todas
as classes sociais e idéias dominantes As idéias dominantes em uma sociedade numa época
determinada não são todas as idéias existentes nessa sociedade, mas serão apenas as idéias da
classe dominante dessa sociedade nessa época. Nesse segundo sentido, ideologia não passa de
um modo de substituir o real pelo imaginário (CHAUÍ, Marilena – O que é ideologia, 2ª edição
revista e ampliada, Editora Brasiliense).
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do direito penal e processual penal. O heroísmo do juiz tenderá a ocupar esse
espaço com autoritarismo porque já formou previamente o seu convencimento e
já escolheu o vilão do drama que encenará. Enquanto na jurisdição cível não se
apresenta o peso da estrutura estatal em uma das pontas da relação processual,
na jurisdição penal, no pólo ativo da demanda, está a superestrutura do Estado,
com seu sistema investigativo, persecutório e executivo, no qual é muito fácil
ingressar, mas muito difícil sair.
A sua ingenuidade assemelha-se a do herói, ao qual se referiu Garapon: “O
herói trágico é o joguete do destino”130. É um joguete da deformação social com todas
as suas injustiças e imperfeições.
O terceiro modelo de juiz é o juiz cego e não encontra similitude com os
modelos desenvolvidos por François Ost. Na verdade, a cegueira a que se refere
não é característica desse juiz, somente, mas é inerente à natureza humana. Todo
homem tem, em maior ou menor medida, uma parcela de cegueira.
Na Psicologia, várias teorias procuram estudar os diversos e ricos aspectos da
personalidade humana. Uma delas propõe decompor a personalidade em quatro
compartimentos bem distintos. Um deles seria o eu ideal, onde estaria a parcela da
personalidade conhecida pelo titular e pelo público. Em diametral oposição estaria
o eu cego, que é a porção da personalidade não conhecida nem pelo titular nem por
terceiros. Entre os dois compartimentos se situariam o eu público e o eu oculto. O
eu público coincidiria com a parte da personalidade que o público conhece, mas o
titular desconhece. Por fim, o eu oculto seria aquela parcela da personalidade que
somente é conhecida pelo titular, que não quer revelá-la a ninguém.
O juiz cego é aquele movido por motivos inconscientes, os quais não só não
conhece, como, também, não quer conhecer.
A inconsciência dos motivos determinantes de uma decisão não é só explicada pela psicologia, mas também pela filosofia. O racionalismo característico do
iluminismo procurou sustentar que só a reflexão racional é capaz de encontrar os
princípios universais pelos quais devem ser guiadas as opções humanas. O homem
abandona a investigação da natureza para mergulhar nele próprio, pois o homem
passa a ser o responsável pela sua própria construção131.
O racionalismo, com isso, diminui a importância do historicismo, cuja importância volta a ser recuperada, especialmente com Hegel132. A história, inegavel130 Op. cit., p. 192.
131 SAVIAN FILHO, Juvenal – Como Tomar Decisões, p. 34/43, in Filosofia, nº 1, ano 1, Editora
Escala.
132 MARÍAS, Julián – História da Filosofia, 1ª edição, 2004. Martins Fontes, SP.
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mente, conforma o homem e predetermina as suas decisões. Gadamer proclama:
Na verdade, não é a história que nos pertence mas somos nós que
pertencemos a ela. Muito antes de nos compreendermos na reflexão
sobre o passado, já nos compreendemos naturalmente na família,
na sociedade e no Estado em que vivemos. A lente da subjetividade
é um espelho deformante. A autoreflexão do indivíduo não passa
de uma luz tênue na corrente cerrada da vida histórica. Por isso os
preconceitos de um indivíduo, muito mais que seus juízos, constituem a realidade histórica de seu ser133.

A validade desses preconceitos advém da tradição e, como toda a tradição, têm
validade sem precisar de qualquer fundamentação. Não só a razão, mas também
a tradição, determinam os comportamentos e as decisões humanas134.
Distingue, o autor, os preconceitos legítimos e produtivos daqueles improdutivos, ou seja, que levam a mal-entendidos. Por isso, “a primeira de todas as condições hermenêuticas é a pré-compreensão”135, é investigar a origem dos preconceitos.
Embora voltado a estabelecer um método de interpretação para as ciências do
espírito e não propriamente para revelar os preconceitos das decisões judiciais, o
autor revela que só a distância temporal é capaz de distinguir qual preconceito é
legítimo e qual é falso136.
A tradição, assim, é o fio condutor que une o passado e o presente, a causa
e o efeito, para ressaltar o preconceito e examiná-lo em toda a sua extensão, ao
mesmo tempo em que se é capaz de olhá-lo à distância. A tarefa não é fácil, pois,
como assinala o autor:
...na medida em que um preconceito nos determina, não o conhecemos nem o pensamos como um juízo. Como poderia ser colocado
em evidência? Enquanto está em jogo, é impossível fazer com que
o preconceito salte aos olhos; para isso é preciso de certo modo provocá-lo. Isso que pode provocá-lo é precisamente o encontro com a
tradição, pois o que incita a compreender deve ter-se feito valer já, de
algum modo, a sua própria alteridade. Já vimos que a compreensão
começa onde algo nos interpela137

133 GADAMER, Hans-Georg – Verdade e Método, I, p. 367/368, 6ª edição, 2004, Editora Vozes,
Petrópolis.
134 Até porque toda a produção de sentido depende da compreensão do outro. Nesse sentido, proclama Maria Rita KEHL: “Assim como todo ato de fala só se consuma no endereçamento a um outro...,
toda a produção de sentido, de significação, depende de sua inscrição numa cadeia de interlocuções. Dizer
que existe a possibilidade de esse sentido ser reconhecido pelo Outro, ou pelos Outros que o rodeiam” (op.
cit., p. 9).
135 Op. cit., vol. I, p. 390, 6ª edição, 2004, Editora Vozes.
136 No seu método de intepretação, Gadamer sustenta que o intérprete não deve transportar-se para
o espírito da época e pensar segundo o padrão da época, o que era proposto pelo historicismo. Em
seu lugar, propõe que a distância entre o passado e o presente é que possibilita a compreensão,
porque está preenchida pela continuidade da herança histórica e da tradição (Ibidem, p. 390/391).
137 Ibidem, p. 395.
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Os preconceitos podem ser construídos tanto pela tradição, como por respostas emocionais a certos acontecimentos, como traumas ou episódios sem maior
gravidade, mas que foram assimilados como graves, especialmente na primeira
infância. Eles podem ser conhecidos e analisados, como podem permanecer ocultos
para sempre, embora condicionem boa parte das ações humanas.
No mesmo sentido, caminha Garapon:
O julgamento articula-se com base num juízo social prévio, na maior
parte das vezes inconsciente. Essa é a razão pela qual o acto de bem
julgar reclama, primeiro que tudo, não tanto uma progressão no
sentido da decisão, mas antes uma regressão a esse juízo já existente,
a esse pré-juízo, ou mesmo esse preconceito. A primeira exigência
do acto de bem julgar consiste em formular esse juízo implícito
que concorre com a operação consciente, para substituí-lo por uma
deliberação138.

O juiz cego tem resistência a interpelações que possam recuperar a origem
de seus preconceitos. Age sem uma lógica racional, mas por impulsos emocionais
que não sabe explicar. Com isso, pode se tornar severo em casos menos graves, ou
menos severo em casos graves, sem explicação plausível. A explicação repousa no
seu inconsciente, na repercussão que tais casos têm em sua interioridade.
Jacinto Coutinho139 alude a alguns exemplos significativos: um juiz retalhado
por acidente automobilístico pode tornar-se excessivamente severo ao julgar esse
tipo de caso; um juiz, que tenha parente toxicômano, pode tornar-se excessivamente
liberal. Acontecimentos assim, se não devidamente conscientizados e controlados,
podem levar a atitudes incompatíveis com um adequado desempenho jurisdicional,
porque, segundo Jacinto, “levam ao inconsciente um traço negativo que, de retorno ao
consciente tende a involuntariamente ser projetado às outras pessoas”140.
É preciso, pois, examinar a origem de todos os preconceitos para que se
aproveitem os legítimos e se afastem os falsos.
O quarto modelo de juiz é o juiz populista. Considera-se representante do
povo e, assim, age de acordo com a vontade popular. Se o povo deseja maior
severidade na resposta penal, ele tende a ser mais rigoroso em seus julgamentos.
Em nome dessa soberania popular, reputa natural, até, não agir conforme a Constituição, pois aquela é mais legitimadora que esta.

138 Op. cit., p.317/318.
139 A Lide e o Conteúdo do Processo Penal, coleção Pensamento Jurídico, volume 2, p. 140, 1989,
Juruá Editora, Curitiba.
140 Ibidem, p. 140.
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Faz pouco caso do princípio constitucional da presunção de inocência e acredita, piamente, que é o acusado que deve provar a sua inocência e, não, o contrário.
Age como os inspetores do livro de Kafka: o tribunal é atraído pela culpa141.
Esquece-se da lição de Ferrajoli142:
Nem sequer a unanimidade de um povo pode decidir (ou consentir
que se decida) que um homem morra ou seja privado sem culpa de
sua liberdade, que pense ou escreva ou não pense ou não escreva de
um dado modo, que não se reúna ou não se associe a outros, que se
case ou não se case com certa pessoa ou fique com ela indissoluvelmente ligado, que tenha ou não tenha filhos, que faça ou não faça
tal trabalho, ou outras coisas similares.

E também de Alexy143:
El sentido de los derechos fundamentales consiste justamente en no dejar
en manos de la mayoría parlamentaria la decisión sobre determinadas posiciones
del individuo.
Deixem o povo decidir que ele agirá tal qual o criminoso. O juiz populista
tende, assim, a punir exemplarmente.
Todos os modelos de juiz antes examinados são apenas tentativas de detectar
deformações na atividade jurisdicional, sem qualquer preocupação em constituir
tipos herméticos. O juiz, como o ser humano, não se presta muito bem a classificações. Os comportamentos referidos e criticados podem ser fungíveis, intercambiáveis, podem adquirir padrão de constância ou serem práticas esparsas no decorrer
da intensidade da atividade jurisdicional. Um juiz absolutamente equilibrado
pode incorrer em condutas não adequadas por mero erro, já que o erro é inerente
à natureza humana. A tipologia, assim, não é importante. Importante é examinar
os comportamentos que possam ser considerados inadequados e estabelecer um
padrão de comportamento que seja o mais imune possível a influências desconhecidas. Todas as influências devem ser objeto de atenção. Não se contesta, contudo,
a boa-fé daqueles que incorrem em tais desajustes, compreensíveis diante da força
do laço social que une o indivíduo à sociedade e à tradição.
Finalmente, o juiz Hermes, proposto por Ost, embora não tenha em si nenhum
traço deformante, não se revela eficaz em uma sociedade em que o acesso è educação e, conseqüentemente, à possibilidade de diálogo com igualdade de armas,
foi minimamente construído, como a brasileira. Por isso, não se deterá em seu
exame, pois as condições para sua atuação ainda não estão postas em nosso País.
141 Ibidem, p. 12.
142 Op. cit, p. 688/689
143 Teoría de los derechos fundamentales, p. 412, 2002, Centro de Estúdios Políticos y Constitucionales,
Madri.
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5	Quem Deve Ser o Juiz que Aplica a Pena?
Chegamos, assim, à tarefa mais difícil do trabalho, que é determinar quem
deve ser o juiz que aplica a pena, pois envolve o árduo problema de examinar o
que deve ser compreendido como o correto.
O correto pode ser buscado, basicamente, por dois métodos: um, estabelecendo quais os princípios universalmente aceitos para uma conduta reta; o outro,
aproveitando o erro para dele extrair o que é o correto, por oposição.
Reconhecemos a nossa limitação nessa empreitada. Como já vimos acima,
os princípios universais, de origem kantiana144, estão se tornando cada vez menos
universais, em razão da complexidade característica do nosso século. Por outro
lado, a tipologia do erro não parece ser suficiente para abarcar todos os erros e
fundamentar uma teoria do correto.
Animamo-nos com uma pretensão mais humilde, de apenas traçar linhas
gerais de uma conduta adequada na atividade jurisdicional, especialmente no que
diz respeito à jurisdição penal e à aplicação de sanção penal.
Voltemos, mais uma vez, às premissas dos itens II e III para retomarmos o
raciocínio que perseguimos ao longo do trabalho.
No item II, dissemos que o Direito Penal, com seus tipos e suas penas, deve
ser compreendido na dúplice versão de proteção da sociedade contra condutas
graves e na proteção do delinqüente contra a desproporção da reação estatal e
social. Afirmamos que não podemos continuar nos satisfazendo com o princípio
da legalidade e devemos exigir algo mais para considerar crime determinada
conduta, porque somente as condutas que representem um risco ao organismo
social são legitimadas a reduzir a esfera de liberdade do cidadão.
No item III, criticamos o sistema inquisitivo com as suas características de
confusão entre a atuação dos sujeitos processuais, de gestão da prova por parte
do juiz inquisidor e seus métodos de obtenção; e de ausência de contraditório e
de publicidade. Em seu lugar, propugnamos um processo democrático para atender ao fim do Direito Processual Penal: de proteção dos cidadãos e de efetivação
de seus direitos, de um lado; de legitimação da intervenção estatal quando ela é
necessária e imprescindível, de outro.
Em princípio, uma conduta adequada não deve se afastar dessas premissas.
Mas qual o fundamento dessa afirmação e, mesmo, dessa conduta? Seu fundamento
144 MARÍAS, Julián – História da Filosofia, op. cit..
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formal e substancial reside na interpretação constitucional. As mais conhecidas
constituições ocidentais acolhem os postulados de intervenção mínima do Estado na esfera de liberdade do cidadão, quando dessa intervenção puder resultar
a aplicação de sanção penal. O poder sancionatório do Estado é, usualmente,
limitado pelos princípios da proporcionalidade, da necessidade e da adequação.
A Constituição brasileira segue na mesma linha, derivando, a interpretação, do
princípio da dignidade, consagrado no artigo 1º, III.
Outros princípios ao longo da Carta brasileira – a exemplo das constituições
de outros países ocidentais – fortalecem a interpretação sugerida, especialmente os
de natureza penal e processual penal contidos no artigo 5º, considerados direitos
fundamentais.
Estes preceitos enredam os três poderes do Estado145 e são imunes mesmo à
maioria146. Deste padrão de comportamento, os juízes não podem se afastar.
Mas esses vínculos formais e substanciais com a Constituição não são suficientes para garantir uma conduta adequada da atividade jurisdicional. A satisfação de
tais vínculos pode ser obtida por um discurso engenhoso, com uma fundamentação
adequada, que pode não revelar os verdadeiros impulsos da decisão judicial. Há
que se perquirir mais profundamente.
Hanna Arendt decompõe o ato de julgar em duas operações. A primeira
consiste na imaginação e a segunda na reflexão. A primeira é representada pelo
fechar de olhos para tornar-se espectador imparcial: quando se fecham os olhos,
fica-se em condições de ver com os olhos do espírito; deve-se tornar os juízes cegos
para com a realidade sensível. A reflexão é o diálogo ético íntimo, para atingir um
estado de “satisfação desinteressada”147.
Ainda que a imagem seja interessante, a aposição, novamente, da venda, para
que o juiz não veja a realidade sensível só pode ser aceita como uma metáfora de
sua imparcialidade processual, mas não como significante de um alheamento ou
uma neutralidade, que, hoje, sabemos, o juiz não tem, nem deve ter. Na verdade,
é impossível ter neutralidade quanto à realidade sensível, pois é inerente ao ser
humano interpretar esta mesma realidade. Já vimos que a tradição e a distância
temporal são as melhores formas de interpretar a realidade148. E o juiz não deixa
de ser humano pelo fato de tornar-se juiz.
A imparcialidade exige um certo distanciamento. Distanciamento não é,
145 ALEXY, Robert – op. cit,. p. 21, 2002.
146 FERRAJOLI: “Mas também axiologicamente, e não apenas cronologicamente, a limitação legal do poder
soberano precede a sua fundação democrático-representativa... (FERRAJOLI, Luigi – Op. Cit, p. 688/689).
147 Apud GARAPON, Antoine – op. cit., p. 321/322.
148 GADAMER, Hans-Georg – op. cit.
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definitivamente, alheamento, mas eqüidistância; afastamento dos interesses das
partes; certa indiferença quanto a esses interesses. Isso porque o juiz que não guarde uma relativa distância das partes, acaba se confundindo com elas. Por isso, a
proibição de o juiz gerir a prova, indicar provas de ofício, pois, ao fazê-lo, já está
comprometido com um determinado interesse, que coincide com o interesse de
uma das partes. Como bem assinalou, mais uma vez, Garapon:
O acto de bem julgar decompõe-se em dois tempos. Opera um primeiro distanciamento em relação à indignação e á cóleras públicas. O
quadro ritual, como já vimos, absorve as emoções, mantêm o poder
político afastado e coloca as partes à mesma distância149.

E complementa, o autor, no sentido de que só se atinge o estatuto de terceiro
desinteressado graças a uma ascese pessoal, a uma ética150, que freie o impulso
de tornar-se parte, de responsabilizar-se pela falta de outros poderes ou órgãos
públicos, como, por exemplo, arrogando-se a função de segurança pública. Julgar,
prossegue, o autor, é “vontade e recusa, desejo de um terceiro e desconfiança de si mesmo...
Julgar é mostrar-se apto a abstrair-se de si mesmo, do mundo, da impressão da audiência”151.
Esse equilíbrio é muito difícil de se obter, na medida em que, atualmente,
demanda-se do juiz também um comportamento ativo. O comportamento passivo
não é mais consentâneo com a evolução do Direito. Ele era justificável ao tempo
em que vigia, na doutrina e na filosofia do Direito, a crença na onipotência da
lei, na sua racionalidade, o que hoje não está mais em voga. Por outro lado, na
medida em que a Constituição assumiu o vértice do ordenamento jurídico e que
suas disposições se espraiam por todo o ordenamento jurídico, não é mais possível
admitir-se um comportamento formalista e um raciocínio subsuntivo. Do mesmo
modo, a inflação legislativa a que estamos assistindo, não só no Brasil, mas até em
países da Europa, impõe ao juiz uma compreensão diversa do fenômeno jurídico.
Nesse quadro multiforme, Perfecto Andrés Ibañez152 percebeu um novo espaço interpretativo aberto ao juiz, cuja proeminência volta a ser sentida; e Michele Taruffo
anotou a alteração “inevitável e profundamente (d)a missão do juiz e, conseqüentemente,
os componentes, as peculiaridades e as estruturas de seu raciocínio”.153
149 Op. cit., p. 314.
150 Ibidem, p. 319.
151 Ibidem, p. 320.
152 Neutralidade ou pluralismo na aplicação do Direito, Doxa nº 15-16, Universidade de Alicante,
tradução de Alberto Esteves Remédio.
153 Senso Comum, Experiência e Ciência no Raciocínio do Juiz – Aula inaugural proferida na Faculdade de Direito da UFPR em 05/03/2001, transformado em artigo não publicado, tradução de
Cândido Rangel Dinamarco e revisão de Luiz Felipe Duarte Martins Costa.
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Nas palavras de Solís, “el juez ya no podrá escudarse en el Derecho ofreciendo una
falsa imagen de neutralidad... no puede considerar que es el Derecho el que resuelve los
litigios que se plantean, sino que es él mismo el que, a través del Derecho, procura dirimir
um conflito”154 .
O juiz ativo interpreta para além da lei. Não se contenta com a lei; antes a
questiona. Mas o ativismo não se presta para transformar o juiz em herói de modo
a descumprir as garantias constitucionais em busca da punição a qualquer preço.
Além disso, o juiz deve manter-se aberto à prova trazida pelas partes, sem
juízos preconcebidos quanto ao fato. A prova do fato será apresentada, toda, em
sua presença, no momento oportuno. Os juízos prévios antes do momento adequado ofuscará a verdade processual que se busca por meio do processo. Nenhuma
verdade processual poderá impor-se antes desse momento. Vem a calhar a lição
de Ferrajoli: “o juiz deve ter a dúvida como hábito profissional e estilo intelectual”155. A
dúvida, aqui, é no sentido de abertura de espírito para ver o que as partes têm a
mostrar; é auscultá-las; é fazer-se acessível aos seus requerimentos para refletir,
verdadeiramente, sobre eles, deferindo ou indeferindo, mas com fundamentação,
não com chavões tão comuns na prática forense.
O juiz que ouve o que as partes têm a argumentar se aproxima muito do juiz
Hermes, na figuração de François Ost. Ainda que no sistema penal e processual
penal, ordinariamente, não se cogite de negociação, a reflexão se presta a manter
o sistema aberto ao diálogo, sempre com a advertência já feita de que a condição
fundamental para o diálogo – a igualdade dos interlocutores – não está posta na
sociedade brasileira, em virtude da herança histórica de dominação e de exclusão
social que sempre imperou e que se manifesta basicamente nos desníveis educacional e de renda presentes no País.

154 Op. cit., p. 98.
155 Op. cit..
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6 Conclusão
Enfim, chega-se ao final do trabalho com a certeza de que traçamos apenas
um breve esboço do que se pretende de um magistrado ao qual incumba a tarefa
de julgar casos penais. Nesse campo, há que se agir com a resignação do pesquisador que conhece as dificuldades das ciências do espírito.
De tudo, ficam algumas conclusões gerais. Especificamente no campo do
Direito Penal, o juiz deve ser consciente das tradições e das tramas emocionais
que o animam e o condicionam. Deve, também, estar consciente do peso da estrutura histórica de dominação e de exclusão que ainda se faz presente na sociedade
brasileira. Deve dar-se conta da armadilha em que se transformou o princípio da
legalidade, devendo exercer o controle da constitucionalidade dos tipos penais.
Quando não encontrar fundamento constitucional, deve declarar a inconstitucionalidade do tipo, incidentalmente.
A ponderação deve presidir a definição da qualidade e da quantidade da
pena, tendo em mente que a pena de prisão, definitivamente, não ressocializa.
Apenas subtrai do convívio social, temporariamente, o condenado.
Quanto à matéria fática, o juiz há que guardar uma eterna humildade quanto
à possibilidade de reconstituir integralmente os fatos que estão sob julgamento. A
verdade processual é apenas uma verdade aproximativa, nunca toma o lugar da
verdade. Essa humildade será importante para adverti-lo de que está muito mais
próximo do erro judiciário do que imagina.
Deve ter prudência quanto às conclusões que tomar. As conclusões devem
comportar refutações, devem ser postas à prova e essa tarefa deve ser realizada internamente pelo juiz antes de afirmá-la na sentença. A prudência afasta a pretensão
de infalibilidade e de onipotência, tão características dos operadores do direito.
Na presidência do processo penal, o juiz deve ser democrático, deve permitir
o diálogo, a prova e a contraprova, a alegação e a contra-alegação. Deve tornar-se
acessível às partes, sobretudo ao réu que estiver preso e não puder ir até a sua
presença. Nesse caso, basta cumprir a Convenção Americana sobre Direitos Humanos que, no artigo 7º, nº 5, determina que toda pessoa detida tem direito de ser
conduzida, sem demora, à presença de um juiz.
Impõe-se a eqüidistância quanto aos interesses das partes. Se pender mais para
um lado do que para outro, estará deixando de ser juiz. O juiz que só se ocupa da
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segurança pública falha ao desocupar-se das garantias individuais. Como já dito,
outros órgãos têm a função precípua de garantir a segurança pública e de promovê-la. O juiz não precisa fazê-lo, embora possa fazê-lo, não como meta, mas como
resultado de uma adequada prestação jurisdicional. Já as garantias processuais,
aí, sim, é dever imposto ao magistrado observá-las; é sua função precípua, embora
isso não signifique que cerre fileiras ao lado do réu para se opor à parte acusadora.
A formalidade das garantias deve ser vista como aliada de um procedimento
regular; é um freio inibidor do arbítrio estatal e judicial; ela policia o juiz e, com
isso, protege-o de si mesmo.
Agir democraticamente e ser guardião das garantias não significa benevolência. Se apesar de tudo isso, o caso impuser a condenação, a observância das
garantias será o atestado de legitimidade da sanção imposta e o melhor antídoto
contra o erro judiciário.
Essa ambivalência entre o dever do acerto e uma margem inafastável de
possibilidade de erro é que torna o ato de julgar, sobretudo em matéria penal, um
ato que incomoda e que deve incomodar sempre.
Fernando Pessoa disse em um de seus versos:
Pensar incomoda como andar à chuva
Quando o vento cresce e parece que chove mais.156

Se pensar incomoda, condenar incomoda muito mais, porque não há heróis
no processo penal: só perdedores. A vítima perde porque foi agredida em seu
direito. A sociedade e o Ministério Público perdem porque não conseguiram reservar um futuro melhor ao réu. O réu perde, entre tantas coisas, a liberdade. E o
juiz concretiza, solitariamente, todas as perdas na sentença condenatória.
Mas às vezes é preciso condenar até que a humanidade caminhe para algo
mais eficaz que a pena, mais eficiente do que a justiça e mais perfeito do que a
democracia.
Enquanto isso não for possível, só resta ao juiz caminhar à chuva, sabendo
que o vento vai aumentar, sem jamais se acostumar nem com a chuva e nem com
o vento.

156 O Guardador de Rebanhos (1911-1912), Ficções do Interlúdio 1, p. 33, 1975, Cia. José de Aguilar Editora.

85

57ª Subseção – Barra da Tijuca - RJ

Referências
ALEXY, Robert – Teoria de los derechos fundamentales, 2002, Centro de Estúdios Políticos
y Constitucionales, Madri.
CHAUÍ, Marilena – O que é ideologia, 2ª edição revista e ampliada, Editora Brasiliense, SP.
COUTINHO, Jacinto Nelson Miranda - A Lide e o Conteúdo do Processo Penal, coleção
Pensamento Jurídico, volume 2, 1989, Juruá Editora, Curitiba.
DONNEDIEU DE VABRES - A Justiça Penal de Hoje, 1962, Armando Amado Editor,
Coimbra.
IBAÑEZ, Perfecto Andrés - Neutralidade ou pluralismo na aplicação do Direito, Doxa nº
15-16, Universidade de Alicante, tradução de Alberto Esteves Remédio.
FREUD, Sigmund - Totem e Tabu e Outros Trabalhos (1913-1914), Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume XIII, Imago Editora, RJ.
- Personagens Psicopáticos no Palco (1901-1905), p. 292, Edição Standard Brasileira das
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume VII, Imago Editora, RJ.
FERRAJOLI, Luigi - Direito e Razão, 2002, RT.
FOUCAULT, Michel – Microfísica do Poder, 8ª edição, 1989, Ed. Graal, RJ.
GADAMER, Hans-Georg – Verdade e Método, I, 6ª edição, 2004, Editora Vozes, Petrópolis.
GARAPON, Antoine - Bem Julgar – Ensaio sobre o Ritual Judiciário, Instituto Piaget, Lisboa.
GROSSI, Paolo - Mitologias Jurídicas da Modernidade, p. 93, 2004, Fundação Boiteaux,
Florianópolis.
KAFKA, Josef - O Processo, Biblioteca O Globo, RJ.
KELSEN, Hans – Teoria Pura do Direito, 6ª edição, 1984, Armênio Amado Editora, Coimbra.
KEHL, Maria Rita – Sobre Ética e Psicanálise, p. 41, 2ª reimpressão, 2005, Companhia das
Letras, SP.
LÉVI-STRAUSS, Claude – O Totemismo Hoje, p. 92/94, sem data, Edições 70, Lisboa.
Mito e Significado, Edições 70, 1978, Lisboa.
Minhas Palavras, Ed. Brasiliense, 1986, SP.
MARÍAS, Julián – História da Filosofia, 1ª edição, 2004. Martins Fontes, SP.
MEZGER, Edmund - Derecho Penal, Parte General, 1958, Editorial Bibliográfica Argentina.
OST, François - Júpiter, Hércules e Hermes: Três Modelos de Juez, Revista Doxa, p.
169/194, nº 14, 1993.
ROXIN, Claus - Problemas Básicos del Derecho Penal, 1976, REUS S.A, Madri.

86

Revista de Direito da ESA Barra

SARLET, Ingo - A Eficácia dos Direitos Fundamentais, 5ª ed., 2005, Ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre.
SAVIAN FILHO, Juvenal – Como Tomar Decisões, in Filosofia, nº 1, ano 1, Editora Escala.
SOLÍS, David Ordónez – Jueces, Derecho y Politica, 2004, Thomson Aranzadi, Navarra.
TAVARES, Juarez - Os Objetos Simbólicos da Proibição: O Que se Desvenda a Partir da
Presunção de Evidência, in Direito e Psicanálise – Interseções a partir de O Processo de
Kafka, 2007, Ed. Lúmen Júris, RJ.
TARUFFO – Michele - Senso Comum, Experiência e Ciência no Raciocínio do Juiz – Aula
inaugural proferida na Faculdade de Direito da UFPR em 05/03/2001, transformado em
artigo não publicado, tradução de Cândido Rangel Dinamarco e revisão de Luiz Felipe
Duarte Martins Costa.

87

Revista de Direito da ESA Barra

NOVOS CONTORNOS DA PERICULOSIDADE NO
DIREITO BRASILEIRO
NEW CONTOURS OF DANGEROUSNESS IN
BRAZILIAN LAW

RESUMO

Paulo Renato Fernandes da Silva157

O presente artigo visa discorrer sobre o instituto da periculosidade no direito
brasileiro, traçando seus novos contornos e buscando analisar a suas transformações, em especial tendo como base as Leis 12.740/12 e 12.997/14, sob a ótica da à
técnica da interpretação conforme a Constituição, a fim de se garantir máxima
efetividade às normas fundamentais e de ordem pública trabalhistas e , sobretudo,
granjear efetiva proteção à vida e à saúde do ser humano que labora sujeito à
condições perigosas de labor.
PALAVRAS-CHAVES: Periculosidade. Novo regime. Área de risco. Periculosidade. Novas leis. Ampliação do instituto. Propostas interpretativas. Modalidades de
periculosidade no direito brasileiro. Área de risco. Prova e natureza do adicional
de periculosidade. Posicionamento jurisprudencial.

157 Formado em ciências jurídicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio,
professor de Direito e Processo do Trabalho da UFRRJ, Mestre em Direito Empresarial. Autor de
“Cooperativas de trabalho, terceirização de serviços e Direito do Trabalho”, SP: LTr, 2ª edição,
2013 ( sfpr@bol.com.br ).
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ABSTRACT
This article aims to discuss the Institute of dangerousness in Brazilian law,
tracing its new contours and seeking to analyze their transformations, especially
considering the Law 12,740 / 12 and 12,997 / 14, from the perspective of the technique of interpretation according to the Constitution, in order to ensure maximum
effectiveness of fundamental labor standards and public order, and especially garner effective protection to the life and health of human beings that labora subject
to hazardous conditions of labor.
Keywords: Dangerousness. New regime. Risk area. Dangerousness. New
laws. Expansion of the institute. Interpretative proposals. Modalities of dangerousness in Brazilian law. Risk area. Proof and nature of hazard pay. Positioning
jurisprudential.
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1 REGIME LEGAL ANTERIOR
A periculosidade no Direito do Trabalho
brasileiro era um instituto cujo arco de abrangência era restrito a certas hipóteses previstas
em lei. Muitas profissões e trabalhos são perigosos no sentido comum da expressão (como
por exemplo, quem trabalha em altura, em
serviços de vigilância patrimonial, transportes
de valores etc.), mas não estavam contempladas pela definição de trabalho perigoso, e, por
isso, não eram beneficiadas pela incidência do
adicional respectivo.
Às normas coletivas negociadas cabia o
papel de estabelecer a incidência do adicional de periculosidade para os demais
trabalhadores não abrangidos pela lei, dentro da chamada autonomia privada
coletiva (art. 7º, XXVI, CF/88).
Para a legislação trabalhista, só cabia o pagamento do adicional de periculosidade nos casos de trabalhos realizados em contato com inflamáveis ou explosivos
(em condições de risco acentuado - art. 193, CLT), em contato com eletricidade
(Lei 7.369/85 – atualmente revogada - c/c as Orientações Jurisprudenciais 324 e 347
da SDI-1 do TST), radiação ionizante ou à substância radioativa (OJ 345,158 SDI-1)
e no caso do bombeiro civil (Lei 11.901/09).

158 OJ-SDI1-345 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RADIAÇÃO IONIZANTE OU SUBSTÂNCIA RADIOATIVA. DEVIDO. A exposição do empregado à radiação ionizante ou à substância
radioativa enseja a percepção do adicional de periculosidade, pois a regulamentação ministerial
(Portarias do Ministério do Trabalho nºs 3.393, de 17.12.1987, e 518, de 07.04.2003), ao reputar
perigosa a atividade, reveste-se de plena eficácia, porquanto expedida por força de delegação
legislativa contida no art. 200, caput, e inciso VI, da CLT. No período de 12.12.2002 a 06.04.2003,
enquanto vigeu a Portaria nº 496 do Ministério do Trabalho, o empregado faz jus ao adicional de
insalubridade.
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2 AS INOVAÇÕES LEGISLATIVAS
Essa situação mudou com a promulgação das Leis nº 12.740, de 08 de dezembro de 2012, e 12.997, de 18 de junho de 2014, que, finalmente, corrigiram, em
parte, as distorções do sistema ao dar nova redação ao artigo 193 da CLT, leia-se:
Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na
forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho,
impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente
do trabalhador a:
I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;
II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades
profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.
§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem
os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações
nos lucros da empresa.
§ 2º - O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade
que porventura lhe seja devido.
§ 3º Serão descontados ou compensados do adicional outros da
mesma
natureza eventualmente já concedidos ao vigilante por
meio de acordo coletivo.
§ 4o São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta.

Com efeito, o adicional de periculosidade teve seu âmbito de incidência
ampliado, para alcançar também os trabalhadores que laboram em funções que
envolvam a segurança pessoal ou patrimonial de terceiros (empregadores ou
tomadores), como são os casos dos vigilantes (Lei 7.102/83), vigias, seguranças
particulares, transportadores de documentos (mediante motocicleta, carro ou outro
meio de transporte), carteiros e demais trabalhadores encarregados por tarefas de
segurança, nos moldes acima.
No caso do trabalhador que labora pilotando motocicleta, o adicional incide
independentemente do fato de realizar transporte de valores ou outros objetos.
Aqui, a causa do pagamento do adicional é o risco próprio da atividade em si de
trabalhar conduzindo motocicleta.
No caso do novel inciso II, o fundamento do cabimento do adicional de
periculosidade reside nos manifestos riscos de roubos ou outras espécies de
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agressões e violência física que tais trabalhadores podem sofrer no exercício de
suas profissões. 159
Os riscos acentuados, nesses casos, são indissociáveis e inerentes às funções
de segurança pessoal ou patrimonial, especialmente diante dos graves níveis de
violência que acometem a sociedade brasileira. Por isso, entendemos que a norma
em tela é autoaplicável e não se submete à regulamentação restritiva do Ministério
do Trabalho e Emprego, prevista no caput do artigo 193, cujo preceptivo só se
aplica às hipóteses do seu inciso I.

160

Em sentido contrário ao entendimento acima (aparentemente), o Ministério do
Trabalho e Emprego ( Nota Informativa nº 14/2013), constituiu um grupo técnico
de auditores fiscais do trabalho a fim de elaborar proposta de regulamentação das
alterações legislativas promovidas pela Lei 12.740. Esse entendimento levou o TRT
da 15ª Região a reconsiderar uma antecipação de tutela que fora deferida em 1ª
instância para que a Caixa Econômica Federal incluísse em folha de pagamento
o adicional de 30%, em ação promovida pelo Sindicato da Categoria Profissional
Diferenciada dos Empregados e Trabalhadores do Ramo de Atividade de Vigilância e Segurança Privada de Campinas e Região. O TRT mandou aguardar a
regulamentação antes de qualquer provimento (RT 0000317-70.2013.5.15.0043). 161
Por outro lado, o requisito de “exposição permanente” do trabalhador a
roubos ou outras espécies de violência física, contido no caput do artigo 193 da
CLT, também é inato à própria essência das funções desse tipo de trabalhador,
que está em estado latente de ação ou de sofrer injusta agressão, situações em
que , como regra geral, interpõe a sua vida e integridade física para proteção de
pessoas e bens. Portanto, o requisito de “exposição permanente” só se aplica às
hipóteses do inciso I do artigo 193 da CLT.
Atualmente, o adicional de periculosidade é devido nos casos de trabalhos
realizados em contato com inflamáveis, explosivos ou energia elétrica (em condi159 SILVA, Paulo Renato Fernandes da. Os Efeitos dos Acidentes de Trabalho, artigo publicado na
Revista de Direito do Tribunal Regional do Trabalho - TRT da 1ª. Região (RJ), n. 49, 2011.
160 Nesse sentido, andou bem o Tribunal de Contas da União (TCU) que entendeu que a Lei nº
12.740/2012 é autoaplicável e determinou que a CEF/SP adequasse a planilha de custos, para
contemplar os 30% do adicional de periculosidade dos serviços de vigilância (v. acima). TC046.163/2012-3 (apenso: TC-046.442/2012-0), Min. Valmir Campelo, 10/01/2013.
161 A CEF/São Paulo realizou pregão para contratação de empresa de vigilância, já incluindo na
planilha de custos o adicional de risco de vida de 30%. Inicialmente, ao lançar o aviso de licitação
de 03/12/2012, publicado no Diário de São Paulo, não previa o pagamento do referido adicional.
Com a sobrevinda da Lei nº 12.740/2012, a CEF/SP publicou uma retificação no Edital, ampliando
o Preço Máximo Admitido, para acrescentar o pagamento do Adicional de 30% de periculosidade
(15/01/2013), em cumprimento a determinação do Tribunal de Contas da União (TCU).
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ções de risco acentuado - art. 193, CLT, ver também Orientações Jurisprudenciais
324162 e 347 da SDI-1 do TST), radiação ionizante ou à substância radioativa (OJ
345, SDI-1), o bombeiro civil (Lei 11.901/09) e os trabalhadores que laboram em
funções que envolvam a segurança pessoal ou patrimonial.
O adicional de periculosidade continua a ser de 30%, calculado sobre o salário
base do empregado. A Lei 12.740/12 revogou expressamente a Lei 7.369/85, que
previa que o adicional de periculosidade dos eletricitários (hoje inseridos no inciso
I do artigo 193, CLT, sob a designação de trabalhadores – todos eles - que laboram
em contato com energia elétrica) era calculado sobre o salário do empregado
(complexo salarial – OJ 279163 da SDI-1), vide Súmula 191 do TST:
TST – Súmula – 191 - ADICIONAL. PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA .O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário
básico e não sobre este acrescido de outros adicionais. Em relação
aos eletricitários, o cálculo do adicional de periculosidade deverá
ser efetuado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial.

Entendemos, no particular, que o direito do empregado eletricitário de receber
o adicional de periculosidade calculado com esteio em seu salário não pode ser
reduzido ou revogado, ante a eficácia constitucional do princípio da norma mais
favorável (também denominado de princípio do não retrocesso social), contido
no caput do artigo 7º da CRFB/88 (oriundo também do Protocolo Adicional à Convenção Americana Sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, “Protocolo De San Salvador”, artigo 1º, do qual o Brasil é
signatário – Decreto 3321/99).
Assim, para os eletricitários, continuam valendo a regras do adicional calculado sobre o complexo salarial (conjunto de parcelas de natureza salarial – Súmula
191 do TST c/c OJ 279 da SDI-1 do TST).164
162 OJ-SDI1-324 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA. DECRETO Nº 93.412/86, ART. 2º, § 1º. DJ 09.12.2003. É assegurado o adicional de periculosidade
apenas aos empregados que trabalham em sistema elétrico de potência em condições de risco, ou
que o façam com equipamentos e instalações elétricas similares, que ofereçam risco equivalente,
ainda que em unidade consumidora de energia elétrica.
163 OJ-SDI1-279 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ELETRICITÁRIOS. BASE DE CÁLCULO.
LEI Nº 7.369/85, ART. 1º. INTERPRETAÇÃO. DJ 11.08.03 - O adicional de periculosidade dos
eletricitários deverá ser calculado sobre o conjunto de parcelas de natureza salarial.
164 Depois de concluído este artigo, mas ainda a tempo de fazer a referência, verificamos que a
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria (CNTI), ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5013) no Supremo Tribunal Federal contra o artigo 3º da Lei 12.740/2012, que
revogou dispositivo que garantia aos trabalhadores eletricitários o adicional de periculosidade
no percentual de 30% sobre sua remuneração, e não apenas sobre o salário-base, como as demais
categorias. A confederação alega que a alteração introduzida pela lei desonerou apenas o setor
produtivo “com clara ofensa à segurança jurídica e aos direitos fundamentais” dos trabalhadores.
O relator da ADI 5013 é o ministro Ricardo Lewandowski.
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O parágrafo 3º do artigo 193 da CLT é um preceptivo inteiramente dispensável, pois se o empregado já recebe o adicional de periculosidade, por força de
norma coletiva, por óbvio não teria direito a recebê-lo novamente em razão da
aprovação da nova lei, ante o princípio geral de direito que veda o bis in idem.

3 A PROVA DA PERICULOSIDADE
A periculosidade deve ser apurada, em regra, via prova pericial, a cargo de
engenheiro ou de médico do trabalho (OJ,165 SDI-1,TST), salvo nos casos do bombeiro civil, do frentista de bomba de gasolina (Súmula 39, TST)166 e dos profissionais
de segurança pessoal ou patrimonial (lei. 12.740/12), cujas leis específicas (e a
jurisprudência) determinam o seu pagamento, independe de perícia.
Há tendência de flexibilização da exigência legal de realização de prova pericial para a constatação da periculosidade, como se verifica dos casos de atividade
notoriamente sujeita a contato com materiais inflamáveis e explosivos (como o
frentista de bomba de gasolina, como visto acima), de local de trabalho desativado
(em que se admite outras modalidades de provas, uma vez que a prova pericial
não é mais possível de ser realizada), e na hipótese em que o empregador já vinha
pagando espontaneamente o referido adicional, como prevê a OJ 406, SDI-1, TST:
OJ-SDI1-406. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO
ESPONTÂNEO. CARACTERIZAÇÃO DE FATO INCONTROVERSO. DESNECESSÁRIA A PERÍCIA DE QUE TRATA O ART. 195 DA
CLT. (DEJT divulgado em 22, 25 e 26.10.2010).
O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera
liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo
de exposição ao risco ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização da prova técnica exigida pelo
art. 195 da CLT, pois torna incontroversa a existência do trabalho
em condições perigosas.

A jurisprudência do TST firmou entendimento de que não basta a comprovação da periculosidade por meio de laudo pericial para que o empregado faça
jus ao adicional, sendo mister que a atividade esteja prevista em lista elaborada
165 OJ-SDI1-165 PERÍCIA. ENGENHEIRO OU MÉDICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE. VÁLIDO. ART. 195 DA CLT. Inserida em 26.03.99 - O art. 195 da CLT não
faz qualquer distinção entre o médico e o engenheiro para efeito de caracterização e classificação
da insalubridade e periculosidade, bastando para a elaboração do laudo seja o profissional devidamente qualificado.
166 TST – Súmula 39 - PERICULOSIDADE - Os empregados que operam em bomba de gasolina têm
direito ao adicional de periculosidade (Lei nº 2.573, de 15.08.1955).

95

57ª Subseção – Barra da Tijuca - RJ

pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, como estabelecido no artigo 193
da CLT (OJ 4 da SDI-1167) que remete a matéria à regulamentação pela Norma
Regulamentadora 16 (NR 16), aprovada pela Portaria MTE n. 3.214/78).
Embora pacífico em sede jurisprudencial, esse entendimento não nos parece
o melhor, uma vez que se o laudo técnico constatou o ambiente de risco, colocando
em perigo a integridade física e a própria vida do trabalhador, não é razoável
que o judiciário ignore a realidade e se prenda a uma interpretação meramente
burocrática e formalística da lei.
Na realidade, é necessário fazer uma interpretação do artigo 193 da CLT
conforme a constituição, para, com base nos princípios fundamentais, garantir ao
trabalhador, além da efetiva reparação pelos danos causados, sobretudo, um sistema tendente à eliminação dos riscos inerentes ao trabalho (artigo 7º, XXII, CF/88).
Assim, a interpretação do dispositivo acima deve considerar que constatada
a periculosidade, e não estando a mesma relacionada pelo Ministério do Trabalho,
cabe ao judiciário oficiar ao mesmo para adotar as medidas cabíveis à inclusão da
atividade em sua lista.
Dessa forma, a Justiça do Trabalho estará, inclusive, garantindo ao trabalhador
o efetivo acesso à justiça material (à tutela jurídica do Estado), como determina
a cláusula constitucional do devido processo legal substancial, donde pode ser
extraído o princípio da razoabilidade, que nada mais é do que uma técnica de
realização de justiça.
Se a lei é injusta ou ofende princípios básicos de proteção do trabalhador ela
está em antinomia com a Constituição, uma vez que agride o sistema fundamental
de promoção e de respeito ao ser humano, que pode, outrossim, ser sintetizado
na cláusula do estado democrático de direito, que se fundamenta, dentre outros,
nos princípios da dignidade humana e da valorização do trabalho.
Com base no princípio do aproveitamento das leis, ao invés de se declarar a
inconstitucionalidade desta, podemos lhe dar uma interpretação conforme as regras
que estruturam e dão feição normativa ao texto constitucional de 1988. Por isso, a
lista a que menciona o artigo 193 da CLT deve ser encarada como rol meramente
exemplificativo, e não restritivo de direitos fundamentais da pessoa humana.
Ressalte-se, que além do direito à vida (preceito primário) e do direito à
167 OJ-SDI1-4 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIXO URBANO. (nova redação em decorrência
da incorporação da Orientação Jurisprudencial nº 170 da SBDI-1) - DJ 20.04.2005
I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado
tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na
relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.
II - A limpeza em residências e escritórios e a respectiva coleta de lixo não podem ser consideradas
atividades insalubres, ainda que constatadas por laudo pericial, porque não se encontram dentre
as classificadas como lixo urbano na Portaria do Ministério do Trabalho. (ex-OJ nº 170 da SBDI1 - inserida em 08.11.2000).
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dignidade humana (preceito secundário genérico), a Carta magna complementa
sua base axiológica acrescentando os princípios da valorização do trabalho e do
solidarismo, como valores inerentes aos fundamentos e objetivos da República
(arts.1º e 3º, I, CRFB).
Embora não exista hierarquia entre as normas constitucionais, a doutrina
constitucional brasileira e a estrangeira (e o próprio STF, quando, por exemplo,
aplica o princípio da proporcionalidade) identificam a existência de um epicentro
axiológico que confere sentido e norte à interpretação das normas constitucionais.
Aos princípios atribui-se, portanto, uma função normativa (normogenética),
autorizando sua aplicação direta aos casos concretos, mediante a otimização do
seu conteúdo, rendendo ensejo ao desdobramento da noção de norma jurídica
em norma regra e norma princípio, ambas dotadas da mesma eficácia jurídica e
sempre voltadas, prioritariamente, à proteção do ser humano.

4 	NATUREZA DO ADICIONAL
Em que pese a divergência doutrinária,168 filiamo-nos à corrente segundo a
qual o adicional de periculosidade têm natureza salarial (por ter caráter retributivo,
oriundo de condições de trabalho gravosas ao empregado), por isso, integra o
salário para todos os fins, inclusive, para o cálculo das horas extras (Súmula 132,I,169
do TST), FGTS, férias, décimo terceiro salário, verbas resilitórias etc.
Assim, condenado ao pagamento do adicional de periculosidade, o empregador deve inserir, mês a mês e enquanto o trabalho for executado sob essas condições, o valor correspondente ao adicional na folha de pagamento do
empregado (OJ 172170 da SDI-1, TST).
Durante as horas de sobreaviso (nas quais o trabalhador fica em casa aguardando ordens, conforme o artigo 244, SS 2º da CLT), o empregado não se encontra
168 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTR, 2011. GOMES,
Orlando. O salário no direito brasileiro. SP: LTr, 1996. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Teoria
jurídica do salário, SP:LTr, 1997.
169 TST – Súmula 132 -ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INTEGRAÇÃO.I - O adicional de
periculosidade, pago em caráter permanente, integra o cálculo de indenização e de horas extras
(ex-Prejulgado nº 3). (ex-Súmula nº 132 - RA 102/1982, DJ 11.10.1982/ DJ 15.10.1982 - e ex-OJ
nº 267 da SBDI-1 - inserida em 27.09.2002); II - Durante as horas de sobreaviso, o empregado
não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de
periculosidade sobre as mencionadas horas. (ex-OJ nº 174 da SBDI-1 - inserida em 08.11.2000).
170 OJ-SDI1-172 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE OU PERICULOSIDADE. CONDENAÇÃO.
INSERÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Inserida em 08.11.00 - Condenada ao pagamento do
adicional de insalubridade ou periculosidade, a empresa deverá inserir, mês a mês e enquanto o
trabalho for executado sob essas condições, o valor correspondente em folha de pagamento.
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em condições de risco, por isso a jurisprudência se consolidou no sentido do não
cabimento da integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas
horas. (Item II da Súmula 132 do TST)
Pela CLT (SS 2º do artigo 193), e pela interpretação jurisprudencial tradicional e majoritária, não é possível a acumulação dos adicionais de periculosidade
e de insalubridade, ainda que as causas de ambos os institutos estejam presentes
simultaneamente em relação ao trabalhador, que deverá optar pelo recebimento
de apenas um deles.
Nesse ponto, encontramos outra norma em franco descompasso com a Constituição Federal, porquanto se o trabalhador está submetido a duplo gravame,
oriundo de causas diferentes, no seu local de trabalho, não é razoável que só possa
receber um único adicional.
O princípio constitucional do restitutio in integrum contempla uma noção
acima de tudo ética, de convivência social, presente nos países civilizados. Por ele,
quem causa dano a outrem tem o dever de reparar os prejuízos causados, mas de
forma integral e completa. Essa norma princípio está prevista nos artigos 5º, X e
7º, XXVIII da Carta da República, ao enunciar o direito de reparação pelos danos
causados, de natureza material ou moral.171
A Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho – OIT (art. 11,
letra”b”), ratificada pelo Brasil pelo Decreto Legislativo 02/92, prevê que para efeito
de danos à saúde do trabalhador, deverão se considerados simultaneamente os
vários agentes ou substâncias nocivos aos ser humano, o que importa em derrogação da proibição de acumulação dos referidos adicionais, contida no parágrafo
2º do artigo 193 da CLT. Dispõe a Convenção 155 da OIT:
Artigo 11. A fim de tornar efetiva a política a que se refere o Artigo
4 do presente Convênio, a autoridade ou autoridades competentes
deverão garantir a realização progressiva das seguintes funções:
(...)
b) a determinação das operações e processos que estarão proibidos,
limitados ou sujeitos à autorização ou ao controle da autoridade
ou autoridades competentes, bem como a determinação das substâncias e agentes aos quais a exposição no trabalho estará proibida,
limitada ou sujeita à autorização ou ao controle da autoridade ou
autoridades competentes; deverão levar-se em consideração os riscos
para a saúde causados pela exposição simultânea a várias substâncias ou
agentes; (destaquei)

Ademais, diante do comando normativo em tela, a acumulação de adicionais
171 Nesse sentido, também: MELO, Raimundo Simão de, Direito ambiental do trabalho e a saúde do
trabalhador. SP: LTr, 2010.
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de riscos que se fundam em fatos geradores e situações diferentes, constitui direito
inato e revelador do caráter comutativo do contrato de emprego. É preciso que se
promova uma interpretação evolutiva e conforme a Constituição para se afastar
exegeses e dispositivos vetustos e anacrônicos com o atual estágio de desenvolvimento do Direito do Trabalho contemporâneo.
Por outro lado, o adicional de periculosidade é devido quando o empregado
fica exposto de maneira permanente ou que, de forma intermitente, sujeita-se à
condições de risco, devendo ser pago de forma integral (Súmula 361172 do TST).
A Súmula 364 do TST prevê que o mesmo é indevido, apenas, quando o contato
dá-se de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual,
dá-se por tempo extremamente reduzido.
O TST em bom momento reformulou a Súmula 364173, revisada pela Resolução nº 174 do TST, de 24 de maio de 2011, e cancelou o seu inciso II que entendia
como legal a fixação, em instrumentos coletivos negociados (convenção e acordo
coletivos de trabalho), de cláusula prevendo o pagamento do adicional de periculosidade em percentual inferior ao legal e proporcional ao tempo de exposição
ao risco. Assim, harmonizou-se o sistema com a Súmula 361 do TST, vedando-se
cláusulas que desidratam as normas ambientais de proteção ao trabalho.
Uma vez cessado por completo o risco decorrente do trabalho perigoso, cessa
igualmente o direito do trabalhador ao respectivo adicional, conforme prevê o
artigo 194 da CLT, pois os adicionais não incorporam ao salário do empregado,
mesmo que pagos habitualmente. A ideia é de incentivar os empregadores a
eliminar as condições gravosas de trabalho.

5 ÁREA DE RISCO
A área de risco dos profissionais regidos pela Lei 12.740/12, do bombeiro
civil e do frentista de bomba de gasolina (Súmula 39, TST), são os locais em que
172 TST – Súmula 361 -ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ELETRICITÁRIOS. EXPOSIÇÃO INTERMITENTE. O trabalho exercido em condições perigosas, embora de forma intermitente, dá
direito ao empregado a receber o adicional de periculosidade de forma integral, porque a Lei nº
7.369, de 20.09.1985, não estabeleceu nenhuma proporcionalidade em relação ao seu pagamento.
173 TST – Súmula 364 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO EVENTUAL, PERMANENTE E INTERMITENTE. (CANCELADO O ITEM II E DADA NOVA REDAÇÃO AO ITEM
I) Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que,
de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Indevido, apenas, quando o contato dáse de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo
extremamente reduzido. (ex-ojs da SBDI-1 ns. 05 - inserida em 14.03.1994 - e 280 - DJ 11.08.2003)
(Revisada pela Resolução nº 174 do TST, de 24 de maio de 2011)
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laboram, quaisquer que sejam eles. No caso do empregado doméstico, a área de
risco é a residência onde labora. Em relação aos empregados que laboram fora
das dependências da empresa, cabe ao empregador garantir a estes condições
mínimas de labor, como acesso a banheiros,174 locais para trabalho, para alimentação e para ingestão de água, por exemplo.
Portanto, área de risco pode ser considerada como qualquer local, dentro
ou fora do estabelecimento do empregador, desde que a serviço deste, em que o
trabalhador esteja prestando seu labor, e que o submeta a algum tipo de agente
nocivo à sua saúde ou integridade física ou fisiológica.
Em se tratando de bombeiro civil e de frentista não é necessária a realização
de pericia para apuração da periculosidade em tais casos, uma vez que a lei (e
a jurisprudência, no caso do frentista) determina o pagamento do adicional de
periculosidade independente de qualquer condição.
Nas demais hipóteses, a periculosidade deve ser apurada, em regra, via prova pericial, a cargo de engenheiro ou de médico do trabalho (artigo 195 da CLT).
Não é todo empregado que labora, por exemplo, em contato com inflamáveis ou
explosivos ou eletricidade que vai fazer jus ao pagamento do referido adicional de
periculosidade. Este somente será devido ao trabalhador que prestar serviços que,
por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem em contato permanente com
inflamáveis ou explosivos ou com eletricidade, em condições de risco acentuado
para a sua saúde, nos termos da regulamentação do Ministério do Trabalho (NR 16).
Por isso, a lei estabeleceu que a perícia seria o meio de prova mais adequado
para investigar se o labor prestado configura a hipótese de risco acentuado.
174 Nesse sentido, ver a notícia publicada no sítio do TRT/RJ, de 17/06/2013, segundo a qual a 2ª
Turma do Tribunal condenou a Auto Viação Tijuca S/A a pagar R$ 10 mil, a título de dano moral,
a uma cobradora, que alegou que as condições de trabalho eram degradantes por inexistência de
garantias mínimas de saúde e higiene, pois não havia banheiro disponível no local de trabalho
(pontos finais dos ônibus). O TRT reformou a decisão de primeiro grau, que julgou o improcedente o pedido, argumentando que “dano moral é todo aquele causado injustamente a outrem,
que não atinja ou diminua o seu patrimônio. É qualquer lesão experimentada pela vítima em seu
complexo de bens jurídicos, materiais ou morais, é qualquer sofrimento que não seja causado por
uma perda pecuniária”.
Em depoimento, uma testemunha da ré afirmou que na linha 226 não havia banheiro da empresa
e os motoristas e cobradores tinham que usar o de uma lanchonete. Já a testemunha da autora
garantiu que nos pontos final e inicial do 226 não havia qualquer banheiro. De acordo com o
acórdão, em sua defesa a reclamada não contrariou a alegação da indisponibilidade de banheiros
para os motoristas e cobradores e nem mesmo mostrou que fazia esforços junto ao poder público
para resolver o problema. Somado a isso, a prova oral teria esclarecido que não havia banheiros
disponíveis para os empregados e que, se quisessem usá-lo, tinham que contar com a boa vontade
de comerciantes localizados próximos aos pontos finais das linhas. Sendo assim, a 2ª Turma decidiu
que a reclamada deveria responder pela conduta omissiva que causou dano moral à reclamante,
arbitrando a indenização em R$10 mil, tendo em vista a notória capacidade econômica do ofensor
e ainda o caráter pedagógico da medida.
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A área de risco nas atividades de abastecimento de inflamáveis, para fins
de incidência do adicional de periculosidade, abrange, no mínimo, círculo com
raio de 7,5 metros com centro no ponto de abastecimento da viatura e faixa de 7,5
metros de largura para ambos os lados da máquina (PRT-3217/78, anexo 2, item
3, LET-Q, conforme o Anexo II da NR 16 do Ministério do Trabalho e Emprego).
A jurisprudência tem decidido que o interior da aeronave não está equiparado à área de risco para fins de recebimento do adicional de periculosidade, razão
pela qual o fato de a demandante (tripulante) permanecer a bordo não enseja, por
si só, a percepção do adicional de periculosidade postulado, como se ), como se
verifica da seguinte decisão:175
RECURSO DE REVISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
COMANDANTE DE AERONAVE. ABASTECIMENTO DE AERONAVE. PERMANÊNCIA NO INTERIOR E JUNTO ÀS AERONAVES.
RISCO ACENTUADO. INEXISTÊNCIA. Relativamente ao manuseio
de inflamáveis para abastecimento de aeronaves, esta colenda Corte
Superior firmou o entendimento de que a área de risco a que se
reporta a NR nº 16, anexo 2, diz respeito apenas à área de operação,
tendo, assim, direito ao adicional de periculosidade apenas os empregados que efetuam diretamente o abastecimento da aeronave e
aqueles que, no exercício de suas atribuições, transitam nessa área
externa em situação de risco acentuado. Nas hipóteses referidas, não
se incluem aqueles que trabalham no interior da aeronave, como no
caso da comissária de bordo, que se encontra na mesma situação de
risco comum suportado pelos demais tripulantes e passageiros do
avião. Precedentes. Frise-se que o fato de a reclamante ter estado
junto às aeronaves não implica, necessariamente, a sua permanência na área de risco acentuado, máxime porque, como ela própria
admite em sua petição inicial, - permanecia dentro da aeronave
durante todo o tempo em que a mesma permanecia em solo, momento em que ocorriam operações de abastecimento de aeronaves
-. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.
(TST-RR-1339007320075020060, Data de Julgamento: 02/05/2012,
Data de Publicação: DEJT 18/05/2012)

Não concordamos com a exclusão acima, pois o momento do abastecimento
da aeronave é uma etapa potencialmente crítica da jornada de trabalho dos tripulantes, que permanecem dentro do avião ou nos arredores do mesmo em solo,
em verdadeira área de risco, pois ficam muito próximos do local em que ocorre
a operação de reposição de combustível (por vezes dentro da área de risco de 7,5
175 RECURSO DE REVISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. COMISSÁRIA DE BORDO.
ABASTECIMENTO DE AERONAVE .A área de operação à qual se refere a NR 16 expedida pelo
Ministério do Trabalho é aquela em que ocorre o efetivo abastecimento da aeronave, e o simples
fato de a reclamante permanecer a bordo do avião, durante o abastecimento, não configura risco
acentuado apto a ensejar o pagamento do adicional de periculosidade. Precedentes. Recurso de
revista conhecido e provido. (332009420075020317 33200-94.2007.5.02.0317, Relator: Dora Maria
da Costa, Data de Julgamento: 29/05/2013, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 03/06/2013)
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metros, projetados para o interior da aeronave), estando sujeitos a serem afetados
diretamente por eventual acidente decorrente da manipulação do combustível.
A jurisprudência pode avançar para estender a tal hipótese o mesmo entendimento adotado para o caso do empregado que desenvolve suas atividades
em edifício (construção vertical), seja em pavimento igual ou distinto daquele
onde estão instalados tanques para armazenamento de líquido inflamável, em
quantidade acima do limite legal, considerando-se como área de risco toda a área
interna da construção vertical, in verbis:
OJ-SDI1-385. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DEVIDO.
ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDO INFLAMÁVEL NO PRÉDIO.
CONSTRUÇÃO VERTICAL. (DEJT divulgado em 09, 10 e 11.06.2010)
É devido o pagamento do adicional de periculosidade ao empregado
que desenvolve suas atividades em edifício (construção vertical),
seja em pavimento igual ou distinto daquele onde estão instalados
tanques para armazenamento de líquido inflamável, em quantidade
acima do limite legal, considerando-se como área de risco toda a área
interna da construção vertical. Ora, se toda a área interna do prédio
é considerada de risco (independente de distância do local em que
está baseado o líquido inflamável), critério análogo pode ser aplicado
aos trabalhadores tripulantes. O fundamental para a periculosidade,
em nosso entender, é a verificação de estar ou não o trabalhador em
situação de risco de ser atingido por eventual infortúnio.

Não obstante, só os eletricitários (que laboram em condições de risco) fazem
jus ao adicional de periculosidade, uma vez que qualquer trabalhador que exerça
suas atividades laborais em contato com sistema elétrico de potência, em condições de risco, ou que o faça com equipamentos e instalações elétricas similares,
que ofereçam risco equivalente, ainda que em unidade consumidora de energia
elétrica, terá tal direito, como corretamente pacificou o TST, leia-se:
OJ-SDI1-347 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA. LEI Nº 7.369, DE 20.09.1985, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 93.412, DE 14.10.1986. EXTENSÃO DO
DIREITO AOS CABISTAS, INSTALADORES E REPARADORES DE
LINHAS E APARELHOS EM EMPRESA DE TELEFONIA. É devido
o adicional de periculosidade aos empregados cabistas, instaladores
e reparadores de linhas e aparelhos de empresas de telefonia, desde
que, no exercício de suas funções, fiquem expostos a condições de
risco equivalente ao do trabalho exercido em contato com sistema
elétrico de potência.

Com efeito, é devido o adicional de periculosidade aos empregados cabistas,
instaladores e reparadores de linhas e aparelhos de empresas de telefonia, desde
que, no exercício de suas funções, fiquem expostos a condições de risco equivalente
ao do trabalho exercido em contato com sistema elétrico de potência.
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6 CONCLUSÃO
O instituto vem passando por muitas transformações, com destaque para as
Leis nº 12.740/12 e 12.997/14, que devem se submeter à técnica da interpretação
conforme a Constituição, a fim de se garantir máxima efetividade às normas fundamentais e de ordem pública trabalhistas e , sobretudo, granjear efetiva proteção à
vida e à saúde do ser humano que labora sujeito à condições perigosas de labor.
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LINGUAGEM, TEMPO e DIREITO
LANGUAGE , TIME and RIGHT
Sergio Pyrrho176

Resumo
Partindo da constatação de que a Linguagem é a essencial forma de construção e de comunicação do Direito, o presente estudo distingue a Semiologia da
Semiótica, mostrando o papel de destaque que estas duas ciências desempenham
na concepção de leis eficientes e duradouras.

Abstract
Starting from the fact that language is the essential form of construction and
communication of law, the present study distinguishes Semiology and Semiotics,
showing the important role that these two sciences play in ideation of durable
and efficient laws.

176 Procurador do Estado do Rio de Janeiro desde 1993, tendo atuado na Procuradoria da Dívida
Ativa, na Procuradoria Tributária, e na representação da PGE junto aos Tribunais Superiores.
Foi Subprocurador-Geral do Estado de 2009 a junho de 2014. Sócio de Benjó, Garcia, Souto e
Novaes Advogados Associados desde 2009. Entre 1989 e 2005 atuou como advogado da Confederação Nacional da Indústria, de cuja Unidade Jurídica foi Coordenador-Adjunto a partir
de 1997. Mestre em Direito pela UNESA em 2005. Professor de cursos de pós graduação em
Direito no Rio de Janeiro e em Brasília. Autor de artigos jurídicos e do livro “Soberania, ICMS
e Isenções: os Convênios e os Tratados Internacionais”, Editora Lumen Iuris.
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1 Introdução
O Direito é integralmente construído através da linguagem.

No conceito apresentado por Paulo de Barros Carvalho 177,
(...) o direito positivo é um corpo de linguagem, de cunho prescritivo, organizado para disciplinar o comportamento dos seres
humanos no convívio social. É um plexo de proposições normativas
destinado a regular a conduta das pessoas, nas suas relações de
inter-humanidade.

Sejam as normas genéricas, fixadas pelo
legislador, sejam os desdobramentos delas,
quando as mesmas são aplicadas a casos específicos, sendo então ditadas pelo julgador, é
por intermédio da linguagem, sempre, que os
comandos se expressam.
Essa extrema relevância (essencialidade
mesmo) que a linguagem tem para o Direito
justifica o estudo da inter-relação entre os
dois institutos, inclusive com a abordagem
retrospectiva da evolução da semiologia, que
se preocupou em estudar em profundidade
a importância dos signos da linguagem, e da
relevância que o tempo ostenta não apenas na
concepção do Direito, mas também em sua
maturidade e em sua aplicação.

177 Carvalho, Curso ... p. 93.
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2 Semiologia e Semiótica
Semiologia é “o estudo empírico dos signos e dos sistemas de signos verbais e não
verbais da comunicação humana”178.
Mas o estudo dos signos da comunicação foi aprofundado em duas grandes
vertentes.
Uma delas (a Semiologia, propriamente, que teve em Ferdinand de Saussure seu mais destacado precursor) nasceu com os estudos dos lingüistas sobre
a linguagem natural. Já a outra (a Semiótica, capitaneada por Charles Sanders
Peirce) originou-se dos estudos dos lógicos-matemáticos a respeito das linguagens
artificiais.179
Hoje a ciência que empreende o estudo dos signos que têm relevo para a
análise e o desenvolvimento da linguagem que alimenta o Direito é a Semiótica.
Isso porque, como observa Leonel Severo Rocha:
Na atualidade, a Semiótica voltou-se a questões mais empíricas,
abandonando a exagerada ênfase inicial de Peirce nos signos, deixando assim esta tarefa para a Semiologia. Pode-se, portanto, diferenciar
estas duas ciências, caracterizando a Semiologia pela investigação
dos sistemas de signos e a Semiótica pela tentativa de construção
de uma teoria geral da significação. 180

A conceituação acima reproduzida reafirma que tanto a Semiologia quanto
a Semiótica prestam-se ao estudo dos signos da linguagem. Destaca, porém, que
a segunda dessas ciências (a Semiótica) corresponde à “tentativa de construção de
uma teoria geral da significação”.
Nesse quadro parece-me válido definir a Semiótica como sendo a ciência
incumbida do estudo dos signos da linguagem voltados a uma aplicação prática
– sem que daí resulte qualquer depreciação para a Semiologia.
Mas a complexidade da linguagem é tal que a adoção de definições não se
faz sem grande risco, como anotou Santo Agostinho181:

178
179
180
181

Rocha, Epistemologia ... p. 22.
Ibid., p. 22.
Ibid., p. 22/23.
Agostinho, Sobre a Potencialidade ... p. 115/116.
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Uma definição não pode conter nada mais e nada menos do que
deseja conceituar ou significar. Sem isso é inteiramente defeituosa.
Sabemos se peca por excesso ou por deficiência quando a convertemos (na inversão dos termos). E passo a exemplificar para seu
melhor entendimento.
Suponha uma pergunta sobre a definição do ser humano. E que
definíssimos assim: o homem é um animal mortal.
Ora, isso é verdade, mas nem por isso deverá ser aceito nestes termos.
Basta acrescentar a palavra todo e fazer a conversão para verificar se
é verdadeira definição do ser humano. Que todo homem é animal
mortal é verdadeiro. Convertendo: todo animal mortal é homem –
isso não é verdadeiro. A definição deverá ser repelida por incluir
algo estranho ao ser humano, pois nem somente o homem é animal
mortal, todo animal irracional também é.
Completa-se a definição, acrescentando a palavra racional. Todo
homem é animal mortal racional. Da mesma forma, todo animal
mortal racional é homem.
A primeira definição era defeituosa por conter mais que o devido.
Incluía o homem e os irracionais. A outra é perfeita por conter somente a noção de homem, ou ser humano, e não mais que isso.

3 Semiótica e suas três partes: sintaxe, semântica
	e 	pragmática
São três as partes que compõem a Semiótica.
A primeira delas, a sintaxe, preocupa-se com a estrutura formal da linguagem.
A segunda das partes componentes da Semiótica, a semântica, exalta o sentido da linguagem empregada, concentrando sua preocupação na compatibilidade
entre os enunciados e a realidade.
Já a pragmática, terceira parte componente da Semiótica, dá relevo às intenções dos discursos pelos quais se expressa a linguagem182.
Ver-se-á que foi exatamente a falta de atenção à pragmática que levou ao
abandono das formas iniciais de aplicação da Semiótica – tanto àquela pretendida
pelo Círculo de Viena (positivismo lógico) quanto às alternativas consistentes na
Filosofia da Linguagem Ordinária e na Nova Retórica.
182 Rocha, Epistemologia ... p. 23.
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4 O Círculo de Viena (positivismo lógico)
Dando excessiva ênfase ao rigor da linguagem, os membros do Círculo de
Viena chegaram a tratar ciência e lingüística como termos correlatos. Por isso é
que, à luz da orientação ali reinante, “a problemática científica depende da construção
de uma linguagem rigorosa apta a explicar os dados do mundo. Assim, o positivismo lógico
assume o rigor discursivo como o paradigma da pesquisa científica” 183.
O objetivo dessa vinculação excessivamente estreita entre ciência e linguagem, conhecida como positivismo lógico, era plena de boas intenções: buscava
manter uma e outra (ciência e linguagem) à margem das distorções que a elas
pudessem ser causadas por orientações ideológicas e por orientações políticas de
um determinado momento.
Mas o defeito dessa orientação era evidente e foi assim sintetizado por Leonel Severo Rocha:
(...) estas concepções epistemológicas, como é o caso do positivismo
lógico, ao identificarem a ciência com a linguagem, a partir de uma
atitude reducionista que pensa a linguagem como uma estrutura
textual autosuficiente, descobrindo a significação no interior do próprio sistema por ela criado, esquecem as outras cenas de produção
da significação, isto é, a influência da sociedade na produção da dos
sentidos é ignorada. 184

5 A Filosofia da Linguagem Ordinária (ou Filosofia
Pragmática)
Menos drástica do que a orientação adotada pelo Círculo de Viena, a Filosofia
da Linguagem Ordinária elegia como tema precípuo de estudo pela Semiótica as
imprecisões no significado das palavras, fruto das “ambigüidades e vaguezas dos
discursos a partir de suas funções pragmáticas (diretivas, emotivas e informativas)” 185.
A efetiva ambigüidade das palavras é objeto de preocupação constante entre

183 Ibid., p. 24.
184 Ibid., p. 25.
185 Ibid., p. 25.
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os operadores do Direito, e Alf Ross chegou mesmo a anotar que “la mayor parte
de las palabras son ambiguas, y que todas las palabras son vagas, esto es, que su campo de
referencia es indefinido, pues consiste em um núcleo o zona central y um nebuloso círculo
exterior de incertidumbre” 186.
Ainda assim a Filosofia da Linguagem Ordinária, ou Filosofia Pragmática,
não ficou imune às críticas, segundo as quais a atitude de “investigar as vaguezas
e ambigüidades dos discursos a partir de suas funções pragmáticas (diretivas, emotivas e
informativas)” não logra “ultrapassar as incertezas significativas, culminando em um certo
psicologismo, no sentido de que se reduziu demasiadamente a relação emissor-receptor” 187.

6 Os Novos Retóricos
Outra escola que buscou superar as dificuldades existentes na vinculação
exageradamente enfática (pode-se dizer que indissociável) entre ciência e lingüística foi a dos Novos Retóricos, que buscava seus fundamentos em Aristóteles.
Tal orientação foi assim definida por Leonel Severo Rocha, que desde logo
apontou, ao lado das virtudes existentes no método empregado pelos Novos
Retóricos, o mesmo defeito consistente no “psicologismo” que levara ao desuso a
Filosofia da Linguagem Ordinária. Confira-se:
Os Novos Retóricos, tais como Perelman e Viehweg, também criticam
a redução da Semiótica aos níveis da sintaxe e da semântica, a partir
de um retorno a Aristóteles para recuperar a noção de Tópica. Na
Tópica, Aristóteles explica que existem raciocínios demonstrativos,
baseados na idéia de verdade, e raciocínios persuasivos, baseados na
verossimilhança. Os raciocínios persuasivos articular-se-iam desde
uma cadeia de argumentação tópica, constituída por pontos de vista
geralmente aceitos, chamados topoi. Os topoi seriam uma espécie de
elementos calibradores dos processos argumentativos. No entanto,
assim como na Filosofia da Linguagem Ordinária, os Novos Retóricos também não ultrapassaram um certo sentido psicologista na
análise dos discursos.188

186 Ross, Sobre el derecho ... p. 130.
187 Rocha, Epistemologia ... p. 25/26.
188 Ibid., p. 26.
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7 A busca incessante de critérios seguros
na Semiótica
O quadro retrospectivo até esse ponto traçado revela o insucesso de algumas
das orientações que buscaram ultrapassar a dificuldade de se encontrar método
infalível para a depuração da linguagem que orienta o Direito.
A Semiótica, como visto, é a ciência que melhor pode auxiliar o Direito nessa
busca de depuração da linguagem que o alimenta. Mas ela mesma (a Semiótica)
não logrou encontrar, ainda, uma solução intermediária entre as amarras excessivamente rígidas do positivismo lógico que lhe eram fixadas pelo Círculo de
Viena e os percalços do “psicologismo” dos seguidores da Filosofia da Linguagem
Ordinária e dos Novos Retóricos.
De inequívoco tem-se a constatação de que a Semiótica não chega a bom termo
se forem enfatizadas apenas suas duas primeiras partes (a sintaxe e a semântica),
abandonando-se a pragmática.
É na persecução desse ponto de equilíbrio perfeito entre sintaxe, semântica e
pragmática que continuam debruçados os cultores da Semiótica, modernamente
ocupados com a idéia da lógica deôntica, “que tem procurado elaborar, com muitas
dificuldades, análises lógicas dos discursos do direito e da moral” 189.
Essas dificuldades, a rigor, são plenamente compreensíveis. É que, como
anotou Leonel Severo Rocha,
(...) o desejo de Rui Barbosa e de Maximiliano de obter signos jurídicos com uma denotação pura é impossível. Ao contrário do que
pensa a dogmática jurídica, é justamente pela sua capacidade de ser
redefinida e reinterpretada que a lei possui o seu sentido de universalidade, dentro de um certo Estado. Ou seja, se a lei tivesse sempre
a mesma relação paradigmática associativa, ela não poderia prever
a infinidade de situações existentes no quotidiano do judiciário. 190

189 Ibid., p. 26.
190 Ibid., p. 28.
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8 A “parábola de Einstein” – o risco na junção de 		
	enunciados independentes
Uma das mais graves formas de agressão à linguagem se faz com a reunião
de enunciados independentes.
Quando empregada com cautela, fazendo-se a devida aferição, a cada passo
em que enunciados são reunidos, da integridade e do nexo lógico do discurso que
se desenvolve, a reunião de enunciados é uma operação que pode levar a excelentes
resultados, permitindo a compreensão de uma mensagem que, de outra forma,
seria de difícil assimilação. Precisamente por isso é que esse encadeamento lógico
de enunciados, denominado silogismo, tem sido utilizado desde sempre. Mas em
uma tal situação, quando cada novo enunciado é reunido a outro com uma relação de pertinência no desenvolvimento de um raciocínio dedutivo, então já não
se está diante de enunciados independentes – bem ao contrário, a dependência
do enunciado subseqüente em relação ao enunciado antecedente será a própria
condição para o desenvolvimento do raciocínio.
O perigo de alteração drástica no conteúdo da mensagem, de que neste tópico
se cogita, nasce justamente da reunião de enunciados que não guardem relação
lógica entre si.
Exemplo extremamente ilustrativo das distorções que a reunião de enunciados independentes pode causar é apresentado pelo Procurador do Estado do Rio de
Janeiro João Guilherme Sauer, em contestação há quase duas décadas apresentada
à pretensão de um contribuinte que, baseando-se em enunciados independentes
(e perfeitamente válidos se considerados isoladamente), chegava contudo a uma
conclusão absurda. Para ilustrar sua crítica, a peça judicial de resistência à pretensão do contribuinte narrava o seguinte episódio, cuja efetividade histórica não se
pôde comprovar, mas que tem insuperável valor para ilustrar o risco da reunião
de enunciados independentes:
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Einstein estava saindo de uma de suas aulas em Princeton, quando foi
abordado por um repórter, que lhe pediu que, “em breves palavras”,
explicasse, ali para o jornal, a Teoria da Relatividade.
O cientista ponderou os riscos de reduzir em demasia um conceito
tão relevante. Contou então que um homem muito velho, pobre e
cego tilintava de frio no inverno da praça de uma cidade européia,
quando um passante se apiedou dele e lhe perguntou:
“Meu bom velhinho, você não gostaria que eu lhe desse um copo
de leite quente?”
O velho respondeu: “Quente eu sei o que é. Mas leite...., o que é leite?”
O homem disse: “Leite é um líquido branco”.
O velho redargüiu: “Líquido eu sei o que é. Mas, o que é branco?”
O bom samaritano acudiu: “Branco é a cor do cisne”.
O pobrezinho voltou à carga: “O que é cisne?”
O homem não descansou: “Cisne é uma ave de pescoço torto”.
O mendigo rebateu: “Ave e pescoço eu sei o que são. Mas, o que é torto?”
O passante pegou uma das mãos do velhinho e fê-la correr pela
bengala dele, explicando: “Isto é reto; agora, isto (o cabo) é torto”.
O semblante do pobrezinho encheu-se de luz, e ele exclamou: “Ah,
agora eu sei o que é leite”.
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9 A linguagem e o tempo: sua
	inter-relação com o Direito
A linguagem, como reiteradamente destacado, é o próprio instrumento de
exteriorização do Direito.
O tempo, por seu turno, guarda vigília em relação à atualização da linguagem
e, por conseqüência, à subsistência do Direito.
Com efeito, o tempo pode derrubar um comando legal claro e inequívoco,
lavrado com precisão do ponto de vista da sintaxe e da semântica, mas que, por
exemplo, perde sua aplicação por se destinar à regência de fatos que os anos
fizeram cair em completo desuso. Em uma tal situação, o comando normativo
estaria obsoleto, não mais atendendo àquela terceira e tão importante parcela da
Semiótica, a pragmática.
O tempo, que Platão dizia ser “a imagem móvel da eternidade” 191, tem inter-relação com rigorosamente tudo, inclusive (e talvez até principalmente) com a
morte, que afinal marca o fim do tempo de cada existência na terra.
A partir dessa inter-relação entre tempo e morte é possível invocar, em favor
do tempo, o papel extremamente relevante de “gênio inspirador” da filosofia, que
Arthur Schopenhauer atribuiu à morte:
A morte é propriamente o gênio inspirador, ou a musa da filosofia,
e por isso Sócrates a definiu como “preparação para a morte”. Sem
a morte, seria mesmo difícil que se tivesse filosofado. Será natural,
portanto, que se dê lugar aqui, no começo do último, do mais sério
e mais importante dos meus livros, a uma especial consideração a
respeito dessa questão.192

Como observa Fraçois Ost,
Encontraremos muitas formas desse tempo que, sabendo-se precário e finito, aspira contudo a uma infinitude sempre reconquistada:
desde o aevum dos canonistas da Idade Média até às normas constitucionais não revisíveis ou aos direitos fundamentais inderrogáveis
da actualidade.193

191 Apud François Ost, in Ost, O Tempo ... p. 27.
192 Schopenhauer, Da Morte, p. 23.
193 Ost, O Tempo ... p. 29.
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Anotada a relevância que o tempo tem como elemento que fulmina atos
normativos já defasados em seu conteúdo, há contudo um papel de relevo ainda
maior que ao tempo é dado em relação ao Direito: o de orientar, com base nos
fatos passados, a concepção de regras mais bem elaboradas para o futuro.
Discorrendo sobre a inquietante dificuldade que a sociedade moderna tem de
vivenciar o presente, François Ost enfatiza, também, a necessidade de se aprender
com o passado para a partir disso construir o futuro. Naquilo que denomina por
“paragem da historicidade” Ost alude à
(...) dificuldade crescente das nossas sociedades em inscreverem-se
num tempo significante, como se o presente, saturado de instantâneo,
fosse doravante incapaz tanto de anamnese como de projecto. R. Sue
tem razão quando escreve: “O presente, sempre fugidio, constitui-se
hoje como principal representação do tempo, símbolo de uma sociedade que perdeu a sua crença na História”. Como se o passado,
definitivamente volvido, não tivesse mais nada para nos dizer, e o
futuro, decididamente demasiado incerto, não pedisse para ser construído desde hoje. Sobretudo, como se o passado já não pedisse para
ser reinterpretado à luz das exigências do futuro, nem esse futuro
enraizado na experiência do passado. Mergulhadas nesta brecha do
presente, as nossas sociedades parecem órfãs da história, privadas
de duração, votadas unicamente ao fenesim do instante, condenadas a viver ao ritmo ofegante da actualidade. “Só se fala tanto de
memória, escreve P. Nora, pela razão de ela já não existir”. Privadas
de elo vivo com o presente, as tradições consomem-se e, na melhor
das hipóteses, não alimentam mais do que um discurso erudito e,
na pior, uma nostalgia reaccionária; cerceadas das aspirações desse
mesmo presente, as projecções de futuro derivam apenas da ficção
científica ou de utopias incapazes de concretização.
Contudo, o homem é o único ser vivo a poder “virar a ampulheta”,
só ele está em posição de se subtrair ao fluir irreversível do tempo
físico ligando aquilo que, a cada instante, ameaça desligar-se. Com o
homem surge com efeito a possibilidade de uma repetição reflexiva
do passado e de uma construção antecipativa do futuro – a capacidade de reinterpretar o passado (não fazer com que ele nunca tenha
existido, mas imprimir-lhe um outro sentido, tirar partido dos seus
ensinamentos, por exemplo, ou ainda assumir a responsabilidade
pelos seus erros) e a faculdade de orientar o futuro (não fazer com
que ele não ocorra, mas imprimir um sentido – significado e direcção
– àquilo que acontecer). 194

194 Ibid., p. 30.
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10 Conclusão
Destacada a estrita dependência do Direito em relação à linguagem, bem
como a inegável inter-relação entre o Direito e o tempo, fica clara a necessidade de
que o legislador ou o julgador, ao valerem-se da linguagem pela qual exprimem
as normas que editam (genéricas, no caso do legislador; concretas, no caso dos
órgãos do Poder Judiciário), fiquem atentos não apenas à sintaxe e à semântica,
mas também à pragmática, sob pena de não darem aplicação à ciência incumbida
do estudo dos signos da linguagem voltados a uma aplicação prática (a Semiótica).
Mas isso não é o bastante: é preciso, ainda, que os operadores do Direito
estejam atentos às experiências passadas, para assim construírem proposições
normativas mais capacitadas a angariarem a aceitação geral, porque afinal “tôda
lei deve-se esforçar para obter a aceitação do maior número possível de cidadãos” 195.
Com ênfase na questão da linguagem, confira-se a conclusão a que chega Leonel
Severo Rocha:
A linguagem do legislador e a linguagem dos órgãos criam Direito,
enquanto a linguagem das partes é uma linguagem mais coadjuvante
da decisão. Por sua vez, a linguagem do legislador é a linguagem da
decisão abstrata e geral dirigida a ordenar o Estado, sendo objeto da
Teoria da Legislação. Já a linguagem do juiz é a da decisão concreta,
dirigida a particularizar o conteúdo da decisão abstrata, contatando-a
com a realidade, constituindo, assim, objeto da Técnica da Decisão,
pois é aí que se conclui todo o processo decisório.
A linguagem do advogado não cria a decisão, ainda que contribua
para ela, representando uma das partes: é um ponto de vista dentro
do diálogo que constitui o processo. Seu objetivo não é decidir, mas
convencer. Daí ser objeto da Retórica Jurídica, tema desenvolvido
pela Teoria da Argumentação, desde os trabalhos pioneiros de Theodor Viehweg e Perelman, chegando até a postura de Robert Alexy.
(...)
Nesta linha de idéias, desfazem-se as distâncias entre o sistema
jurídico anglo-saxão e o sistema continental, colocando-se a necessidade de um estudo comparado dos processos de decisão. A lógica
da decisão é lógica da argumentação, apoiada na Retórica. Daí a
importância, cada vez maior, dos estudos a respeito da legislação,
prática e teoria no Direito comparado.
(...)
Concluindo, a Semiótica, através da Filosofia Analítica, revista pela
Filosofia Pragmática, é uma das metodologias de trabalho indispensáveis para a compreensão da especificidade do saber jurídico. 196
195 Batiffol, A Filosofia ... p. 88.
196 Rocha, Epistemologia ... p. 33.
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