
1R. Proc. Geral Est. São Paulo, São Paulo, (53):233-247, jun. 2000



2



3R. Proc. Geral Est. São Paulo, São Paulo, (53):233-247, jun. 2000

53
JUNHO 2000

REVISTA DA

PROCURADORIA

GERAL DO ESTADO

DE SÃO PAULO

CENTRO DE ESTUDOS



4



5R. Proc. Geral Est. São Paulo, São Paulo, (53):233-247, jun. 2000

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

MÁRIO COVAS
Governador do Estado

MARCIO SOTELO FELIPPE
Procurador Geral do Estado

ANNA CARLA AGAZZI
Procuradora do Estado

Chefe do Centro de Estudos



6



7R. Proc. Geral Est. São Paulo, São Paulo, (53):233-247, jun. 2000

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

REVISTA DA

PROCURADORIA GERAL DO

ESTADO DE SÃO PAULO

CENTRO DE ESTUDOS

R. Proc. Geral do Est. São Paulo São Paulo n. 53 p. 1-247 jun. 2000

ISSN 0102-8065



8

CENTRO DE ESTUDOS
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Álvares Machado, 18 - Liberdade
01501-030 - São Paulo - SP - Brasil
Telefone: (011) 3107-8451 - Fax: (011) 3105-6253
Home page: www.pge.sp.gov.br
Email: pgecestudos@pge.sp.gov.br

Procuradora do Estado Chefe do Centro de Estudos , Anna Carla Agazzi

Assessoria: André Brawerman, Maria Aparecida Medina Fecchio e Raquel Freitas de Souza.

Comissão Editorial: Anna Carla Agazzi (Presidente), Adriana Guimarães, André Brawerman,
Décio Grisi Filho, José Damião de Lima Trindade, Magali Jurema Abdo, Mara Christina
Faiwichow Estefam, Marcelo de Aquino, Maria Regina Fava Focaccia, Raquel Freitas de Souza
e Shirley Sanchez Tomé.

Revista : Raquel Freitas de Souza (Coordenação Editorial), Francisca Pimenta Evrard e Cláudio
R. Regos Pavão (Revisão), Paulo Severo dos Santos (Distribuição).

A Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo é publicada com freqüência semestral,
sendo o semestre indicado pelo seu último mês; circula no semestre seguinte ao de referência.
Permite-se a transcrição de textos nela contidos desde que citada a fonte. Pede-se permuta.

Qualquer pessoa pode enviar, diretamente à Comissão Editorial, matéria para publicação na
Revista. Os trabalhos assinados representam apenas a opinião pessoal dos respectivos
autores; se aprovados por superiores hierárquicos, representam também a opinião dos órgãos
por eles dirigidos.

Tiragem: 2.250 exemplares.

REVISTA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

São Paulo, SP, Brasil, 1971 -              (Semestral)

1971 - 2000 (1-53)
1998 (n. especial)                                                                      CDD - 340.05

CDU - 34 (05)

Produção Gráfica e Fotolitos
Quality Planejamento Visual Ltda. - Tel.: (011) 4330-4985
Impressão
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo - IMESP
Arte da Capa
Fabio Lyrio - Tel.: (011) 575-6603



9R. Proc. Geral Est. São Paulo, São Paulo, (53):233-247, jun. 2000

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO
Marcio Sotelo Felippe ............................................................................................................... 11

A ATUALIDADE RETROSPECTIVA DA CONFERÊNCIA DE VIENA
SOBRE DIREITOS HUMANOS
José Augusto Lindgren Alves .................................................................................................. 13

MEDIDAS, PROVISÓRIAS?
Sérgio Resende de Barros ....................................................................................................... 67

A INFLUÊNCIA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO
AOS DIREITOS HUMANOS NO DIREITO INTERNO BRASILEIRO E
A PRIMAZIA DA NORMA MAIS FAVORÁVEL COMO REGRA DE
HERMENÊUTICA INTERNACIONAL
Valerio de Oliveira Mazzuoli ..................................................................................................... 83

DIREITOS HUMANOS A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA DE GÊNERO
Silvia Pimentel e Valéria Pandjiarjian ...................................................................................... 107

A PRODUÇÃO DA CULTURA JURÍDICA: A FUNÇÃO DO JUDICIÁRIO
Dyrceu Aguiar Dias Cintra Junior ............................................................................................ 141

UMA MODERNA CONCEPÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA
Anselmo Prieto Alvarez ............................................................................................................ 151

A DETERMINAÇÃO DO REGIME DE BENS DO CASAMENTO À LUZ DO
DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO BRASILEIRO
Maristela Basso ......................................................................................................................... 175

CONSIDERAÇÕES SOBRE A TUTELA INIBITÓRIA
Marcelo José Magalhães Bonicio ............................................................................................ 187

A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 150, VI, “d” DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O DENOMINADO LIVRO
ELETRÔNICO (CD-ROOM, DVD, DISQUETE ETC.)
Regina Celi Pedrotti Vespero ................................................................................................... 203

O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DE INADMISSIBILIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIOS ILÍCITOS
Roque Jerônimo Andrade ......................................................................................................... 221

COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS PARA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ALIMENTOS
Alexandre de Moraes ................................................................................................................ 233



10



11R. Proc. Geral Est. São Paulo, São Paulo, (53):233-247, jun. 2000

APRESENTAÇÃO

Com a presente edição, de número 53, o Centro de Estudos da Procurado-
ria Geral do Estado coloca rigorosamente em dia as publicações da “Revista
da PGE”, que retoma, assim, sua periodicidade semestral.

Mantendo um equilíbrio teórico-prático que vem demonstrando ser de
grande conveniência para a formação intelectual dos operadores do Direito,
esta edição também combina a publicação de  trabalhos de cunho eminente-
mente técnico sobre aspectos relevantes do direito positivo, incidentes na ati-
vidade do dia-a-dia do Procurador, com a investigação de temas mais
abrangentes, capazes de  aumentar a compreensão e a recriação do Direito sob
uma ótica humanista e crítica – sem a qual a práxis jurídica reduz-se a mero
tecnicismo subalterno ao poder.

Tenho certeza, portanto, de que os leitores encontrarão novamente nesta
“Revista da PGE” alimento para o espírito de primeira grandeza.

Junho, 2000

MARCIO SOTELO FELIPPE
Procurador Geral do Estado de São Paulo
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A ATUALIDADE RETROSPECTIVA DA
CONFERÊNCIA DE VIENA SOBRE

DIREITOS HUMANOS *

J. A. Lindgren Alves**

Sumário: 1. O precedente esquecido: a Conferência de Teerã de 1968. 2. O contexto
internacional da Conferência de Viena. 3. O processo preparatório. 4. O papel das
ONGs. 5. A conferência oficial e seus comitês. 6. A Declaração e Programa de Ação
de Viena. a) A universalidade dos direitos humanos. b) A legitimidade da proteção
internacional aos direitos humanos. c) O reconhecimento consensual do direito ao
desenvolvimento. d) O direito à autodeterminação. e) A tríade democracia,
desenvolvimento e direitos humanos. 7. Outros avanços de Viena. a) A indivisibilidade
dos direitos. b) Os direitos humanos em situações de conflito armado. c) Os direitos
humanos da mulher. d) Grupos e categorias vulneráveis, racismo e xenofobia. e) O
reconhecimento das ONGs. f) O Alto Comissário para os Direitos Humanos e o
Tribunal Penal Internacional. g) Racionalização do sistema. 8. Conclusão.

* O presente texto, de exclusiva responsabilidade do autor, não reproduz posições oficiais do Itamaraty.
** Diplomata, atualmente Cônsul Geral do Brasil em São Francisco, EUA, ex-Diretor Geral do

Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Ministério das Relações Exteriores
(1995-1996) e autor dos livros Os direitos humanos como tema global (Brasília/São Paulo: FUNAG/
Perspectiva, 1994) e A arquitetura internacional dos direitos humanos (São Paulo: FTD, 1997).
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A década de 90, que se iniciou tão cheia de esperanças, encerra-se com
perplexidade e incertezas. As expectativas otimistas de um novo mundo de cooperação
e respeito pelos direitos humanos, propiciadas pelo desmonte do Muro de Berlim,
logo se desvaneceram. A idéia de liberdade, que inspirava a onda democratizante da
virada do decênio, viu-se rapidamente reduzida à da liberdade de mercado.
Intrinsecamente desinteressado em valores não-monetários e comprovadamente
incapaz de produzir por si só a democracia, o mercado livre da economia mundializada
convive, sem problema de escrúpulos, não somente com o desemprego e a exclusão
“estruturalizados”, mas também com os fundamentalismos mais esdrúxulos, religiosos
e seculares. Enquanto a volatilidade do capital financeiro ergue e derruba economias
com a rigidez do fogo-fátuo, as “limpezas étnicas” e as tentativas de impedi-las marcam
o cenário deste fim de século.

Se, por um lado, a tranqüilidade e a convivência pluricultural pacífica, esperadas
no início da década, cedo deram lugar ao desassossego e à intolerância, por outro os
direitos humanos, ainda que apreendidos de forma seletiva, permanecem em alta
posição no discurso contemporâneo. Integram agora, regularmente, qualquer agenda
de discussões interestatais, multi ou bilaterais; respaldam a institucionalização de
instâncias judiciais supranacionais, como o tribunal penal aprovado pela Conferência
de Roma de 1998 ou propostas de cortes ad hoc, a exemplo das existentes para a ex-
Iugoslávia e Ruanda, para o julgamento de responsáveis por violações antigas e
recentes, no Cambódia, no Kossovo e em Timor Leste; embasam iniciativas
processuais previstas em convenções anteriores, mas nunca implementadas até
recentemente, como o pedido de extradição do General Pinochet; motivam sanções
coletivas contra diversos países; dão margem a campanhas internacionais menos
seletivas do que nos tempos da Guerra Fria, como se pode notar da presente massa de
denúncias da Anistia Internacional contra os Estados Unidos; pautam ações armadas
disciplinadoras, com ou sem aval das Nações Unidas. Para tudo isso – e muito mais –
contribuiu decisivamente a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, realizada
em Viena, em junho de 1993.

Na época de sua realização, a Conferência de Viena pode ter parecido frustrante
para uns e estimulante para outros. Apreciando ou não seus resultados, quase todos
os que dela participaram, como delegados ou observadores, sabiam estarem envolvidos
numa negociação importante. Intuíam que os direitos humanos, tantas vezes relegados
a posições secundárias nas grandes questões internacionais do passado, tendiam a
afirmar-se no mundo pós-Guerra Fria como fator de peso. Não poderiam antever,
porém, que o objeto de suas negociações, em seus múltiplos aspectos, já abrigava, até
mesmo em pormenores, o cerne das questões mais significativas da década.

Reflexo natural das circunstâncias em que se realizou, a Conferência de Viena,
quando vista em retrospecto, aparece muitas vezes profética do que se conseguiu de
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positivo e do que não se conseguiu fazer, de 1993 até o ano 2000. Sua Declaração
Final permanece como o documento internacional mais abrangente e legítimo (porque
adotado por consenso planetário) sobre os direitos humanos de que dispõe a
humanidade. Se observada a sério, como parâmetro normativo e instrumento de
cobrança, por todos os agentes capazes de influir na conjuntura atual, pode ainda
servir de bússola para o reencontro de nortes perdidos em nossa realidade desorientada.

É a releitura desse documento e do evento que o produziu que o presente texto
se propõe. Para fazê-lo com um mínimo de adequação, a retrovisão necessita estender-
se um pouco além no passado, até 1968, e procurar entender primeiramente por que
sua antecessora sobre o mesmo tema, a Conferência de Teerã, tornou-se um precedente
deliberadamente esquecido. Pois é, no mínimo, curioso que, de todo o arsenal de
referências legislativas invocadas nas resoluções das Nações Unidas convocatórias e
preparatórias da Conferência de Viena, a Proclamação de Teerã tenha sido a única
omitida. E que esse ostracismo se tenha repetido na própria Declaração e Programa
de Ação de Viena sobre os direitos humanos.

1. O PRECEDENTE ESQUECIDO:
A CONFERÊNCIA DE TEERÃ DE 1968

A primeira conferência das Nações Unidas especificamente dedicada ao tema
dos direitos humanos realizou-se no auge da Guerra Fria, de 22 de abril a 13 de maio
de 1968, na capital do Irã monárquico e “ocidentalizado” do Xá Reza Pahlevi (cujo
governo era conhecido também pela truculência da polícia política).

Em 1968, o sistema internacional emergia a custo da fase “abstencionista” de
promoção dos direitos humanos, ainda sem qualquer mecanismo para sua proteção.
A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
Racial havia sido adotada pela Assembléia Geral em 1965, e os dois Pactos
Internacionais, sobre Direitos Civis e Políticos e sobre Direitos Econômicos, Sociais
e Culturais, em 1966, mas nenhum desses instrumentos conseguira o número de
ratificações necessárias à sua entrada em vigor.1 Não dispondo de tratado jurídico
abrangente a respaldar com força cogente os direitos proclamados na Declaração de
1948,2 o sistema não contava com os comitês previstos nos textos dos pactos e
convenções para acompanhar sua observância pelos Estados-partes (os chamados
treaty bodies, ou “órgão de implementação”), nem, muito menos, de mecanismos de
monitoramento extraconvencionais (relatores ou grupos de trabalho estabelecidos

1. A Convenção contra a discriminação racial entrou em vigor internacionalmente em 1969 e os dois
Pactos de direitos humanos, em 1976.

2. Os instrumentos jurídicos vigentes eram poucos e dirigidos a questões específicas, como as convenções
contra o genocídio, contra a escravidão, sobre os direitos políticos da mulher ou as convenções
trabalhistas adotadas no âmbito da Organização Internacional do Trabalho – OIT).
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por simples resoluções) habilitados a denunciar violações. A noção clássica de
soberania como atributo “absoluto” dos Estados apresentava-se formalmente
sacrossanta, não podendo a Comissão dos Direitos Humanos tomar qualquer atitude
diante da comunicações de violações que recebia, ou aprovar resoluções sobre países
específicos, sem incorrer na acusação de infringir o princípio da não-intervenção em
assuntos internos, previsto no artigo 2º, parágrafo 7º, da Carta das Nações Unidas.3

As ONGs atuantes eram poucas, pouquíssimas as credenciadas para assistir como
observadoras aos trabalhos da ONU, não lhes sendo facultado criticar países nas
sessões dos órgãos competentes – os quais eram, sem embargo, por elas regularmente
denunciados na imprensa internacional.4

Limitada em sua atuação pelas disputas ideológicas Leste-Oeste, a ONU contava
em seu ativo sobretudo com os avanços obtidos no processo de descolonização. Estes
se traduziam no grande número de países afro-asiáticos recém-emersos do sistema
colonial e acolhidos na Assembléia Geral, todos mobilizados contra o colonialismo,
a discriminação racial e o regime aparteísta sul-africano, de efeitos sensíveis por toda
a África Austral. Em contraste com os apenas 58 Estados soberanos que haviam
participado, em Paris, da votação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em
1948 (dois terços da humanidade viviam, na época, em territórios coloniais), da
Conferência de Teerã, em 1968, já participaram delegações de 84 países
independentes.5

De acordo com a Resolução n. 2.081 (XX), de 20 de dezembro de 1965, pela
qual a Assembléia Geral das Nações Unidas convocou a Conferência Internacional
dentro da programação do “Ano Internacional dos Direitos Humanos” – conforme
1968 havia sido designado para marcar o vigésimo aniversário da Declaração
Universal6 –, os objetivos do encontro seriam de:

a) rever os progressos realizados desde a adoção da Declaração Universal;

3. As violações decorrentes do sistema do apartheid já haviam levado o Conselho Econômico e Social
(ECOSOC), pela Resolução n. 1.235 (XLII), de 6 de junho de 1967, a determinar à Comissão dos
Direitos Humanos que considerasse a “Questão das violações dos direitos humanos e liberdades
fundamentais, inclusive políticas de discriminação racial e de apartheid, em todos os países, com
referência especial aos países e territórios coloniais e dependentes”, mas ainda não se havia decidido
como deveriam ser tratadas as queixas recebidas na ONU.

4. Criada em 1961, em Londres, para denunciar violações dos direitos dos “prisioneiros de consciência”,
a Anistia Internacional transformou-se aos poucos num movimento verdadeiramente mundial em
defesa das liberdades civis e políticas.

5. Nações Unidas, The United Nations and human rights, 1945-1995, Nova York, U.N. Department of
Public Information, 1995, p. 69.

6. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada pela Resolução n. 217 A (III) da
Assembléia Geral, reunida em Paris, em 10 de dezembro de 1948. A designação de 1968 como “Ano
Internacional dos Direitos Humanos” foi feita pela Resolução n. 1.961 (XVIII), adotada pela Assembléia
Geral, em Nova York, em 12 de dezembro de 1963.
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b) avaliar a eficácia dos métodos utilizados pelas Nações Unidas no campo dos
direitos humanos, especialmente com respeito à eliminação de todas as formas de
discriminação racial e as práticas da política de apartheid;

c) formular um programa de medidas a serem tomadas na seqüência das
celebrações do Ano Internacional dos Direitos Humanos.

A Conferência de Teerã adotou 28 resoluções e encaminhou outras 18 à
consideração dos órgãos competentes das Nações Unidas. Seu documento conceitual
mais importante foi a Proclamação de Teerã, composta de um preâmbulo, dezessete
artigos declaratórios e dois artigos dispositivos.7

Adiantando o trabalho que iria ser formalmente arrematado pela Conferência de
Viena (não sem dificuldades, como se verá mais abaixo) e fortalecendo um pouco a
marcha da universalização dos direitos humanos documentalmente iniciada em 1948,
a Proclamação de Teerã se referia à Declaração Universal como um “entendimento
comum dos povos do mundo sobre os direitos inalienáveis e invioláveis de todos os
membros da família humana”, que constitui “uma obrigação para os membros da
comunidade internacional” (art. 2º). O estabelecimento de normas internacionais nessa
esfera era louvado (art. 4º), com menção dos principais instrumentos jurídicos recém-
adotados, mas ainda não-vigentes (o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a
Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
Racial), juntamente com a Declaração sobre a Concessão de Independência aos Países
e Povos Coloniais (art. 3º).8

Segundo a Proclamação de Teerã, o “objetivo primário” da ONU na área dos
direitos humanos seria de lograr o alcance “por cada indivíduo do máximo de liberdade
e dignidade”, devendo os Estados adotar leis antidiscriminatórias para esse fim
(art. 5º), bem como “reafirmar sua determinação de aplicar efetivamente os princípios
consagrados na Carta das Nações Unidas e em outros instrumentos internacionais
concernentes aos direitos humanos e liberdades fundamentais” (art. 6º). Numa época
em que os direitos humanos eram reputados domínio exclusivo dos Estados, aos

7. Os documentos podem ser lidos na publicação Final Act of the International Conference on Human
Rights, Teheran, 22 April to 13 May 1968, editada e distribuída pelas Nações Unidas, Nova York,
1968.

8. A referência explícita a essa Declaração de 1960, adotada pela Resolução  n. 1.514 (XV) da Assembléia
Geral, evidencia a preeminência que tinha, na época, a luta pela descolonização. Ela foi fator relevante
para a asserção do direito à autodeterminação como um direito humano “de terceira geração”, com o
qual se abrem os dois grandes Pactos Internacionais. Segundo reza o artigo 1º dessa Declaração de
1960: “A sujeição de povos à subjugação, dominação e exploração estrangeiras constitui uma negação
dos direitos humanos fundamentais, contraria a Carta das Nações Unidas e é um impedimento à
promoção da paz e da cooperação mundiais”.
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Estados cabiam, pois, na linguagem da época, responsabilidades exclusivas para a
implementação de tais direitos, não podendo a ONU ir além de sua “promoção”.
Mais abrangentes eram as preocupações prioritárias com o apartheid, o racismo, o
colonialismo, os conflitos armados e “a crescente disparidade entre os países
desenvolvidos e em desenvolvimento”, problemas para cuja solução os artigos
pertinentes (do 7º ao 11) recomendavam as atenções da “comunidade internacional”.
O apartheid era condenado como “crime contra a humanidade”, que ameaçava a paz
e a segurança internacionais, sendo reconhecida como legítima a luta para sua
erradicação (art. 7º).

A Proclamação foi pioneira em alguns pontos importantes, como na condenação
explícita à discriminação de gênero, afirmando que o status inferior a que as mulheres
são relegadas em várias regiões do mundo é contrário à Carta das Nações Unidas e à
Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 15); na redação de artigo específico
sobre as aspirações dos jovens em conexão com os direitos humanos e liberdades
fundamentais (art. 17); na preocupação com o analfabetismo como obstáculo à
realização das “disposições da Declaração Universal” (art. 14); na referência aos
desenvolvimentos científicos e tecnológicos como faca de dois gumes que abre imensas
perspectivas de progresso ao mesmo tempo em que ameaça os direitos e liberdades
(art.18).

De relevância especial para outros temas – com repercussão direta nas
conferências sociais da década de 90 – foi a consagração de um novo direito humano,
atinente à paternidade e à maternidade responsáveis, não-constante da Declaração
Universal. Ela se encontra no artigo 16, que diz:

“16. A proteção da família e da criança constitui preocupação da comunidade
internacional. Os pais têm o direito humano básico de determinar livre e
responsavelmente o número e o espaçamento de seus filhos”.

Apesar dessas notáveis exceções, a Proclamação de Teerã foi pouco inovadora
ou estimulante para a proteção internacional dos direitos humanos, e aparentemente
não o poderia ser mais perante as adversidades da época. A própria explicitação da
invisibilidade de todos os direitos fundamentais, geralmente apontada como o avanço
mais importante do documento, acabou sendo responsável por seu ulterior ostracismo.
Ela se encontrava no artigo 13, que declarava:

“13. Como os direitos humanos e liberdades fundamentais são indivisíveis, a
plena realização dos direitos civis e políticos sem o gozo dos direitos
econômicos, sociais e culturais é impossível. O alcance de progresso duradouro
na implementação dos direitos humanos depende de políticas nacionais e
internacionais saudáveis e eficazes de desenvolvimento econômico e social.”
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Ainda que a indivisibilidade de todos os direitos humanos estivesse implícita na
Declaração Universal de 1948, a pouca atenção que recebiam os direitos econômicos
e sociais e as resistências doutrinárias com que costumavam ser encarados por alguns
países ocidentais justificavam esforços para reiterá-la mais claramente. Tal explicitação
vinha sendo feita em resoluções de diferentes órgãos das Nações Unidas, mas não
constavam de documento significativo, de alcance planetário. A bandeira da Nova
Ordem Econômica Internacional propugnada pelos países em desenvolvimento, com
apoio dos países socialistas, aproveitou a oportunidade propiciada pela Conferência
de Teerã para assinalar a indivisibilidade dos direitos humanos de maneira enfática.
O problema é que, nos termos em que foi redigido, o artigo 13 da Proclamação conferiu
à idéia da indivisibilidade um caráter de condicionalidade para os direitos civis e
políticos que servia como luva a regimes não-democráticos de todos os tipos. Já
muito disseminados no final dos anos 60 e prestes a multiplicar-se na década seguinte,
sobretudo na América Latina, governos autoritários de direita e de esquerda iriam
invocar ad nauseam esse “condicionalismo” como justificativa para a supressão de
liberdades e direitos civis e políticos. Ainda que logicamente correta, a redação do
artigo 13 demonstrou-se tão perniciosa que, pelo menos desde meados dos anos 80,
os esforços internacionais mais sérios em prol dos direitos humanos procuraram corrigi-
la, afirmando, ao contrário, que a indivisibilidade  dos direitos humanos não pode
servir de escusa para a denegação dos direitos civis e políticos. Conseqüentemente, a
Proclamação de Teerã passou a ser quase sempre omitida da relação de documentos
internacionais relevantes, e a Conferência de 1968, propositalmente “esquecida”.

A indivisibilidade dos direitos humanos, pouco respeitada na prática de qualquer
país e sempre desconsiderada no contexto das relações internacionais, não foi, contudo,
jamais descartada nos foros multilaterais, nem na doutrina jurídica preocupada com a
realização efetiva dos direitos fundamentais. Foi precisamente seu reconhecimento
por todos os Estados, em Viena, reforçado pela aceitação consensual do direito ao
desenvolvimento, que permitiu à Conferência de 1993 realizar avanços.

2. O CONTEXTO INTERNACIONAL DA CONFERÊNCIA DE VIENA

Um dos complicadores históricos dos esforços internacionais para a proteção
dos direitos humanos, assim como para a do meio ambiente e todos os temas de
abrangência global, era e é, obviamente, o nunca equacionado conflito Norte-Sul. Na
esfera dos direitos tal conflito sempre se manifestou de maneira oblíqua, provocando
distorções na abordagem internacional da matéria. As distorções começavam pelas
atenções dirigidas exclusivamente para os direitos civis e políticos, em detrimento da
construção de condições conducentes a uma melhor fruição dos direitos econômicos
e sociais em qualquer parte. Em matéria de monitoramento, prosseguiram, ao longo
de toda a Guerra Fria, pelo estabelecimento de relatores apenas para situações de
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países em desenvolvimento, enquanto a Europa socialista e o Ocidente desenvolvido
se escudavam no equilíbrio bipolar do poder.9 No início da década de 90, as distorções
do conflito estrutural Norte-Sul encontravam-se ainda mais acirradas por temperos
culturais, manifestados, de um lado, na visão ocidental reducionista que localizava
nos países subdesenvolvidos a origem de todos os males e, de outro, pela reação das
culturas autóctones hipervalorizando o nativismo contra a importação de valores do
Ocidente.

Um complicador cultural menos generalizado, ou menos percebido em toda sua
extensão nos anos iniciais do período pós-Gerra Fria, decorria da reemergência do
fundamentalismo religioso como fator político de peso. Primeira manifestação dos
paradoxos que a década de 90 iria testemunhar nessa área, o cancelamento do último
turno das eleições argelinas, em janeiro de 1992, a fim de impedir a vitória da Frente
Islâmica de Salvação (que, segundo alegado, suprimiria eleições futuras em nome do
integrismo muçulmano), teve apoio compreensivo do Ocidente. Levantava-se assim
séria questão sobre a validade universal da democracia: seria legítimo em seu nome
desconsiderar a vontade majoritária do povo livremente expressa em sufrágio
democrático? Independente da resposta, se é que alguma poderia ser aceitável, o fato
é que, por convicção própria, onde o fundamentalismo era a força motriz de governos
estabelecidos, ou como preempção à popularidade de oposicionistas fanáticos em
Estados muçulmanos moderados, todos os países de organização política não-secular
passaram a adotar posições crescentemente “culturalistas”. Intelectualmente
fortalecido no próprio Ocidente pelo apoio pós-estruturalista e “pós-moderno” à noção
identitária do “direito à diferença”, esse anti-universalismo particularista, que sempre
fora bandeira da Ásia anti-imperialista, ganhava ímpeto renovado com os êxitos
econômicos obtidos pelos chamados “Tigres Asiáticos” sob regimes autoritários.

Com incidência ampla, afetavam substancialmente as questões de direitos
humanos para a Conferência de Viena outros fenômenos específicos dos anos 90,
como a exacerbação do micronacionalismo em áreas antes pertencentes a Estados
socialistas – com efeitos já devastadores nos territórios da antiga Iugoslávia – e o
aumento extraordinário do número de refugiados e de populações deslocadas, além
dos fluxos intensificados de emigrantes movidos pela falta de condições econômicas
de sobrevivência nos países de origem. Tendo por pano de fundo o desemprego

9. Os relatores para situações específicas foram estabelecidos pelas Nações Unidas para monitorar
casos que realmente recomendavam acompanhamento, como os do Chile, Guatemala, El Salvador
etc., além da África do Sul e dos territórios árabes ocupados por Israel, mas nunca para os casos
igualmente chocantes de violações maciças de direitos civis e políticos no Leste europeu ou em
alguns países da OTAN, por mais que a imprensa internacional e os governos ocidentais as
denunciassem. Com raríssimas exceções, não eram sequer circulados projetos de resoluções sobre
esses países, porque se sabia de antemão que não contariam com apoio parlamentar suficiente para
serem adotadas.
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crescente em todos os continentes, dramatizado exponencialmente pelo desmonte
neoliberal dos remédios da segurança social, esses fenômenos eram acompanhados
pelo ressurgimento, no Ocidente, de partidos políticos ultranacionalistas, que cresciam
eleitoralmente em paralelo às ações terroristas de grupos nazi-fascistóides. Estes
representavam expressões paroxísticas da xenofobia e do racismo renascentes nas
respectivas sociedades.

A esse quadro de fatores e tendências intrínsecamente complexo sobrepunham-
se novos conceitos e experiências internacionais, formulados com espírito construtivo
para enfrentar os novos desafios do mundo “desorganizado” pós-Guerra Fria, mas
que causavam arrepios em áreas supostamente vulneráveis a intervenções de fora no
exercício do “direito de ingerência humanitária” – expressão cunhada pouco antes e
difundida sobretudo a partir da Guerra do Golfo.

Enquanto a integração de elementos de direitos humanos (com inclusão de
monitores e funcionários do Secretariado especializados na matéria) nas novas
operações de paz das Nações Unidas, cada vez mais polimorfas e geograficamente
espraiadas – como a UNTAC, no Cambódia, a UNOSOM, na Somália e a UNPROFOR,
na ex-Iugoslávia – era, em geral, acolhida positivamente, ela representava também
uma forma de absorção do tema dos direitos humanos pelo Conselho de Segurança.
Por mais evidentemente necessária que fosse nas situações em questão, essa
transferência de facto da competência sobre (alguns aspectos dos) direitos humanos
no âmbito da ONU, entre a Assembléia Geral e o Conselho de Segurança, era uma
novidade que provocava temores de extrapolação. Afinal, durante a Guerra Fria, os
direitos humanos nunca haviam integrado como tal a agenda da “paz e segurança
internacional” da alçada do Conselho. Nessas condições, muitas das idéias
apresentadas pelo Secretário Geral Boutros Boutros-Ghali em sua “Agenda para a
Paz”, de 1992, como os sistemas de inspeções in loco (fact finding) e alerta imediato
(early warning) contemplados para promover uma “diplomacia preventiva”,10 quando
adaptadas à esfera da proteção aos direitos humanos,11 geravam rejeição veemente
entre governos mais desconfiados. Recrudesciam, assim, e multiplicavam-se as
posturas contrárias a qualquer evolução significativa no tratamento internacional dos
direitos e liberdades fundamentais.

A deterioração das expectativas entre o momento da convocação da conferência
e o de sua realização pode ser observado até mesmo na questão da sede. Ao contrário
da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que

10. An Agenda for Peace – Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping, documento
A/47/277 - S/24111, de 17 de junho de 1992.

11. Essas idéias foram incorporadas primeiramente pela Anistia Internacional, em suas recomendações
à Conferência de Viena (v. Antônio Augusto Cançado Trindade, Tratado de direito internacional dos
direitos humanos, Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, v. 1, p. 161-162) e logo veiculadas
entre muitas delegações governamentais nas reuniões preparatórias da Conferência.
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desde a resolução convocatória, em dezembro de 1989, tinha sede prevista no Rio de
Janeiro, o local de realização da Conferência Mundial sobre Direitos Humanos ficou
indefinido por longo tempo.12

Aventada no ano em que Francis Fukuyama publicara seu famoso ensaio sobre
o fim da História, segundo o qual a democracia liberal e o sistema capitalista
constituiriam o porto de destino incontornável de todos os Estados,13 a idéia de uma
conferência mundial sobre tais direitos foi primeiro discutida no âmbito da Assembléia
Geral em 1989, logo após a queda do muro de Berlim. Das discussões emergiu, não
sem resistências de alguns países do Terceiro Mundo, a Resolução n. 44/156, de 15
de dezembro de 1989, que solicitava ao Secretário Geral a realização de consultas
sobre a “desejabilidade da convocação de uma conferência mundial sobre direitos
humanos com o propósito de abordar, no mais alto nível, as questões cruciais
enfrentadas pelas Nações Unidas em conexão com a promoção e proteção dos direitos
humanos”. À luz das respostas obtidas, a Conferência foi finalmente convocada, no
ano seguinte, pela Resolução n. 45/155, de 18 de dezembro de 1990, para 1993, sem
indicação da cidade em que se realizaria.

Na sessão da Comissão dos Direitos Humanos de fevereiro/março de 1991, a
Tchecoslováquia, redemocratizada numa “Revolução de Veludo” e ainda unida em
Estado binacional, ofereceu Praga como sede da Conferência. A oferta foi, porém,
com o passar do tempo, senão propriamente retirada, deixada propositalmente
esquecida, enquanto se acirrava o movimento eslovaco pela partição do país. De
Praga, a possível sede passou, por oferecimento verbal da Argentina, a Buenos Aires,
logo experimentando destino semelhante. Cogitou-se, em seguida, de Berlim, que
chegou a figurar nominalmente como cidade anfitriã em resolução da Assembléia
Geral de 1991.14 Tampouco o Governo alemão pôde manter seu convite após eleições
havidas na Alemanha recém-reunificada (onde, aliás, as agressões anti-imigrantes,
sobretudo turcos, vinham aumentando assustadoramente15). A capital da Áustria surgiu,
pois, como penúltima alternativa (a derradeira, que chegou a ser contemplada, seria
Genebra, nas salas de reunião da ONU), tendo-se em conta oferta do Governo austríaco
acolhida pela Assembléia Geral já em 1992,16 facilitada pelo fato de Viena, na

12. O problema foi, por sinal, exclusivo da Conferência Mundial sobre Direitos Humanos. Todas as
demais conferências da década de 90 tiveram sede garantida desde cedo, no Cairo, em Copenhague,
em Beijing e em Istambul.

13. Francis Fukuyama, “The end of history?”, The National Interest, verão de 1989, p. 3-18.
14. Resolução n. 46/116, de 17 de dezembro de 1991 (parágrafo operativo 4, alínea “a”, inciso iii).
15. Um total de 1.636 “crimes de direita” apenas entre janeiro e outubro de 1992, em contraste com

umas poucas centenas em 1990, foi registrado e divulgado pelo Escritório Federal para a Proteção
da Constituição – enquanto os empregos industriais da Alemanha Oriental sofriam redução de 46,6%
de julho de 1991 a julho de 1992 (apud Benjamin Barber, Jihad versus McWorld, Nova York, Ballantine
Books, 1996, p. 182 e 346-347, notas 23 e 29).

16. Decisão n. 46/473, de 6 de maio de 1992.
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qualidade de sede permanente de alguns órgãos das Nações Unidas, contar com
instalações adequadas, sem necessidade de rearrumação.

 As idas e vindas nas diversas ofertas nada tinham a ver, em princípio, com a
disposição dos respectivos governos em matéria de direitos humanos. Relacionavam-
se, sim, aos avatares da situação interna e da política doméstica, associados, sem
dúvida, à sensibilidade do tema e à reversão de expectativas sobre ele no contexto
internacional. Este, entre 1989 e 1993, havia se transformado de tal maneira que, no
campo da teoria, o otimismo triunfalista de Fukuyama tivera que ceder lugar ao
“realismo” sombrio do paradigma de Huntington sobre o choque de civilizações,
trazido a público no exato momento em que a Conferência de Viena iniciava suas
deliberações.17

3. O PROCESSO PREPARATÓRIO

De fato, no processo preparatório para a Conferência Mundial sobre Direitos
Humanos, entre setembro de 1991 e maio de 1993, as civilizações pareciam
crescentemente inclinadas a chocar-se. O Ocidente desenvolvido se mostrava cada
dia mais exigente nas propostas de novos mecanismos de controle voltados para a
proteção dos direitos civis e políticos postulados na tradição liberal, secular e
individualista, enquanto o Oriente assumia posturas cada dia mais defensivas das
respectivas culturas, com ênfase nas obrigações individuais e direitos coletivos. A
essas divergências civilizacionais se sobrepunham as disputas ideológicas entre os
países capitalistas mais ortodoxos e os remanescentes socialistas. Em posições
intermediárias se colocavam a América Latina e a África: a primeira, já quase
totalmente redemocratizada, assumia, com raras exceções, sua posição geo-estratégica
no Ocidente e a herança cultural iluminista, sem abdicar de reivindicações por um
ordenamento mais justo; a segunda, não-ocidental, mas sem o peso de culturas
milenares, procurava valorizar seu processo incipiente de democratização e obter
apoio econômico. Inexpressivo como conjunto, os antigos componentes do bloco
socialista e os novos Estados resultantes do desmembramento de unidades federadas
assimilavam, em geral, posições das respectivas áreas geográficas.

Ao contrário da época da Conferência de Teerã, quando o processo de asserção
internacional dos direitos humanos ainda havia caminhado pouco, no período em que
se deu a convocação da Conferência Mundial sobre Direitos Humanos para 1993, o
sistema internacional nessa esfera havia evoluído enormemente. O Direito
Internacional dos Direitos Humanos, com seus desdobramentos regionais,18 tinha-se

17. Samuel P. Huntington, The clash of civilizations?, Foreign Affairs, verão de 1993, p. 22-49.
18. Em particular na Europa comunitária, na esfera da Organização dos Estados Americanos – OEA – e,

em nível menos desenvolvido, nas instituições da Organização da Unidade Africana – OUA.
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convertido no ramo mais regulamentado do direito internacional. Ao “abstencionismo”
de antanho contrapunha-se uma determinação “intrusiva”, ainda que os mecanismos
existentes não fossem “intervencionistas”.19 Os objetivos da Conferência de Viena
seriam, pois, muito mais amplos e sensíveis do que os da Conferência de Teerã.

Ao convocar a Conferência da 1993, o preâmbulo da Resolução n. 45/155 – que
não mencionava sequer a Conferência de 1968 – já rejeitava o condicionalismo dos
direitos civis e políticos inferido da Proclamação de Teerã, reconhecendo, ao contrário,
que todos os direitos humanos e liberdades fundamentais são indivisíveis e
interrelacionados, mas “a promoção e proteção de uma categoria de direitos não pode
nunca isentar ou escusar os Estados da promoção e proteção das outras”. Dos seis
objetivos estabelecidos para a nova Conferência, dois se referiam à avaliação dos
progressos e obstáculos observados desde a adoção da Declaração Universal e à relação
existente entre o desenvolvimento e o desfrute dos direitos humanos, enquanto quatro
diziam respeito às atividades internacionais de controle, a saber:

1) examinar meios e modos para aprimorar a implementação das normas e
instrumentos existentes de direitos humanos;

2) avaliar a eficácia dos métodos e mecanismos usados pelas Nações Unidas no
campo dos direitos humanos;

3) formular recomendações concretas para aumentar a eficácia dos mecanismos
e atividades das Nações Unidas por intermédio de programas destinados a promover,
encorajar e monitorar o respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais;

4) fazer recomendações com vistas a assegurar os recursos financeiros e de
outra ordem, necessários às atividades das Nações Unidas na promoção e proteção
dos direitos humanos e liberdades fundamentais.

Dada a delicadeza política de qualquer sistema internacional de proteção a direitos
que se realizam dentro de territórios nacionais, aguçada pelos fatores conjunturais
que acrescentavam dificuldades de ordem cultural aos problemas estruturais existentes,
os desentendimentos entre as delegações participantes do Comitê Preparatório
chegaram a reabrir, com força revigorada, a questão da aplicabilidade universal da
Declaração de 1948. O nível de divergências foi tal que somente na quarta e última
sessão desse Comitê, em abril de 1993 – estendida por semana adicional, já em maio,
em decorrência da falta de consenso sobre qualquer item discutido –, conseguiu-se
proceder à “primeira leitura” (ou seja, a aprovação ad referendum, após deliberação
superficial) do anteprojeto de documento final, elaborado pelo Secretariado das Nações

19. Para uma abordagem político-diplomática da evolução do sistema internacional de proteção aos
direitos humanos em geral, v. J. A. Lindgren Alves, Os direitos humanos como tema global, São
Paulo/Brasília: Perspectiva/FUNAG, 1994.
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Unidas, para consideração pela Conferência, no mês seguinte. O texto encaminhado
a Viena pelo Comitê Preparatório continha, porém, tantas passagens sem acordo que
o consenso desejado parecia uma esperança perdida. Não eram, portanto, descabidos
os temores de que a Conferência de 1993, ao invés de oferecer avanços ao sistema
internacional de proteção aos direitos humanos, viesse a ocasionar-lhe retrocesso.

Curiosamente, tais temores, bastante realistas, tendiam a limitar-se às delegações
governamentais, quando reunidas no Comitê Preparatório, de composição planetária.
Entre as organizações não-governamentais (ONGs), nos encontros acadêmicos e nas
contribuições das agências especializadas, as dificuldades observadas nas discussões
oficiais não pareciam arrefecer os ânimos. E nas reuniões regionais preparatórias,
realizadas em São José da Costa Rica (entre os países latino-americanos e caribenhos),
em Túnis (entre os países africanos), e em Bangkok (entre os países asiáticos), as
disposições pareciam mais construtivas, com expectativas otimistas também entre os
delegados governamentais.20 Isto não ocorria somente porque os encontros regionais
congregavam países com preocupações e interesses relativamente próximos. Ocorria
também porque neles a interação entre as delegações governamentais e não-
governamentais era maior do que no Comitê Preparatório – cujas regras limitavam a
atuação das ONGs.

Qualquer que seja a razão para a diferença de disposições observadas entre as
reuniões regionais e as inter-regionais, é fato inegável que as declarações regionais,
adotadas por consenso, contribuíram substancialmente com propostas, idéias e o
próprio exemplo, para os avanços obtidos em Viena.

4. O PAPEL DAS ONGs

Havendo contado no Rio de Janeiro, em 1992, com o Fórum Global do Aterro
do Flamengo, paralelo às negociações intergovernamentais do Riocentro, as entidades
da sociedade civil avançaram um pouco mais em 1993, tendo seu foro próprio em
Viena no mesmo edifício da Conferência governamental e conseguindo entreabrir as
portas das sessões deliberativas à sua observação. É claro que isso não correspondeu
exatamente ao que elas pleiteavam em matéria de participação, mas confirmou uma
tendência à inserção cada vez maior das ONGs e de outras entidades da sociedade
civil nos trabalhos das Nações Unidas – tendência que se afirmou vigorosamente ao
longo de toda a série de conferências da década de 90.

20. É fato que a Declaração de Bangkok, dos governos asiáticos, tinha fortes traços relativistas, e que
as ONGs asiáticas decidiram adotar declaração própria, mais extensa e mais elaborada do que o
documento governamental. Este, contudo, não deixava de reconhecer serem os direitos humanos
“universais por natureza” (sobre as declarações das conferências regionais e para uma descrição
pormenorizada do processo preparatório não-governamental, v. Antônio Augusto Cançado Trindade,
op. cit., p.119-154).
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Imediatamente antes da inauguração da Conferência Mundial de 1993, o Fórum
Mundial de Organizações Não-Governamentais congregou, no Austria Centre de
Viena, de 10 a 12 de junho, cerca de duas mil ONGs, sob o lema “Todos os Direitos
Humanos para Todos”. Inaugurado pelo Senhor Ibrahima Fall, Diretor do Centro das
Nações Unidas para os Direitos Humanos e Secretário Geral da Conferência, o Fórum
das ONGs foi multiforme e fervilhante, a exemplo do Fórum Global do Rio de Janeiro.
Nele se promoveram eventos variados, envolvendo palestras de personalidades
influentes, julgamentos simbólicos de casos, depoimentos de vítimas de violações
em várias partes do mundo, espetáculos artísticos, exposições de fotografias e
artesanato étnico e muitas outras atividades, todas as quais atraíram as atenções da
imprensa para a causa comum dos direitos humanos e para a situação de grupos e
países particularizados.

Com vistas à formulação de recomendações à Conferência Mundial em relatório
que refletisse o consenso de todas as entidades participantes, o fórum formou grupos
de trabalho divididos por temas.21 Deles emergiram múltiplas sugestões, consolidadas
em documento único, muitas das quais, antes conhecidas, tinham sido incorporadas
no anteprojeto de documento final para a Conferência.

As recomendações das ONGs, apresentadas coletivamente, abrangiam desde a
rejeição aos particularismos culturais como justificativa para a inobservância de
direitos até a abolição do veto dos membros permanentes do Conselho de Segurança.
Elas inter alia reafirmavam o direito ao desenvolvimento; defendiam o estabelecimento
de um sistema de petições sobre violações de direitos econômicos e sociais;
assinalavam a necessidade de compatibilização entre os programas de ajuste estrutural
definidos pelos organismos financeiros e o respeito aos direitos humanos; propunham
a ratificação dos instrumentos jurídicos internacionais sobre a matéria como requisito
à participação de qualquer Estado nas Nações Unidas; sugeriam a redução de despesas
militares e a reorientação dos recursos poupados nesse setor para a área social;
propunham aumento nas alocações orçamentárias da ONU para as atividades de
direitos humanos; instavam à adoção de novos métodos e mecanismos de proteção,
entre os quais a criação do cargo de Alto Comissário para os Direitos Humanos e o
estabelecimento de um tribunal penal internacional para julgar os responsáveis por
violações maciças desses direitos e do Direito Internacional Humanitário. Muitas
recomendações dirigiam-se a segmentos populacionais específicos, como as minorias
étnicas, os portadores de deficiências, os indígenas e as mulheres. A propósito da
violência contra a mulher, as ONGs estimulavam iniciativa já encaminhada na
Comissão dos Direitos Humanos de designação de um(a) relator(a) especial para

21. O Grupo de Trabalho “D”, sobre “Direitos Humanos, Democracia e Desenvolvimento”, teve como
relator o ilustre jurista e professor brasileiro Antônio Augusto Cançado Trindade.
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acompanhar esse tema, recomendando atenção particular para os países cujos governos
se orientam pelo fundamentalismo religioso.22

Embora a Conferência Mundial tenha sido formalmente inaugurada dois dias
após a data prevista de encerramento do Fórum das ONGs, este, na prática, não se
dissolveu. Continuou abrigando no subsolo da Austria Centre a maioria dos
representantes não-governamentais durante a realização da Conferência oficial, cujas
delegações nacionais (algumas das quais, como a do Brasil, incluíam membros
designados por instituições não propriamente do Governo) com eles se encontravam
a todo instante, nos corredores e ante-salas, intercambiando informações e opiniões.
Muitas delegações faziam-no de maneira metódica e voluntária; outras, forçadas pelas
circunstâncias.

Não foi fácil, porém, entre as delegações governamentais, chegar-se a fórmula
consensual que permitisse o acesso de ONGs como observadoras às sessões de trabalho
da Conferência. As resistências eram fortes e a regra preliminar sobre o assunto,
oriunda do Comitê Preparatório, facilitava a reabertura da questão.

De um modo geral, as reservas à participação de ONGs em reuniões das Nações
Unidas partiam de países do Terceiro Mundo e do antigo bloco socialista, enquanto
os países do Grupo Ocidental (Europa Ocidental mais Estados Unidos, Canadá,
Austrália e Nova Zelândia) eram os principais propugnadores de sua incorporação
como observadoras. Essa divisão de posições enraizadas devia-se a fatores diversos,
a começar pelo fato de que a maioria esmagadora das ONGs era de procedência euro-
americana – o que não surpreende, na medida em que a própria noção de sociedade
civil como espaço social separado do Estado é de origem ocidental. É verdade que
suas denúncias nunca se dirigiram exclusivamente aos países do Terceiro Mundo ou
da Europa Oriental. Mas os países em desenvolvimento – e a fortiori os países
comunistas –, com raras exceções, sempre tenderam a encarar as ONGs com
desconfianças, tanto porque os respectivos governos tinham muitas vezes sua atuação
repreendida, como porque tais entidades privadas de objetivos públicos configuravam
um fenômeno praticamente inexistente nas respectivas sociedades até tempos recentes.
Além disso, o financiamento dessas organizações por fundações filantrópicas norte-
americanas e européias dava azo à interpretação, corrente na Guerra Fria, de que as
ONGs eram instrumentos de propaganda ideológica das potências ocidentais.

A essas razões históricas para as desconfianças da maioria dos Estados, algumas
características intrínsecas às ONGS complicavam – e complicam ainda – em qualquer
circunstância sua acolhida por foros intergovernamentais: a facilidade com que se
formam e proliferam, a imprecisão jurídica de sua representatividade, a questão da

22. V. sobre o assunto Antônio Augusto Cançado Trindade, op. cit., p. 168-172.
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legitimidade (que só se afirma para cada uma pela prática comprovada de sua atuação)
e, até mesmo, a elasticidade da expressão “organização não-governamental”. Esta,
como se sabe, cobre desde as ONGs mais típicas atuantes na esfera internacional,
como a Anistia Internacional, a Human Rights Watch ou a Federação Internacional
de Juristas, até micro-associações nacionais voltadas para grupos muito específicos;
aplica-se igualmente a entidades com objetivos políticos claramente determinados
(como a independência do Tibete ou a separação da Cashemira do Estado indiano) e
a movimentos sociais amplíssimos de natureza variada (como as organizações que
representam o movimento de mulheres nas esferas nacionais e internacionais).

Para a participação na Conferência de Viena, o regulamento provisório, adotado
com dificuldades na terceira sessão do Comitê Preparatório, autorizava a acolhida  às
ONGs de direitos humanos ou atuantes na esfera do desenvolvimento que já contassem
com status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas –
ECOSOC – ou outras que tivessem participado do próprio Comitê ou das reuniões
regionais preparatórias. Como para a participação nessas reuniões regionais a facilidade
de acesso era ampla, bastando as ONGs terem sede na região e não serem objetadas
pelos países da área, essa fórmula abria a Conferência à observação pelas mais diversas
entidades sem status consultivo nas Nações Unidas (as que o tinham não chegavam a
duas centenas)23. O regulamento provisório falava ainda na participação das ONGs
como observadoras “na Conferência, em suas Comissões Principais e, conforme
apropriado, em qualquer das Comissões ou Grupos de Trabalho, sobre questões
concernentes a sua esfera de atividades”.24

Essa abertura total da Conferência às entidades da sociedade civil era, sem dúvida,
significativa das melhores tendências da época quanto à participação da cidadania
nas decisões atinentes a sua situação. Não era, porém, reflexo de um consenso real de
todos os Governos. Parecia representar, além disso, um complicador formidável para
as negociações a ocorrerem no âmbito do Comitê de Redação, que tinha por atribuição
a conciliação de posições de todos os Estados com vistas à adoção sem voto do
documento final – após três anos de negociações inconclusas!

A questão foi, portanto, reaberta em Viena. Diante das posições radicalmente
conflitantes entre o Grupo Ocidental, favorável às ONGs em todas as instâncias, e a
maioria – ou, senão a maioria, os governos mais veementes – do Terceiro Mundo,

23. O reconhecimento de status consultivo é dado, ou negado, por comissão do ECOSOC de caráter
governamental, que decide, quase sempre por voto, a respeito dos pedidos que lhe são encaminhados.
Sendo composta por Estados, como praticamente todos os órgãos das Nações Unidas, a força
política dos que apóiam ou rejeitam tais pedidos, sendo capazes ou não de influenciar a maioria, faz-
se obviamente sentir. Até hoje uma ONG do peso da Human Rights Watch, por exemplo, ainda não
conseguiu obter esse status consultivo.

24. Report of the Preparatory Committee for the World Conference on Human Rights (Third Session),
documento das Nações Unidas A/CONF.157/PC/54, de 8 de outubro de 1992, artigo 66.
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profundamente restritiva à sua presença nas negociações, coube ao Presidente do
Comitê de Redação, o Embaixador Gilberto Sabóia, subchefe da delegação brasileira,
decidir o impasse. Para tanto, precisou usar de criatividade. Aceitando, em suas
palavras, “o ônus da impopularidade”, dividiu as sessões do comitê em sessões
informais, sem a presença de observadores, e sessões formais, abertas às ONGs, nas
quais lhes seria facultado enunciar posições coletivas.25 Malgrado seu aspecto
limitativo, essa decisão representava uma conquista inédita da sociedade civil em
foro negociador intergovernamental. Em todas as demais instâncias da Conferência
de Viena, os representantes de entidades não-governamentais tiveram acesso livre,
desde que devidamente credenciados.

Se, por um lado, a interação permanente entre delegações governamentais e
não-governamentais num nível superior ao de qualquer conferência anterior
representou o passo mais relevante para a legitimação do papel das ONGs na agenda
global das Nações Unidas, por outro, o Fórum Mundial foi importante pelo que
evidenciou de per si.

No Fórum, reuniram-se militantes procedentes de todo os cantos do mundo.
Nele se pôde verificar o quanto as entidades não-oficiais voltadas para a defesa dos
direitos humanos haviam deixado de ser exclusividade do Ocidente desenvolvido.
Por sua composição diversificada, o Fórum demonstrou, com exemplos vivos de
determinação construtiva e pelo testemunho de vítimas de violações, que a aspiração
pelos direitos humanos é hoje fenômeno transcultural, nem etnocêntrico, nem
imperialista. Suas recomendações consensuais à Conferência Mundial confirmavam
e explicitavam que o universalismo dos direitos fundamentais não fere, ao contrário
auxilia, a singularidade das diversas culturas no que elas têm de mais humano. E sua
preocupação com a necessidade de “Todos os Direitos Humanos para Todos”,
respaldada por propostas consensuais conseqüentes na área da proteção aos direitos
econômicos e sociais, indicava que as ONGs em geral, até porque não sofrem as
mesmas pressões que os Governos, têm postura mais correta e coerente sobre a
indivisibilidade dos direitos humanos do que os principais atores internacionais –
tanto aqueles que as defendem, como os que delas desconfiam.

5. A CONFERÊNCIA OFICIAL E SEUS COMITÊS

A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos propriamente dita realizou-se
de 14 a 25 de junho de 1993. Diferentemente da Cúpula Mundial sobre a Criança ou
da Conferência do Rio de Janeiro com sua “Cúpula da Terra”, a Conferência de Viena
não contou com um segmento em nível de Chefes de Estado e de Governo, sendo a

25. Gilberto Sabóia, op. cit., p. 6-7.
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maioria das 171 delegações governamentais participantes chefiadas por Ministros de
Estado. Congregou, ainda assim, ao todo, segundo estimativas divulgadas na ocasião,
mais de 10.000 pessoas. Aí se incluíam “representantes de 2 movimentos de libertação
nacional, 15 órgãos das Nações Unidas, 10 organismos especializados, 18 organizações
intergovernamentais, 24 instituições nacionais de promoção e proteção dos direitos
humanos e 6 ombudsmen, 11 órgãos da ONU de direitos humanos e afins, 9 outras
organizações, 248 organizações não-governamentais reconhecidas como entidades
consultivas pelo Conselho Econômico e Social e 593 outras organizações não
governamentais”26, juntamente com acadêmicos e ativistas ilustres, alguns detentores
do Prêmio Nobel, funcionários das Nações Unidas, jornalistas e pessoal de apoio.
Foi, sem dúvida, o maior encontro internacional jamais havido sobre o tema.

Os trabalhos da Conferência se desenvolveram em três instâncias: o Plenário, o
Comitê Principal e o Comitê de Redação. No Plenário, como de praxe, eram feitas as
alocuções mais importantes, exortatórias e definidoras de posições: do Secretário
Geral das Nações Unidas, do Presidente da República e do Primeiro Ministro da
Áustria, de convidados especiais (Elena Bonner, Jimmy Carter, Hassan bin Talal,
Rigoberta Menchú, Wole Soyinka e Corazón Aquino), de representantes de
organizações intergovernamentais e não-governamentais oficialmente inscritas e de
todos o Chefes de delegações governamentais. No Comitê Principal, outros membros
das delegações nacionais, ligados ou não ao Poder Executivo, assim como
representantes de ONGs credenciadas, podiam apresentar suas contribuições.27 O
Comitê de Redação, encarregado de preparar o documento final, não comportava
discursos, podendo falar, quando assim o solicitava, qualquer membro negociador
das delegações. O Plenário – e a Conferência como um todo – foi presidido, como é
habitual nesse tipo de evento, pelo país anfitrião, na pessoa do Senhor Alois Mock,
Ministro dos Negócios Estrangeiros da Áustria; o Comitê Principal pela diplomata
marroquina Halima Embarek Warzazi, ex-Presidente do Comitê Preparatório; o Comitê
de Redação, pelo Embaixador Gilberto Vergne Sabóia, Representante Permanente
Alterno do Brasil junto às Nações Unidas em Genebra, por solicitação das demais
delegações.

O Plenário e o Comitê Principal foram veículos não-negligenciáveis de
divulgação da idéia dos direitos humanos, malgrado os enfoques diferentes. E o
Plenário, ademais de locus dos principais discursos, foi – como sempre, por definição
– a instância suprema, única com capacidade para aprovar ou rejeitar qualquer texto.

26. Informe de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, doc. A/CONF.157/24 (Part I), de 13 de
outubro de 1993, p. 9.

27. O Deputado Hélio Bicudo, que integrava o grupo de observadores parlamentares na delegação do
Brasil, discursou no Comitê Principal, com base na experiência brasileira do julgamento de PMs pela
justiça militar, sobre a inadequação das “justiças especiais” para a punição de responsáveis por
violações de direitos humanos.
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A instância de efetiva negociação parlamentar foi, porém, somente o Comitê de
Redação.

Em qualquer conferência internacional, o Comitê de Redação é sempre o local
onde se negociam os documentos a serem adotados – ou não. O que diferenciou o
Comitê de Redação de Viena de seus equivalentes em eventos congêneres foi a
resistência de muitas delegações à constituição de grupos de trabalho, comuns em
circunstâncias semelhantes, que facilitassem a conciliação de divergências e a redação
de textos alternativos aos que se achavam entre colchetes no anteprojeto examinado.

Tendo em conta que o anteprojeto se dividia em três partes – Preâmbulo,
Declaração e Recomendações –, todas as quais com áreas de desacordo, era intenção
do Embaixador Sabóia constituir dois grupos de trabalho, um para a parte preambular
e outro para as recomendações, ficando a parte declaratória, conceitual e mais delicada,
a cargo do plenário do Comitê. Sua proposta não teve êxito face à argumentação de
delegações africanas e asiáticas de que não poderiam acompanhar os trabalhos de
todos esses grupos negociadores.28

O fato de várias delegações a eventos internacionais não contarem com número
suficiente de delegados para acompanhar todas as negociações simultâneas, também
é bastante comum. A solução normalmente adotada por tais delegações consiste em
concentrar atenções nas questões que lhes interessem de maneira especial, deixando
os trabalhos sobre as demais fluírem sem sua participação. Isso não representa
distanciamento desinteressado ou voto de confiança no que decidirem os outros, uma
vez que qualquer acordo de comitê pode ser reaberto em Plenário. O problema
verificado em Viena é que todas as partes do texto pareciam relevantes para todas as
delegações.

Quase dois dias se passaram sem que o Comitê de Redação, reunido em sessões
plenárias, conseguisse avançar na obtenção de consenso para qualquer parte ou
parágrafo do anteprojeto. O impasse somente foi rompido a custo e graças novamente
à engenhosidade do Embaixador Sabóia, que conseguiu estabelecer informalmente
uma inusitada “força tarefa”, de composição aberta a quem tivesse interesse em
participar, cabendo ao Autor destas linhas, na função não-oficial de coordenador, a
atribuição de coligir e transmitir-lhe as posições predominantes. Reunida de início,
com pouquíssimos participantes, essa “força tarefa” heterodoxa aos poucos foi atraindo
a curiosidade das demais delegações. Acabou por constituir, na prática, grupo de
trabalho – nunca denominado como tal – bastante numeroso, que logrou reescrever e
adotar ad referendum do Comitê, com promessa dos participantes de que não reabririam
os textos ali coletivamente aprovados, boa parte dos parágrafos que iriam constituir a
parte programática do documento final. A existência dessa instância auxiliar permitiu

28. Id., ibid., p. 7
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ao plenário do Comitê concentrar-se nas questões mais sensíveis, contorná-las todas
– muitas vezes em sessões longuíssimas que se prolongavam até a madrugada – e,
referendando os textos oriundos da “força tarefa”, obter consenso para todo o
documento.

Não há dúvidas de que as alocuções no Plenário e no Comitê Principal da
Conferência foram, conforme já assinalado, importantes. Além de apresentarem visões
diferenciadas do tema no mundo contemporâneo, as intervenções dos chefes de
delegação constituíam o referencial em que se deveria pautar a atuação dos respectivos
delegados. É também inegável que, se obedecidas estritamente as posições expostas,
elas seriam tão inconciliáveis a ponto de inviabilizarem avanços para os direitos
humanos. E, do ponto de vista documental, Viena teria sido um fracasso.

As discussões no Comitê de Redação foram intensas, cansativas, muitas vezes
exasperantes. As dificuldades não se prendiam apenas, como se imaginava de longe,
a interpretações divergentes dos direitos humanos no sentido Norte-Sul, nem
necessariamente às posturas distintas de países democráticos e governos autoritários.
Deviam-se igualmente a contenciosos regionais e querelas bilaterais (conflito árabe-
israelense, questão da Cashemira entre Paquistão e Índia, embargo norte-americano
contra Cuba etc.), que são invariavelmente transpostas para os foros multilaterais.
Conseguiu-se, porém, no final, flexibilizar as posturas apresentadas em Plenário como
“princípios pétreos” e encontrar fórmulas acomodatícias das disputas bilaterais. Ao
trabalho do Comitê de Redação e à habilidade de seu Presidente se deve, portanto, a
existência de um documento final de legitimidade inquestionável porque adotado
sem voto.

Ao contrário da Conferência de 1968, que, ademais da Proclamação de Teerã,
adotou diversas resoluções, encaminhando outras à consideração de órgãos específicos
das Nações Unidas, a Conferência de Viena deveria concentrar todas as atenções no
anteprojeto de documento – abrangente e sem acordo – oriundo do Comitê
Preparatório. De um modo geral foi isso o que ocorreu, com apenas três exceções, de
efeito meramente simbólico. Diante da violência que grassava, com feições
especialmente graves, na Bósnia e em Angola, foram apresentadas e aprovadas
diretamente em Plenário uma decisão pela qual a Conferência instava o Conselho de
Segurança a adotar “medidas necessárias para pôr fim ao genocídio na Bósnia-
Herzegovina” e duas declarações especiais, mais longas e incisivas, uma também
sobre a Bósnia (adotada com voto contrário da Rússia e mais de 50 abstenções) e
outra sobre Angola (adotada por consenso).29 O documento final da Conferência, a

29. V. op. cit., nota 29, p. 14-16 e 50-51. Por mais graves as situações e justificadas as preocupações
expressadas pela Conferência, não deixa de ser interessante observar que essas iniciativas, tomadas
fora do Comitê de Redação, instando o Conselho de Segurança a atuar mais eficazmente em defesa
dos direitos humanos naqueles dois países conflagrados por guerras civis, partiram de Estados
normalmente refratários a tudo o que possa representar a apropriação do tema dos direitos humanos
por aquele órgão, de composição não-democrática, das Nações Unidas.
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Declaração e Programa de Ação de Viena, inteiramente negociado no Comitê de
Redação, foi, na prática, o único texto normativo que conferiu relevância ao encontro
de 1993.

6. A DECLARAÇÃO E PROGRAMA DE AÇÃO DE VIENA

Retirados os colchetes que envolviam as passagens controversas do anteprojeto
recebido do Comitê Preparatório, com muitos trechos inteiramente reescritos,  o projeto
de documento negociado no Comitê de Redação foi encaminhado ao Plenário da
Conferência na tarde da data de encerramento, e finalmente adotado, sem voto, na
noite de 25 de junho de 1993. Por sua abrangência e pelas inovações que o permeiam,
ele constitui o referencial de definições e recomendações mais atualizado e mais
amplo sobre direitos humanos, acordado sem imposições, na esfera internacional.

À primeira vista, o documento de Viena se assemelha aos dois textos emergentes
da Cúpula sobre a Criança de 1990: a Declaração Mundial sobre a Sobrevivência, a
Proteção e o Desenvolvimento da Criança e o Plano de Ação para a implementação
dessa Declaração. É, entretanto, diferente, na forma e no conteúdo. Seu nome
composto, Declaração e Programa de Ação de Viena,30 subentende dois documentos,
quando se trata de um só, dividido em três partes. Essa confusão não foi fortuita.
Decorreu de objeções formuladas, desde as sessões do Comitê Preparatório e reiteradas
na capital austríaca, à idéia de um plano com metas definidas ou um programa de
ação internacional para os direitos humanos. Por essa razão a palavra “programa”
não constava do anteprojeto, e sim “recomendações”. No Comitê de Redação logrou-
se recuperar a idéia de programa, pelo menos na denominação geral do documento. O
simbolismo político do termo no título de um texto negociado entre 171 Estados, que,
no período contemporâneo pós-colonial, oficialmente representavam toda a
humanidade, compensaria sua imprecisão – e as dificuldades que os dois substantivos
de gêneros distintos impõem à sintaxe de um documento singular, sobretudo nas
línguas neolatinas.31

A Declaração e Programa de Ação de Viena é composta (e não, como seria
correto, “A Declaração e o Programa de Ação de Viena são compostos”) de um

30. A Declaração e Programa de Ação de Viena foi transmitido à Assembléia Geral das Nações Unidas
pelo documento A/CONF. n. 157/24, de 25 de junho de 1993. Encontra-se traduzida para o português
em várias publicações, entre as quais meu livro já citado Os direitos humanos como tema global,
p. 149-186. O Preâmbulo e a Parte I (declaratória) acham-se reproduzidos no apêndice deste volume.

31. Negociado quase sempre em inglês, o documento intitulado The Vienna Declaration and Programme
of Action traz, por silepse, concordância verbal sempre no singular. Daí o expediente de traduzi-lo
para o português como “A Declaração e Programa de Ação de Viena”, sem o artigo definido “o” antes
de “Programa”, para não tornar aberrante a concordância no feminino singular. Ou a opção que
tenho feito freqüentemente de referir-me apenas à Declaração de Viena em metonímia da parte
pelo todo.
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preâmbulo com dezessete parágrafos, uma primeira parte com trinta e nove artigos de
conteúdo declaratório (que corresponderia, portanto, à Declaração propriamente dita)
e uma segunda parte com cem parágrafos ou artigos com propostas de ações, agrupados
por títulos e subtítulos oriundos das “recomendações” do anteprojeto (que
corresponderia ao Programa de Ação de Viena, raramente referido como tal, separado
da Declaração).

Os avanços da Declaração e Programa de Ação de Viena encontram-se tanto na
esfera conceitual da Parte I, como nas recomendações da Parte II, havendo nítida
interligação entre as inovações “declaratórias” e várias das recomendações
“programáticas”. Todas elas adquirem relevo particular na medida em que,
diferentemente do que se verificava na época da Conferência de Teerã, a grande
preocupação em 1993 era com a proteção e não a simples promoção, ou a normatização
legal, dos direitos humanos, já amplamente regulados em instrumentos internacionais
vigentes. E com vistas à proteção de direitos consagrados em normas positivas
freqüentemente violadas, a necessidade de consenso legitimante era maior do que
para a simples difusão dos direitos como “princípios”, mais éticos do que jurídicos,
como ocorria em 1968.

Do Preâmbulo, que reitera os compromissos assumidos pelos membros das
Nações Unidas com os direitos humanos, os comentaristas costumam ressaltar a
referência oportuna “ao espírito de nossa era e a realidade de nossos tempos”, no
antepenúltimo parágrafo, como reflexo das esperanças propiciadas pelo fim da Guerra
Fria. Na mesma veia, e de maneira mais explícita, insere-se o nono parágrafo
preambular, com menção às “importantes mudanças em curso no cenário internacional
e as aspirações de todos os povos por uma ordem internacional baseada nos princípios
consagrados na Carta das Nações Unidas”, enumerando-se em seguida, como
condições necessárias a sua realização, “paz, democracia, justiça, igualdade, estado
de direito, pluralismo, desenvolvimento, melhores padrões de vida e solidariedade”.
Algumas dessas condições, como as da democracia, do estado de direito e do
pluralismo, indicativas do otimismo liberal do início dos anos 90, dificilmente
apareceriam em épocas passadas entre os requisitos indispensáveis à realização dos
direitos.

Menos observado tem sido o fato de que o Preâmbulo se refere, enfática e
repetidamente, a todos os direitos humanos: “(...) todos os direitos humanos derivam
da dignidade e do valor inerentes à pessoa humana (...)” (parágrafo 2º); “(...) a
comunidade internacional deve conceber formas e meios para eliminar os obstáculos
existentes e superar desafios à plena realização de todos os direitos humanos (...)”
(parágrafo 13); “(...) a tarefa de promover e proteger todos os direitos humanos e
liberdades fundamentais (...)” (parágrafo 14). Se, em princípio, tal reiteração visava
tão-somente a reafirmar uma vez mais a indivisibilidade dos direitos humanos em
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linguagem menos deturpável do que a da Proclamação de Teerã,32 tal insistência adquire
em retrospecto outro sentido. É possível que com ela alguns governos pretendessem
sobretudo escamotear suas resistências a novas iniciativas de monitoramento
internacional dos direitos civis e políticos, discutidas no Comitê Preparatório e nas
instâncias da Conferência, assegurando-se de meios conceituais para defender-se contra
a seletividade esperada. Sem embargo, na virada do século, mais do que um expediente
defensivo, essa insistência se afigura uma necessidade concreta, baseada em visão
realista – premonitória em 1993 – dos efeitos devastadores que a aceleração do processo
de globalização viria a ocasionar aos direitos humanos, em escala planetária, ao longo
da década de 90.

Enquanto a Parte I do documento apresenta-se inteiriça, a Parte II, programática,
é dividida, por títulos, em seções e subseções. Os títulos e subtítulos, indicativos da
abrangência de todo o texto, distribuem-se da seguinte maneira:

A) Aumento da Coordenação do Sistema das Nações Unidas na Área dos Direitos
Humanos

1. Recursos

2. Centro para os Direitos Humanos

3. Adaptação e fortalecimento dos mecanismos das Nações Unidas na área dos
direitos humanos, incluindo a questão da criação de um Alto Comissário das Nações
Unidas para os Direitos Humanos

B) Igualdade, Dignidade e Tolerância

1. Racismo, discriminação racial, xenofobia e outras formas de intolerância

2. Pessoas pertencentes a minorias nacionais, étnicas, religiosas e lingüísticas;
Populações indígenas; Trabalhadores migrantes

3. A igualdade de condição e os direitos humanos das mulheres

4. Os direitos da criança

5. Direito de não ser submetido a tortura; Desaparecimentos forçados

6. Os direitos das pessoas portadoras de deficiências

C) Cooperação, Desenvolvimento e Fortalecimento dos Direitos Humanos

D) Educação em Direitos Humanos

E) Implementação e Métodos de Controle

32. V. supra a análise do artigo 13 da Proclamação de Teerã, de 1968.
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F) Acompanhamento dos resultados da Conferência Mundial sobre Direitos
Humanos

Na medida em que a Declaração e Programa de Ação de Viena consolida
conceitos e recomendações extremamente variados, cada usuário do documento
apontará, naturalmente, diferentes passagens como aquelas prioritárias para a
consecução dos objetivos em vista. Para o movimento de mulheres, por exemplo, os
parágrafos declaratórios sobre os direitos da mulher na Parte I e as respectivas
recomendações da Parte II são, evidentemente, as conquistas mais importantes da
Conferência de 1993. Mutatis mutandi o mesmo se aplica às populações indígenas,
às minorias em geral, às organizações não-governamentais e assim por diante. Há,
contudo, cinco áreas não-específicas – portanto, de impacto global – em que a
Conferência apresentou avanços conceituais extraordinários, que deveriam, pela lógica,
superar antigas discussões doutrinárias sobre a matéria. Todos localizados na Parte I,
tais avanços incidem sobre cinco questões: a) a universalidade dos direitos humanos;
b) a legitimidade do sistema internacional de proteção aos direitos humanos; c) o
direito ao desenvolvimento; d) o direito à autodeterminação; e) o estabelecimento da
inter-relação entre democracia, desenvolvimento e direitos humanos.

a) A universalidade dos direitos humanos

Em paralelo às discussões filosóficas inconclusivas sobre universalismo e
relativismo, a universalidade dos direitos humanos vinha sendo politicamente
questionada desde a fase de elaboração da Declaração dos Direitos Humanos, adotada
por voto e com oito abstenções pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1948
com o título de Declaração Universal. Embora tal questionamento nunca tivesse sido
consistente, tendendo os Estados a recorrer a ele apenas quando tinham seu
comportamento criticado, é inegável que a falta de consenso em que se deu a adoção
da Declaração de 1948 e o fato de que dois terços da humanidade viviam em regime
colonial sob domínio do Ocidente, sem qualquer participação na definição
internacional de tais direitos, davam fundamento  às objeções.

Com o acirramento das divergências “culturais” que substituíram os
enfrentamentos ideológicos da Guerra Fria, a universalidade dos direitos humanos
proclamada na Declaração de 1948 voltara a ser seriamente contestada no processo
preparatório da Conferência de Viena e continuou a sê-lo no Plenário daquele evento.
A delegação da China, por exemplo, afirmava em sua intervenção:

“Para um grande número de países em desenvolvimento, respeitar e proteger
os direitos humanos é sobretudo assegurar a plena realização dos direitos à
subsistência e ao desenvolvimento. (...) Não há quaisquer direitos e liberdades
individuais absolutos, exceto os prescritos pela lei e no âmbito desta. A
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ninguém é dado colocar seus próprios direitos e interesses acima do Estado e
da sociedade (...)”.33

Para a delegação de Cingapura, um dos países que, respaldados por êxitos
econômicos recentes, mais vigorosamente vinham advogando o particularismo dos
“valores asiáticos”, os direitos seriam sempre produto da respectiva cultura, trazendo
a Declaração de 1948 “essencialmente conceitos contestados”, inclusive dentro do
próprio mundo ocidental.34 As delegações de Estados muçulmanos, de um modo geral,
evitavam contrapor a cultura islâmica à noção de direitos fundamentais, mas rejeitavam
o secularismo dos direitos “ocidentais” relacionados na Declaração de 1948,
atribuindo, no seu caso, os direitos humanos em geral ao legado divino maometano.
Mais sutil por um lado e mais explícita por outro, a delegação do Irã declarava:

“Os direitos humanos são sem dúvida universais. São inerentes aos seres
humanos, que deles são dotados por seu único Criador. Não podem assim
sujeitar-se ao relativismo cultural. (...) A predominância política de um grupo
de países nas relações internacionais, temporária por natureza e pela história,
não oferece licença para a imposição de um conjunto de diretrizes e normas
para o comportamento da comunidade internacional inteira”.35

A delegação da Arábia Saudita invocou uma Declaração do Cairo sobre Direitos
Humanos no Islã, adotada pela Organização da Conferência Islâmica em 1990, como
expressão do apoio de mais de um bilhão de fiéis à universalidade dos direitos humanos,
acrescentando, mais conseqüentemente:

“(...) enquanto os princípios e objetivos em que se baseiam os direitos humanos
são de natureza universal, sua aplicação requer consideração da diversidade
das sociedades, levando em conta seus vários backgrounds históricos, culturais
e religiosos e seus sistemas jurídicos”.36

Embora a referência à Declaração islâmica do Cairo, proposta por algumas
delegações muçulmanas sobretudo no âmbito do Comitê Preparatório, tenha sido
rechaçada – como, sem dúvida, o seria qualquer declaração unilateral cristã, judaica,
budista ou de outra religião particular – nas negociações mundiais, a idéia da variedade
das formas de aplicação dos direitos humanos foi essencial à obtenção do consenso
sobre a universalidade de tais direitos. Tal idéia já havia sido enunciada coletivamente

33. Apud Antônio Augusto Cançado Trindade, op. cit., p. 217.
34. Idem, ibid. p. 219.
35. Idem, ibid. p. 221-222.
36. Idem, ibid. p. 223. A obra citada do Professor Trindade traz excelente compilação dos principais

pontos de vista expostos em Plenário na Conferência de Viena, não somente sobre a questão do
universalismo dos direitos humanos, mas também sobre diversos dos outros pontos de divergência
na matéria.
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pela Declaração de Bangkok, da reunião preparatória asiática, sendo retomada e
modificada pelo Comitê de Redação de modo a rejeitar a possibilidade de invocação
das tradições culturais como justificativa para violações. A formulação do artigo 5º
da Declaração de Viena, que aprofunda igualmente a noção da indivisibilidade dos
direitos humanos, afirma:

“5. Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes
e inter-relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos
humanos globalmente de forma justa e eqüitativa, em pé de igualdade e com
a mesma ênfase. As particularidades nacionais e regionais devem ser levadas
em consideração, assim como os diversos contextos históricos, culturais e
religiosos, mas é dever dos Estados promover e proteger todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais, independentemente de seus sistemas
políticos, econômicos e culturais.”

Como era previsível, essa redação um tanto confusa, pela qual se procurou
conciliar o particularismo cultural com o universalismo dos direitos fundamentais,
não agradou a todos. Mas ela deixa claro que, se as culturas devem ser respeitadas na
implementação dos direitos humanos, aos Estados incumbe adaptá-las no que elas
possam contrariá-los. Além disso, ela foi imprescindível para que se pudesse chegar
à afirmação mais importante na matéria, contida significativamente no artigo 1º,
aprovado posteriormente no Comitê de Redação, de que a natureza universal dos
direitos humanos “não admite dúvidas”. Num documento adotado sem voto, de cuja
elaboração participaram representantes oficiais de praticamente todos os Estados e,
por extensão, de todas as culturas, é difícil imaginar algo mais eloqüente. A Declaração
de Viena foi, assim, o primeiro documento internacional a outorgar concordância
planetária à validade transcultural teórica dos direitos humanos, antes postulada sem
consenso e sem participação representativa de todas as culturas pela Declaração de
1948.37

b) A legitimidade da proteção internacional aos direitos humanos

Tendo a Carta das Nações Unidas estabelecido, em seu artigo 1º, parágrafo 3º,
“a promoção e o encorajamento do respeito” dos direitos humanos entre os propósitos
da Organização e, no artigo 2º, parágrafo 7º, a não-intervenção em assuntos

37. A bem da verdade, o artigo 1º não se refere textualmente à Declaração Universal dos Direitos Humanos,
em função das resistências de alguns países não-ocidentais. Refere-se apenas à Carta das Nações
Unidas e a “outros instrumentos relacionados aos direitos humanos e ao direito internacional”. Na
medida, porém, em que a Declaração Universal é citada no Preâmbulo, além de constituir a fonte
positiva primária de todos os pactos, convenções e declarações sobre a matéria, não há como
evadir o reconhecimento de que tais direitos são essencialmente aqueles fixados na Declaração de
1948.
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“essencialmente da jurisdição doméstica” dos Estados entre os princípios de sua ação,
a  proteção internacional aos direitos humanos sempre foi questão controversa. Por
mais natural que se afigure o sentimento transnacional de solidariedade, a induzir
condenações às violações onde quer que se verifiquem, o respeito e o desrespeito a
tais direitos ocorrem necessariamente dentro da órbita jurídica interna dos Estados.

Diferentemente da questão da universalidade dos direitos humanos, cujos
questionamentos sempre foram formulados por países extra-ocidentais, a proteção
internacional a esses direitos provocava – e provoca ainda – desconforto em Estados
de qualquer origem histórico-cultural, inclusive quando iniciadores das ações
protetivas. Isto porque, conforme assinalado antes, ela afeta a concepção clássica de
soberania, inspiradora do princípio da não-intervenção e base do sistema de relações
internacionais (pacíficas) desde o Tratado de Westfália de 1648.

Para contornar a antinomia entre o propósito que a obrigava a agir e o princípio
que determinava inação na matéria, durante duas décadas, até 1965,38 a ONU
concentrara suas atividades na fixação de parâmetros e normas para a atuação dos
Estados, sem estabelecer mecanismos próprios para lidar com as violações. E todos
os Estados acusados de violações invocavam regularmente o princípio da não-
intervenção para fazer calar seus acusadores. Sem embargo, desde o início da década
de 70, vários mecanismos de monitoramento foram estabelecidos e multiplicados nas
Nações Unidas e em âmbitos regionais, com o objetivo de oferecer alguma proteção
internacional aos direitos humanos.39 Ainda que as sanções nessa esfera nunca tivessem
passado de admoestações morais (com exceção do caso do apartheid, que levara o
Conselho de Segurança a impor sanções materiais contra a venda de armas à África
do Sul, e a Assembléia Geral recomendara amplas sanções comerciais), quase todos
os governos implicados questionavam a legitimidade dos mecanismos estabelecidos
– e particularmente das acusações de que eram alvo – como se representassem infrações
ao princípio da não-ingerência em assuntos internos.

Embora, com o tempo, a invocação de tal princípio tivesse caído em desuso, as
propostas de novos mecanismos e outras formas de atuação das Nações Unidas em
proteção aos direitos humanos, apresentadas na preparação da Conferência, tendiam
a exumar as controvérsias sobre a legitimidade da proteção internacional. Coube,
assim, ao Comitê de Redação equacioná-las. A solução encontrada – nesse caso, sem
qualquer ambigüidade – encontra-se no artigo 4º da Declaração, que diz:

“4. A promoção e a proteção de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais devem ser consideradas como um objetivo prioritário das Nações

38. Quando o ECOSOC adotou resolução sobre a “questão das violações de direitos humanos e liberdades
fundamentais” (V. supra nota 3).

39. V. supra notas 5 e 19.
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Unidas, em conformidade com seus propósitos e princípios, particularmente
o propósito da cooperação internacional. No contexto desses propósitos e
princípios, a promoção e a proteção de todos os direitos humanos constituem
uma preocupação legítima da comunidade internacional. Os órgãos e agências
especializadas relacionados com os direitos humanos devem, portanto, reforçar
a coordenação de suas atividades com base na aplicação coerente e objetiva
dos instrumentos internacionais de direitos humanos.”

É natural que a idéia da cooperação internacional deva prevalecer no sistema
institucionalizado sobre a de simples denúncias. É óbvio, também, que o sistema
multilateral, diferentemente daquele posto em prática por alguns Estados nas relações
bilaterais, precisa seguir critérios coerentes e objetivos. Mas é igualmente claro que,
sendo reconhecida como “objetivo prioritário das Nações Unidas” e “preocupação
legítima da comunidade internacional”, a proteção internacional aos direitos humanos
não infringe o princípio da não-intervenção previsto no artigo 2º, parágrafo 7º, da
Carta. Deixam de ter, assim, base jurídica aceitável os eventuais questionamentos à
legitimidade do sistema internacional de proteção aos direitos humanos que se possam
apresentar depois da Conferência de Viena.

c) O reconhecimento consensual do direito ao desenvolvimento

Incluído na categoria dos chamados direitos “de terceira geração”, de titularidade
coletiva perante a comunidade internacional, o direito ao desenvolvimento havia sido
estabelecido formal e forçadamente, sem consenso, pela Assembléia Geral das Nações
Unidas, desde 1986, na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento.40 Esta o
definia, no artigo 1º, como “um direito humano inalienável em virtude do qual toda
pessoa humana e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento
econômico, social, cultural e político, para com ele contribuir e dele desfrutar, no
qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente
realizados” (grifo do autor). Embora se referindo de início a “toda pessoa humana”, a
titularidade recaía sobretudo na coletividade, ou mais definidamente no Estado
independente ou autônomo constituído por cada povo, uma vez que, pelo artigo 2º
dessa Declaração, o direito ao desenvolvimento implica também “a plena realização
do direito dos povos à autodeterminação, que inclui, sujeito às disposições relevantes
de ambos os Pactos Internacionais sobre Direitos Humanos, o exercício de seu direito
inalienável de soberania plena sobre todas as suas riquezas e recursos naturais.”

40. Adotado pela Resolução n. 41/128, de 4 de dezembro de 1986. Os Estados Unidos votaram contra
e oito países (ocidentais e Japão) se abstiveram (V. sobre o assunto José Augusto Lindgren Alves,
A arquitetura internacional dos direitos humanos, p. 205-216).
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A falta de consenso sobre a matéria – que não se limitava, como era o caso da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, a simples abstenções – vinha-
se repetindo em todos os debates da Assembléia Geral e da Comissão dos Direitos
Humanos, aumentando o número de países que votavam contra as resoluções
respectivas. As divergências sobre o assunto pareciam, pois, inconciliáveis. E, no
entanto, a conciliação ocorreu.

Segundo se comentava nos corredores do Austria Centre, o consenso somente
foi possível em função de uma barganha: os opositores desse direito, todos
desenvolvidos, aceitariam reconhecê-lo, se uma outra proposta, inteiramente distinta,
concernente à criação do cargo de Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos
Humanos (a ser examinada adiante), obtivesse aprovação dos países em
desenvolvimento, alguns dos quais eram categoricamente contrários. É difícil saber
ao certo se tal barganha aconteceu. Se esse foi realmente o caso, terão ganho os dois
lados. A redação complexa dada ao assunto acomoda as preocupações mais graves
do liberalismo ocidental e os anseios do Terceiro Mundo. Diz o artigo 10 da Declaração
de Viena:

“10. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma o direito ao
desenvolvimento, conforme estabelecido na Declaração sobre o Direito ao
Desenvolvimento, como um direito universal e inalienável e parte integrante
dos direitos humanos fundamentais.

Como afirma a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, a pessoa
humana é o sujeito central do desenvolvimento.

Embora o desenvolvimento facilite a realização de todos os direitos humanos,
a falta de desenvolvimento não poderá ser invocada como justificativa para
se limitarem direitos humanos internacionalmente reconhecidos.

Os Estados devem cooperar uns com os outros para garantir e eliminar
obstáculos ao desenvolvimento. A comunidade internacional deve promover
uma cooperação internacional eficaz visando à realização do direito ao
desenvolvimento e à eliminação de obstáculos ao desenvolvimento.

O progresso duradouro necessário à realização do direito ao desenvolvimento
exige políticas eficazes de desenvolvimento em nível nacional, bem como
relações econômicas eqüitativas e um ambiente econômico favorável em nível
internacional.”

Verifica-se, pois, que a Declaração de 1986 é reiterada, mas “os povos” são
omitidos como sujeito central do desenvolvimento. A titularidade desse “direito
universal e inalienável” fica com “a pessoa humana”, conforme o entendimento
clássico de que os direitos humanos são direitos do indivíduo. A deturpação da
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indivisibilidade dos direitos fundamentais por regimes ditatoriais, propiciada pelo
artigo 13 da Proclamação de Teerã, é prevenida pela rejeição à falta de desenvolvimento
como excusa à limitação dos direitos civis e políticos. Todos os Estados concordam,
por outro lado, que, ademais de políticas internas adequadas, a cooperação e condições
econômicas internacionais favoráveis são necessárias à realização desse direito
importante para a satisfação dos demais.

Como observa Gilberto Sabóia, o consenso obtido para o direito ao
desenvolvimento, a exemplo do artigo 5º sobre o respeito às particularidades no
contexto maior da universalidade dos direitos humanos, ofereceu grande impulso ao
andamento das negociações, arrefecendo a sensação de uma confrontação Norte-Sul
em matéria de direitos fundamentais. Conceitos e recomendações de relevância
particular para os países em desenvolvimento foram consagrados em seguida, sem
maiores dificuldades, como aqueles concernentes ao alívio da dívida externa (art.
12), a medidas destinadas a eliminar a pobreza extrema (art. 14) e ao apoio aos países
menos desenvolvidos, em particular na África, em sua transição para a democracia
(art. 9º).41

O artigo 11, que se segue imediatamente às disposições sobre o direito ao
desenvolvimento, enquadra-o no contexto das preocupações da Rio-92, afirmando
que esse direito “deve ser realizado de modo a satisfazer eqüitativamente as
necessidades ambientais e de desenvolvimento das gerações presentes e futuras”. Ao
fazê-lo, exige também observância das convenções existentes sobre o descarregamento
de dejetos tóxicos, matéria de preocupação especial entre os países do Sul, e alerta
para os riscos que os avanços científicos e tecnológicos podem representar para os
direitos humanos.

Graças ao consenso alcançado em Viena sobre o direito ao desenvolvimento, as
deliberações subseqüentes das Nações Unidas sobre o assunto lograram manter-se
consensuais por algum tempo. Aos poucos, porém, as divergências retornaram. Menos,
talvez, pela vontade deliberada de alguns governos do que pelas características do
processo de globalização em curso. Diante das tendências atuais, quem parece usufruir
do direito ao desenvolvimento não são as pessoas, nem os povos, nem sequer os
Estados afluentes, estes também enfraquecidos como instância garantidora da
segurança e do bem-estar das respectivas sociedades. Detêm-no apenas as empresas
suficientemente fortes para fazer uso da mão-de-obra mundializada no “mercado
global”, juntamente com o capital especulativo em busca de rendimentos exponenciais,
sem compromisso com a realidade social.

41. Gilberto Sabóia, op. cit., p. 8.
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d) O direito à autodeterminação

Afirmação valorativa do discurso anticolonialista e inspiração teórica das lutas
emancipatórias de populações sob dominação estrangeira, o direito dos povos à
autodeterminação se estabelecera antes que o direito ao desenvolvimento como um
direito fundamental “de terceira geração”. Seu reconhecimento no direito internacional
positivo advém dos dois instrumentos jurídicos mais importantes sobre direitos
humanos: o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Elaborados e adotados pela ONU no
apogeu do processo de descolonização (anos 50 e 60), ambos os Pactos se abrem com
a igual asserção, no artigo 1º, de que:

“Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito,
determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu
desenvolvimento econômico, social e cultural.”

Encarado como um direito humano coletivo ou como um dos princípios basilares
do sistema internacional após a Segunda Guerra Mundial, a Conferência de Viena
não poderia deixar de abordá-lo. Até porque, fosse pelos casos remanescentes de
ocupação estrangeira, colonial ou não, fosse pelo renascimento de micronacionalismos
belicosos, fosse ainda porque muitas são as situações de autoritarismo em que os
povos não “determinam livremente seu estatuto político”, o tema da autodeterminação
permanecia – e permanece – atualíssimo, nos Bálcãs e no resto do mundo. Visto pela
ótica das populações oprimidas, o direito à autodeterminação justificaria rebeliões e
secessões infinitas. Vista pela ótica dos Estados e governos dominantes, legítimos ou
ilegítimos, as lutas pela autodeterminação sempre foram encaradas como movimentos
terroristas.

As dificuldades para se tratar da questão eram graves e se refletiam em diversos
textos alternativos, todos entre colchetes, objeto de divergências, no anteprojeto
submetido pelo Comitê Preparatório à Conferência. Essa foi, inclusive, a última matéria
sobre a qual o Comitê de Redação conseguiu chegar ao consenso. E este envolvia a
necessidade de se buscar resolver simultaneamente tanto a passagem sobre a
autodeterminação como a condenação do terrorismo.42

Subdividido em três parágrafos, o artigo 2º da Declaração de Viena reafirma o
direito à autodeterminação com a mesma linguagem dos Pactos, explicitando, em
seguida, situações específicas em que ele precisa ser qualificado. A primeira
explicitação diz respeito à “situação particular dos povos submetidos à dominação
colonial ou outras formas de dominação estrangeira”, que têm o “direito de tomar

42. V. Idem, ibid., p. 8-11, para uma descrição das negociações sobre a matéria por quem delas tratou
mais de perto do que qualquer outra pessoa.
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medidas legítimas, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, para garantir
seu direito inalienável à autodeterminação”, acrescentando-se que a denegação do
direito à autodeterminação “constitui uma violação dos direitos humanos”. A segunda,
motivada por causas diversas, mas que se ajusta às preocupações da época com a
fragmentação exagerada de Estados plurinacionais, recorre à Declaração sobre os
Princípios do Direito Internacional concernentes às Relações Amigáveis e à
Cooperação entre Estados, adotada por consenso pela Assembléia Geral da ONU em
1970, para ressalvar que nem o direito à autodeterminação, nem sua primeira
explicitação pode ser entendido como “autorização ou encorajamento a qualquer ação
destinada a desmembrar ou prejudicar, total ou parcialmente, a integridade territorial
ou a unidade política de Estados soberanos e independentes” que se comportem
corretamente.43

Feita a explicitação que legitimava as medidas tomadas em conformidade com
a Carta das Nações Unidas para que os povos possam alcançar seu direito à
autodeterminação, resolvia-se, em princípio, a questão do rótulo de terrorismo
prodigalizado aos movimentos de libertação nacional ou grupos “subversivos” em
luta contra regimes não-democráticos. Isto porque tal conformidade legal obviamente
exclui a violência difusa, que vitima civis inocentes simplesmente espalhando o terror,
e a ela não pode recorrer, de acordo com a Declaração de Viena, nenhum grupo
armado ou movimento emancipatório, qualquer que seja seu objetivo. Tornou-se,
assim, factível sem maiores controvérsias, a condenação ao terrorismo, no artigo 17,
feita de forma ampla e quase surpreendentemente clara, com referência adicional aos
vínculos que ela possa manter com o narcotráfico em situações específicas:44

“17. Os atos, métodos e práticas terroristas em todas as suas formas e
manifestações, bem como os vínculos existentes em alguns países entre eles
e o tráfico de drogas são atividades que visam à destruição dos direitos
humanos, das liberdades fundamentais e da democracia e que ameaçam a
integridade territorial e a segurança dos países, desestabilizando Governos
legitimamente constituídos. A comunidade internacional deve tomar as
medidas necessárias para fortalecer a cooperação na prevenção e combate ao
terrorismo.”

Não-explicada nesse artigo, a definição do que seriam os “Governos
legitimamente constituídos” é feita alhures, de maneira indireta, no nexo estabelecido
pela Conferência de Viena entre a democracia, o desenvolvimento e os direitos
humanos.

43. A redação desse trecho é particularmente confusa, em decorrência da imprescindibilidade de
acomodação das posturas inflexíveis de Estados com reivindicações conflitantes sobre o mesmo
território.

44. Conforme preocupação freqüentemente manifestada sobretudo por países latino-americanos, como
a Colômbia e o Peru.
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e) A tríade democracia, desenvolvimento e direitos humanos

Embora os países do extinto bloco socialista se autodeclarassem – em alguns
casos se autodenominassem – “democracias populares”, a vinculação direta entre a
democracia e os direitos humanos nunca fora explicitada em documentos internacionais
durante a Guerra Fria. A idéia ganhou força sobretudo no final dos anos 80 e início
dos 90, quando se disseminava em várias partes, com ênfase particular no Ocidente
em sentido lato (que envolve necessariamente a América Latina), a impressão de que
o mundo todo estava vivendo uma “revolução democrática”, na tradição liberal. Foi
em grande parte graças a essa visão prevalecente que as Nações Unidas convocaram,
em 1990, a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos para o ano de 1993.

A vinculação entre o sistema democrático e os direitos humanos nunca chegou
a ser contestada no processo preparatório da Conferência de Viena. Os países em
desenvolvimento insistiram, porém, desde o começo, na justa interpretação de que o
tema não se reduzia a esses dois elementos, reivindicando a eles acrescentar-se o
desenvolvimento. A tríade democracia-desenvolvimento-direitos humanos passou a
constituir, assim, desde as primeiras sessões do Comitê Preparatório, uma espécie de
atualização do lema Liberté, Égalité, Fraternité da Revolução Francesa, postulada
por todas as regiões, independentemente das prioridades diferentes atribuídas por
cada delegação a cada termo.

Sem chegar a contestar a enunciação desse nexo, alguns países em
desenvolvimento, em particular aqueles de regime não-liberal, não deixavam de temer,
por outro lado, que a insistência na idéia pudesse levar ao estabelecimento de novas
condicionalidades à assistência e à cooperação econômica dos países desenvolvidos
– temor que, como já visto, subjaz também freqüentemente às discussões internacionais
relativas ao meio ambiente e outros temas globais. A necessidade de diluir esse temor
provocou algumas dificuldades no Comitê de Redação. Conforme esclarece Gilberto
Sabóia, o problema foi resolvido com a inclusão, no artigo que consubstancia a inter-
relação dos três elementos, da afirmação de que a promoção e a proteção dos direitos
humanos devem ser “universais e conduzidas sem condições”.45 E a Declaração de
Viena passou a ser o primeiro documento internacional a consagrar o nexo indissolúvel
entre a democracia, o desenvolvimento e os direitos humanos, afirmando no
artigo 8º:

“8. A democracia, o desenvolvimento e o respeito pelos direitos humanos e
liberdades fundamentais são conceitos interdependentes, que se reforçam
mutuamente. A democracia se baseia na vontade livremente expressa pelo
povo de determinar seus próprios sistemas políticos, econômicos, sociais e

45. Op. cit., p. 11-12. No original inglês, em que foi negociado, o texto diz: “conducted without conditions
attached”.
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culturais e em sua participação em todos os aspectos de sua vida. Nesse
contexto, a promoção e proteção dos direitos humanos e liberdades
fundamentais, em níveis nacional e internacional, devem ser universais e
conduzidas sem condições. A comunidade internacional deve apoiar o
fortalecimento e a promoção da democracia, do desenvolvimento e do respeito
aos direitos humanos no mundo inteiro.”

Observe-se que, além de consagrar a tríade, o texto apóia também expressamente
a participação da comunidade internacional na promoção e no fortalecimento da
democracia. Isso era o que a ONU vinha procurando fazer empiricamente em Estados
que se redemocratizavam do Terceiro e do ex-Segundo Mundos (como a Guatemala,
o Haiti e o Cambodja), por meio do envio de observadores eleitorais e, em certos
casos, até pelo fornecimento de material como cédulas e urnas – mas não pela força.
Por outro lado, o texto definiu a democracia em termos que a rigor não poderiam
abarcar as chamadas “democracias populares”, com candidatos aos órgãos de
representação popular estabelecidos em listas de partidos únicos, sem alternativas.

Os termos utilizados são bastante próximos daqueles que definem o direito à
autodeterminação, conferindo a este direito essencialmente coletivo, na interação
natural dos parágrafos de um documento uno, feições também individualistas, na
medida em que  o exercício dos direitos políticos, normalmente manifestado pelo
voto, é o meio mais costumeiro – senão o único existente – de se assegurar a livre
escolha, pelos povos e pelos cidadãos, do “estatuto político” de sua preferência.

Enquanto apenas o artigo 8º consagra o nexo entre os três elementos da tríade, a
interação entre democracia, desenvolvimento e direitos humanos, assim como a idéia
da participação do povo em todos os aspectos de sua vida, vão influir em muitos
outros conceitos e recomendações da Conferência de Viena, alguns dos quais serão
referidos a seguir.

7. OUTROS AVANÇOS DE VIENA

Além das cinco áreas acima examinadas, várias outras disposições da Declaração
e Programa de Ação representam avanços orientadores das normas existentes, seja
para sua aplicação em benefício dos titulares, seja para se promover maior efetividade
no sistema internacional de proteção aos direitos humanos. Esses avanços se localizam
tanto na Parte I como na Parte II, encontrando-se com freqüência na vinculação entre
os conceitos de uma e as recomendações de outra.46 A série de itens examinada a
seguir não se propõe exaustiva, mas aborda áreas relevantes.

46. Para estabelecer diferença entre os dispositivos localizados na Parte I e na Parte II, cuja substância
declaratória ou recomendatória muitas vezes se confunde, chamo os primeiros de artigos e os
segundos de parágrafos, com os números respectivos da “Declaração” ou do “Programa de Ação”.
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a) A indivisibilidade dos direitos

Já amplamente reafirmada, desde o Preâmbulo, na referência constante a todos
os direitos humanos, a Declaração de Viena deu à noção da indivisibilidade dos direitos
e liberdades fundamentais outros reforços inéditos. Um deles, bastante evidente,
encontra-se no artigo 32, que também se reporta ao universalismo e à legitimidade
das preocupações internacionais, ao ressaltar “a importância de se garantir
universalidade, objetividade e não-seletividade na consideração de questões relativas
a direitos humanos”. Outro, menos ostensivo, mas quiçá mais veemente, localiza-se
na relação das violações e obstáculos aos direitos humanos disseminados no mundo
atual, que inclui, no artigo 30, ao lado da tortura, das execuções sumárias, dos
desaparecimentos e detenções arbitrárias, do racismo, da dominação estrangeira e da
xenofobia, “pobreza, fome e outras formas de negação dos direitos econômicos, sociais
e culturais (...)”. Resultado de negociações difíceis, dada a insistência ocidental em
relacionar tão-somente atentados maciços e notórios aos direitos “de primeira geração”,
enquanto os países do Sul insistiam nos problemas decorrentes dos desequilíbrios
internacionais, o artigo 30 não deixa de qualificar a denegação dos direitos socio-
econômicos como uma violação “flagrante e sistemática” de direitos humanos,
equiparada às outras brutalidades geralmente mais reconhecidas. Critica, assim, como
era intenção dos países em desenvolvimento, tanto os obstáculos estruturais planetários
ao pleno exercício de todos os direitos, como os ajustes impostos pelas instituições
financeiras da própria “família” da ONU. Condena, também, indiretamente, o ideário
neoliberal voltado exclusivamente para a liberdade de mercado, que se vinha afirmando
em todo o mundo como um processo necessário e inelutável do período pós-Guerra
Fria.

Em seguimento mais ou menos natural a essa importante assertiva, e utilizan-
do-a no contexto da defesa do direito de toda pessoa a um padrão de vida apropriado
ao sustento e ao bem-estar próprio e de sua família, estabelecido no artigo 25 da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração de Viena, no artigo 31,
apela aos Estados para que não adotem medidas unilaterais que criem obstáculos às
relações comerciais e impeçam, assim, a plena realização dos direitos humanos
econômicos e sociais. De inspiração cubana, contra o embargo norte-americano, o
artigo 31 foi aprovado consensualmente porque as medidas unilaterais condenadas
são aquelas “contrárias ao direito internacional e à Carta das Nações Unidas”. Como,
no entender dos Estados Unidos, o boicote por eles adotado contra Cuba não contraria
o direito nem a Carta da ONU, o apelo não lhes diria respeito.

De valor mais genérico e, em princípio, contrário a muitas das sanções praticadas
coletivamente por determinação do próprio Conselho de Segurança na década de 90
contra o Iraque, a Líbia, a Iugoslávia atual (Sérvia e Montenegro) é a oração final do
mesmo artigo 31, segundo a qual:
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“A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos afirma que a alimentação
não deve ser usada como instrumento de pressão política.”

b) Os direitos humanos em situações de conflito armado

A aproximação intrínseca entre o Direito Internacional Humanitário – das
Convenções de Genebra de 1949 e 1951, com os respectivos Protocolos, sobre o
tratamento de civis em tempos de guerra e sobre os refugiados – e o Direito
Internacional dos Direitos Humanos, sempre reconhecida pela doutrina jurídica,
aprofundou-se em Viena. Ela não poderia, em qualquer circunstância, ser ignorada
por uma conferência destinada a incrementar a proteção aos direitos fundamentais de
todos os seres humanos. Menos ainda o poderia após a referência do Preâmbulo da
Declaração ao “espírito de nossa era” e à “realidade de nossos tempos”. Essa realidade
já se caracterizava, em 1993, pela proliferação aparentemente infinita de conflitos
bélicos de natureza não-internacional, alguns dos quais objeto de intervenção
autorizada pelo Conselho de Segurança.

A noção de “diplomacia preventiva” exposta pelo Secretário Geral, em 1992,
em sua Agenda para a Paz,47 ou idéias que pudessem representar transferência para o
Conselho de Segurança da competência genérica sobre o tema dos direitos e liberdades
fundamentais não chegaram a ser acolhidas de maneira explícita na Declaração de
Viena.48 Em seu lugar, o parágrafo 8º da Parte II “considera positiva” a realização de
sessões de emergência da Comissão dos Direitos Humanos – subordinada ao ECOSOC
e, por intermédio dele, à Assembléia Geral – para tratar de crises “humanitárias”
como a da Bósnia, em que a guerra civil se desenrola em contexto de agressões e
perseguições a populações desarmadas.49 De maneira sutil, porém, o mesmo parágrafo
endossa indiretamente a diplomacia preventiva e tudo o mais que já vinha sendo feito
nessa área, na medida em que “solicita aos órgãos pertinentes do sistema das Nações
Unidas que examinem outros meios de responder a violações flagrantes de direitos
humanos” – inclusive, supõe-se, a intervenção armada. O parágrafo 97, por sua vez,
reconhece “o importante papel desempenhado por elementos de direitos humanos em
arranjos específicos” das operações de paz, recomendando ao Secretário Geral que,
na organização dessas operações, e sempre de conformidade com a Carta das Nações
Unidas, “leve em consideração os relatórios, a experiência e as capacidades do Centro
para os Direitos Humanos e dos mecanismos de direitos humanos”.

47. V. supra, nota 10.
48. O que não impediu, naturalmente, o Conselho de Segurança de continuar a adotar iniciativas e

montar operações motivadas sobretudo por violações maciças de direitos humanos.
49. Essa “consideração positiva” já era sinal dos tempos e da rápida evolução das posturas internacionais

na matéria. As primeiras sessões de emergência da Comissão dos Direitos Humanos, convocadas
no início da década, haviam sido objeto de sérias resistências.
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A expressão “direito de ingerência”, demasiado forte, não foi contemplada pela
Conferência de Viena. Mas o artigo 29 da Declaração expressa “profunda preocupação
com as violações de direitos humanos registradas em todas as partes do mundo em
desrespeito às normas previstas nos instrumentos internacionais de direitos humanos
e no direito humanitário internacional e com a falta de recursos jurídicos suficientes
e eficazes para as vítimas”. A isso se segue apelo “aos Estados e a todas as partes de
conflitos armados” para a observância do direito humanitário “estabelecido nas
Convenções de Genebra de 1949 e previsto em outras normas e princípios do direito
internacional, bem como dos padrões mínimos de direitos humanos estabelecidos em
convenções internacionais”. A referência mais próxima àquilo que Bernard Kouchner
identifica como primeira consagração da ingerência humanitária em resolução da
Assembléia Geral – o direito de acesso externo às vítimas, a que se refere a Resolução
n. 45/131 de 198850 – encontra-se no último parágrafo do mesmo artigo 29, que reza:

“A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma o direito das vítimas
à assistência oferecida por organizações humanitárias, como prevêem as
Convenções de Genebra de 1949 e outros instrumentos pertinentes do direito
humanitário internacional e apela para que o acesso a essa assistência seja
seguro e oportuno.”

A ingerência humanitária não é, portanto, reconhecida pela Conferência de Viena
como um direito de países individualizados ou grupos de países que se arroguem
papel de polícia supranacional. Em seu lugar, reafirma-se o direito das vítimas a
receber assistência, mais acorde com a lógica dos direitos humanos. Dentro dessa
mesma linha, o último parágrafo do artigo 23, concernente aos refugiados, salienta
“a importância e necessidade da assistência humanitária às vítimas de todos os
desastres, sejam eles naturais ou produzidos pelo homem”. O endosso indireto à
ingerência humanitária como recurso da ONU, quando autorizada pelo Conselho de
Segurança, é dado, porém, de maneira pouco explícita, nos demais dispositivos acima
mencionados.

Em vista das proporções avassaladoras que a questão dos refugiados já assumia
em 1993, o artigo 23 é dos mais longos da Declaração. Ele sublinha a importância da
Convenção de 1951 sobre a Condição dos Refugiados, seu Protocolo de 1967 (que
elimina a concessão desse estatuto apenas às pessoas originárias do Leste europeu) e
dos instrumentos regionais que regulam a matéria. Expressa, com justiça,
reconhecimento aos Estados “que continuam a aceitar e acolher grandes números de
refugiados em seus territórios”, muitos dos quais africanos e pobres, com dificuldades

50. Bernard Kouchner, Le malheur des autres, Paris: Editions Odile Jacob, 1991, p. 257-308.
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acrescidas pela afluxo de populações vizinhas deslocadas por conflitos, assim como
ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), muito
provavelmente a agência da ONU cujo trabalho mais aumentou desde o fim da Guerra
Fria, e ao Organismo de Obras Públicas e Socorro das Nações Unidas para Refugiados
Palestinos no Oriente Próximo. Em seu terceiro parágrafo, o artigo 23 menciona a
“complexidade da crise mundial dos refugiados”, o “espírito de solidariedade
internacional” e “a necessidade de compartilhar responsabilidades”, para recomendar
que a comunidade internacional adote planejamento abrangente, coordene atividades
e promova maior cooperação “com países e organizações pertinentes nessa área”. Tal
planejamento deveria envolver “estratégias que abordem as causas e efeitos dos
movimentos de refugiados e outras pessoas deslocadas”, preparação adequada e
“mecanismos de resposta para emergências”. A solução duradoura prioritária para
cada caso, conforme propugnado pelo ACNUR, deve ser a repatriação voluntária, em
condições de segurança e dignidade.

Dentro do mesmo vínculo entre os direitos humanos e o direito humanitário, o
artigo 3º da Declaração trata dos direitos humanos das pessoas em territórios sob
ocupação estrangeira, afirmando ser necessário oferecer-lhes proteção jurídica
especial, “de acordo com as normas de direitos humanos e com o direito internacional,
particularmente a Convenção de Genebra sobre a Proteção de Civis em Tempos de
Guerra, de 14 de agosto de 1949, e outras normas aplicáveis do direito humanitário”.
A aplicação da Convenção de Genebra de 1949 é postulação tradicionalmente
apresentada com relação a regiões de estatuto político contestado, como no caso dos
territórios palestinos controlados por Israel.

Antes de relacionar no artigo 30, acima comentado, as violações flagrantes e
maciças de direitos humanos persistentes no mundo, o artigo 28 da Declaração expressa
consternação perante outros tipos de violações contemporâneas atinentes a situações
de conflito, citando o genocídio, a “limpeza étnica” e o estupro sistemático de mulheres
em casos bélicos. Com exceção do genocídio, objeto de convenção internacional
desde 1948, os dois outros fenômenos, por mais cruéis e antigos que tenham sempre
sido na história da humanidade, são de emergência recente nas preocupações
internacionais com os direitos humanos. A questão dos estupros sistemáticos como
crime de guerra, ainda que não tipificado como tal em convenções vigentes, é assunto
retomado adiante na parte programática da Declaração de Viena, assim como o é a da
“limpeza étnica”, que pela primeira vez figurou em documento desse tipo. Registrada
entre aspas para que a Conferência não conferisse legitimidade à semântica dessa
expressão traduzida do servo-croata, a prática da “limpeza étnica”, mais do que um
fenômeno balcânico, transformou-se, ao longo da década, numa espécie de epítome
de nossos tempos fundamentalistas. E o estupro coletivo de mulheres, em que pese a
crueldade do crime, tipificado apenas individualmente na legislações nacionais,
mantém-se como tática constante na estratégia bélica maior da “purificação” colimada.
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c) Os direitos humanos da mulher

Mais do que qualquer outro documento congênere, a Declaração de Viena, tanto
na parte declaratória, como nas recomendações programáticas, deu atenção à situação
de categorias específicas de pessoas cujos direitos têm sido tradicionalmente menos
protegidos nas legislações e mais violados nas práticas nacionais. Suas inovações
mais conseqüentes dizem respeito à mulher. Elas procuram corrigir distorções
observadas não apenas nos sistemas nacionais, mas também no sistema internacional
de proteção aos direitos humanos, chegando a modificar a própria definição dos direitos
fundamentais tal como doutrinariamente estabelecida desde o Século XVIII.

Abrigando posições longamente propugnadas pelo movimento de mulheres, o
artigo 18 da Declaração fornece, na Parte I, a base conceitual sobre a qual serão feitas
as recomendações pertinentes. Ele se inicia com a afirmação, aparentemente
tautológica mas comprovadamente necessária, de que:

“Os direitos humanos das mulheres e das meninas são inalienáveis e constituem
parte integrante e indivisível dos direitos humanos universais.”

O reconhecido descaso do “Século das Luzes” com os direitos da mulher,
historicamente prolongado até a época atual, já havia levado, antes mesmo da asserção
internacional do movimento feminista na segunda metade do Século XX, à correção
da denominação dos direitos fundamentais, substituindo-se a expressão “direitos do
Homem” por “direitos humanos”. Ainda que idealmente concebidos como direitos
de todos os indivíduos, sendo “o Homem”, no caso, sinônimo da espécie, a prática e,
até recentemente, a maioria das legislações não os estendiam à mulher, fosse pela
denegação ostensiva dos direitos políticos, fosse pela desconsideração da situação de
inferioridade civil ou empírica em que se encontrava, e sob muitos aspectos ainda se
encontra, em todas as sociedades, a metade feminina das respectivas populações.51

Viena foi mais além. Com a afirmação inicial do artigo 18, que pode soar expletiva
para os desavisados, a Declaração torna claro que, tendo as mulheres necessidades
específicas, inerentes ao sexo e à situação socio-econômica a que têm sido relegadas,
o atendimento dessas necessidades integra o rol dos direitos humanos inalienáveis,
cuja universalidade não pode ser questionada. O restante do parágrafo se complementa
com a elevação da participação igualitária e plena das mulheres “na vida política,
civil, econômica, social e cultural” e da erradicação das discriminações de gênero ao
nível de “objetivos prioritários da comunidade internacional”.

51. Para uma descrição um pouco mais pormenorizada da superação de obstáculos, ainda incompleta,
à proteção dos direitos da mulher no sistema internacional de proteção aos direitos humanos, v.
José Augusto Lindgren Alves, A arquitetura internacional dos direitos humanos, p. 108-122.
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Igualmente inovador e com repercussões doutrinárias, o segundo parágrafo do
artigo 18 dirige-se à violência contra a mulher em seus diversos graus e manifestações,
“inclusive as resultantes de preconceito cultural e tráfico de pessoas”. Sua eliminação
pode ser alcançada “por meio de medidas legislativas, ações nacionais e cooperação
internacional nas áreas do desenvolvimento econômico e social, da educação, da
maternidade segura e assistência de saúde e apoio social”. Superficialmente
corriqueiro, esse parágrafo traz embutido profunda transformação na concepção
tradicional dos direitos humanos como direitos exclusivamente violados no espaço
público, pelo Estado e seus agentes, por ação ou omissão conivente, enquanto a
violência privada  era questão de criminalidade comum. Na medida em que a violência
contra a mulher infringe os direitos humanos de metade da humanidade e se realiza
geralmente na esfera privada, muitas vezes doméstica, não sendo obra do Estado, os
direitos humanos se tornam violáveis também por indivíduos e pela sociedade. Cabe,
portanto, ao Estado e às sociedades em geral, lutar por sua eliminação, no espaço
público, no local de trabalho, nas práticas tradicionais e no âmbito da família.52

Complementado pelo parágrafo 38 do Programa de Ação, essa visão abrangente
fica ainda mais clara. Envolvendo, ademais dos direitos humanos stricto sensu, o
direito humanitário das situações de conflito, com referência explícita aos estupros
sistemáticos como instrumento de “limpeza étnica” (de que é uma modalidade a prática
da gravidez forçada, utilizada na guerra da Bósnia53) e a escravidão sexual (empregada
pelas forças de ocupação japonesas em territórios asiáticos durante a Segunda Guerra
Mundial, na forma das comfort women), o parágrafo 38 da Parte II declara e recomenda:

“38. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos salienta particularmente
a importância de se trabalhar no sentido da eliminação de todas as formas de
violência contra as mulheres na vida pública e privada, da eliminação de
todas as formas de assédio sexual, exploração e tráfico de mulheres, da
eliminação de preconceitos sexuais na administração de justiça e da erradicação
de quaisquer conflitos que possam surgir entre os direitos da mulher e as
conseqüências nocivas de determinadas práticas tradicionais ou

52. É verdade que a concepção tradicional dos direitos humanos como aqueles direitos violados pelo
Estado já havia sofrido alterações históricas. Afinal, todos os crimes violam direitos humanos
individuais. As agressões racistas individualizadas são crimes comuns, que caem na esfera dos
direitos humanos se o Estado com elas compactuar. A diferença essencial da violência contra mulher
se encontra na naturalidade com que tendia a ser encarada, fosse porque realizada na órbita
doméstica, fosse porque decorrente de “usos e costumes” aceitos pela sociedade.

53. Segundo interpretação corrente durante a guerra da Bósnia-Herzegovina, um dos objetivos calculados
dos estupros coletivos praticados por sérvios em mulheres muçulmanas (o de mulheres sérvias por
bósnios muçulmanos também ocorreu, com incidência menor ou menos conhecida) seria o de nelas
gerar filhos “cristãos” (a herança religiosa muçulmana se dá necessariamente pelo lado paterno). O
efeito paralelo mais comum e menos reconhecido era o repúdio das próprias vítimas pelas
comunidades de origem, quando a elas logravam voltar.



54

costumeiras, do preconceito cultural e do extremismo religioso. A
Conferência Mundial sobre Direitos Humanos apela à Assembléia Geral para
que adote o projeto de declaração sobre a violência contra a mulher e insta os
Estados a combaterem a violência contra a mulher em conformidade com as
disposições da declaração.54 As violações dos direitos humanos da mulher
em situação de conflito armado são violações dos princípios fundamentais
dos intrumentos internacionais de direitos humanos e do direito humanitário.
Todas as violações desse tipo, incluindo particularmente assassinatos, estupros
sistemáticos, escravidão sexual e gravidez forçada, exigem uma resposta
particularmente eficaz” (grifos do autor).

O terceiro parágrafo do artigo 18 da Declaração estabelece que os direitos
humanos da mulher “devem ser parte integrante das atividades das Nações Unidas na
área dos direitos humanos, que devem incluir a promoção de todos os instrumentos
de direitos humanos relacionados à mulher”. Repetitiva na forma e também
aparentemente tautológica, essa orientação da Conferência de Viena modificou o
tratamento dos direitos da mulher no âmbito da ONU, antes abordados apenas em
item separado da agenda da III Comissão. Conforme essa determinação, desenvolvida
na recomendação do parágrafo 37 da Parte II, os direitos humanos da mulher passaram
a integrar o “fulcro das atividades de todo o sistema das Nações Unidas”, firman-
do-se, desde então, a coordenação entre, de um lado, os órgãos e agências do sistema
voltados especificamente para esse tema, como a Comissão sobre a Situação da Mulher
e o UNIFEM (Fundo das Nações Unidas para a Mulher), e, de outro, os órgãos e
agências não-específicas, como a Comissão dos Direitos Humanos, o PNUD (Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento), do sistema e do Secretariado da ONU.
Os relatores especiais da Comissão dos Direitos Humanos, por sua vez, passaram a
ter a obrigação de atentar particularmente para as violações de direitos humanos da
mulher, o mesmo ocorrendo, de acordo com o parágrafo 42 do Programa de Ação,
com os órgãos de monitoramento de todos os tratados de direitos humanos, cabendo
aos Estados-partes de cada instrumento “fornecer informações sobre a situação de
jure e de facto das mulheres em seus relatórios”.

Várias outras recomendações são feitas nos parágrafos 36 a 44  com vistas ao
fortalecimento da proteção aos direitos da mulher. De especial relevância para as
conferências sociais que se seguiriam à Conferência de Viena na década de 90 foi o
parágrafo 41, concernente à saúde da mulher. Nele ocorre a única menção à
Proclamação de Teerã, tanto em função do artigo 15 daquele documento de 1968, que
condenava o status inferior das mulheres em várias partes do mundo como contrário

54. Já então consensualmente aprovado no âmbito da Comissão dos Direitos Humanos, o projeto foi
adotado sem voto pela Assembléia Geral em 20 de dezembro de 1993, que, pela Resolução
n. 48/104, proclamou a Declaração sobre a Violência contra a Mulher, um dos mais novos documentos
normativos internacionais de natureza recomendatória.
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à Carta das Nações Unidas e à Declaração Universal dos Direitos Humanos, como
em virtude de seu artigo 16, que estabelecia o direito dos pais de determinarem livre
e responsavelmente o número e o espaçamento dos filhos. Diz o parágrafo 41 do
Programa de Ação de Viena:

“41. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reconhece a importância
do usufruto de elevados padrões de saúde física e mental por parte da mulher
durante todo seu ciclo de vida. No contexto da Conferência Mundial sobre a
Mulher e da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher, bem como da proclamação de Teerã de 1968,
a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma, com base no
princípio da igualdade entre mulheres e homens, o direito da mulher a uma
assistência de saúde acessível e adequada e ao leque mais amplo possível de
serviços de planejamento familiar, bem como ao acesso igual à educação em
todos os níveis.”

Após a explicitação dos direitos da mulher como direitos humanos e com o
respaldo da nova interpretação desses direitos, para cuja observância não apenas os
Estados, mas a totalidade de agentes societários tem um papel a desempenhar, a última
parte do artigo 18 da Declaração de Viena contém apelo a “todos os Governos,
instituições e organizações governamentais e não-governamentais” para a
intensificação de esforços “em prol da proteção e promoção dos direitos humanos da
mulher e da menina”.

d) Grupos e categorias vulneráveis, racismo e xenofobia

 Ademais dos direitos da mulher, os direitos de grupos minoritários e categorias
vulneráveis, em particular os indígenas, os trabalhadores migrantes e as crianças, são
objeto de longas passagens no documento final da Conferência Mundial sobre Direitos
Humanos. Sobre os indígenas e as minorias étnicas, os dispositivos de Viena visam a
assegurar-lhes o direito à própria cultura e aos meios para exercê-la, sem incentivar
secessões a que o apego exagerado à idéia de autodeterminação poderia levar. A
propósito das crianças, Viena apóia os conceitos, plano e metas da Cúpula Mundial
de 1990, instando todos os países à ratificação e à aplicação da Convenção sobre os
Direitos da Criança, recomendando que até 1995 esse instrumento internacional de
direitos humanos conseguisse adesão universal.55 A única categoria de indivíduos

55. Em 1995 a maioria esmagadora dos Estados já havia aderido à Convenção sobre os Direitos da
Criança. Ao se escreverem estas linhas, em 1999, apenas dois países, os Estados Unidos e a
Somália, ainda não a ratificaram. Muitos dos Estados-partes fizeram-no, porém, com reservas.
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vulneráveis que não chegou a ser tratada na Conferência de 1993 foi a dos idosos, por
absoluta falta de tempo. A omissão é particularmente sensível à luz das atenções que
os idosos vêm recebendo ultimamente, e com justiça, em muitos países. Até porque
as tendências demográficas ora predominantes em quase todos os continentes indicam
um incremento populacional sensível de cidadãos idosos.

Para a defesa desses grupos e categorias de pessoas, assim como para combater
os fenômenos do racismo e da xenofobia, as disposições de Viena procuram
essencialmente incentivar a ratificação e implementação das convenções existentes,
assim como a observância das declarações internacionais respectivas. Elas impõem
aos Estados a adoção de medidas legislativas e administrativas pertinentes e a aplicação
de punições legais aos infratores. Essas obrigações normativas são reiteradas no
Programa de Ação, juntamente com a recomendação de que sejam estabelecidas
instituições nacionais voltadas para esse fim.

O parágrafo 22, na subseção sobre o racismo, xenofobia e outras formas de
intolerância, reflete a preocupação da Conferência com agressões recentes e
crescentemente disseminadas, instando os governos a enfrentarem “a intolerância e
formas análogas de violência baseadas em posturas religiosas ou crenças, incluindo
práticas de discriminação contra as mulheres e a profanação de locais religiosos (...)”.
Mais inovador (e com efeito referencial importante para o Tribunal Penal Internacional
que iria ser estabelecido em 1998 pela Conferência de Roma), o parágrafo 23, nessa
mesma subseção, estabelece a responsabilidade individual das pessoas que cometem
ou autorizam atos de limpeza étnica, determinando que “a comunidade internacional
deve empreender todos os esforços necessários para entregar à justiça as pessoas
legalmente responsáveis por essas violações”. Na sua seqüência, o parágrafo 24 apela
a todos os Estados para a adoção de “medidas imediatas, individual ou coletivamente,
para combater a prática da limpeza étnica” (o que poderia ser interpretado como
endosso antecipado ao tipo de ingerência humanitária que iria ocorrer, com enorme
atraso, mas com aval da ONU, em Ruanda, em 1994, e, de maneira muito questionada,
pela OTAN, sem aval da ONU, no Kossovo, em 1999), dispondo simultaneamente
que as vítimas da limpeza étnica têm direito a reparações “adequadas e efetivas”.

O progresso verificado no desmantelamento do regime do apartheid sul-africano
é registrado no artigo 16 da Declaração. No Programa de Ação, o assunto é retomado
pelo parágrafo 19, que reitera prioridade para a eliminação da discriminação racial,
“particularmente em suas formas institucionalizadas”, a que se agregam “as formas e
manifestações contemporâneas de racismo”.

e) O reconhecimento das ONGs

Com diversas referências no texto às organizações não-governamentais de auxílio
humanitário e de direitos humanos em geral, inclusive na forma de apelos para que
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elas atentem para problemas específicos como os da mulher e os da criança (parágrafo
52 do Programa de Ação), a Conferência de Viena reconhece indiretamente, em
diversas passagens, a validade da atuação dessas organizações. Mais direta e
pormenorizadamente, o artigo 38 da Declaração afirma:

“38. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reconhece o importante
papel desempenhado por organizações não-governamentais na promoção dos
direitos humanos e em atividades humanitárias em níveis nacional, regional e
internacional. (...) Reconhecendo que a responsabilidade primordial pela
adoção de normas cabe aos Estados, aprecia também a contribuição oferecida
por organizações não-governamentais nesse processo. (...) As organizações
não-governamentais devem ter liberdade para desempenhar suas atividades
na área dos direitos humanos sem interferências, em conformidade com a
legislação nacional e em sintonia com a Declaração Universal dos Direitos
Humanos.”

Nas partes aqui omitidas desse longo artigo, o texto louva o papel das ONGs na
conscientização e na educação sobre os direitos humanos; recomenda o diálogo e a
cooperação entre os governos e elas; declara que as ONGs e seus integrantes devem
gozar de proteção na legislação nacional.

À luz das reservas de muitos países a essas entidades da sociedade civil, privadas
mas com objetivos públicos, naturalmente principistas e pouco permeáveis a pressões
políticas ou preocupações de outra ordem, o reconhecimento consensual de Viena,
além de inédito, foi extremamente abrangente. A redação do artigo 38, ademais de
aceitar sua ação de monitoramento, reconhece às ONGs o papel de inspiradoras da
própria normatividade da matéria, procurando garantir-lhes liberdade e proteção legal
para o desempenho de suas funções. Esse aspecto de sua proteção é reforçado pela
recomendação, no parágrafo 94 do Programa de Ação, de que seja finalizado com
urgência e adotado o “projeto de declaração sobre o direito e a responsabilidade dos
indivíduos, grupos e órgãos da sociedade de promover e proteger os direitos humanos
e liberdades fundamentais universalmente reconhecidos”. Tal projeto de declaração
dos “direitos dos protetores de direitos” vinha sendo negociado desde 1985 no âmbito
de Grupo de Trabalho da Comissão dos Direitos Humanos, sem perspectivas de chegar
a termo em futuro previsível. A despeito das dificuldades que ainda perduraram por
algum  tempo, foi ele finalmente completado e adotado pela Comissão dos Direitos
Humanos em 1998, transformando-se, pela Resolução n. 53/144 da Assembléia Geral
na mais nova Declaração existente no sistema das Nações Unidas.56

56. Sugerida inicialmente em 1980 pelo Canadá, tendo em mente particularmente as perseguições a
dissidentes nos países socialistas do Leste europeu, a “Declaration on the Right and Responsibility
of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human
Rights and Fundamental Freedoms”, adotada pela Assembléia Geral em 9 de dezembro de 1998,
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Com lógica aparentada à do reconhecimento do papel das ONGs, o artigo 39 da
Declaração, que se segue àquele pertinente à atuação dessas entidades, aborda “a
importância de se dispor de informações objetivas, responsáveis e imparciais sobre
questões humanitárias e de direitos humanos”, incentivando os meios de comunicação
a participarem mais ativamente nesse esforço, devendo para isso contar também com
liberdade e proteção legal.

Enquanto o reconhecimento formal da importância das ONGs de direitos
humanos no artigo 38 foi uma clara vitória dos países liberais e tem sido amplamente
referido como uma das inegáveis “conquistas” da Conferência de Viena, outro
dispositivo congênere, igualmente relevante e de interesse para o conjunto da
humanidade tende a passar sintomaticamente despercebido. Trata-se do parágrafo 73
do Programa de Ação, que se segue à recomendação sobre o prosseguimento de
consultas internacionais sobre os obstáculos ao direito ao desenvolvimento.
Precisamente porque menos conhecido, sua repetição aqui é oportuna. Diz ele:

“73. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda que as
organizações não-governamentais e outras organizações de base ativas na área
do desenvolvimento e/ou dos direitos humanos sejam habilitadas a
desempenhar um papel substancial, em nível nacional e internacional, no
debate e nas atividades relacionadas ao desenvolvimento e, em regime de
cooperação com os Governos, em todos os aspectos pertinentes da cooperação
para o desenvolvimento.”

Se na prática dos Estados e das instituições financeiras internacionais esse tipo
de participação e diálogo ainda é limitado, pelo menos nas conferências seguintes da
década de 90 ele ocorreu de forma bastante intensa.

f) O Alto Comissário para os Direitos Humanos e o
Tribunal Penal Internacional

Dentro do conjunto de recomendações agrupadas sob o título “Aumento da
Coordenação do Sistema das Nações Unidas na Área dos Direitos Humanos” do
Programa de Ação, o último e longo subtítulo não podia ser mais explícito: “Adaptação
e fortalecimento dos mecanismos das Nações Unidas na área dos direitos humanos,
incluindo a questão da criação de um Alto Comissário das Nações Unidas para os
Direitos Humanos”. A explicitação, exigida pelos defensores da idéia dessa criação
para que ela não fosse esquecida ou dada como derrotada, era evidência das

adquiriu nestes tempos pós-Guerra um novo sentido: ademais de proteger dissidentes individuais
em regimes opressivos, ela estimula a organização de entidades associativas para a promoção e
proteção dos direitos humanos, cabendo aos Estados assegurar-lhes liberdade, comunicação “with
non-governmental and intergovernmental organizations”, assim como proteção legal.
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divergências sobre a matéria, a respeito da qual a Conferência de Viena não pôde
adotar posição definitiva.

Sugerida na fase preparatória pela Anistia Internacional, que parecia ter em
mente o exemplo do Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados –
ACNUR, a proposta de estabelecimento desse novo cargo foi, muito provavelmente,
a questão mais controvertida e discutida de todo o encontro de Viena. Assumida e
vigorosamente propugnada pelo Grupo Ocidental, com apoio das ONGs, a proposta
era encarada por determinados países do Sul como uma iniciativa intrusiva. Aos
adversários da idéia, a figura de um Alto Comissário parecia ser vista como um
mecanismo a ser “teleguiado” pelo Ocidente desenvolvido para o controle exclusivo
de direitos civis e políticos no Terceiro Mundo, ameaçador às soberanias nacionais,
aparentado às sugestões, por eles igualmente rejeitadas, de diplomacia preventiva.

Radicalmente objetada por algumas delegações e considerada por outras condição
sine qua non para a aceitação do todo o documento, após longas deliberações a idéia
foi, afinal, transferida à consideração da Assembléia Geral, conforme sugerido pelos
países latino-americanos e caribenhos na reunião preparatória regional de São José,57

logrando seus defensores em Viena apenas atribuir ao assunto caráter de prioridade.
Enquanto o parágrafo 17 do Programa de Ação forma um intróito generalista sobre a
necessidade de adaptação dos mecanismos das Nações Unidas “às necessidades
presentes e futuras de promoção e defesa dos direitos humanos”, o parágrafo 18,
sobre a criação do Alto Comissário, diz

“18. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos recomenda à Assembléia
Geral que, ao examinar o relatório da Conferência em sua quadragésima oitava
sessão, comece, com prioridade, a consideração da questão do estabelecimento
de Alto Comissário para os Direitos Humanos, para promover e proteger todos
os direitos humanos.”

As divergências ainda se prolongaram na Assembléia Geral, em fins de 1993,
menos sobre a idéia da criação dessa nova autoridade do que para a definição de suas
atribuições. Após nova rodada de negociações intensas em Nova York, no âmbito da
III Comissão, o posto de Alto Comissário para os Direitos Humanos foi estabelecido

57. A maioria dos países latino-americanos, entre os quais o Brasil, não se opunha à idéia. Alguns,
como a Costa Rica, defendiam-na de maneira tão vigorosa que os poucos a ela veementemente
contrários tiveram que ceder terreno ao país anfitrião, recomendando a transferência da matéria à
consideração da Assembléia Geral, de maneira tortuosa. Dizia o texto da Declaração de São José,
de 22 de janeiro de 1993, em seu artigo 25: “Propomos que a Conferência Mundial considere a
possibilidade de solicitar à Assembléia Geral que estude a viabilidade de se estabelecer um Comissário
Permanente para os Direitos Humanos nas Nações Unidas” (Relatório da Reunião Regional Latino-
Americana e Caribenha Preparatória da Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, documento
das Nações Unidas A/CONF.157/LACRM/15, de 11 de fevereiro de 1993).



60

pela Resolução n. 48/141, de 20 de dezembro de 1993. Essa nova autoridade, designada
pelo Secretário Geral para mandato de quatro anos, renovável apenas uma vez,
coordena hoje todas as ações das Nações Unidas na área dos direitos humanos. Sua
semelhança com o ACNUR fica, todavia, exclusivamente no nome: não dispõe de
orçamento próprio, nem de sede separada ou corpo de funcionários numeroso e
exclusivo.

Com trabalho comprovadamente construtivo, a figura do Alto Comissário para
os Direitos Humanos deixou rapidamente de ser encarada como um instrumento
distorcido, mecanismo seletivo ou ameaça intrusiva. Tem sido vista, ao contrário,
desde seu estabelecimento, primeiramente na pessoa do equatoriano Ayala Lasso, em
seguida da irlandesa Mary Robinson, de maneira positiva por praticamente todos os
países, inclusive por aqueles que em Viena mais se opunham à idéia.

Menos discutida em Viena porque ainda mais polêmica, com probabilidade de
acolhida praticamente nula, foi a proposta, também veiculada na fase preparatória da
Conferência, da constituição de um Tribunal Internacional para os Direitos Humanos.
A idéia era, na verdade, antiga. Remontava ao fim da Segunda Guerra Mundial e se
inspirava aparentemente nos tribunais de Nurembergue e de Tóquio, pelos quais os
Aliados processaram e puniram os alemães e japoneses responsáveis por “crimes
contra a humanidade” – noção que se firmou nessa época. Não tendo sido formulada
de maneira sequer minimamente consistente, a idéia foi apenas mencionada por
algumas delegações, embora muito referida pela imprensa e por ONGs, não chegando
a ficar claro se constituía iniciativa voltada exclusivamente para os direitos humanos.
De qualquer forma, sem maiores deliberações sobre o assunto, a Conferência enviou
em seu lugar uma mensagem de apoio à Comissão de Direito Internacional das Nações
Unidas, que vinha longamente elaborando um projeto de Código de Crimes contra a
Paz e a Segurança Internacional, a servir de base, em princípio, para a criação de um
possível Tribunal Penal Internacional. A mensagem aparece no parágrafo 92 do
Programa de Ação, pelo qual a Conferência recomenda que a Comissão dos Direitos
Humanos procure aprimorar a aplicação dos instrumentos internacionais existentes
“e encoraja a Comissão de Direito Internacional a continuar seus trabalhos visando
ao estabelecimento de um tribunal penal internacional”.

Quase imperceptível num documento tão longo, a mensagem de Viena sobre o
assunto pode ou não ter surtido efeito junto à Comissão de Direito Internacional. De
qualquer forma, o fato importante é que o código de crimes por ela longamente
negociado foi logo depois concluído e o Tribunal Penal Internacional, instituição
extraordinariamente inovadora no sistema das relações internacionais ainda baseado
no conceito de soberanias, afinal, aprovado, com poucos votos negativos, pela
Conferência de Roma de 1998. Tendo por precursores mais próximos os tribunais
estabelecidos pelo Conselho de Segurança especificamente para os crimes registrados
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nos conflitos da Bósnia e de Ruanda, o Tribunal Penal Internacional criado pela
Conferência de Roma, de caráter permanente e abrangência genérica, é instituição
limitada, sobretudo pela recusa dos Estados Unidos em aceitar sua jurisdição. Tem,
contudo, no papel, atribuições significativas na área dos direitos humanos quando as
violações se confundem com atos táticos de guerra, como na limpeza étnica ou outras
brutalidades assemelhadas.

g) Racionalização do sistema

Grande parte dos dispositivos recomendatórios dizem respeito à racionalização
do sistema internacional de proteção aos direitos humanos em seu formato existente,
conforme evidencia o título A da Parte II do documento final de Viena: “Aumento da
Coordenação do Sistema das Nações Unidas na Área dos Direitos Humanos”.

O subtítulo sobre “Recursos”, que agrupa quatro parágrafos, tinha por finalidade
precípua assegurar ao Centro das Nações Unidas para os Direitos Humanos recursos
orçamentários e de pessoal condizentes com o acréscimo de suas funções. Isto porque
as dotações respectivas, em contraste com a crescente demanda de ações
incessantemente exigidas desse setor do Secretariado, recebia alocações inferiores a
1% do orçamento regular de toda a Organização. As discussões sobre a matéria foram
complexas. Todos se declaravam, em princípio, favoráveis ao acréscimo das dotações,
mas os países do Terceiro Mundo não desejavam que ele pudesse resultar de cortes
em áreas voltadas para a cooperação econômica. Por outro lado, nas deliberações
pertinentes da V Comissão da Assembléia Geral, praticamente todas as delegações,
inclusive as do Ocidente, por descoordenação com as decisões aceitas na área dos
direitos humanos, tendiam a desconsiderar propostas de aumento das dotações para o
tema. As recomendações de Viena praticamente não alteraram esse quadro. Mais
êxito parecem ter tido as sugestões da Conferência para que fossem aumentadas as
contribuições voluntárias aos fundos fiduciários utilizados pelo Centro para os Direitos
Humanos para programas específicos, todos os quais orientados para direitos “de
primeira geração”. Os parágrafos do subtítulo “Centro para os Direitos Humanos”
também mencionam os fundos voluntários e a conveniência de sua expansão. Aí o
enfoque principal é, porém, o de fortalecer o Centro como unidade coordenadora das
atividades do sistema de proteção aos direitos humanos por meio do monitoramento
de violações. Esse objetivo transparece no parágrafo 15, que recomenda o fornecimento
ao Centro de “meios adequados para o sistema de relatores temáticos e por países,
peritos, grupos de trabalho e órgãos criados em virtude de tratados” (os denominados
treaty bodies, incumbidos do exame de relatórios de países e, em certos casos, petições
individuais).

Em matéria de racionalização, um dos dispositivos mais importantes – talvez o
mais importante de todos – encontra-se no parágrafo 3º do mesmo título A, pelo qual
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a Conferência insta as organizações regionais e instituições financeiras e de apoio ao
desenvolvimento “a avaliarem o impacto de suas políticas e programas sobre a fruição
dos direitos humanos”. É sabido que os programas e projetos financiados pelo Banco
Mundial, pelo Banco Interamericano para o Desenvolvimento e pelo próprio Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, sempre tenderam a concentrar
suas preocupações somente nos aspectos “desenvolvimentistas” e no equilíbrio
financeiro dos Estados, ignorando os efeitos que os respectivos programas pudessem
ter para o respeito e a aplicação dos direitos humanos. Desde a Conferência de Viena
algum ingrediente nessa esfera passou a ser considerado por essas instituições e
agências, muito especialmente pelo PNUD. De um modo geral, porém, os direitos
humanos levados em conta são apenas os “de primeira geração”, civis e políticos. O
chamado “consenso de Washington”, prevalecente mais sensivelmente no FMI, ao
valorizar obsessivamente o equilíbrio das finanças e a liberdade do mercado, não
subscreve a noção da indivisibilidade dos direitos.

Vinculados à idéia de racionalização do sistema, mas partindo do pressuposto
essencial de que a primeira responsabilidade em matéria de direitos humanos incumbe
aos Estados nacionais, vários dispositivos do Programa de Ação procuram aumentar
a cooperação das Nações Unidas com os governos, com vistas ao aprimoramento
interno das instituições destinadas a assegurar o funcionamento do Estado de Direito.
Agrupados sob o título C, “Cooperação, desenvolvimento e fortalecimento dos Direitos
Humanos”, tais dispositivos vão desde as recomendações mais vagas, de que se dê
“prioridade à adoção de medidas nacionais e internacionais para promover a
democracia, o desenvolvimento e os direitos humanos” (parágrafo 66), “para promover
uma sociedade civil pluralista e proteger os grupos vulneráveis”  e em apoio a
“solicitações de Governos para a realização de eleições livres e justas” (parágrafo
67), a outras mais concretas, destinadas a fortalecer os serviços de consultoria e
assistência técnica do Centro para os Direitos Humanos (parágrafo 68).

De iniciativa brasileira foi a proposta de estabelecimento de um “programa
abrangente, no âmbito das Nações Unidas, para ajudar os Estados na tarefa de criar
ou fortalecer estruturas nacionais adequadas que tenham um impacto direto sobre a
observância dos direitos humanos e a manutenção do Estado de Direito” (parágrafo
69). De acordo com esse dispositivo – e com a idéia brasileira – o Centro para os
Direitos Humanos deveria “oferecer, mediante solicitação dos Governos, assistência
técnica e financeira a projetos nacionais de reforma de estabelecimentos penais e
correcionais, de educação e treinamento de advogados, juízes e forças de segurança
em direitos humanos e em qualquer outra esfera de atividade relacionada ao bom
funcionamento da justiça” (idem). Com base nessa recomendação, o parágrafo 70
solicitava ao Secretário Geral a elaboração de alternativas, a serem examinadas pela
Assembléia Geral, “para o estabelecimento, estrutura, modalidades operacionais e
financiamento do programa proposto”.
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Financiamento é, como sempre, o aspecto problemático de qualquer iniciativa,
por mais reconhecidamente útil. O programa de apoio existe, como, a rigor, já existia,
sob a rubrica dos serviços de assessoramento do Centro das Nações Unidas para os
Direitos Humanos, mas não com o escopo contemplado pelo Brasil e endossado pela
Conferência de Viena. Limita-se, na prática, a realizar, quando instado, pequenos
cursos para policiais e agentes de segurança, a organizar seminários para advogados
e juízes, a orientar, de maneira muito genérica, a elaboração dos relatórios nacionais
devidos aos órgãos de monitoramento de Pactos e Convenções (os treaty bodies).
Nunca dispôs de verbas e pessoal suficiente, nem os recebeu depois de 1993, a ponto
de transformar-se no “programa abrangente” que se tinha imaginado em apoio às
instituições dos países solicitantes. Na medida em que dentro da ONU não se
conseguem os meios necessários a um programa de cooperação relevante com os
países que dela precisam, soa contraditório e inócuo junto aos países em
desenvolvimento, com suas conhecidas dificuldades orçamentárias, o parágrafo 74,
pelo qual a Conferência apela “aos Governos, órgãos competentes e instituições”
para que aumentem os recursos aplicados no “desenvolvimento de sistemas jurídicos
eficazes para proteger os direitos humanos e em instituições nacionais atuantes nessa
esfera”. Mais conseqüente, pelo menos no Brasil, foi o parágrafo 91, proposto pela
Austrália, pelo qual a Conferência recomenda a cada Estado a elaboração de um
“plano nacional de ação” que identificasse medidas que pudessem “melhor promover
e proteger os direitos humanos” dentro da respectiva jurisdição. O Programa Nacional
de Direitos Humanos, lançado no Brasil em 1996, é decorrência direta dessa
recomendação e constitui até hoje o projeto mais amplo e ambicioso adotado sobre a
matéria em nível nacional.

Na área da educação, finalmente, objeto do título D do Programa de Ação, a
Conferência de Viena recomenda, pertinentemente, aos Estados, em primeiro lugar,
que “empreendam todos os esforços necessários para erradicar o analfabetismo”,
para dizer em seguida que a educação deve ser orientada “no sentido de desenvolver
plenamente a personalidade humana e fortalecer o respeito pelos direitos humanos e
liberdades fundamentais.” Solicita, nesse sentido que todos os Estados e instituições
“incluam os direitos humanos, o direito humanitário, a democracia e o estado de
direito” como matérias curriculares, “em procedimentos formais e informais”
(parágrafo 79). O parágrafo 80 estipula que a educação sobre direitos humanos “deve
incluir a paz, a democracia, o desenvolvimento e a justiça social, tal como previsto
nos instrumentos internacionais, para que seja possível conscientizar e sensibilizar
todas as pessoas em relação à necessidade de fortalecer a aplicação universal dos
direitos humanos”. É curioso e, no mínimo, sintomático que a menção a esses
elementos, em particular a expressão “justiça social”, tenha precisado da referência
adicional aos instrumentos internacionais que os prevêem.
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Após a sugestão programática da inclusão dos direitos humanos como disciplina
de ensino em todos os países, a maior novidade de Viena nessa área foi a recomendação
de que a ONU considerasse a proclamação de uma década para a educação em direitos
humanos. A Década foi proclamada pela Assembléia Geral, em 23 de dezembro de
1994, tendo-se iniciado, nos termos da Resolução n. 49/184, em 1º de janeiro de
1995.

8. CONCLUSÃO

Pela mobilização internacional que promoveu, pela variedade dos tópicos que
cobriu e pelo número de participantes que congregou, sabia-se já, em 1993, que a
Conferência Mundial sobre Direitos Humanos era um evento importante. Examinada
com atenção no final da década de 90, ela se afigura ainda mais significativa.

É inegável que muitos governos louvaram de pronto a Conferência de Viena
como um acontecimento marcante de nossa época. Alguns, parafraseando o “espírito
do Rio” que, segundo o Secretário Geral Boutros Ghali, teria inspirado a Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992, chegaram a
falar, de maneira um tanto forçada, num “espírito de Viena”, que deveria ser cultivado.
Menos apreciativas porque naturalmente desejavam afirmações precisas e
recomendações definitivas, a imprensa e as ONGs influentes admitiam a ocorrência
de alguns avanços no documento final, mas davam a entender, em 1993, que o evento
fora decepcionante. Não compreendiam – ou não queriam aceitar – que, nas
circunstâncias presentes, Viena alcançara o máximo possível. O consenso obtido para
matérias tão polêmicas havia não somente evitado retrocessos no sistema internacional
de proteção aos direitos humanos, mas também aberto o caminho para
desenvolvimentos impensáveis pouco tempo antes. O próprio reconhecimento formal
do papel das ONGs constituía um marco sem precedentes, que facilitaria sua
participação mais direta nas demais conferências da década.

Em 1993 não se poderia notar que, depois da Conferência de Viena, de forma
mais nítida do que na seqüela da Rio-92, as organizações de direito privado voltadas
para os direitos humanos ou qualquer outra causa social iriam fortalecer-se em quase
todos os países como parceiras importantes; que a idéia de parceria entre governos e
sociedade civil tornar-se-ia a tônica de todos os programas aprovados nas conferências
seguintes sobre temas globais; que as organizações humanitárias atuantes em defesa
das vítimas de conflitos armados, antes consideradas “ingerentes” e objeto de restrições
generalizadas, terminariam a década como ganhadoras do Prêmio Nobel da Paz,
emblematicamente concedido à Médécins Sans Frontières em 1999. Sentia-se, por
experiências recentes, que o Direito Internacional Humanitário e o Direito Internacional
dos Direitos Humanos, sempre intrinsecamente imbricados, tendiam a confundir-se
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ainda mais na realidade contemporânea. Intuía-se, sem muita certeza, que os direitos
humanos haviam alcançado um novo patamar nas preocupações políticas. Mas não
se podia saber, então, que eles seriam erigidos, como o foram, em ponto nevrálgico
da segurança internacional do mundo pós-Guerra Fria.58

Se, para esses aspectos de nossa contemporaneidade, a Conferência de Viena
foi quase profética, fornecendo, direta ou indiretamente, base documental para ações
necessárias – ainda que às vezes desastrosas – numa situação estratégica que apenas
se insinuava, ela também o foi naquilo que não se logrou obter. A Conferência de
1993 falou muito de democracia. Hoje, a “onda democratizante” encontra-se em fase
de refluxo. Mas Viena não apresentou a democracia representativa como panacéia
autosuficiente para os males da humanidade. A rejeição à condicionalidade dos direitos
civis e políticos ao “progresso duradouro” na área econômico-social, expressada em
Teerã, não implicou a aceitação de uma falsa hierarquia dos direitos “de primeira
geração” sobre os direitos econômicos e sociais. Perante os efeitos colaterais da
globalização incontrolada, a afirmação do direito ao desenvolvimento e as
recomendações na área da indivisibilidade de todos os direitos fundamentais
permanecem, pelo menos, como uma espécie de caveat da Conferência Mundial sobre
Direitos Humanos para o que vem ocorrendo no mundo em matéria de exclusão social,
marginalização, fluxos migratórios e aumento de criminalidade. Desde 1993, tais
problemas não pararam de aumentar.

Para os defensores da globalização como ideologia, a liberdade do mercado
conduziria à democracia. Hoje está comprovado que isso não é verdade. A eficiência
e a competitividade podem ser importantes, mas não observam direitos. Convivem,
ao contrário, perfeitamente com sua violação, numa simbiose absurda. Não é Marx
nem Foucault, mas George Soros quem denuncia, no presente, a “aliança prevalecente
na política entre os fundamentalistas do mercado e os fundamentalistas religiosos”.59

Motivados por preocupações libertárias, os pensadores chamados “pós-
estruturalistas” procuraram demostrar, com abundância de argumentos, as ciladas da
Razão moderna no discurso universalista. Aprofundando a corrente autocrítica da
Ilustração, que remonta a Rousseau e Marx, denunciaram a dissimulação do Poder –

58. Como observa Andrew Hurrell, com exceção da intervenção justificada pelo caso “clássico” da invasão
do Kuwait pelo Iraque, a maioria das operações determinadas pelo Conselho de Segurança no
período pós-Guerra Fria (Somália, Norte do Iraque, Ruanda, a ex-Iugoslávia e Haiti) “expandem a
noção de ‘segurança e paz internacionais’”. E essa expansão se dá pela “pela inclusão dos direitos
humanos e de preocupações humanitárias dentro do compasso das ameaças à paz e à segurança
internacionais”, ao abrigo do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas (Sociedade internacional e
governança global, Lua Nova, São Paulo, CEDEC, n. 46, p. 62-63, 1999). Por mais controversa que
tenha sido a ação da OTAN contra a Iugoslávia a propósito do Kossovo, é evidente que ela se
enquadra na mesma tendência. O mesmo se aplica à força de paz para o Timor Leste, na seqüência
dos massacres do período imediatamente posterior ao referendum de 1999.

59. George Soros, The crisis of global capitalism, Public Affairs, New York, 1998, p. 231.
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difuso, não somente de classe – sob o manto do Direito. Mas nunca se rebelaram
contra a idéia de direitos fundamentais, “burgueses” ou “proletários”. Foi, afinal, em
sua defesa que desenvolveram as análises, muitas vezes conducentes a becos sem
saída, hoje predominantes no pensamento social. Sabiam que os direitos humanos
são demasiado preciosos para serem manipulados num sistema “humanista” largamente
imperfeito.

A Conferência de Viena foi inquestionavelmente importante para a afirmação
dos direitos humanos no discurso contemporâneo. Eles nunca tiveram no passado o
apelo planetário que têm tido atualmente. O problema é não se permitir que os direitos,
da maneira que vêm sendo “aplicados”, não sejam uma vez mais utilizados, na episteme
pós-moderna em vias de globalização – norte-americana nas aspirações de consumo
e no modelo de organização econômica, anti-universalista na epistemologia e nas
formas de identificação cultural – como disfarce legitimante de um sistema universal
falsamente livre, de fachada ética e conteúdo desumano.
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1.  A SEPARAÇÃO DE PODERES CLÁSSICA

A função legislativa clássica é típica do Estado Liberal de Direito, instaurado
pelas revoluções liberais do fim do século XVIII e início do XIX, das quais as mais
expressivas foram a Revolução Francesa de 1789 e a Revolução de Constituição dos
Estados Unidos, desencadeada pela Declaração de Independência lavrada por Thomas
Jefferson, assinada pelas treze colônias inglesas da América do Norte em 4 de julho
de 1776. Como o Estado de que é típica, essa função legislativa é estritamente vincu-
lada à clássica separação de poderes, cuja matriz se acha na teoria de Montesquieu,
no famoso capítulo VI do livro XI de sua obra maior, Do espírito das leis.

O modelo de separação de poderes que se tornou clássico correspondeu, na
origem, a um sistema de equilíbrio inercial, decorrente da divisão do poder estatal em
três partes, ditas poderes, separadas rigorosamente por três funções distintas: a
legislativa, a executiva e a judicial. Era, pois, uma divisão funcional do poder. Po-
rém, seu objetivo principal era político. Não era tanto aprimorar o funcionamento do
poder, mas limitá-lo em sua expansão e garantir o que na época era o valor maior a
defender perante e contra o absolutismo do rei: a liberdade do indivíduo.

O princípio de que partiu Montesquieu funda-se na realidade histórica da so-
ciedade política: é uma experiência eterna que todo homem que tem o poder é levado
a abusar dele; e vai até onde encontrar limites (cap. IV, liv. XI, Do espírito das leis).
A história recente comprovara, sem sombra de dúvida, que o modo hierárquico –
conter o poder por um poder mais alto – pouca valia tem quando se chega ao ápice em
que está a soberania, pois acima do soberano não há na sociedade política um poder
maior que possa controlá-lo. Ademais, apelar para o sobrenatural, pondo o soberano
sob o controle de Deus, de quem vinha todo o poder, como pregavam os teóricos do
direito divino dos reis, era solução que revelara mui duvidosa eficiência. Mas, se não
se aceita a solução sobrenatural e não se encontra um poder social mais alto que o
soberano, qual a solução natural para limitá-lo?

Eis a questão crucial que os pais do liberalismo enfrentaram. Logicamente, ape-
nas uma podia ser a solução natural: frear o poder soberano pelo próprio poder sobe-
rano. Montesquieu a apontou (cap. IV, liv. XI): Para que não se possa abusar do
poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder segure o poder. Uma cons-
tituição pode ser tal, que ninguém será constrangido a fazer as coisas às quais a lei
não obriga, e a não fazer as que a lei permite.

 Sejam usadas suas palavras originais – il faut que, par la disposition des choses,
le pouvoir arrêt le pouvoir – para sublinhar: par la disposition des choses. Quer
dizer: a limitação do poder, cuja outra face é a liberdade do indivíduo, não pode ser
deixada à disposição dos homens, mas deve decorrer naturalmente da própria dispo-
sição das coisas, ou seja, deve ser fruto da natureza das coisas, não da natureza
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humana. As coisas devem ser dispostas de um modo tal, que o próprio poder sobera-
no refreie e contrabalance o poder soberano. Que modo é esse?

É a separação de poderes cumulada com o mecanismo de freios e contrapesos.
Deve o poder ser partido e dispostas suas partes de forma que uma parte controle as
outras e, assim, todas as partes se controlando entre si, por um mecanismo de equilí-
brio recíproco, no todo resulte o poder controlado pelo próprio poder: le pouvoir
arrêt le pouvoir. Essa teoria reflete o mecanicismo – o determinismo mecanicista –
próprio do cientificismo da época, o Século das Luzes. Desse equilíbrio natural de
um poder pelo outro e dos três entre si, resultaria um sistema inercial que, mecânica
e automaticamente, impediria uma parte do poder de ir contra ou sobre qualquer
outra.

Nesse sentido, o raciocínio de Montesquieu está claro no capítulo VI do livro
XI. Virtualmente, esses três poderes deveriam formar um repouso ou uma inação.
Porém, na realidade, como pelo movimento necessário das coisas eles não poderão
ficar parados, mas serão forçados a ir, então eles serão forçados a ir de acordo,
formando um sistema de movimento, equilibrado pela sua própria inércia interna, ou
seja, pela gravitação dos seus elementos entre si. Estes se equilibrariam uns aos ou-
tros no seu movimento natural, mantendo-se todos e cada um em suas respectivas
órbitas, que se cruzariam aqui e acolá, mas sem entrechoques, em harmonia, tal como
os sistemas inerciais da natureza, dos quais o sistema planetário é o melhor exemplo.
Desse sistema de equilíbrio político, o centro – o sol – em torno do qual todos os
elementos – os poderes – gravitam é a lei. A constituição desse sistema há de ser tal,
que ninguém será constrangido a fazer as coisas às quais a lei não obriga, e a não
fazer as que a lei permite. Que lei?

2.  A FUNÇÃO LEGISLATIVA LIBERAL

 Obviamente, para ser assim obedecida, naturalmente, sem constrangimentos, a
lei posta no sistema há de ser uma expressão natural da sociedade, que não a violente
por ingerências indevidas e artificiais, nascidas da mera intervenção ou invenção dos
homens. Há de ser uma lei natural, decorrente da natureza das coisas sociais, nascida
da própria sociedade, ainda quando formulada por um poder legislador exercido por
alguns em nome de todos. A esse poder não cabe “criar” a lei. Ao contrário, inserido
no sistema, como os demais poderes, também ele é impelido pelo movimento neces-
sário das coisas, de sorte que lhe compete apenas formular racionalmente, por for-
mas mais precisas, articuladas e claras, as leis que – na definição que abre Do espírito
das leis – são as relações necessárias que derivam da natureza das coisas. No caso,
as leis naturais da sociedade. Por exemplo, a vizinhança, o acasalamento, a filiação,
o parentesco, a herança, a fiança, o comércio, o contrato, o empréstimo, a troca, a
venda, o aluguel e outras relações travadas entre os indivíduos correspondem a leis
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naturais da sua sociedade, as quais preexistem ao direito por eles posto e, mesmo se
eles não o pusessem, elas existiriam, naturalmente. O que cumpre, pois, ao legislador
político? Qual a função do poder legislativo da pólis?

Sua função é, com superior sensibilidade política, captar e entender, revelar e
formular racionalmente essas leis naturais, traduzindo-as em normas de dever huma-
no, para melhor serem observadas e para prevenir ou punir as infrações, que mais não
são que desvios ou abusos das leis naturais pelos homens. Como o cientista no labo-
ratório (lembre-se: a época era do cientificismo), o legislador não cria as leis, mas
apenas as revela em fórmulas, para que sejam bem compreendidas e praticadas na
sua integridade, no seu concerto natural, evitando a desintegração da natureza e da
sociedade dos seres humanos. Eis aí a função legislativa clássica, afeita ao liberalis-
mo da primeira hora, revolucionário.

Em suma, entre todos os poderes que são forçados a agir pelo movimento natu-
ral das coisas, destaca-se o Legislativo para captar em fórmulas racionais as leis
naturais da sociedade – e não outras que o arbítrio do governante invente por absolu-
tismo desligado de qualquer lei (rex absolutus lege). Ao Executivo e ao Judiciário
incumbe, apenas, o zelo pela boa aplicação dessas fórmulas, sem ou em situações
litigiosas.

Pelo que, nesse sistema, o legislador não deve ir além de formular os dois códi-
gos básicos da sociedade – o das relações normais entre os cidadãos, que devem ser
protegidas (código civil, do qual se especificou o comercial), e o das relações anor-
mais, que devem ser punidas (código penal). Não é por outra razão que foram estes os
dois códigos encomendados por Napoleão Bonaparte, ainda sob a inspiração do libe-
ralismo revolucionário. Nada além desses dois. A não ser o código basilar dos códi-
gos, o código político, o código fundamental da sociedade política, que dá boa forma
ao governo da pólis e, por isso, aos demais códigos: a Constituição.

A Constituição era considerada documento estritamente político. Cuidava da só
relação básica de governo, entre governantes e governados. Para aqueles, estabelecia
a separação de poderes e, para estes diante daqueles, a declaração de direitos.
Esses dois mecanismos – um, interno, posto no âmago do poder e o outro, externo,
aposto ao exercício do poder – eram havidos como os necessários e suficientes para
conter o poder do rei e garantir a liberdade do indivíduo. Daí, serem indispensáveis à
Constituição, como claramente proclama o artigo 16 da Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão de 1789: A sociedade em que não esteja assegurada a garantia
dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição.

3. A QUESTÃO SOCIAL

As revoluções liberais na superestrutura político-jurídica se conjugaram com
as revoluções industriais na infra-estrutura econômico-social. Dessa conjuntura
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resultou um capitalismo espoliativo, que acirrou a contradição entre a elite patronal e
a massa dos operários, aos quais não restava senão sua prole, desde a infância posta
a trabalhar nas fábricas insalubres. Eram os proletários, que realmente nada tinham a
perder senão os grilhões que os prendiam à miséria. Esse capitalismo “selvagem”
gerou a Questão Social, nome com que a encíclica “Rerum Novarum” designou a
convulsão social assim desencadeada nas cidades industriais do Ocidente, a partir
dos meados do século XIX. Para resolver a Questão Social, o pensamento político
ocidental buscou soluções que se canalizaram em duas linhas básicas: a radical e a
moderada.

De um lado, socialistas, comunistas e anarquistas, em grau de radicalismo cres-
cente. Mas todos apregoando que a causa da Questão Social era a propriedade priva-
da dos instrumentos de trabalho e meios de produção. Na medida em que se permite
que alguns se apropriem desses instrumentos e meios, a sociedade fica dividida em
duas classes – aqueles que os têm e aqueles que nada têm exceto sua mão-de-obra e,
por isso, ficam sujeitos à exploração. Essa propriedade privada – frisava-se – não se
confunde com a dos objetos de simples uso, dita propriedade pessoal, para distin-
guir-se da apropriação pela burguesia dos instrumentos de trabalho e meios de produ-
ção sociais: terras, terrenos, prédios, máquinas, ferramentas, matérias-primas, fábri-
cas e tudo o mais necessário à geração da riqueza social. Essa contradição – a pro-
priedade privada dos meios sociais – é a causa da Questão Social, em última análise.
Desde quando surgiu na história, tal forma de apropriação anti-social dividiu a so-
ciedade em duas classes irreconciliáveis: os exploradores e os explorados. No capita-
lismo tais classes são a burguesia e o proletariado. No feudalismo, os senhores feu-
dais e os servos da gleba. No escravismo, que sucedeu ao comunismo primitivo, eram
os escravocratas e os escravos. Essa luta de classes somente cessaria pela extinção da
propriedade privada, com a instauração da propriedade coletiva dos meios com que
se produz coletivamente a riqueza social, os quais devem ser integralmente socializa-
dos e não restar contraditoriamente privados. Dessa linha radical, o alarde foi o “Ma-
nifesto Comunista” de Marx e Engels, em 1848.

De outro lado, a linha moderada. Aqui, diversas doutrinas conservadoras da
propriedade privada, mas reformadoras do liberalismo, também criticando a explora-
ção dos operários. Entre elas, a Doutrina Social da Igreja, há muito presente nos
sermões do “baixo clero”, mas inaugurada “oficialmente” pelo Vaticano com a
encíclica “Rerum Novarum”, do Papa Leão XIII, em 15 de maio de 1891. Todos os
moderados, ainda que por variantes, chegavam à mesma conclusão, oposta aos radi-
cais: a causa da Questão Social não era a propriedade privada em si mesma, mas o
descontrole da propriedade privada dos instrumentos de trabalho e meios de produ-
ção, que permitia a espoliação da massa operária e a formação de uma elite cada vez
menor, com poder econômico cada vez maior. Necessário, pois, não era coletivizar a
propriedade, mas controlar a ordem econômica, para assegurar – além da liberdade
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individual formal – uma igualdade social efetivamente material. Como veio a dizer
magistralmente Rui Barbosa, na célebre Oração aos Moços, a regra da igualdade
não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se
desigualam, porque tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade,
seria desigualdade flagrante, e não igualdade real. Ao que cabe – em face do exces-
so de privilégios jurídicos concedidos a certas categorias sociais, que realmente care-
cem de proteção, mas não na demasia outorgada – frisar: a verdadeira igualdade está
em tratar os desiguais na exata proporção em que se desigualam.

4.  A INTERVENÇÃO ESTATAL

 Mas, no final das contas, em ambas as linhas, tanto na radical, quanto na mode-
rada, quem foi chamado para intervir na ordem econômica e social? Seja para substi-
tuir a ordem capitalista pela socialista, intervenção total, seja para moderar o capita-
lismo pela função social da propriedade, intervenção parcial, apelou-se para o Esta-
do, que fora afastado pelo princípio do “laissez faire, laissez passer, que le monde va
de lui même”, que o liberalismo opôs ao absolutismo.

Coincidentemente, embora guiada por essas duas linhas doutrinárias oponentes,
a intervenção estatal se iniciou na mesma época, tanto a intervenção radical, como a
moderada, no início do século XX. Melhor dizendo: a intervenção se intensificou por
efeito de tais doutrinas novas, pois – intervir na ordem econômica e social – o Estado
sempre interveio, na prática, de um modo ou de outro, desde quando surgiu, visto
que essa intervenção – que, dita por outro termo, é o governo da sociedade – está na
sua natureza. Mas, agora, a intervenção se dava em nova época, conjugando forças
inusitadas com fórmulas inéditas, ora mais, ora menos elaboradas pela teoria. Tal
conjuntura, em que se consumou a intervenção estatal convocada por essas duas li-
nhas teóricas divergentes, foi a era de crises sobrevinda à Primeira Guerra Mundial.

De um lado, o radicalismo. Os russos puseram em ação a ditadura do proleta-
riado. A deposição do czarismo deu vez a uma intervenção total na ordem econômica
e social, que resvalou para regime político totalitário. O Estado Liberal de Direito foi
substituído por um Estado Socialista Totalitário: a União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas, união frágil de repúblicas cujas divergências geopolíticas – nacionais,
raciais, culturais – causaram a ruína de sua federação. Doutro lado, a moderação do
capitalismo. Os alemães, arrasados pela guerra, reconstituíam tanto sua vida econô-
mica, social e cultural, quanto sua constituição jurídica. A sede dos trabalhos cons-
tituintes foi a histórica cidade de Weimar, onde viveu e faleceu Goethe, o maior dos
poetas alemães. Na Constituição, após a ordem política, introduziu-se uma segunda
parte, com títulos seqüenciais. Ao primeiro título, “A pessoa individual”, sobrevie-
ram outros, de teor social, cultural, econômico: “A vida social”, “Religião e ordens
religiosas”, “Educação e ensino” e, finalmente, “A vida econômica”. Eis o pioneirismo
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da Constituição ou Lei Fundamental de Weimar, de 11 de agosto de 1919: foi a pri-
meira a dar abrigo e princípios à legislação intervencionista social.

A Constituição francesa de 1848 já manifestara preocupação com o trabalho e a
previdência social. Leia-se o seu artigo 13: A Constituição garante aos cidadãos a
liberdade do trabalho e da indústria. A sociedade favorece e encoraja o desenvolvi-
mento do trabalho mediante o ensino primário gratuito, a educação profissional, a
igualdade das relações entre o patrão e o trabalhador, as instituições de previdência
e de crédito, as instituições agrícolas, as associações voluntárias, e o estabeleci-
mento pelo Estado, departamentos e comunas, de trabalhos públicos próprios a em-
pregar os braços desocupados; ela fornece a assistência às crianças abandonadas,
aos enfermos e aos idosos sem recursos, aos quais suas famílias não podem socorrer.
Veja-se que, embora já houvesse inquietação com a Questão Social emergente, ainda
prevalecia a mentalidade liberal. O econômico era condição da sociedade, a ser
implementada por ela mesma. Enquanto o Estado por sua constituição política garan-
tia aos cidadãos a liberdade, no caso a de trabalho e a de indústria, cabia à sociedade
incrementar o trabalho e a previdência social, exigindo do Estado só o que lhe era
adequado nesse campo: estabelecer trabalhos públicos capazes de empregar os deso-
cupados. A missão do Estado é garantir a liberdade. As questões pertinentes à socie-
dade devem ser por ela mesma resolvidas. Não obstante isso, já preocupada com a
Questão Social, a Constituição francesa de 1848 é o primeiro rebento constitucional
do liberalismo social, forma de neoliberalismo ainda muito atual, que – sem pregar
intervenção direta e incisiva do Estado nas questões sociais – não o afasta delas,
admitindo ação estatal na ordem econômica e social, mas sempre por meio da inicia-
tiva e da empresa privadas, às quais deve o Estado incentivar (e até ajudar, se isso for
possível sem intervir) para solver problemas sociais mais graves, como o desempre-
go, por exemplo.

Mas, qual foi a primeira Constituição efetivamente intervencionista social, que
deu abertura e cobertura à função legislativa social?

5.  A FUNÇÃO LEGISLATIVA SOCIAL

 Não falta quem, na esteira dos mexicanos, reclame essa primazia para a Cons-
tituição do México de 1917. Mas esta fez, quando muito, intervenção punctual na
ordem econômica, sobretudo agrária, tentando resolver questões fundiárias que há
tempo atormentavam o México. A Lei Fundamental de Weimar foi a primeira consti-
tuição a tratar sistematizadamente da ordem econômica e social. O ineditismo de
Weimar é inquestionável. No Brasil, a primeira a intervir sistematicamente na ordem
econômica e social foi a Constituição de 1934, sob nítida influência de Weimar. As-
sim teve início – alhures e aqui – o constitucionalismo social, típico do século XX,
que sucedeu ao constitucionalismo liberal, típico do século XIX.
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Essa sucessão implicou nova funcionalidade para a legislação. Os códigos libe-
rais clássicos, o civil, o comercial e o criminal, tratavam todos os indivíduos da mes-
ma forma, sem levar em conta a diferença econômica e social entre eles. Todos são
iguais perante a lei. A lei é igual para todos. Essa igualdade formal caracterizou a
legislação liberal. Mas agora surge a legislação social. Por princípio, abandona a
igualdade formal. Trata desigualmente os desiguais na medida da desigualdade. É
necessariamente, por força de sua própria natureza, uma legislação parcial. Protege
as partes sociais mais fracas nas suas relações com as partes mais fortes, buscando o
equilíbrio, a justiça e a igualdade sociais. Essa função social abriu para a legislação
nova perspectiva: a da intervenção na ordem econômica, social e cultural, desenca-
deando o intervencionismo social do Estado, que não raro degenera para
intervencionismo estatal despido de função social que o justifique. Tal evolução se
passou no mundo ocidental, assim dito não pela só geografia, mas por ser liderado
pelas nações industrializadas do Ocidente. Nesse evoluir do liberal para o social,
típico do capitalismo no século XX, o Estado passou a intervir muito além da ordem
política estritamente considerada. Intervir, de que forma?

A resposta aponta o fulcro da contradição que se instaurou entre Legislativo e
Executivo: a forma do direito. Ao passarem do absenteísmo liberal para o
intervencionismo social, os estados ocidentais não deixaram para trás sua forma de
estado de direito. A intervenção, para ser legítima, além de ser materialmente neces-
sária, há de ser conforme com o direito. O estado liberal de direito evoluiu para o
estado social de direito. Foi de liberal a social no conteúdo, sem abdicar do estado de
direito na forma, mantendo a lei como base formal do sistema estatal. Mas, não o
mesmo tipo de lei concebido pelos liberais. Que lei, então?

Não mais a lei como fórmula de revelação da ordem natural da sociedade. Mas
a lei concebida como fórmula de intervenção nessa ordem, no que for necessário para
promover a justiça social, sobrepujando a anterior justiça formal. Contudo, a contra-
dição se instaurou entre os Poderes, quebrando o equilíbrio e a harmonia da separa-
ção de poderes clássica.

6.  A CONTRADIÇÃO ENTRE OS PODERES

A funcionalidade da nova legislação – o processo legislativo intervencionista
social – implicou radical diferença de conteúdo em relação à função liberal clássica.
Nesta, se o propósito do legislador era apenas revelar em melhor forma as leis natu-
ralmente existentes, resultava que, para a perfeição dessa forma, nem sempre impor-
tava – às vezes até favorecia – a demora do processo legislativo. Isso, porque a lei já
existia na sua forma natural, a regrar espontaneamente as relações sociais, por efeito
da própria natureza das coisas, e quanto mais se debatesse a sua formulação mais
correta sairia a sua fórmula, não importando se houvesse alguma lentidão.
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Ao contrário, a função social exigia do Estado agilidade e eficiência nas inter-
venções econômicas, sociais e culturais, muitas vezes feitas em situações difíceis,
acumulando urgência e relevância com a complexidade técnica e operacional das
soluções. Esse quadro – o contraste entre o processo legislativo clássico e a urgência
e complexidade das soluções econômicas e sociais – logo pôs em contradição o Exe-
cutivo com o Legislativo. O Poder que intervém é o Executivo, pois ele é que admi-
nistra os recursos do Estado. Mas o Poder que recobre de legalidade a intervenção é
o Legislativo. No entanto, composto de órgãos colegiados e enormes, o Legislativo
nem sempre tem a rapidez de ação e o primor técnico necessários à intervenção do
Estado, sobretudo em casos de excepcional emergência, relevância, urgência. Mas o
Executivo, por ser órgão singular, reúne tais condições que faltam ao Legislativo.
Daí, a contradição que surgiu entre ambos e repercutiu, enfim, sobre o Judiciário,
amiúde chamado a decidir litígios políticos por ela provocados, resultando na
politização dos órgãos e dos colaboradores da Justiça.

Essa contradição foi agravada, ainda, pelo fato de nos colégios legislativos se
encastelarem, mediante processos eleitorais viciados, as oligarquias rurais e urbanas
contrárias às reformas sociais. O que determinou revoluções armadas contra a Cons-
tituição e as leis vigentes. Como a de Vargas em 1930 no Brasil. Igualmente, em
vários países em que a oligarquização da função legislativa impediu fazer pelas nor-
mas as reformas sociais reclamadas pelo desenvolvimento do próprio capitalismo.
Porém, em outros países, sendo outras as condições, as reformas se fizeram constitu-
cional e legalmente.

7.  A  LEGISLAÇÃO  DE  EMERGÊNCIA

No fim do século XX já se tem perspectiva histórica para enxergar que três
foram as vias pelas quais se fez transferência da função legislativa para o Executivo,
a fim de atender situações emergentes da ordem econômica, social e cultural. A pri-
meira foi a via política, com apoio jurisprudencial, sem romper a forma ou mudar o
conteúdo aparente da Constituição vigente, que permanece como sendo “a mesma”,
tal como sucedeu nos Estados Unidos, onde hoje o Presidente é chamado “the chief
legislator”, apesar de ainda vigorar lá uma das primeiras constituições liberais escri-
tas. A segunda foi a via revolucionária, quebrando a Constituição vigente, como
ocorreu no Brasil no início da era Vargas, em que Getúlio governou mediante “decre-
tos revolucionários”. A terceira foi a via evolutiva, a evolução da própria Constitui-
ção, por renovações ou inovações feitas quer democrática quer autoritariamente, dando
origem a figuras constitucionais como as leis delegadas, os decretos-leis e, seqüela
destes, as medidas provisórias. Dessas figuras, a única que preserva a autoridade da
casa legislativa é a lei delegada, que se funda em delegação por ela autorizada. Nas
outras, ainda que se imponha ratificação pela casa legislativa, a delegação é feita
diretamente pela Constituição, independendo de prévia autorização do Legislativo.
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Ao cabo de toda essa evolução histórica, sem cujo conhecimento falha a com-
preensão do atual cenário legislativo brasileiro, as medidas provisórias vieram a inte-
grar o rol das figuras jurídicas pelas quais se processa constitucionalmente – ao
abrigo da própria Constituição – a transferência da função legislativa para o Executi-
vo em situações de urgentes emergências. Essas figuras compõem um campo legislativo
excepcional, dito legislação de emergência ou legiferação de urgência. As medi-
das provisórias situam-se nesse campo, cuja existência se explica, historicamente,
como decorrência da evolução do constitucionalismo liberal para o social.

Vista a origem histórica, busque-se a origem institucional das medidas provisó-
rias brasileiras, o que também é imprescindível para bem entendê-las.

8.  A ORIGEM INSTITUCIONAL DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS

No Brasil, os decretos com força de lei surgiram inicialmente de forma revolu-
cionária. Foram por primeira vez constitucionalizados em 1937. Na Constituição de
37 se podem distinguir quatro espécies de decretos-leis: (a) os expedidos por autori-
zação do Parlamento (art. 12), que constituem um estereótipo da lei delegada; (b) os
expedidos por ocorrência do recesso do Parlamento ou por decorrência da dissolução
da Câmara dos Deputados (art. 13); (c) os expedidos livremente pelo Presidente da
República (art. 14); e (d) os expedidos enquanto não se reunir o Parlamento nacio-
nal, os quais podiam versar sobre todas as matérias da competência legislativa da
União (art. 180).

O artigo 180 foi inserido nas Disposições Provisórias e Finais da Constituição
de 1937 para autorizar o Presidente a legislar pela União, até que o Parlamento se
reunisse. A Constituição de 1937 nunca vigorou plenamente, entre outros motivos
por lhe faltar o plebiscito nacional exigido no seu último artigo. Por isso, a função
legislativa  perdurou ao longo do Estado Novo nas mãos do seu Presidente, sobretudo
porque o Parlamento nacional não se reuniu. Com base nesse artigo 180 Vargas de-
cretou códigos e leis importantes. Tais, como: o Código de Processo Civil, pelo
Decreto-Lei n. 1.608, de 18 de setembro de 1939; o Código Penal, pelo Decreto-Lei
n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940; a Lei das Contravenções Penais, pelo
Decreto-Lei n. 3.688, de 3 de outubro de 1941; o Código de Processo Penal, pelo
Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941; e, para comemorar o dia 1º de maio de
1943, o Decreto-Lei n. 5.452, aprovando a Consolidação das Leis do Trabalho.

Advinda a Constituição de 1946, a reação liberal ao autoritarismo não só baniu
o decreto-lei, mas até mesmo impediu a adoção da lei delegada, o que foi lastimado
por muitos. Por exemplo, pelo jovem Miguel Reale, para quem um dos grandes equí-
vocos da Constituição brasileira de 1946 foi proibir a delegação legislativa, cuja
necessidade se reconhece até mesmo nos países presidencialistas (...).
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A delegação legislativa veio a ser admitida pelo Ato Adicional, a Emenda Cons-
titucional n. 4, de 2 de setembro de 1961, que instaurou o parlamentarismo para
permitir a posse de João Goulart. Mas essa delegação legislativa não correspondia ao
decreto-lei, mas à lei delegada. A ressurreição do decreto-lei foi obra do movimento
militar que depôs João Goulart. Ocorreu no artigo 30 do Ato Institucional n. 2, de 27
de outubro de 1965, que foi lacônico: o Presidente da República poderá baixar de-
cretos-leis sobre matéria de segurança nacional. Foi na Constituição de 67 e na
Emenda Constitucional n. 1/69 que o decreto-lei ressurgiu com o perfil constitucio-
nal que hoje o faz ser comparado com as medidas provisórias que o sucederam e –
conforme parece ser consenso geral – para pior. Ambos, o decreto-lei e as medidas
provisórias, foram inspirados no mesmo artigo 77 da Constituição italiana, de 27 de
dezembro de 1947. Mas assumiram perfis constitucionais substancialmente discre-
pantes, tanto da matriz, quanto entre si. É preciso estudar essas discrepâncias.

9.  A DISCREPÂNCIA DOS PERFIS CONSTITUCIONAIS

O artigo constitucional italiano no qual o decreto-lei e a medida provisória bus-
caram o seu modelo originário tem a seguinte redação: O Governo não pode, sem
delegação das Câmaras, editar decretos que tenham valor de lei ordinária. Quando,
em casos extraordinários de necessidade e de urgência, o Governo adota, sob a sua
responsabilidade, provimentos provisórios com força de lei, deve no mesmo dia
apresentá-los para a conversão às Câmaras que, mesmo se dissolvidas, são
convocadas para esse propósito e se reúnem dentro de cinco dias. Os decretos per-
dem eficácia desde o início, se não são convertidos em lei dentro de sessenta dias da
sua publicação. As Câmaras podem, todavia, regular por lei as relações jurídicas
surgidas com base nos decretos não convertidos.

O perfil de tais provimentos provisórios, aos quais os italianos chamam decreti-
leggi, está nitidamente definido nesse artigo, com os seguintes traços: 1º) São provi-
mentos excepcionais e provisórios, porque dependem de necessidade e urgência ex-
traordinárias. 2º) Devem no mesmo dia ser submetidos ao Parlamento que, mesmo se
estiver dissolvido, será convocado extraordinariamente dentro do prazo de cinco dias,
para o fim de apreciá-los. 3º) O objeto material dos provimentos não é determinado
pela Constituição. 4º) Suas normas se aperfeiçoam definitivamente quando converti-
das em lei. 5º) Perdem vigor ex tunc se não forem convertidas em lei em sessenta dias
da publicação. 6º) As relações jurídicas baseadas nos provimentos não convertidos
em lei são nulas ab origine, mas o Parlamento pode regulá-las de outra forma por lei.
7º) Finalmente, o traço principal: o Governo adota os provimentos provisórios sob
sua responsabilidade política, de sorte que, se o Parlamento não os converte em lei,
manifesta desconfiança, que pode implicar a queda do Gabinete.
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Por esse traço principal, facilmente se vê que tais provimentos provisórios bem
se ambientam no parlamentarismo. Isso, em razão da identidade política – de progra-
ma e de ação – necessariamente existente entre a maioria parlamentar e o Gabinete
por ela apoiado. No presidencialismo, porque o Executivo não depende dessa identi-
dade com o Legislativo, tais provimentos não operam satisfatoriamente. Constituem
grave distorção do sistema. A não ser que sofram adaptações, indispensáveis, que são
duas: o aperfeiçoamento formal, que afaste o risco de nulidade dos atos jurídicos
baseados nos provimentos provisórios não convertidos em lei, e a limitação mate-
rial , que afaste o risco de provimentos provisórios sobre matérias com eles incompa-
tíveis.

O decreto-lei, definido pela Constituição de 67, com a Emenda n. 1/69 e emen-
das posteriores, embora fruto de um regime autoritário, fez tais adaptações. O aper-
feiçoamento formal existia mesmo se o decreto-lei fosse rejeitado pelo Congresso
Nacional. Era possível até sem a deliberação parlamentar. Provinha do decurso de
prazo. Esse mecanismo foi abrandado pela Emenda Constitucional n. 22, de 1982,
que o condicionou à inclusão automática na ordem do dia em regime de urgência por
dez sessões subseqüentes em dias sucessivos, se o Congresso não houvesse aprovado
ou rejeitado o decreto-lei dentro de sessenta dias do seu recebimento. De qualquer
modo, a rejeição do decreto-lei não implicava a nulidade dos atos nele fundados. Eis
como o regime militar adaptou o decretto-legge parlamentarista ao sistema
presidencialista. Além do aperfeiçoamento formal, impediu aumento de despesa e
definiu o campo material: segurança nacional, finanças públicas, inclusive normas
tributárias, criação de cargos públicos e fixação de vencimentos. Essa definição – em
que pese a elasticidade do conceito de segurança nacional, aplicado abusivamente –
contribuiu para minorar excessos na edição dos decretos-lei. Procedeu de igual modo
o regime democrático, preconizado pela Nova República?

Infelizmente, não. Os líderes da Nova República – a começar do próprio Tancredo
Neves – reputaram o decreto-lei como o mais típico “entulho” do autoritarismo mili-
tar, não obstante ele tenha sido fartamente praticado por Vargas, de quem Tancredo
foi ministro. Mas a ação constituinte foi diferente do discurso político. Com a infla-
ção retomando o galope, os constituintes da Nova República sentiram necessidade de
uma forma de legislação de emergência. Ainda imperava o modismo de pegar a na-
ção de surpresa pela manhã, mediante “normas corretivas”, sobretudo as de natureza
econômica e financeira e, destacadamente, as anti-inflacionárias, editadas na calada
da noite, enquanto o povo dormia e os governantes, assim operosos, governavam.
Mas restabelecer o decreto-lei seria dar o braço a torcer ao regime autoritário. O que
fazer? Tornou-se emergência encontrar “nova” forma de legislação de emergência,
substituísse o decreto-lei.
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10. AS VANTAGENS DO DECRETO-LEI

Naquela premência constituinte, a solução foi simplista: retornar à origem – ao
artigo 77 da Constituição italiana – tomando-o com toda a fidelidade, como que o
traduzindo, sem emendá-lo com traços que lembrassem o decreto-lei, também dele
nascido. Resultado: o soneto sem as emendas ficou pior que o soneto emendado,
porque tais adaptações são necessárias por decorrência do sistema de governo, inde-
pendentemente do regime político. Necessidade, que o anterior regime autoritário
não esqueceu, mas que o novo regime democrático desconheceu.

A comparação entre os anteriores decretos-lei e as medidas provisórias atuais
(ainda não regulamentadas) não mostra nenhuma vantagem para estas. Em nenhum
aspecto. No aspecto da segurança jurídica, a medida provisória é bem mais negati-
va do que o decreto-lei. Nunca se sabe se será convertida em lei ou não, nem quais
direitos subjetivos gerará e em quais condições. No aspecto da vigência, ainda que a
reedição do provisório seja aceita por uma interpretação inconstitucional do artigo
62 da Constituição, não resta dúvida de que a medida provisória também é mais
negativa que o decreto-lei. Sua vigência é instável, enquanto não sobrevier a lei que
a torne definitiva. Não há mecanismo algum que a aperfeiçoaria automaticamente.
No aspecto da definição material, aí a medida provisória perde de longe para o
decreto-lei, mesmo que já sofra algumas restrições materiais pela jurisprudência, no
caso de matéria penal, e por emendas constitucionais, no caso de regulamentação de
artigos da Constituição alterados a partir de 1995. Por fim, também no aspecto do
procedimento formal, a medida provisória é mais estreita e irrealista que o anterior
decreto-lei, pois trinta dias não bastam para converter em lei medidas editadas em
jorros diários, cujo número já sobe a milhares.

Atente-se para o seguinte ponto nevrálgico: – é rigorosamente necessário adap-
tar as medidas provisórias ao presidencialismo, sob pena de desfigurá-las totalmente.
A adaptação deve retirar a provisoriedade da eficácia e a incondicionalidade da
matéria. Tamanhas – quase absolutas – incondicionalidade e provisoriedade só são
possíveis no parlamentarismo, porque aí são relativizadas pela relação de dependên-
cia ou interpenetração entre Governo e Parlamento. No presidencialismo, tendo o
Chefe do Governo mandato próprio, definido com independência em relação ao
Legislativo, essas condições quase absolutas não têm o menor cabimento. Se não
forem desfeitas pela adaptação necessária, levam o instituto à total degeneração. É o
que aconteceu no Brasil da Nova República. Só se pode crer que por um lamentável
descuido constituinte. Descuido, que não foi reparado pelos que dele usufruíram,
como até hoje estão usufruindo, sem a menor intenção – a não ser acenos ineficazes
– de corrigir o desacerto.
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Acrescente-se a bem da verdade, indo além dos nomes para chegar à essência
dos institutos, que a real adaptação das medidas provisórias a um sistema de governo
não-parlamentarista significa, no fundo, a volta ao decreto-lei, mesmo que em condi-
ções menos autoritárias e ainda que continue a chamar-se medida provisória. Essa
volta, mesmo disfarçada no nome e na linguagem e aprimorada nas condições, seria
um vexame? Não creio. O pudor de retornar na essência ao decreto-lei não pode ser
maior que o de ficar com as atuais medidas provisórias, pois estas – sem limitação
eficaz – são mais vexatórias do que aquele. Constituem um entulho autoritário maior,
mais nocivo à democracia.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De tudo isso, é possível tirar uma conclusão alternativa. A primeira opção é
revogar o artigo 62 da Constituição. Alternativamente, a segunda é – caso ainda seja
necessária legislação de emergência que não possa ser suprida pela lei delegada pre-
vista na Constituição (art. 68) – alterar ou regulamentar o artigo 62, para impor as
adaptações necessárias a suportar a prática das medidas provisórias por um sistema
de governo não-parlamentarista, pouco importando que – embora fiquem assemelha-
das ao decreto-lei – continuem a se chamar “medidas” e “provisórias”. Da decisão
dessa alternativa depende, em grande parte, a solução dos atritos entre o Legislativo
e o Executivo brasileiros e o destino do Estado democrático de direito, propugnado
pela Constituição no artigo 1º. Fora dessa alternativa, no que respeita às medidas
provisórias, a Constituição de 1988 – ainda que se diga cidadã – continuará como tem
sido: um fator de conflitos entre os Poderes, em prejuízo dos cidadãos brasileiros.

Cada vez mais ganha uso o termo que cunhei para designar a deturpação do
presidencialismo no Brasil: presidentismo. Entre nós, tradicionalmente, não há pre-
sidencialismo, mas sim presidentismo, pois em verdade não temos um “Presidente da
República”, mas uma “República do Presidente”, caracterizada pela hipertrofia do
Poder Executivo: a exagerada concentração de poderes, inclusive do poder-função
de legislar, nas mãos do Presidente da República. Essa situação é uma das causas dos
conflitos de Poderes que atormentam o Estado brasileiro, envolvendo até o Judiciá-
rio. Até quando perdurará?

Qualquer uma das opções acima – revogar o artigo 62 ou regulamentar as medi-
das provisórias para adaptá-las ao sistema de governo presidencial – contribuirá
grandemente, se não decisivamente, para diminuir esse conflito. Mas, se não se deci-
dir dentro dessa alternativa, talvez convenha adotar terceira solução, há muito espe-
rada por muitos: converter o sistema de governo brasileiro em parlamentarismo. No
parlamentarismo – autêntico – poderão as medidas provisórias ficar como estão, pois
estarão perfeitamente ambientadas ao sistema de governo. Contudo, nesse autêntico
está a dúvida. Essa terceira solução coloca de pronto a questão: é possível mudar o
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sistema de governo sem correr risco de golpe nas instituições? O desfecho não seria
a descaracterização do próprio parlamentarismo pelo inveterado presidentismo bra-
sileiro, resultando num ridículo “parlamentarismo presidentista”, semelhante ao que
teve o Brasil após a renúncia de Jânio, na primeira fase do “governo” Goulart?

Fica a dúvida, mas também a esperança de uma eficaz regulamentação das me-
didas provisórias, que deve ser deliberada e aplicada o mais brevemente possível.
Ameaças tem havido, muitas. Até promessa de autolimitação já houve. Presentemen-
te, parece se ultima a tramitação da regulamentação. Não venha, porém, uma regula-
mentação qualquer. O que se espera é normação politicamente correta. Efetivamente,
limpando a legislação de emergência do entulho do autoritarismo ou da prepotência
do presidentismo. Tornando-a autenticamente legislação tão-só de emergência. Nada
mais. Não utilizável a torto e a direito, como tem sido. Mas com base em critérios
objetivos, precisamente positivados, que impliquem prudência e parcimônia do Po-
der Executivo e limitem sua discricionariedade na adoção das medidas provisórias, a
fim de permitir com segurança – se gravemente desobedecidos – cobrar a responsabi-
lidade do Presidente da República por atentar contra o livre exercício do Poder
Legislativo. Aliás, crime de responsabilidade esse, já previsto no inciso II do artigo
85 da Constituição, até agora inutilmente.
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1. INTRODUÇÃO

Considerando essencial que o direito internacional e o direito interno se inte-
grem eficazmente na proteção dos direitos do homem, a presente monografia se pro-
põe a estudar, neste meio século da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a
influência dos tratados internacionais de proteção aos direitos humanos no direito
interno brasileiro, bem como o processo de redefinição da democracia no Brasil.
Vale dizer, importa examinar a dinâmica da relação entre o processo de
internacionalização dos direitos humanos e seu impacto e repercussão no processo de
redefinição e reconstrução da democracia no âmbito brasileiro.

Para se enfrentar corretamente o presente tema, necessária se faz a discussão de:
a) como os tratados internacionais que versam sobre os direitos humanos fundamen-
tais incorporam-se ao direito interno; b) quais são as regras de interpretação que
devem ser adotadas, especialmente no que concerne à harmonização com o direito
interno; c) como os tratados internacionais de proteção aos direitos humanos influem
no processo de redefinição da democracia no âmbito brasileiro.

Primeiro estudaremos a integração, eficácia e aplicabilidade do direito interna-
cional dos direitos humanos no direito interno brasileiro, fazendo uma interpretação
sistemática entre os artigos 5º, parágrafos 1º e 2º, artigo 1º, III e artigo 4º, II, todos da
Carta Magna da República de 1988. Como resultado hermenêutico da interpretação
de tais normas, este estudo apresentará sua conclusão envolvendo o princípio da
primazia da norma mais favorável ao ser humano, indicando os meios em que deve
ser utilizado e processado no direito interno do país.

2. A INFLUÊNCIA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO
AOS DIREITOS HUMANOS NO DIREITO INTERNO BRASILEIRO:

POSIÇÃO DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O problema da concorrência entre tratados internacionais e leis internas de esta-
tura infraconstitucional pode ser resolvido, no âmbito do direito das gentes, em prin-
cípio, de duas maneiras. Numa, dando prevalência aos tratados sobre o direito inter-
no infraconstitucional, garantindo ao compromisso internacional plena vigência, sem
embargo de leis posteriores que o contradigam. Noutra, tais problemas são resolvidos
garantindo-se aos tratados apenas tratamento paritário, tomando como paradigma
leis nacionais e outros diplomas de grau equivalente.1 O Brasil, segundo o Supremo
Tribunal Federal, enquadra-se nesse segundo sistema (monismo nacionalista). Há

1. José Francisco Rezek, Direito internacional público: curso elementar, 6. ed., São Paulo: Saraiva,
1996, p. 104.
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mais de vinte anos vigora na jurisprudência brasileira o sistema paritário, onde o
tratado, uma vez formalizado, passa a ter força de lei ordinária (v. RTJ 83/809 e ss.),
podendo, por isso, revogar as disposições em contrário, ou ser revogado (rectius:
perder eficácia) diante de lei posterior.2 Apesar de não estarmos de acordo com a
posição do E. Supremo Tribunal Federal (demonstraremos seu desacerto no momen-
to oportuno), iremos admiti-la (mesmo que a contragosto!), pois somente assim é que
conseguiremos mostrar a prova do que pretendemos.

Desde já, é necessário dizer que o estudo das relações entre o direito interna-
cional e o ordenamento interno se afigura um dos mais difíceis de se compreender,
pois consiste em sabermos qual o tipo de relações que mantêm entre si.3 O ponto
nevrálgico da questão consiste em saber-se qual das normas deverá prevalecer em
havendo conflito entre o produto normativo convencional (norma internacional) e a
norma interna. Para tentar resolver este problema, duas grandes concepções doutri-
nárias surgiram: a monista e a dualista.

Foi Alfred von Verdross quem, em 1914, cunhou a expressão “dualismo”, aceita
por Triepel, em 1923. Para os adeptos dessa corrente, o direito interno de cada Estado
e o internacional são dois sistemas independentes e distintos, embora igualmente
válidos. Por regularem tais sistemas matérias diferentes, entre eles não poderia haver
conflito, ou seja, um tratado internacional não poderia, em nenhuma hipótese, regu-
lar uma questão interna sem antes ter sido incorporado a este ordenamento por um
procedimento receptivo que o transforme em lei nacional. Para os dualistas, os trata-
dos internacionais representam apenas compromissos exteriores do Estado, assumi-
dos por Governos na sua representação, sem que isso possa influir no ordenamento
interno desse Estado. Em um caso, trata-se de relações entre Estados, enquanto em
outro as regras visam à regulamentação das relações entre indivíduos.4 Por isso é que
esses compromissos exteriores, para os dualistas, não têm o condão de gerar efeitos
automáticos na ordem jurídica interna do país, se todo o pactuado não se materializar
na forma de diploma normativo típico do direito interno: uma lei, um decreto, uma lei
complementar, uma norma constitucional etc.5

Esta teoria teve em Carl Heinrich Triepel, na Alemanha, um de seus maiores e
mais notáveis defensores. Foi de Triepel o primeiro estudo sistemático sobre a

2. Luiz Flávio Gomes, A questão da obrigatoriedade dos tratados e convenções no Brasil: particular
enfoque da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 710,
p. 26, dez. 1994.

3. Para o estudo da matéria, vide Celso Duvivier de Albuquerque Mello, Curso de direito internacional
público, 11. ed., rev. e aum., Rio de Janeiro: Renovar, 1997, v. 1, p. 103-117.

4. Hildebrando Accioly e Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva, Manual de direito internacional público,
12. ed., São Paulo: Saraiva, 1996, p. 59.

5. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari, Normas internacionais de direitos humanos e a jurisdição nacio-
nal, Revista especial do Tribunal Regional Federal, 3ª Região (Seminário), São Paulo, Imprensa
Oficial, 1997, p. 29.
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matéria (Volkerrecht und Landesrecht, de 1899), cuja concepção foi aprovada por
Dionisio Anzilotti, na Itália, que a adotou, em 1905, em trabalho intitulado Il Diritto
Internazionale nel giudizio interno, e aplaudida também por Oppenheim. Esta cor-
rente dualista estabelece diferenças entre o direito internacional público e o direito
interno, dentre elas a de que as regras internas de um Estado soberano são emanadas
de um poder ilimitado, em relação ao qual existe forte subordinação de seus depen-
dentes, o que não acontece no âmbito internacional. De forma que estes dois
ordenamentos jurídicos – o do Estado e o internacional – podem andar pareados sem,
entretanto, haver primazia de um sobre o outro, pois distintas são as esferas de suas
atuações. Assim, não pode um preceito do direito das gentes revogar outro que lhe
seja diverso no ordenamento interno. O Estado pactuante, apenas, obriga-se a incor-
porar tais preceitos no seu ordenamento doméstico, assumindo somente uma obriga-
ção moral, mas, se não o fizer, deverá ser, por isso, responsabilizado no plano inter-
nacional. Para os dualistas, “as normas de Direito Internacional não têm força cogente
no interior de um Estado senão por meio da recepção, isto é, em decorrência de um
ato do seu Poder Legislativo que as converte em regras de Direito Interno, não sendo
possível, por via de conseqüência, colisões entre as duas ordens jurídicas”.6

Já os autores monistas partem da inteligência oposta. Para eles, se um Estado
assina e ratifica um tratado internacional, é porque está se comprometendo juridica-
mente a assumir um compromisso; se tal compromisso envolve direitos e obrigações
que podem ser exigidos no âmbito interno do Estado, não se faz necessária, só por
isso, a edição de um novo diploma, materializando internamente aquele compromis-
so exterior.7

Os monistas dividem-se em duas correntes: a) uma (monismo internacionalista),
sustenta a unicidade da ordem jurídica sob o primado do direito internacional, a que
se ajustariam todas as ordens internas (posição que teve em Hans Kelsen seu maior
expoente). Os que defendem este posicionamento se bifurcam – uns não admitem
que uma norma de direito interno vá de encontro a um preceito internacional, sob
pena de nulidade, assim como Kelsen (Das problem der souveränität und die theorie
des völkerrechtes, 1920), e outros, os mais moderados, como Verdross, negam tal
falta de validade, embora afirmem que tal lei constitui uma infração que o Estado
lesado pode impugnar exigindo ou a sua derrogação ou a sua inaplicabilidade, res-
ponsabilizando o infrator a indenizar os prejuízos decursivos8; b) já, a outra corrente
(monismo nacionalista) apregoa o primado do direito nacional de cada Estado

6. Luis Ivani de Amorim Araújo, Curso de direito internacional público, 9. ed., Rio de Janeiro: Forense,
1997, p. 44. Sobre a jurisprudência brasileira de influência dualista, vide a respeito Jacob Dolinger,
Direito internacional privado, Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 90-107, onde a matéria é citada e
comentada amplamente.

7. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari, Normas internacionais…, cit., p. 29.
8. Luis Ivani de Amorim Araújo, op. cit., p. 44-45.
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soberano, sob cuja ótica a adoção dos preceitos do direito internacional reponta como
uma faculdade discricionária. Aceitam a integração do produto convencional ao di-
reito interno, mas não em grau hierárquico superior. Os monistas defensores do pre-
domínio interno dão, assim, “relevo especial à soberania de cada Estado e à
descentralização da sociedade internacional. Propendem, dessarte, ao culto da cons-
tituição (sic), estimando que no seu texto, ao qual nenhum outro pode sobrepor-se na
hora presente, há de encontrar-se notícia do exato grau de prestígio a ser atribuído às
normas internacionais escritas e costumeiras”,9 vertente esta influenciada pela filo-
sofia de Spinoza e de Hegel, defensor da soberania absoluta do Estado, seguida tam-
bém por Wenzel e Chailley.

Assim, dentro do sistema jurídico brasileiro, onde tratados e convenções guar-
dam estrita relação de paridade normativa com as leis ordinárias editadas pelo Esta-
do, a normatividade dos tratados internacionais permite, no que concerne à hierar-
quia das fontes, situá-los (como quer o STF) no mesmo plano e no mesmo grau de
eficácia em que se posicionam as nossas leis internas.10 Esta é posição já firmada e
sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, há mais de vinte anos, sem embargo de
vozes atualíssimas a proclamar a supremacia dos tratados de direitos humanos, frente
à Constituição Federal, como veremos logo adiante.

Pode surgir, assim, um impasse: determinados dispositivos de ordem interna
concernente a uma liberdade individual dispondo de um modo, e uma norma de direi-
to internacional dispondo de outro. Podemos exemplificar com a questão da prisão
civil por infidelidade depositária: a Constituição Federal de 1988 (art. 5º, LXVII)
apregoa que “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo
inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário
infiel”; o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de outro, dispõe que “Nin-
guém poderá ser preso apenas por não poder cumprir com uma obrigação contratual”
(grifos nossos), tratado esse que vem, por sua vez, corroborar o entendimento do
artigo 7º, 7, do Pacto de San José da Costa Rica (ao qual o Brasil aderiu sem reser-
vas), que exclui de seu texto a figura do depositário infiel.11

Seguindo esse raciocínio, surge a indagação: com a ratificação, pelo Brasil, des-
ses dois tratados internacionais, o disposto na Constituição Federal acerca da prisão
civil do infiel depositário, não estaria revogado? Segundo a orientação do STF, não.
À exceção da Constituição holandesa que, após a revisão de 1956, permite, em certas

9. José Francisco Rezek, op. cit., p. 5.
10. Cf. Acórdão n. 662-2, do processo de Extradição julgado pelo Tribunal Pleno do STF, em decisão

majoritária, em 28.11.96, rel. Min. Celso de Mello, DJU, de 30.5.97, p. 23.176.
11. Artigo 7º, 7: “Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autori-

dade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar”.
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circunstâncias, que tratados internacionais derroguem seu próprio texto, é muito difí-
cil que uma dessas leis fundamentais despreze, neste momento histórico, “o ideal de
segurança e estabilidade da ordem jurídica a ponto de subpor-se, a si mesma, ao
produto normativo dos compromissos exteriores do Estado”.12 De forma que, “posto
o primado da constituição em confronto com a norma pacta sunt servanda” – expli-
cava o então Ministro Rezek –, “é corrente que se preserve a autoridade da lei funda-
mental do Estado, ainda que isto signifique a prática de um ilícito pelo qual, no plano
externo, deve aquele responder”.13

Segundo o entendimento da Suprema Corte, qualquer tratado internacional que
seja, desde que ratificado pelo Brasil, passa a fazer parte do nosso direito interno, no
âmbito da legislação ordinária. Esta, como é sabido, não tem força nenhuma para
mudar o texto constitucional. Isso porque a Carta Magna, como expressão máxima
da soberania nacional, como diz o Supremo Tribunal Federal, está acima de qualquer
tratado ou convenção internacional que com ela conflite. Não havendo na Constitui-
ção garantia de privilégio hierárquico dos tratados internacionais sobre o direito in-
terno brasileiro, deve ser garantida a autoridade da norma mais recente, pois é paritário
(repete-se: segundo o STF) o tratamento brasileiro, dado às normas de direito inter-
nacional, o que faz operar em favor delas, neste caso, a regra lex posterior derogat
priori .

A prevalência de certas normas de direito interno sobre as de direito internacio-
nal decorre de primados do próprio STF, com base na especialidade das leis no siste-
ma jurídico constitucional. Aliás, mesmo antes da Constituição de 1988, o STF já
tinha se pronunciado a respeito, a propósito da Convenção de Genebra da Lei Unifor-
me sobre Cheques, por votação unânime, em 4.8.1971, no RE n. 71.154-PR, de que
foi relator o Min. Oswaldo Trigueiro, no sentido de que “não é razoável que a valida-
de dos tratados fique condicionada à dupla manifestação do Congresso Nacional,
exigência que nenhuma das nossas Constituições jamais prescreveu.” Isto é, não se
exige, além da aprovação do tratado, a edição de um segundo diploma legal específi-
co que reproduza as normas modificadoras.

3. INTEGRAÇÃO, EFICÁCIA E APLICABILIDADE DO DIREITO
INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS NO DIREITO

INTERNO BRASILEIRO: SOLUÇÃO CONSTITUCIONAL

A par de toda essa orientação, estamos convictos de que as soluções dadas até
então para o problema da hierarquia entre tratados internacionais e a lei interna, não

12. José Francisco Rezek, op. cit., p. 103.
13. Idem, p. 103-104.
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são das melhores. Aliás, são das piores. A falta de lógica jurídica que assola, nesse
campo, os nossos tribunais, é assustadora. As soluções que precisamos, no mais das
vezes, se fazem presentes bem diante dos nossos olhos. A solução para o nosso pro-
blema é simples e requer quase nenhum esforço do intérprete. Tal solução vem justa-
mente do estudo mais acurado dos direitos humanos e do direito constitucional inter-
nacional.

Nesse compasso, atualmente, o que se vem percebendo é o surgimento gradual
de uma nova mentalidade, mais aberta e otimista, em relação aos Direitos Humanos,
principalmente dessa nova geração de juristas. Não mais se cogita, para esse novo
grupo, em monismo e dualismo, o que já estaria (e efetivamente está!) por demais
superado. O que pretendem, ao que nos parece, é que seja dado às normas de direitos
humanos provenientes de tratados internacionais, o seu devido valor. Não admitem
essa igualização dos tratados com a legislação interna do país. Ao contrário: desejam
ver aqueles compromissos internacionais igualados à Constituição do Estado.

3.1. Natureza “Constitucional” das Normas Emanadas de Tratados
Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos

(CF, art. 5º, § 2º) – Sistema Brasileiro

Essa nova doutrina, mais aberta à nova realidade atual, apóia a supremacia do
produto normativo convencional no § 2º do artigo 5º, da Constituição Federal, que
assim dispõe:

“Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros de-
correntes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados inter-
nacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.

Como se vê, são três as vertentes, na Constituição de 1988, dos direitos e garan-
tias individuais: a) direitos e garantias expressos na Constituição (v.g., os elencados
nos incisos I a LXXVII do art. 5º); b) direitos e garantias decorrentes do regime e dos
princípios pela Constituição adotados (direitos implícitos); e c) direitos e garantias
inscritos nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja
parte.

Segundo o que expôs o Ministro José Carlos Moreira Alves, do STF, em confe-
rência inaugural do Simpósio Imunidades Tributárias, o § 2º do artigo 5º da Carta da
República “só se aplica aos Tratados anteriores à CF/88 (sic) e ingressam como lei
ordinária”.14 Salientou ainda naquele evento que, quanto aos tratados posteriores,

14. José Carlos Moreira Alves, Conferência inaugural, in Ives Gandra da Silva Martins, Coord., Simpósio
sobre Imunidades Tributárias, São Paulo: Revista dos Tribunais, Centro de Extensão Universitária,
1998, p. 22, (Pesquisas Tributárias, Nova série, n. 4).
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não seria de se aplicar o referido parágrafo, pois, “senão por meio de Tratados tería-
mos Emendas constitucionais a alterar a Constituição (sic)”, sendo que tratado poste-
rior “não pode modificar a Constituição nem se torna petrificado por antecipação”.
Sem embargo da posição do ilustre Ministro, pensamos que tal interpretação se res-
sente de equívoco, um tanto quanto justificado, tendo em vista os inúmeros prece-
dentes do Supremo Tribunal Federal a esse respeito, como já visto anteriormente.

O que ocorre é que o citado § 2º do artigo 5º da Constituição Federal, como se
pode perceber sem muito esforço, tem um caráter eminentemente aberto, pois dá
margem à entrada ao rol dos direitos e garantias consagrados na Constituição de
outros direitos e garantias provenientes de tratados, revelando o caráter não fechado
e não taxativo do elenco constitucional dos direitos fundamentais. De forma que a
cláusula do § 2º do artigo 5º da Carta da República está a admitir (e isto é bem
visível!) que tratados internacionais de direitos humanos ingressem no ordenamento
jurídico interno brasileiro em nível constitucional, e não no âmbito da legislação
ordinária, como quer a posição majoritária do Supremo Tribunal Federal. Os tratados
internacionais de direitos humanos, por isso, têm o que chamamos de efeito aditivo,
pois adicionam direitos ao texto constitucional, através da cláusula do § 2º do artigo
5º da Constituição Federal.

Nessa esteira, há quem sustente com brilhantismo, como Flávia Piovesan,15 que,
quando a Carta da 1988, em seu artigo 5º, § 2º dispõe que “os direitos e garantias
expressos na Constituição não excluem outros direitos decorrentes dos tratados inter-
nacionais”, a contrariu sensu, está ela “a incluir, no catálogo dos direitos constitu-
cionalmente protegidos, os direitos enunciados nos tratados internacionais em que o
Brasil seja parte”. “Este processo de inclusão” – conclui essa ilustre Procuradora do
Estado de São Paulo – “implica na incorporação pelo texto constitucional destes
direitos”. Assim, ao incorporar em seu texto esses direitos internacionais, está a Cons-
tituição atribuindo-lhes uma natureza especial e diferenciada, qual seja, “a natureza
de norma constitucional”, com que passam a integrar, portanto, o elenco dos direitos
constitucionalmente protegidos, interpretação essa consoante com o princípio da má-
xima efetividade das normas constitucionais. Merece o nosso aplauso essa nova dou-
trina, tão aberta e preocupada com a proteção dos direitos humanos.

Há que se enfatizar, porém, que os demais tratados internacionais que não ver-
sem sobre direitos humanos não têm natureza de norma constitucional; terão, sim,
natureza de norma infraconstitucional, extraída do artigo 102, III, “b”, da Carta Mag-
na, que confere ao Supremo Tribunal Federal a competência para “julgar, mediante
recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a
decisão recorrida: b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal”. Foi

15. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, 3. ed., São Paulo: Max Limonad, 1997,
p. 82.
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inclusive com base nesse dispositivo que o STF passou a adotar a já comentada teoria
da paridade. Deve-se insistir, porém, que essa teoria não vigora quando a norma a
aplicar-se é proveniente de tratado internacional de “direitos humanos”. Note-se que
o § 2º do artigo 5º da CF fala em direitos e garantias expressos na Constituição,
donde se conclui que somente os tratados internacionais que tratem de direitos e
garantias individuais é que estão amparados por essa cláusula, chamada por isso
mesmo de cláusula aberta, cuja finalidade é exatamente a de incorporá-los ao rol dos
direitos e garantias constitucionalmente protegidos.

Dessa forma, mais do que vigorar como lei interna, os direitos e garantias fun-
damentais proclamados nas convenções ratificadas pelo Brasil, por força do mencio-
nado artigo 5º, § 2º, da Constituição Federal, passam a ter, por vontade da própria
Carta Magna, o status de “norma constitucional”.

O direito brasileiro, portanto, fez opção por um sistema misto, combinando re-
gimes jurídicos diferenciados: um regime aplicável aos tratados internacionais de
proteção aos direitos humanos e outro aplicável aos tratados tradicionais, que não
disponham sobre direitos humanos (um tratado sobre bitributação, p. ex.). Os trata-
dos internacionais de direitos humanos, excepcionados pela Constituição, além de
terem natureza de norma constitucional, têm incorporação imediata no ordenamento
jurídico interno. Já os demais tratados (tratados tradicionais), além de apresentarem
natureza infraconstitucional, nos termos do artigo 102, III, “b”, da Constituição (que
admite o cabimento de recurso extraordinário de decisão que declarar a
inconstitucionalidade de tratado), não são incorporados de forma automática pelo
nosso ordenamento interno.

Como bem explica Flávia Piovesan,16 o tratamento jurídico diferenciado, confe-
rido pelo artigo 5º, § 2º, da Carta Constitucional de 1988, “justifica-se na medida em
que os tratados internacionais de direitos humanos apresentam um caráter especial,
distinguindo-se dos tratados internacionais comuns. Enquanto estes buscam o equilí-
brio e a reciprocidade de relações entre Estados-partes, aqueles transcendem os me-
ros compromissos recíprocos entre os Estados pactuantes. Os tratados de direitos
humanos objetivam a salvaguarda dos direitos do ser humano e não das prerrogativas
dos Estados”. Esse caráter especial passa a justificar, assim, o status constitucional
atribuído aos tratados internacionais de proteção aos direitos humanos. Dessa forma,
o ser humano, nessa escala de valores, passa a ocupar posição central, já de há muito
merecida, consagrada, agora, pela própria Constituição da República.

16. Op. cit., p. 94.
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Ademais, é bom que se diga que, além do Estado, os indivíduos, hoje, face a
todas as transformações decorrentes do movimento de internacionalização dos direi-
tos humanos, na medida em que guardam relação direta com aqueles instrumentos
internacionais protetivos, passam a ser considerados como “sujeitos de direito inter-
nacional”. Por isso, não se deve negar a personalidade internacional do indivíduo.
Admiti-la, aliás, “é se enquadrar em uma das mais modernas tendências do Direito
internacional público, a democratização. É o homem pessoa internacional, como é o
Estado; apenas a sua capacidade jurídica e de agir é bem mais limitada que a do
Estado”.17 Nessa esteira, já dizia Norberto Bobbio no ensaio “Presente e futuro dos
direitos do homem”, que os verdadeiros sujeitos dos direitos humanos são todos os
homens, legítimos cidadãos do mundo.18

Ressalte-se que, no Brasil, esse processo de incorporação do Direito Internacio-
nal dos Direitos Humanos e de seus importantes instrumentos é conseqüência de um
processo de democratização, cujas inovações introduzidas pela Carta Constitucio-
nal de 1988 tiveram fundamental importância. Este processo de democratização, as-
sim, possibilitou a reinserção do Brasil na arena internacional. Entretanto, para isso é
necessário que o Estado brasileiro não mais se recuse a aceitar procedimentos que
permitam acionar de forma direta e eficaz a “international accountability”, como a
sistemática de petições individuais e comunicações interestatais, acrescida da Corte
Interamericana.19

O marco inicial desse processo de democratização, com a conseqüente incorpo-
ração de tratados internacionais de direitos humanos pelo Direito Brasileiro, como
nos lembra Flávia Piovesan,20 foi a ratificação, em 1º de fevereiro de 1984, da Con-
venção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher. A
partir dessa ratificação, sob a égide da Constituição Federal de 1988, seguiram-se: a)
a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, em 20 de julho de 1989;
b) a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degra-
dantes, em 28 de setembro de 1989; c) a Convenção sobre os Direitos da Criança, em
24 de setembro de 1990; d) o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, em
24 de janeiro de 1992; e) o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais, em 24 de janeiro de 1992; f) a Convenção Americana de Direitos Huma-
nos, em 25 de setembro de 1992; g) a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir
e Erradicar a Violência contra a Mulher, em 27 de novembro de 1995.

17. Celso Duvivier de Albuquerque Mello, Curso de direito internacional público, Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 1979, p. 235.

18. A era dos direitos, Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 30.
19. Flávia Piovesan, O direito internacional dos direitos humanos e a redefinição da cidadania no Brasil,

Justiça e democracia: revista semestral de informação e debate, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 113,
jul./dez. 1996.

20. Op. cit., p. 253-254.



94

3.2. Incorporação Automática dos Tratados de Direitos Humanos no
Ordenamento Constitucional Brasileiro (CF, art. 5º, § 1º)

Aspecto que não pode ser esquecido é o de que os tratados por nós ratificados
passam a incorporar-se automaticamente em nosso ordenamento. Ressalte-se que,
atribuindo-lhes a Constituição a natureza de “normas constitucionais”, passam os
tratados, no mandamento do § 1º do artigo 5º da CF, a ter aplicabilidade imediata,
dispensando-se, assim, a edição de decreto de execução para que irradiem seus efei-
tos tanto no plano interno como no plano internacional. Já nos casos de tratados
internacionais que não versem sobre direitos humanos, esse decreto, materializando-
os internamente, faz-se necessário. Além do artigo 5º, § 1º da Carta da República
impor essa conclusão, a auto-aplicabilidade dos tratados internacionais de proteção
aos direitos humanos advém das próprias normas de direito internacional, pois, se um
Estado compromete-se a acatar os preceitos de um tratado, é óbvio que as normas
devem ser imediatamente exigíveis.21 “Pode-se mesmo admitir uma presunção em
favor da auto-aplicabilidade dos tratados de direitos humanos, exceto se contiverem
uma estipulação expressa de execução por meio de leis subseqüentes que condicionem
inteiramente o cumprimento das obrigações em apreço; assim como a questão da
hierarquia das normas (e da determinação de qual delas deve prevalecer) tem sido
tradicionalmente reservada ao direito constitucional (daí advindo as consideráveis
variações neste particular de país a país), a determinação do caráter auto-aplicável
(self-executing) de uma norma internacional constitui, como se tem bem assinalado,
por sua vez, ‘uma questão regida pelo Direito Internacional, já que se trata nada
menos que do cumprimento ou da violação de uma norma de direito internacional’”.22

Como se já não bastasse, é ainda de se ressaltar que todos os direitos inseridos
nos referidos tratados, incorporando-se imediatamente no ordenamento interno bra-
sileiro (CF, art. 5º, § 1º), por serem normas também definidoras dos direitos e garan-
tias fundamentais, passam a ser cláusulas pétreas, não podendo ser suprimidos nem
mesmo por emenda à Constituição (CF, art. 60, § 1º, IV). É o que se extrai do resul-
tado da interpretação dos §§ 1º e 2º, do artigo 5º da Lei Fundamental, em cotejo com
o artigo 60, § 4º, IV, da mesma Carta. Isso porque o § 1º, do artigo 5º, da Constituição
da República, dispõe expressamente que: “As normas definidoras dos direitos e ga-
rantias fundamentais têm aplicação imediata”. Dessa forma, os direitos inseridos nos

21. Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer, Anna Carla Agazzi. Integração, eficácia e aplicabilidade do
direito internacional dos direitos humanos no direito brasileiro: interpretação do artigo 5º, §§ 1º e 2º
da Constituição Federal de 1988, in Direitos humanos: construção da liberdade e da igualdade, São
Paulo: Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado, 1998, p. 223, nota 27.

22. Antônio Augusto Cançado Trindade, Direito internacional e direito interno: sua interpretação na pro-
teção dos direitos humanos, in Instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos, São
Paulo: Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado, 1996. p. 34.
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tratados internacionais de proteção aos direitos humanos passam a ser cláusulas
pétreas, não podendo ser suprimidos por emenda à Constituição, nos termos do arti-
go § 4º, IV, do artigo 60, da Carta de 1988, que diz: “Não será objeto de deliberação
a proposta de emenda tendente a abolir (…) os direitos e garantias individuais”.

Ora, se a Constituição Federal permite que tratados internacionais de direitos
humanos ingressem no ordenamento interno brasileiro, revestindo-se da natureza de
“norma constitucional”, e dispondo o produto normativo desses tratados sobre direi-
tos e garantias individuais, a outra conclusão não se chega senão a de que, pelo
mandamento do § 1º, do artigo 5º, e do § 4º, IV, do artigo 60 da Carta de 1988, após
a entrada de tais normas no ordenamento jurídico brasileiro, não há sequer maneira
de se suprimir qualquer dos direitos provenientes daquele produto normativo con-
vencional, nem mesmo através de Emenda à Constituição. Ou seja, a partir do ingres-
so de um tratado internacional de direitos humanos no ordenamento constitucional
brasileiro, todos os seus dispositivos normativos passarão, desde seu ingresso, a cons-
tituir cláusulas pétreas, não mais podendo ser suprimidos.

Foi adotado no Brasil, por tudo o que se viu, o monismo nacionalista kelseniano.
Para essa corrente, a simples ratificação de um tratado já traz efeitos jurídicos tanto
no plano internacional como no plano interno, compondo assim o Direito Internacio-
nal e o Direito Interno uma mesma e única ordem jurídica, pois a incorporação dos
tratados na ordem interna se faria de imediato. É essa a lição de Celso Ribeiro Bas-
tos,23 que, em comentário ao § 2º, do artigo 5º da Magna Carta, diz: “Não será mais
possível a sustentação da tese dualista, é dizer, a de que os tratados obrigam direta-
mente aos Estados, mas não geram direitos subjetivos para os particulares, que fica-
riam na dependência da referida intermediação legislativa. Doravante será, pois, pos-
sível a inovação de tratados e convenções dos quais o Brasil seja signatário, sem a
necessidade de edição pelo Legislativo de ato com força de lei, voltado à outorga de
vigência interna aos acordos internacionais”.

Sobre o tema, assim se expressou o Professor Antônio Augusto Cançado Trin-
dade, juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em prefácio à coletânea
Instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos da Procuradoria Ge-
ral do Estado de São Paulo (p. 20-21):

“O disposto no artigo 5º, § 2º, da Constituição Brasileira de 1988 se insere na
nova tendência de Constituições latino-americanas recentes, de conceder um trata-
mento especial ou diferenciado também no plano do direito interno aos direitos e
garantias individuais internacionalmente consagrados. A especificidade e o caráter

23. Celso Ribeiro Bastos, Ives Gandra Martins, Comentários à Constituição do Brasil promulgada em 5
de outubro de 1988, São Paulo: Saraiva, 1989, v. 2, p. 396.
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especial dos tratados de proteção internacional dos direitos humanos encontram-se,
com efeito, reconhecidos e sancionados pela Constituição Brasileira de 1988: se,
para os tratados internacionais em geral, se tem exigido a intermediação, pelo Poder
Legislativo, de ato com força de lei, de modo a outorgar às suas disposições vigência
ou obrigatoriedade no plano do ordenamento jurídico interno, distintamente, no caso
dos tratados de proteção internacional dos direitos humanos em que o Brasil é parte,
os direitos fundamentais neles garantidos passam, consoante os artigos 5º, § 2º e 5º,
§ 1º, da Constituição Brasileira de 1988, a integrar o elenco dos direitos constitucio-
nalmente consagrados e direta e imediatamente exigíveis no plano do ordenamento
jurídico interno”.24

Por tudo isto, claro está que os tratados internacionais de direitos humanos têm
aplicação imediata no Brasil, independentemente da edição de diploma normativo
com força de lei que os materialize, para que só assim irradiem seus efeitos tanto no
plano interno como no plano internacional. É desnecessária a intermediação legislativa,
portanto. Basta a mera ratificação do tratado, para que sua incorporação ao direito
interno se faça de imediato.

Mas, o desenvolvimento da presente construção não pára por aí. Outro ponto
que passa quase desapercebido pela maioria da doutrina, e que merece a nossa refle-
xão, é o concernente aos princípios pela Constituição adotados, e que vem completar
todo aquele entendimento do § 2º, do artigo 5º da Carta da República, por nós já
analisado.

3.3. A Prevalência dos Direitos Humanos e a Primazia
da Norma mais Favorável às Vítimas

O raciocínio é simples: abstraindo-se a referência aos tratados, o texto constitu-
cional dispõe que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem ou-
tros “decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados”. Um dos princípios
constitucionais expressamente consagrados pela Magna Carta, que, inclusive, é
norteador da República Federativa do Brasil, nas suas relações internacionais, é o
princípio da prevalência dos direitos humanos (CF, art. 4º, II), que, aliás, aparece
pela primeira vez em uma Constituição brasileira, como princípio fundamental a re-
ger as relações internacionais do Estado brasileiro. Ora, se é princípio da República
Federativa do Brasil a prevalência dos direitos humanos, a outro entendimento não

24. Cf. ainda Antônio Augusto Cançado Trindade, A proteção internacional dos direitos humanos: funda-
mentos jurídicos e instrumentos básicos, São Paulo: Saraiva, 1991, p. 630-635; e também Antônio
Augusto Cançado Trindade, Tratado de direito internacional dos direitos humanos, Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris, 1997, v. 1, p. 407-408.
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se pode chegar senão o de que todos tratados internacionais de direitos humanos
terão prevalência no que forem mais benéficos às normas constitucionais em vigor.
A conclusão, aqui, mais uma vez, decorre da própria lógica jurídica, que não pode ser
afastada, interpretando-se corretamente aqueles preceitos.

Fazendo-se uma interpretação sistemática da Constituição, que proclama em
seu artigo 4º, II, que o Brasil se rege em suas relações internacionais pelo princípio da
prevalência dos direitos humanos, e em seu artigo 1º, III, que o Brasil constitui-se em
Estado Democrático de Direito, tendo como fundamento, inter alia, a dignidade da
pessoa humana (sendo esta um dos pilares sobre o qual se assenta o Estado brasilei-
ro), a outra conclusão não se chega senão a de que a vontade do legislador, no artigo
5º, § 2º da Carta da República, foi realmente aquela apontada pelo ilustre professor
Antônio Augusto Cançado Trindade. Assim, quando a Constituição dispõe em seu
artigo 4º, II, que a República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações interna-
cionais, dentre outros, pelo princípio da prevalência dos direitos humanos, está, ela
própria, a autorizar a incorporação do produto normativo convencional mais benéfi-
co, pela porta de entrada do seu artigo 5º, § 2º, que, como já foi visto, tem o caráter de
cláusula aberta à inclusão de novos direitos e garantias individuais provenientes de
tratados. Como bem exprimiu Pedro Dallari,25 “a prevalência dos direitos humanos,
enquanto princípio norteador das relações exteriores do Brasil e fundamento colimado
pelo País para a regência da ordem internacional, não implica tão-somente o
engajamento no processo de edificação de sistemas de normas vinculados ao direito
internacional público. Impõe-se buscar a plena integração das regras de tais sistemas
à ordem jurídica interna de cada Estado, o que ressalta a importância do já menciona-
do § 2º, do artigo 5º da Constituição brasileira de 1988, que dá plena vigência aos
direitos e garantias decorrentes ‘dos tratados internacionais em que a República Fe-
derativa do Brasil seja parte’”. Por sua vez, a dignidade da pessoa humana é o núcleo
essencial de todos os direitos fundamentais do homem; é, na lição de José Afonso da
Silva,26 “um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do
homem, desde o direito à vida”, concepção à qual também se filia Canotilho, quando
diz ser a dignidade da pessoa humana “a raiz fundamentante dos direitos humanos”.27

Por isso, pode-se dizer que os direitos fundamentais são conditio sine qua non do
Estado constitucional democrático, ocupando o grau superior da ordem jurídica.

Dessa forma, com base na própria Carta da República, deve-se entender que, em
se tratando de direitos humanos provenientes de tratados internacionais em que a
República Federativa do Brasil seja parte, há de ser sempre aplicado, no caso de

25. Constituição e relações exteriores, São Paulo: Saraiva, 1994, p. 162.
26. Curso de direito constitucional positivo, 13. ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 106.
27. J. J. Gomes Canotilho, Direito constitucional, 6. ed., Coimbra: Almedina, 1993, p. 498 e ss.
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conflito entre o produto normativo convencional e a Lei Magna Fundamental, o prin-
cípio da primazia da norma mais favorável às vítimas, princípio este defendido com
veemência pelo Professor Cançado Trindade, e expressamente assegurado pelo arti-
go 4º, II, da Constituição Federal. Em outras palavras, a primazia é da norma que, no
caso, mais protege os direitos da pessoa humana. Se essa norma mais protetora for a
própria Constituição, ótimo. Se não for, deixa-se esta de lado e utiliza-se a norma
mais favorável à pessoa humana, sujeito de direitos internacionalmente consagrados.
Note-se que, ingressando tais tratados no ordenamento jurídico interno com o status
de norma constitucional (CF, art. 5º, § 2º), a aparente contradição entre essas “duas
normas constitucionais” conflitantes deve ser resolvida dando sempre prevalência ao
interesse (valor) maior, segundo a interpretação que propusemos.

Por tudo isso, pode-se dizer que, por autorização própria, a Constituição Fede-
ral de 1988 permite a derrogação de seu próprio texto, quando uma norma decorrente
do regime e dos princípios por ela adotados, ou inscrita nos tratados internacionais
em que a República Federativa do Brasil seja parte, for, no que respeita aos direitos e
garantias nela expressos, mais favorável ao ser humano, pois é princípio da Repúbli-
ca Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a prevalência
dos direitos humanos, este a reger as relações do Estado brasileiro na âmbito interna-
cional (CF, art. 4º, II). É o que chamamos de efeito derrogatório. Ao contrário, se o
estatuído nos tratados pelo Brasil ratificados for, em confronto com a Constituição,
menos favorável ao ser humano, ou seja, se os tratados disciplinarem a mesma maté-
ria, prevendo menos direitos e garantias do que os previstos pela norma constitucio-
nal, essa norma convencional, fruto do direito internacional, não terá, em nosso
ordenamento interno, nenhum vigor, devendo prevalecer aquela norma constitucio-
nal mais favorável.

Aliás, Constituições de diversos países do Ocidente têm igualmente consagrado
o primado do direito internacional face o direito interno do país. Assim o fez a Cons-
tituição alemã, que em seu artigo 25, expressamente dispõe: “As normas gerais do
Direito Internacional Público constituem parte integrante do direito federal. Sobre-
põem-se às leis e constituem fonte direta para os habitantes do território federal”.
Também, o artigo 55 da Constituição francesa, submetida pelo governo do General
Charles de Gaulle ao plebiscito popular de 1958, estabelece: “Os tratados ou acordos
devidamente ratificados e aprovados terão, desde a data de sua publicação, autorida-
de superior à das leis, com ressalva, para cada acordo ou tratado, de sua aplicação
pela outra parte”. O artigo 6º, II, da Constituição dos EUA, por sua vez, dispõe: “Esta
Constituição, as leis dos Estados Unidos ditadas em virtude dela e todos os tratados
celebrados ou que se celebrarem sob a autoridade dos Estados Unidos constituirão a
lei suprema do país; e os juízes em cada Estado serão sujeitos a ela, ficando sem
efeito qualquer disposição em contrário na Constituição e nas leis de qualquer dos
Estados”. Enfaticamente, a Constituição grega de 1975, em seu artigo 28, § 1º,
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enuncia: “As regras de direito internacional geralmente aceitas, bem como os trata-
dos internacionais após sua ratificação (…), têm valor superior a qualquer disposição
contrária das leis”. A Constituição espanhola, em seu artigo 9.2, afirma: “As normas
relativas aos direitos fundamentais e às liberdades que a Constituição reconhece se
interpretarão de conformidade com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e
os tratados e acordos internacionais sobre as mesmas matérias ratificados pela
Espanha”. A Constituição política do Peru, de 1979, celebra em seu artigo 101: “Os
tratados internacionais celebrados pelo Peru com outros Estados, formam parte do
direito nacional. Em caso de conflito entre o tratado e a lei, prevalece o primeiro”. A
Magna Carta italiana, em vigor desde primeiro de janeiro de 1948, postula em seu
artigo 10: “L’ordinamento giuridico italiano si conforme alle norma del diritto
internazionale generalmente riconosciuto”. Por último, e da mesma forma, seguindo
a tendência das demais, a Constituição argentina, reformada em 1994, estabeleceu
em seu artigo 75, inciso 22, que determinados tratados e instrumentos internacionais
de proteção de direitos humanos nele enumerados têm hierarquia constitucional e são
complementares aos direitos e garantias nela reconhecidos.

Em que pesem as opiniões contrárias, a aplicação do princípio da primazia da
norma mais favorável não nulifica qualquer dos preceitos da Constituição, posto que
decorre de seus próprios postulados. De ver-se que o próprio Título I da Carta da
República, onde se insere o artigo 4º, § 2º, já citado, é intitulado “Dos Princípios
Fundamentais”. A dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) protegida por esses
princípios sobrepaira acima de qualquer disposição em contrário, limitativa de seu
exercício. No atual contexto da “era dos direitos” de Bobbio, não há mais falar-se
sobre a já superada polêmica entre monistas e dualistas, no que respeita à proteção
dos human rights. “No presente domínio de proteção” – como bem disse o Professor
Cançado Trindade – “a primazia é da norma mais favorável às vítimas, seja ela norma
de direito internacional ou de direito interno. Este e aquele aqui interagem em bene-
fício dos seres protegidos. É a solução expressamente consagrada em diversos trata-
dos de direitos humanos, da maior relevância por suas implicações práticas”.28 Um
deles é o próprio Pacto de Direitos Civis e Políticos (art. 5º, 2), que dispõe: “Não se
admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais reco-
nhecidos ou vigentes em qualquer Estado-parte no presente Pacto em virtude de leis,
convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o presente Pacto não os
reconheça ou os reconheça em menor grau”  (grifo nosso).

Por fim, cumpre deixar bem claro que os tratados internacionais têm sua forma
própria de revogação, qual seja, a denúncia, “só podendo ser alterada por outra

28. Direito internacional e direito interno: sua interpretação na proteção dos direitos humanos, in Instru-
mentos internacionais de proteção dos direitos humanos, cit., p. 43.
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norma de categoria igual ou superior, internacional ou supranacional, e jamais pela
inferior, interna ou nacional”.29 Assim sendo, e a par de tudo o que já se viu até aqui,
não há falar-se que a legislação interna, pelo critério cronológico, possa revogar ou
derrogar tratado. Este só pode ser alterado por outra norma de categoria igual ou
superior, internacional, e não por lei interna. E a propósito de criticar os que enten-
dem que os tratados de direitos humanos podem ser revogados por leis internas
infraconstitucionais, indagou o Professor Cançado Trindade: “Como poderia um Es-
tado-Parte em um tratado explicar aos demais Estados-Partes a derrogação ou revo-
gação do referido tratado por uma lei? Que segurança jurídica oferecia este Estado no
cumprimento de seus compromissos internacionais?”.30

4. CONCLUSÕES

Ao cabo desta exposição teórica, têm-se por firmadas as seguintes conclusões:

I - Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, qualquer tratado
internacional ratificado pelo Brasil passa a fazer parte do direito interno brasileiro,
no âmbito da legislação ordinária, sem força para mudar o texto constitucional, pois,
sendo a Constituição Federal a expressão máxima da soberania nacional, está ela
acima de qualquer tratado ou convenção internacional que com seu texto conflite.
Não há, segundo o Supremo, garantia de privilégio hierárquico dos tratados interna-
cionais sobre o direito interno brasileiro, devendo-se garantir a autoridade da norma
mais recente, pois é paritário o tratamento brasileiro dado às normas de direito inter-
nacional (lex posterior derogat priori). A prevalência de certas normas de direito
interno sobre as de direito internacional público decorre de primados do próprio STF,
com base na especialidade das leis no sistema jurídico constitucional, posto que uma
lei geral seria incapaz de derrogar uma outra que a ela seja especial
(HC n. 72.131-RJ).

II - Sem embargo do entendimento da Suprema Corte nessa matéria, ficou esta-
belecido que quando a Carta da República incorpora em seu texto direitos fundamen-
tais provenientes de tratados, está ela própria atribuindo-lhes uma natureza especial e
diferenciada, qual seja, “a natureza de norma constitucional”, passando tais direitos a
integrar o elenco dos direitos constitucionalmente protegidos, estando amparados
inclusive pelas chamadas cláusulas pétreas (CF, art. 60, § 4º, IV).

III - Os demais tratados internacionais que não versem sobre direitos humanos
não têm natureza de norma constitucional; terão, sim, natureza de norma
infraconstitucional, extraída do artigo 102, III, “b”, da Carta Magna de 1988.

29. Haroldo Valladão, Direito internacional privado, 3. ed., 1971, p. 96, cuja lição lembra a do Ministro
Philadelpho Azevedo (que, após aposentar-se, tornou-se Juiz da Corte de Justiça Internacional).

30. Entrevista publicada na revista Justiça e Democracia, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 7, jan./jun. 1996.
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IV - Esse resultado é obtido interpretando-se o § 2º, do artigo 5º da atual Carta
Magna, em conjunto com o artigo 4.º, II, do mesmo diploma, que dispõe sobre o
princípio da prevalência dos direitos humanos, chamado pelo Professor Antônio
Augusto Cançado Trindade de princípio da primazia da norma mais favorável às
vítimas.

V - Os tratados internacionais têm sua forma própria de revogação, que é a
denúncia, não se podendo mais falar que a legislação interna, pelo critério cronológi-
co, tem poder para revogar ou derrogar tratado internacional. Este só pode ser altera-
do ou modificado por outra norma de categoria igual ou superior, que seja
internacional, jamais por lei interna.

VI - A realização plena e não apenas parcial dos direitos da cidadania envolve o
exercício efetivo e amplo dos direitos humanos, nacional e internacionalmente asse-
gurados. É dizer, a redefinição da democracia no âmbito brasileiro se reafirma e se
constrói com uma política nacional voltada à efetiva proteção dos direitos assegura-
dos nos tratados internacionais pelo Brasil ratificados.

VII - Os direitos humanos devem ultrapassar qualquer barreira impeditiva à
consecução dos seus fins, mesmo que esta seja uma imposição constitucional. Quan-
do um tratado internacional de proteção a direitos humanos vem ampliar alguns dos
direitos contidos na Constituição, tal tratado passa a ter, por autorização expressa da
Carta Magna (art. 5º, § 2º), força para modificá-la, a fim de ampliar a ela os direitos
nele contidos.
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1. INTRODUÇÃO

A noção de direitos humanos, de uma maneira geral,  tem sua origem na busca
de limites aos abusos estatais, garantindo-se aos cidadãos determinados direitos, como
fundamentais. Tradicionalmente, é essa a abordagem que tem prevalecido, principal-
mente nos países desenvolvidos.

O que se observa, em especial na América Latina, é uma mudança de eixo, um
alargamento do conceito, de forma a se resguardar direitos dos cidadãos não apenas
em relação ao Estado, mas também em relação à própria sociedade.

Pode-se dizer que se constata tendência de diminuição do autoritarismo e dos
abusos estatais, em relação aos direitos humanos, na medida em que países como o
Brasil, Argentina, Chile, Peru e outros superam governos militares despóticos e colo-
cam-se sob regimes democráticos. Mas não se pode dizer que a violência diminuiu.
Ao contrário, é crescente. Está mais difusa, pois suas manifestações são várias e de
diversas ordens: aumento de criminalidade, assaltos, roubos, latrocínios, seqüestros;
aumento de abusos de grupos nacionais e transnacionais contra a natureza e os índios
(o que freqüentemente não é tratado como ações criminosas); aumento de atividades
do narcotráfico que se espraia cada vez mais em nosso continente e, em especial, no
Brasil (o qual passou a ser rota privilegiada de saída da coca da Colômbia, contando,
inclusive, com vários centros de refino); aumento da prostituição infanto-juvenil;
aumento da justiça paraestatal, causando um sem número de vítimas, inclusive crian-
ças e adolescentes; aumento do desemprego, da fome e da exclusão social, revelando
a ausência de direitos econômicos, sociais e culturais no país.

A mesma lógica aplica-se à questão dos direitos das mulheres. Até há pouco
tempo, os atos de violência cometidos contra a mulher – em especial a violência
doméstica – não eram considerados violações aos direitos humanos. Isso porque,
como já dissemos, em sua origem, os direitos humanos eram vistos como direitos que
buscavam prevenir e/ou coibir a violência exercida pelo Estado contra seus cidadãos.
Ora, quem espanca, assassina, violenta, tortura as mulheres não é o Estado, e sim
seus pais, maridos, companheiros ou homens desconhecidos.

Os abusos contra a população feminina são uma evidência de que o Estado não
é o detentor exclusivo do uso da violência. Portanto, além de controlar “o exercício
autoritário do Poder do Estado”, os direitos humanos devem também coibir o
autoritarismo da própria sociedade machista sobre suas mulheres.

Coloca-se, pois, hoje, um verdadeiro desafio a todos os envolvidos com a causa
dos direitos humanos: a reconstrução de sua agenda. E isso passa necessariamente
por uma reformulação conceitual que venha a explicitar a figura da sociedade – indi-
víduos, grupos nacionais e transnacionais – enquanto possível agente desrespeitador
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dos direitos humanos, em relação aos quais caberia estabelecer novas estratégias de
enfrentamento. Essa reformulação do conceito criaria condições para se trabalhar,
diretamente, a questão dos direitos humanos das mulheres versus os aspectos
androcêntricos, patriarcais e machistas da sociedade.

Importa salientar que a integração dos direitos humanos com os direitos das
mulheres depende da reconstrução de ambos os conceitos. Enquanto teoria e prática,
o movimento em prol dos direitos humanos tendeu a minimizar as questões específi-
cas da mulher e parte do movimento de mulheres tendeu a dar pouca atenção para as
sutilezas das inflexões sociais, privilegiando os mecanismos que se relacionam espe-
cificamente a gênero.

2. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL

Os direitos das mulheres foram, pela primeira vez, expressamente reconhecidos
como direitos humanos no marco da Conferência Mundial de Direitos Humanos, em
Viena, Junho de 1993.

Nesse sentido, a Conferência, no artigo 18 de sua Declaração, reconheceu que:

“Os direitos humanos das mulheres e das meninas são inalienáveis e consti-
tuem parte integrante e indivisível dos direitos humanos universais (...).  A
violência de gênero e todas as formas de assédio e exploração sexual (....) são
incompatíveis com a dignidade e o valor da pessoa humana e devem ser eli-
minadas (...) Os direitos humanos das mulheres devem ser parte integrante
das atividades das Nações Unidas (...), que devem incluir a promoção de
todos os instrumentos de direitos humanos relacionados à mulher.”

Frise-se, ainda, que a própria Declaração de Viena estabeleceu que se deve “es-
timular o treinamento de funcionários das Nações Unidas especializados em direitos
humanos e ajuda comunitária, para ajudá-los a reconhecer e fazer frente a abusos de
direitos humanos e desempenhar suas tarefas sem preconceitos sexuais”. Se esta é a
determinação da Assembléia Geral para os funcionários da ONU - Organização das
Nações Unidas, o que não dizer das recomendações aos órgãos dos Estados e pessoas
responsáveis pela proteção dos direitos humanos em seus respectivos países?

É mister, pois, uma ação político-jurídica transformadora para fornecer
capacitação legal aos agentes que lidam, nas principais esferas de poder, com ques-
tões de direito, mulher, saúde e sexualidade, direitos sexuais e reprodutivos, enfim,
com direitos humanos em uma perspectiva de gênero.
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Vale ressaltar, como faz J. A. Lindgren Alves, que “de todas as áreas cobertas
pela Declaração de Viena, aquela em que o consenso logrado em 1993 tem-se manti-
do com maior regularidade diz respeito aos direitos da mulher”1.

A Organização das Nações Unidas, a propósito, promoveu a realização da IV
Conferência Mundial sobre a Mulher, em Beijing, China, em 1995, “enquadrada na
seqüência de grandes eventos da década para os temas globais da agenda social inter-
nacional”. A Conferência, realizada dez anos após a Década da Mulher estabelecida
pela  ONU (1975-1985), vale ressaltar, lidou muito bem com o tema da violência,
aproveitando-se dos avanços de Viena, quando, conforme mencionado, ficou assen-
tado que a violência contra a mulher é um desrespeito aos direitos humanos.

O relatório da Conferência de Beijing afirma que a violência contra a mulher
constitui obstáculo a que se alcancem os objetivos de igualdade, desenvolvimento e
paz; que viola e prejudica ou anula o desfrute por parte dela dos direitos humanos e
das liberdades fundamentais.

A Plataforma de Ação dessa Conferência, vale frisar, recomenda, em seu § 1242,
como medidas que devem ser adotadas pelos governos para o combate à violência
contra a mulher, dentre outras, as seguintes:

“adotar e/ou aplicar as leis pertinentes e revisá-las e analisá-las periodica-
mente, a fim de assegurar sua eficácia para eliminar a violência contra a mu-
lher, pondo ênfase na prevenção da violência e na perseguição dos infratores;
adotar medidas para assegurar a proteção das mulheres vítimas da violência,
o acesso a remédios justos e eficazes, inclusive a reparação dos danos causa-
dos, a indenização e a cura das vítimas, e a reabilitação dos agressores;

adotar todas as medidas necessárias, especialmente na área da educação, para
modificar os hábitos de condutas sociais e culturais da mulher e do homem, e
eliminar os preconceitos e as práticas consuetudinárias e de outro tipo basea-
das na idéia da inferioridade ou da superioridade de qualquer dos sexos e em
funções estereotipadas atribuídas ao homem e à mulher;

criar mecanismos institucionais, ou reforçar os existentes, a fim de que as
mulheres e as meninas possam denunciar os atos de violência cometidos con-
tra elas, e registrar ocorrências a respeito em condições de segurança e sem
temor de castigos ou represálias;

1. Ver J. A. Lindgren Alves, Os direitos humanos como tema global, São Paulo: Perspectiva / Fundação
Alexandre Gusmão, 1994, p. 130, (Coleção Estudos).

2. Ver IV Conferência Mundial sobre a Mulher – Beijing, China-1995, Nações Unidas, CNDM e Editora
Fiocruz, 1996, p. 100-102, alíneas d, k, l e n.
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instaurar, melhorar ou desenvolver, conforme o caso, e financiar a formação
de pessoal judicial, legal, médico, social, educacional, de polícia e serviços
de imigração, com o fim de evitar os abusos de poder conducentes à violência
contra a mulher, e sensibilizar tais pessoas quanto à natureza dos atos e
ameaças de violência baseados na diferença de gênero, de forma a assegurar
tratamento justo às vítimas de violência.”

No âmbito internacional, os direitos das mulheres têm recebido especial trata-
mento não só nos documentos produzidos nas Conferências das Nações Unidas, mas
encontram-se também protegidos por instrumentos e mecanismos, gerais e específi-
cos, que integram os complexos sistemas global e regional de proteção aos direitos
humanos.

Os instrumentos jurídicos internacionais de proteção aos direitos humanos, ao
contrário dos documentos produzidos em Conferências, têm força jurídica vinculante
para os Estados que os ratificam.

Em relação aos direitos das mulheres, dois instrumentos jurídicos devem ser
destacados: a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra a Mulher (“Convenção da Mulher”) e a Convenção Interamericana para Pre-
venir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”).

A “Convenção da Mulher”, que integra o sistema global de proteção aos direi-
tos humanos, foi adotada em dezembro de 1979 pela Assembléia Geral das Nações
Unidas (ONU) e ratificada pelo Brasil em fevereiro de 1984. Constitui-se no mais
importante documento internacional para garantir à mulher a igualdade com o ho-
mem no gozo de seus direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Ao
ratificar a Convenção, os governos se comprometem a adotar internamente uma série
de medidas para pôr fim à discriminação contra a mulher. Entretanto, uma das fragi-
lidades da Convenção é que praticamente não há sanção prevista contra os governos
que não cumpram com os compromissos internacionalmente assumidos.

O sistema global de proteção aos direitos humanos, vale frisar, não dispõe de
um órgão jurisdicional com competência para julgar casos individuais de violação
aos direitos internacionalmente assegurados. A sistemática de monitoramento inter-
nacional se restringe ao mecanismo de relatórios, a serem elaborados pelos Estados-
partes e, por vezes, ao mecanismo das comunicações interestatais e petições indivi-
duais a serem consideradas pelos Comitês ou Comissões (órgãos não-jurisdicionais)
criados especialmente para fiscalizar o cumprimento de convenções internacionais.

O órgão das Nações Unidas encarregado de monitorar, especificamente, a
implementação da “Convenção da Mulher” é o CEDAW – Comitê para a Eliminação
da Discriminação Contra a Mulher. Esse Comitê, até há pouco tempo, somente tinha
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competência para analisar os relatórios elaborados pelos Estados-partes. Mas, a apro-
vação, em março de 1999, pelo Comitê do Status da Mulher, de Protocolo Opcional
ao CEDAW (documento E/CN.6/1999/WG/L.2), permitirá que mulheres ou grupos
de mulheres de Estados que o ratifiquem possam fazer denúncias ou petições indivi-
duais ou grupais por violações de seus direitos, perante o Comitê.

A “Convenção de Belém do Pará”, que por sua vez integra o sistema regional
interamericano de proteção aos direitos humanos, foi adotada pela Assembléia Geral
da Organização dos Estados Americanos (OEA) em junho de 1994 e ratificada pelo
Brasil em novembro de 1995. É instrumento que introduz conceitos de suma impor-
tância com vistas a melhorar a proteção legal das mulheres. Cabe destacar, nesse
sentido, a consideração da violência contra a mulher como uma violação dos direitos
humanos e das liberdades fundamentais; o reconhecimento da categoria “gênero”, da
noção de “direito a uma vida livre de violência”, da visibilização da violência sexual
e psicológica e a consideração do âmbito público e privado como espaços de ocorrên-
cia de atos violentos contra a mulher. Ao ratificar a Convenção, os governos se com-
prometem a adotar uma série de políticas e medidas de prevenção, punição e
erradicação da violência contra a mulher, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário.

Diverso do sistema global, o sistema interamericano dispõe de um órgão
jurisdicional, que é  a Corte Interamericana de Direitos Humanos, cujas decisões têm
força jurídica vinculante e obrigatória. Dispõe, ainda, da Comissão Interamericana
de Direitos Humanos, com competência para, dentre outras funções, receber e anali-
sar petições individuais que contenham denúncias de violação aos direitos humanos
contra os Estados-partes, nos termos estabelecidos pelos instrumentos internacionais
que integram o sistema interamericano de direitos humanos. É, inclusive, através da
Comissão (ou através de um Estado-parte) que uma petição individual pode chegar à
Corte Interamericana de Direitos Humanos, desde que o Estado-parte acusado da
violação reconheça expressamente a competência jurisdicional da Corte.

A “Convenção de Belém do Pará” encontra-se, assim, submetida a esta sistemá-
tica de monitoramento. Vale dizer, para efetuar denúncias individuais de violações a
essa Convenção contra um Estado-parte, há que submeter uma petição à Comissão
Interamericana de Direitos  Humanos que, ao avaliá-la, poderá emitir um informe
final no qual determine a existência ou não de responsabilidade do Estado acusado.
As decisões da Comissão, no entanto – ao contrário daquelas da Corte – não possuem
força jurídica vinculante e obrigatória, apenas política e moral. Em geral, se o Estado
não cumpre a determinação da Comissão, o caso é então enviado à Corte
Interamericana para julgamento.

No caso do Brasil, o sistema interamericano de monitoramento até muito pouco
tempo encontrava-se limitado à Comissão, vez que o Estado brasileiro não
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reconhecia a competência jurisdicional da Corte Interamericana de Direitos Huma-
nos. Recentemente, no dia 10 de dezembro de 1998, por ocasião da celebração do
cinqüentenário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o governo brasileiro
reconheceu oficialmente a competência jurisdicional da Corte.

3. MARCO JURÍDICO NACIONAL

3.1. Saneamento da ordem jurídica: uma perspectiva feminista

A Constituição Federal de 1988 é o marco jurídico-político da transição demo-
crática e da institucionalização dos direitos humanos no país.

Em uma interpretação sistemática de seus dispositivos (arts. 1o, 4º, II e 5º, §§ 1º
e 2º), no entendimento de juristas brasileiros como Antônio Augusto Cançado Trin-
dade e Flávia Piovesan, ao qual aderimos, a Constituição dá aos tratados internacio-
nais de proteção aos direitos humanos um status de norma constitucional, pelo regi-
me e princípios que ela mesmo adota.

A Constituição estabeleceu, expressamente, a igualdade entre homens e mulhe-
res, em direitos e obrigações, e atribuiu ao Estado o dever de criar mecanismos para
coibir a violência no âmbito da família e proteger cada um de seus membros (art. 5º e
art. 226, §§ 5º e 8º).

Como todo marco histórico, insere-se em um processo: há um antes e um de-
pois. A Constituição representou o resultado do trabalho articulado dos segmentos
organizados da sociedade civil e desencadeou um movimento jurídico-político que
está a exigir, neste momento, uma retomada mais firme, no sentido de efetivar as
conquistas nela estabelecidas e revisar criticamente toda a legislação
infraconstitucional .

Antes de 1988, o movimento de mulheres já se debruçava sobre a necessidade
de reformulação da legislação vigente. Muitos textos legais, elaborados no início do
século e que constam ainda dos Códigos Civil (1916) e Penal (1940) brasileiros, na
década de 80 já estavam totalmente desatualizados. Este fato evidenciou-se na Cons-
tituinte, na qual 80% das reivindicações das mulheres restaram contempladas pelo
texto constitucional. No que se refere à legislação internacional, vale lembrar que
desde 1984 o Estado brasileiro já tinha ratificado a Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), da ONU.

Depois de 1988, muito se fez. O Brasil ratificou diversos instrumentos de prote-
ção internacional dos direitos humanos, do sistema global da ONU e do sistema re-
gional da OEA, e aqui vale lembrar, a inovadora Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, ratificada pelo Estado
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brasileiro em 1995 – “Convenção de Belém do Pará”. Contudo, embora haja esforços
significativos de parlamentares e de segmentos da sociedade na produção e reforma
legislativa, o resultado é incipiente, ainda insatisfatório.

A legislação infraconstitucional mantém-se em desacordo com os novos con-
ceitos sobre igualdade e eqüidade entre homem e mulher. Contradiz tanto a lei maior
do país, quanto as principais legislações internacionais de proteção aos direitos hu-
manos. A título de ilustração, temos o artigo que atribui ao marido a chefia da socie-
dade conjugal e aquele que considera o estupro como “crime contra os costumes” e
não “crime contra a pessoa”. Para corrigir essa falta de sintonia, tanto o Código Civil
quanto o Código Penal estão em processo de reformulação.

Urge o saneamento da ordem jurídica brasileira, em uma perspectiva feminista.
Deve-se dar, pois, à luz dos princípios e normas constitucionais, e, inclusive, do di-
reito internacional dos direitos humanos.

3.2. A reforma do Código Penal: várias propostas feministas contempladas

Ao analisarmos brevemente alguns aspectos do Anteprojeto de Reforma da Par-
te Especial do Código Penal, tomamos por base o documento “Um olhar feminista
sobre a reforma do Código Penal: algumas reflexões e contribuições”, resultante do
“Seminário Traduzindo a Legislação com a Perspectiva de Gênero: um Diálogo entre
as Operadoras do Direito”, realizado no Rio de Janeiro, em agosto de 1998, no qual
ambas participamos.

Esse documento foi apresentado à Comissão Revisora de Reforma do Código
Penal, que contou com a participação fundamental da procuradora da República,
Senhora Doutora Ela Wiecko de Castilho. Esta, única mulher integrante da Comis-
são, cumpriu com firmeza o desafio de defender as reivindicações do movimento de
mulheres. Dentro do processo democrático de intervenção de política jurídico-crimi-
nal, várias propostas constantes do referido documento foram contempladas.

Apesar de alguns avanços, o Anteprojeto ainda está calcado em uma perspecti-
va doutrinária tradicionalmente repressora, desconsiderando toda uma produção teó-
rica crítica do Direito Penal, que avança no sentido da diminuição dos tipos e na
redução das penas,  na busca de novas formas de resolução e de composição dos
conflitos sociais.

O Anteprojeto manteve uma postura ainda muito repressora em relação a alguns
pontos, em especial ao aborto voluntário, não contemplando as demandas de
descriminalização/legalização da interrupção da gravidez, propugnadas pelo movi-
mento de mulheres.
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Pretendemos, neste artigo, resgatar alguns aspectos positivos e negativos de
temas como o aborto, o assédio sexual e o adultério, acrescentando alguns comentá-
rios de natureza geral. Dentro dessa perspectiva destacamos:

Do aborto – Em relação a este importante tema, que diz respeito à cidadania e à
saúde da mulher, é inegável que o Anteprojeto representa um avanço em relação ao
Código em vigor.

O Código Penal de 1940 prevê que não se pune o aborto praticado por médico se
não há outro meio de salvar a vida da gestante e se a gravidez resulta de estupro e o
aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu repre-
sentante legal.

De acordo com a proposta de Reforma, estes permissivos legais foram signifi-
cativamente ampliados, atendendo às reivindicações do movimento de mulheres, de
alguns proeminentes profissionais da saúde e incorporando decisões judiciais  inova-
doras.

O texto do Anteprojeto determina que não constitui crime o aborto provocado
por médico se: não há outro meio de salvar a vida ou preservar de grave e irreversível
dano a saúde da gestante; a gravidez resulta de crime contra a liberdade sexual; há
fundada probabilidade, atestada por dois outros médicos, de o nascituro apresentar
graves e irreversíveis anomalias que o tornem inviável.

Vale destacar que, na década de 40, nossos legisladores não tinham o respaldo
científico de que atualmente dispõem para incluir determinados permissivos para o
abortamento legal. Hoje, com os avanços da medicina, amplia-se a possibilidade de
diagnósticos de anomalias fetais com alta precisão. Também houve avanços quanto
ao conhecimento dos riscos à saúde materna, advindos de determinadas patologias
durante a gestação.

O Anteprojeto significou, assim, em alguma medida, um esforço de adequação
aos termos dos Planos de Ação das Conferências Internacionais do Cairo (1994) e de
Beijing (1995), assinados sem reservas pelo Governo brasileiro. Reconhecendo o
aborto como uma questão de saúde pública, pois sua ilegalidade agrava os quadros de
morbi-mortalidade feminina, estes Planos recomendam a revisão das legislações pu-
nitivas em relação ao aborto voluntário.

Lamentamos, entretanto, a não-revogação do artigo 124 referente à punição de
gestante que “provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque”.
Contudo, reconhecemos a sensibilidade da Comissão ao reduzir a pena de detenção
de um a três anos, para de seis meses a dois anos. Aqui, vale ressaltar a inclusão da
figura do perdão para esses casos, “podendo o juiz, conforme as circunstâncias, dei-
xar de aplicar a pena”.
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Em relação ao aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante,
a pena, que no atual Código Penal é de reclusão de um a quatro anos, passa a ser de
detenção. Se provocado sem o consentimento da gestante, a pena que era de três a dez
anos de reclusão passa a ser de quatro a oito anos.

Apesar das inovações positivas, chamamos a atenção para o fato de que ainda
estamos muito longe de acompanhar a tendência mundial de despenalização do
aborto.

3.2.1. Dos crimes contra a dignidade sexual

A transformação do título “Dos Crimes contra os Costumes” em “Dos crimes
contra a Dignidade Sexual” evidencia a preocupação da Comissão com o fato de que
nos crimes de natureza sexual o que mais importa é a liberdade e a dignidade da
pessoa, homem ou mulher, no exercício de sua sexualidade, e não a moralidade
social.

Entretanto, ainda melhor seria que o título acima mencionado, com o nome de
“Dos Crimes Contra a Liberdade Sexual”, passasse a integrar – enquanto um capítulo
específico – o título “Dos Crimes contra a Pessoa”, pois, seja no estupro, seja nos
demais delitos sexuais, o bem jurídico a ser protegido é mais do que a sexualidade,
vez que a violência se exerce sobre a totalidade da pessoa, isto é, sobre o conjunto de
elementos biológicos, psicológicos e sociais. A sexualidade constitui uma das di-
mensões da vida do ser humano. Quando se viola essa esfera, todas as demais se
vêem comprometidas.

Vale ainda destacar a expulsão da figura da “mulher honesta” de todo Código
Penal. Em nosso entender, este fato poderá trazer conseqüências saneadoras de as-
pectos discriminatórios ainda presentes nas decisões do Poder Judiciário brasileiro e
ensejar uma revisão deste conceito, ainda hoje incluído no Código Civil de nosso
país.

Do assédio sexual – Dentro do título “Dos crimes contra a dignidade sexual”, o
Anteprojeto tipificou o assédio sexual. Ressalte-se que no movimento de mulheres,
hoje, há dois entendimentos predominantes: um, considerando que o assédio sexual
deva ser criminalizado, e outro, que deva ser tratado em legislação de natureza não
penal. Considerando-se a sua criminalização, entendemos que foi adequada a formu-
lação do tipo penal, tendo, inclusive, a Comissão Revisora acatado sugestões de mu-
danças propostas no documento que serve de base a estes nossos comentários. Assim
sendo, é crime, punível com pena de detenção de três meses a um ano, e multa,
“assediar alguém, exigindo, direta ou indiretamente, prestação de favor de natureza
sexual, como condição para criar ou conservar direito ou para atender à pretensão da
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vítima, prevalecendo-se do cargo, ministério, profissão ou qualquer outra situação de
superioridade”.

Do adultério – O crime de adultério, que durante décadas foi fator de sustenta-
ção da tese jurisprudencial da legítima defesa da honra nos tribunais brasileiros, é
revogado pelo Anteprojeto de Reforma do Código Penal. Vale lembrar que a fideli-
dade conjugal continua sendo considerada um dos deveres do matrimônio, segundo o
Código Civil brasileiro, podendo, ainda, se desrespeitada, constituir fundamento de
separação ou divórcio.

3.2.2. Da parte geral

O Anteprojeto trata da reforma da parte especial do Código Penal. A parte geral
já foi reformulada nos idos de 1984. Esta defasagem temporal gera, inevitavelmente,
problemas e dificuldades para a harmonização do Código Penal enquanto uma unida-
de. A título de ilustração, atentamos para a desconsideração de alguns aspectos cons-
tantes da parte geral que se relacionam com os tipos penais que compõem atualmente
o título “Dos crimes contra os costumes”. A não-revogação dos incisos VII e VIII,  do
artigo 107, da parte geral do atual Código, que trata das causas de extinção da
punibilidade (perdão judicial) pelo casamento da vítima de delitos sexuais com o
agente e mesmo com terceiro, atendendo-se a determinadas circunstâncias, fere os
princípios embasadores da própria reforma. E isto porque os referidos incisos do
artigo 107 do Código Penal não estão baseados no princípio da dignidade da mulher
enquanto pessoa, mas na honra da família patriarcal. Os crimes sexuais atingem a
integridade  física, psíquica e moral da vítima e, nesse sentido, o casamento desta
com terceiro ou com seu agressor não repara de forma alguma o dano sofrido.  A
manutenção desses incisos reflete uma visão preconceituosa em relação à mulher e,
de certa forma, absolve a violência sexual perpetrada pelo homem contra a mulher,
nos casos apontados.

3.3. A ordem jurídica aplicada: estupro e legítima defesa da honra

3.3.1. Estupro

Sensibilizadas por toda a problemática da violência sexual contra a mulher, a
partir de nossa experiência como acadêmicas e militantes do movimento de mulheres
e de direitos humanos, decidimos, junto com a pesquisadora Ana Lúcia Pastore
Schritzmeyer, empreender uma pesquisa que teve como objeto o estudo e a análise de
processos judiciais e acórdãos de estupro no Brasil, a partir de uma perspectiva
sociojurídica de gênero.
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Intitulada Estupro: crime ou ‘cortesia’? Abordagem sociojurídica de gênero3, a
referida pesquisa, predominantemente qualitativa, buscou analisar processos judi-
ciais e acórdãos de estupro nas 5 regiões do Brasil representadas pelas capitais: Belém
(PA), no Norte; Recife (PE), no Nordeste; Cuiabá (MT), no Centro-Oeste; São Paulo
(SP), no Sudeste e Florianópolis (SC), nos Sul.

Nessas regiões foram pesquisados processos judiciais arquivados e acórdãos
publicados no período de janeiro de 1985 a dezembro de 1994. O universo temporal
previsto justifica-se, por se tratar de década posterior à Década da Mulher, estabelecida
pela Organização das Nações Unidas (ONU) e também por se tratar de período no
qual ocorreu significativa mudança na legislação nacional a respeito do tema, a sa-
ber: Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) e Lei dos Crimes He-
diondos (Lei n. 8.072/90).

Nos universos geográfico e temporal apontados, foi pesquisado e analisado um
total de 50 processos judiciais de estupro, sendo 10 por região, com decisões de
condenação e absolvição alternadas ano a ano.

Quanto aos acórdãos, foi coletado e analisado um total de 101, sendo 9 da re-
gião Norte; 19 da região Nordeste; 25 da região Centro-Oeste, 24 da região Sudeste e
24 da região Sul.

A partir do estudo bibliográfico empreendido para essa investigação, podemos
apontar alguns marcos teóricos conceituais, relevantes para a compreensão e caracte-
rização do fenômeno da violência sexual do estupro perpetrado contra meninas, ado-
lescentes e mulheres adultas, a partir de reflexões sobre práticas sociais e institucionais
discriminatórias de gênero.

• A noção sociológica de gênero é fundamental para a compreensão do fenôme
no da violência sexual do estupro. Conforme Saffioti & Almeida (1995:20):

“O referente do gênero é uma relação social que remete os indivíduos a uma
categoria previamente constituída. Coloca em relação um indivíduo com ou-
tros, determina se ele é pertencente a uma categoria e o posiciona face a
outros pertencentes a outra categoria.” E,

3. Esse trabalho de investigação, levado a cabo durante ano e meio (entre 1996-1997), foi promovido
pelo IPÊ – Instituto para Promoção da Eqüidade em colaboração com o CLADEM-Brasil, seção na-
cional do Comitê Latino-americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, com o apoio e
financiamento da FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e da Funda-
ção FORD.
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“Para Lauretis4, o gênero não é apenas uma construção sócio-cultural, mas
também um aparelho semiótico, ‘um sistema de representação que atribui
significado (identidade, valor, prestígio, posição no sistema de parentesco,
status na hierarquia social etc.) aos indivíduos no interior da sociedade.’”
(p. 5).

• A violência sexual do estupro, enquanto violência de gênero, é fenômeno
praticamente universal. Contudo, não é inevitável e muito menos incontrolável.
Como demonstram estudos transculturais, as relações entre os sexos e as po-
líticas dos sexos diferem radicalmente de sociedade para sociedade, sendo,
em muito, determinadas por complexas configurações de arranjos econômi-
cos, políticos, domésticos e ideológicos. Há sociedades “propensas ao estu-
pro” e outras “livres do estupro”, e estas diferenças na agressão sexual mascu-
lina relacionam-se com os níveis de violência geral, os estereótipos de papéis
sexuais e a posição das mulheres dentro da divisão sexual do trabalho em
cada sociedade5.

• A violência de gênero – somada às de raça-etnia e classe – enquanto fenôme-
no que estrutura as relações sociais, apresenta peculiaridades, porque se ins-
creve no domínio da história. É o estupro, enquanto violência de gênero, a
mais grave violência sexual que tem como vítimas mulheres de todas as faixas
etárias. Entretanto, meninas, adolescentes e jovens mulheres são as vítimas
preferenciais do estupro.

• Apesar do processo de (re)democratização vivido pelo Brasil e por vários
países da América Latina nesta última década, a atuação do Poder Judiciário
continua reproduzindo, acriticamente, estereótipos e preconceitos sociais, in-
clusive de gênero, impedindo, assim, a efetivação da igualdade, calcada em
princípios de solidariedade, eqüidade e justiça.

A análise dos processos, corroborada quase sempre pelos dados dos acórdãos e
pela leitura da bibliografia nacional e internacional consultada sobre o tema, apontou
para os seguintes indicativos de prováveis conclusões6:

• Os estupradores condenados pertencem às camadas baixas da sociedade. O
perfil sócio-econômico e racial-étnico das vítimas coincide com o dos réus.
Réus e vítimas são geralmente parentes, amigos, vizinhos ou conhecidos, o
que se coaduna com o mencionado acima.

4. Aqui, as autoras estão se referindo ao estudo de T. de Laurentis, Preface e The technology of gender,
in Lauretis, Technologies of Gender, Blomington: Indiana University Press, 1987, p. ix-xi e 1-30.

5. Ver Tomasselli & Porter (1992:220)
6. Vale ressaltar que os indicativos das conclusões de conteúdo apresentadas não devem ser concebi-

dos como generalizações acerca de processos judiciais e acórdãos de estupro, mas sim enquanto
resultantes de análise do universo limitado de processos e acórdãos coletados nas 5 regiões do país.
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• Inexiste um só tipo de estuprador e o mais comum é o de indivíduos com uma
orientação e vida normais. Não prevalece, portanto, a idéia de que o estuprador
seja necessariamente um “anormal”, e portanto, portador de uma patologia
como muitos acreditavam. A maioria dos agressores é de jovens até 30 anos.
A maioria absoluta das vítimas não tinha 18 anos e era virgem à época do
estupro, sendo que muitas foram violadas, reiteradamente, desde crianças,
por seus próprios pais e padrastos.

• A violência sexual doméstica do estupro, principalmente por parte dos pró-
prios pais, parece não ser percebida por eles mesmos como algo hediondo e
de graves repercussões no desenvolvimento biopsicossocial das meninas e
adolescentes. Este fato aponta para a necessidade de providências quanto a
políticas públicas na área da educação e cultura, visando a erradicação deste
tipo de comportamento. Os aspectos psicológicos e jurídicos da problemática
merecem também maior atenção.

• Na maioria das agressões não foram utilizados instrumentos como armas ou
outros objetos. É altamente provável que a maior força física do homem e a
intimidação pelo uso da violência psicológica sejam, então, os principais fa-
tores determinantes para neutralizar a resistência da mulher ao domínio de
seu algoz.

• A morosidade da justiça brasileira é um fato inconteste. Alguns processos
estudados ultrapassaram o período de oito anos entre a data de instauração do
inquérito policial e o trânsito em julgado da última decisão proferida. Entre-
tanto, vale assinalar que a maioria dos processos analisados não ultrapassou o
período de 3 anos de duração.

• Estereótipos, preconceitos e discriminações contra os homens tanto quanto
em relação às mulheres interferem negativamente na realização da Justiça.
Entretanto, há evidências de que o impacto desse tipo de viés recai de maneira
mais intensa e freqüente sobre as mulheres. Estereótipos, preconceitos e dis-
criminações de gênero estão presentes na nossa cultura e profundamente in-
culcados nas consciências dos indivíduos, sendo, portanto, absorvidos – mui-
tas vezes inconscientemente – também pelos operadores do Direito e refleti-
dos em sua praxis jurídica.

• Réus e vítimas têm seus comportamentos referentes à sua vida pregressa jul-
gados durante o processo, em conformidade com os papéis tradicionalmente
determinados a homens e a mulheres. Quanto a estas últimas, na prática, há
uma exigência de que as vítimas se enquadrem no conceito jurídico de “mu-
lher honesta”, apesar de não haver previsão legal para tanto. Prevalece, pois,
o julgamento moral da vítima em detrimento de um exame mais racional e
objetivo dos fatos.
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• O Código Penal e a própria doutrina explicitam que, no crime de estupro, é a
liberdade sexual da mulher que é protegida, independentemente de sua
moralidade. A doutrina é uníssona quanto à palavra da vítima constituir o
vértice de todas as provas nos crimes contra os costumes. Entretanto, na ava-
liação das provas, pouco ou nenhum valor têm suas palavras quando não se
caracteriza sua “honestidade”. Assim sendo, é muito difícil para uma mulher
que não pode ser caracterizada como “honesta”, conseguir fazer valer sua
palavra, sua versão dos fatos e, com isso, garantir a proteção de seus direitos.
Isto ocorre, principalmente, com mulheres adultas. No processo judicial é
levada em consideração a conduta da vítima, em especial com relação à sua
vida sexual, afetiva e familiar. Há extremos em que se traça o perfil da vítima
como de moral sexual leviana ou mesmo como prostituta, como se isso pudes-
se justificar a desqualificação da mulher que vive uma situação de violência.
A postura majoritária na magistratura, quanto a isto, é de omissão, nada fa-
zendo para que seja respeitada a dignidade da mulher.

• As próprias vítimas e seus defensores, por sua vez, reforçam as estereotipias
anteriormente mencionadas, reproduzindo em suas alegações modelos tradi-
cionais patriarcais, apresentando-se e apresentando-as, respectivamente, como
pessoas discretas, recatadas e virtuosas.

• É diferente o tratamento dado pelos operadores da Justiça à criança e à ado-
lescente, daquele conferido à mulher adulta. Quando se trata de crianças, ve-
rificamos que na maior parte das vezes não prevalecem as estereotipias, pre-
conceitos e discriminações de gênero que, explícita ou implicitamente, levam
em consideração a honestidade e moralidade da mulher mais do que a análise
e o julgamento do ato em si. É a mulher adulta que mais sofre este tipo de
discriminação, o que não impede que isto também ocorra com adolescentes.
Até mesmo em relação às crianças, há casos em que estas são apontadas como
as “sedutoras”, mas isto é minoritário.

• No caso de estupro praticado pelo pai ou padrasto contra meninas, ocorrido
na unidade doméstica, há três importantes questões a serem ressaltadas. A
primeira diz respeito à reiteração e continuidade da violação que caracteriza a
maior parte dos processos desta natureza; a segunda refere-se ao longo perío-
do de silêncio – dificilmente rompido – em que, em geral, permanecem as
vítimas deste tipo de violência doméstica; por fim, a terceira diz respeito ao
freqüentemente alegado (pseudo?) desconhecimento por parte da mãe da víti-
ma da violação praticada.

• Com uma certa freqüência, os discursos dos operadores do Direito – membros
da Magistratura, do Ministério Público, da Advocacia e Delegados de Polícia
– apresentam estereótipos, preconceitos e discriminações em relação às
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mulheres. Contudo, alguns juízes e promotores se demonstram sensíveis às
questões de gênero e altamente respeitadores das mulheres vítimas. Assim
sendo, podemos dizer que o desempenho técnico-jurídico dos operadores do
Direito, na fundamentação de suas argumentações foi, por vezes, exemplar.
Mas, nos processos analisados neste estudo, os casos exemplares foram
minoritários.

• Entre alguns operadores do Direito há muita veemência e repúdio ao delito
em si, havendo a utilização de expressões contundentes e desqualificadoras
em relação ao estuprador. Contudo, freqüentemente, outros expressam des-
respeito à parte ofendida, levantando dúvidas quanto às suas declarações e à
sua própria moralidade. Talvez se possa dizer que é maior a rejeição a um ato
“disfuncional” da sociedade, ofensivo aos seus bons costumes, do que um
efetivo respeito à parte ofendida em sua cidadania. Aliás, vale lembrar que o
crime de estupro está tipificado no Código Penal brasileiro no título “Dos
Crimes contra os Costumes” e não naquele “Dos Crimes contra a Pessoa”.

• A freqüência com que ocorrem espancamentos, torturas e pressões outras nas
Delegacias de Polícia é utilizada de forma recorrente como justificativa de
modificação, às vezes absoluta, da fala dos réus e mesmo das testemunhas,
entre a fase policial e judicial. Por esta razão o inquérito policial revela-se, na
maioria das vezes, tendo pequeno ou nenhum valor para a Magistratura. Este
nos parece um aspecto lamentável, porque é a autoridade policial aquela que
se encontra mais próxima à ocorrência do delito e a que escuta, geralmente,
“em primeira mão”, as primeiras versões do delito, na sua mais provável es-
pontaneidade.

• Nem sempre é absoluta, coerente e linear a relação que existe entre a norma
positiva, a norma aplicada aos casos e os valores presentes na sociedade. Fica
patente que o momento da aplicação do Direito é muito mais do que o mo-
mento de uma mecânica subsunção do fato à norma positiva jurídica. É o
momento supremo do direito em que ressaltam muito mais os valores do que
fatos sociais. Contudo, os valores sociais, por vezes travestidos em estereóti-
pos e preconceitos discriminatórios, atuam subrepticiamente, inconsciente-
mente nas argumentações dos operadores do Direito, impedindo-os de desem-
penharem suas funções tendo em vista o respeito, a dignidade e a justiça.

• A Polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário não se comportam de
forma criativa e ativa em relação a providências que poderiam melhor garan-
tir a efetividade do processo legal. Ilustra esta idéia um dos 50 casos analisa-
dos em que o réu acusado fugiu e “se escondeu” na moradia de sua mãe, em
uma cidadezinha próxima àquela onde ocorreram os fatos criminosos. Consta
no processo que era público e notório seu “esconderijo”. Entretanto, as
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autoridades não tomaram providências. Condenado à revelia, evadiu-se “para
sempre”.

• Também não são tomadas providências legais quando há alegação de espan-
camento e sevícias na Polícia. É como se o Poder Judiciário ignorasse e/ou
aceitasse com certa “naturalidade” este fato, o que é um absurdo, pois trata-se
de crime que merece investigação e punição. Ademais, é uma prática que
depõe contra a imagem e legitimidade da instituição policial, que deve repre-
sentar, numa sociedade democrática, um baluarte.

• O pensamento jurídico crítico emergente, em sua vertente feminista, encontra
respaldo e alimento nesta pesquisa, que revela a ideologia patriarcal machista
em relação às mulheres, verdadeira violência de gênero, perpetrada por vários
operadores do Direito, que mais do que seguir o princípio clássico da doutrina
jurídico-penal – in dubio pro reo – vale-se precipuamente da normativa so-
cial: in dubio pro stereotypo.

As autoras pretendem que os resultados apresentados sejam tomados como sub-
sídio empírico e científico para o encaminhamento de ações de sensibilização e
capacitação, quanto à questão de gênero, dirigidas, em especial, aos operadores do
Direito em nosso país; que, de alguma forma, este estudo contribua para a superação
da “duplicação” da violência de gênero realizada pelos operadores do Direito em
geral, inclusive pelo Poder Judiciário, quando reproduzem acriticamente estereóti-
pos e preconceitos discriminatórios em relação à mulher que sofre violência sexual.
Pretendem, também, que membros do Poder Legislativo e do Poder Executivo, ao
tomarem conhecimento deste estudo, sensibilizem-se para mais adequadas elabora-
ções e execuções de normas e programas de ação, além de políticas públicas que
implementem os direitos humanos em uma perspectiva de gênero.

3.3.2. Legítima defesa da honra

O Código Penal brasileiro alberga a figura da legítima defesa enquanto uma
excludente de ilicitude ou antijuridicidade. Em seu artigo 25, estabelece: “Entende-
se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele
injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Para que se configure a legítima defesa, importa que a reação não seja exagera-
da e desproporcional e seja imediata à ameaça iminente ou agressão atual a direito
próprio ou de outra pessoa.

A doutrina jurídica, de forma consensual, entende que todo e qualquer bem
jurídico pode ser defendido legitimamente, incluindo-se a honra.
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Não há consenso, entretanto, em relação ao uso desta figura nos casos em que o
homicídio é praticado para defender suposta honra por parte do cônjuge (concubi-
no/companheiro/namorado) traído. Importa ressaltar que são poucos os casos em que
a mulher faz uso de tal alegação, mesmo porque são poucos os casos em que, traída,
a mulher reage com tal violência.

No final dos anos 70 e início de 80, o movimento de mulheres brasileiras mobi-
lizou-se contra a tradicional invocação da tese da legítima defesa da honra nos crimes
passionais, criando o slogan que se tornou famoso em todo o país: “Quem ama não
mata”.

Entretanto, nestes últimos 15 anos pouco se tem dado atenção ao tema, não se
podendo avaliar em que medida, ainda hoje, esta tese tem sido invocada e acolhida
pelo Poder Judiciário brasileiro. Com tal preocupação, realizamos uma primeira apro-
ximação do objeto a ser estudado: as decisões dos tribunais brasileiros sobre legítima
defesa da honra.

Este esforço inicial já nos permitiu colher dados significativos sobre o tema.
Constatamos que, ainda hoje, não é pacífica a jurisprudência a respeito, havendo
acórdãos, em menor número, que admitem a legítima defesa da honra. Esta tese,
portanto, ainda nesta década, continua a ser invocada, às vezes com sucesso, inclusi-
ve no Estado de São Paulo, considerado o mais desenvolvido do país.

A seguir, apresentamos algumas das argumentações mais relevantes encontra-
das nos 15 acórdãos – período de 1988 a 1998 –  aos quais tivemos acesso. Importa
esclarecer que este elenco não representa a totalidade dos acórdãos proferidos no
país a respeito, mas sim aqueles publicados e divulgados pelas principais revistas de
jurisprudência do país e pela internet.

Importa dizer, ainda, que este breve estudo visa trazer alguma luz a respeito da
utilização dos argumentos referentes à legítima defesa da honra, e, assim, mostrar a
relevância ou não de posterior aprofundamento sobre o tema.

Acolhimento da legítima defesa da honra

Caso 1 (Apelação n. 633.061-7, 6.12.90, Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo)

Resumo: Ofensa à integridade física de companheira em razão desta ter-lhe con-
fessado infidelidade. Foi mantida, pelo Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, a
decisão do juiz que em primeira instância acolhe a tese da legítima defesa da honra
pelo acusado que, dominado por violenta emoção, com moderada repulsa e em con-
sonância com sua realidade, lesou a integridade corporal de sua companheira, apli-
cando-lhe alguns socos.
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Argumentações significativas: “Ora, diante do confessório da infidelidade da
mulher, não se pode vislumbrar nenhum arbítrio do julgamento do MM. Juiz de pri-
meiro grau admitindo o reconhecimento da legítima defesa da honra.

O decisum recorrido não está alheiado da realidade social, não comportando um
juízo de reforma.

O complexo probatório é determinado no sentido de evidenciar que N. era adúl-
tera, inobstante o concubinato que não exclui o dever de fidelidade recíproca.

(...)

Embora hodiernamente se possa reconhecer a atitude de quem mata ou fere a
esposa ou companheira que trai, como um preconceito arcaico, in casu, a honra do
apelado foi maculada pela declaração da amásia, com quem vivia há longos anos, de
que o traía com outro homem, não se podendo olvidar que, apesar da ilicitude da
união, o casal possui quatro filhos”.

Caso 2 (Apelação n. 137.157-3/1, 23.2.95, Tribunal de Justiça de São Paulo)

Resumo: Acusado que, surpreendendo a mulher em situação de adultério,
mata-a juntamente com seu acompanhante. A tese da legítima defesa da honra foi
aceita por expressiva maioria pelo Tribunal do Júri e confirmada pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo, que negou provimento ao apelo do Ministério Público, manten-
do a decisão do Júri.

Argumentações significativas: “Antonio, já antes ferido na sua honra, objeto de
caçoada, chamado, agora sem rodeios, de chifrudo por pessoas daquela localida-
de (...) mal sabia o que o esperava.

Entrou em casa e viu sua esposa e J. J. dormindo a sono solto, seminus, em sua
própria cama e na presença de seu filho, cujo berço estava no mesmo quarto (...)

Saísse ele daquela casa sem fazer o que fez e sua honra estaria indelevelmente
comprometida.

Não se pode esquecer que o réu foi educado em outra época, nas décadas de 20
e 30, quando a moral e os costumes ainda eram outros e mais rígidos talvez que os de
agora, mas que por certo estavam incrustados em seu caráter de maneira a moldar sua
personalidade com reflexos futuros perenes.

Tudo isso, à evidência, deve ter sido aos jurados ou pelo menos por eles analisa-
do, sem contar, ademais, que os juízes de fato, retirados que são do seio da sociedade,
representam, no Tribunal do Júri a moral média desta (...)
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Sabe-se, é claro, que a questão relativa à legítima defesa da honra não é nova.
Nem por isso, contudo, perde a atualidade.

O assunto também não é pacífico, quer na doutrina, quer na jurisprudência.

(...)

O adultério, em geral, em todos os tempos, em todas as leis as mais primitivas e
modernas, sempre foi considerado um delito, uma ação imoral e anti-social.

(...)

As ofensas à honra, comumente, se exteriorizam de mil maneiras, numa infini-
dade de atos, palavras, símbolos, formas morais ou materiais, porém, nenhuma a
atinge tão intensamente como a relação adulterina, como as ações libidinosas ou
conjunção carnal com outrem que não o cônjuge. Traduz, em realidade, em nossa
opinião, uma dupla agressão dos adúlteros, moral e física, ao cônjuge inocente, sen-
do a primeira mais grave, perturbadora, profunda e injusta que a materialidade que se
descobre na cena do flagrante.

É incontestável, ademais, que um cônjuge tem em referência ao outro, na cons-
tância do casamento, o absoluto direito à fidelidade, de exigir-lhe tal, direito que vai
a implicar numa honra como um bem jurídico a ser respeitado e a dever ser mantido.

(...)

A ofensa do adultério não ocorre somente em relação ao indivíduo mas, tam-
bém, às normas de conduta do grupo social; a reação pessoal é algo que possui e é
movido por uma visível carga social. Reage o indivíduo em função de sua dignidade
e em função do sentimento comum de valorização da coletividade. Reage porque a
honra só pode ser entendida e existir sob um duplo caráter e sob o dever para consigo
mesmo e para com a sociedade. Na luta por seu direito, outra não pode ser a sua
atitude ou conduta como pessoa e como membro de um grupo numa dada coletivida-
de organizada.

Organismo social governado por valores que emanam das normas de cultura e
das suas regras de conduta e que se relacionam com os seus princípios básicos (...)

(...)

Quem age em defesa de sua personalidade moral, em qualquer dos seus perfis,
atua como um verdadeiro instrumento de defesa da própria sociedade ao combater o
delito, a violência, a injustiça, no próprio ato em que se manifestam.

(...)
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Eis uma das razões pelas quais se tem asseverado, constantemente, que a justiça
penal, no Estado, e a legítima defesa, no particular, são um dos contra-motivos para o
crime, duas formas da luta contra o delito, aparecendo o instituto com tonalidades
repressivas e preventivas. Daria ensejo, até, à conservação da ordem e paz social e
jurídica (...)

Instituto, aliás, anterior e superior ao direito legislado, positivo, acima dos códi-
gos (...) um direito natural e inalienável, misto de conteúdo individual e social. Insti-
tuto que por sua humanização e simplificação moderna tornou-se mais eficiente com
a realidade humana e social”.

Voto vencido: “(...) Pois na pretensa legítima defesa da honra o que ocorre é o
sacrifício do bem supremo – vida – em face de meros preconceitos vigentes em algu-
mas camadas sociais (...)

(...) ‘Honra é atributo pessoal, independente de ato de terceiro, donde impossí-
vel levar em consideração ser um homem desonrado porque sua mulher é infiel’
(...)’A lei e a moral não permitem que a mulher prevarique. Mas negar-lhe, por isso,
o direito de viver, seria um requinte de impiedade’”.

Considerações críticas

Nesses dois casos, houve acolhimento da tese da legítima defesa da honra por
tribunais do Estado de São Paulo.

O primeiro refere-se à lesão corporal e, na primeira e segunda instância, enten-
deu-se que o fato do réu ter dado alguns socos na mulher representou moderada
repulsa, explicável pela violenta emoção do acusado.

Já, no segundo caso, houve o homicídio da mulher, e na decisão do Tribunal de
Justiça, que confirmou a do Tribunal do Júri7, não aparece referência ao artigo 25 do
Código Penal que apresenta a moderação da resposta à agressão como um dos requi-
sitos da legítima defesa. O homicídio por parte do marido traído é visto como a única
forma deste ter evitado que sua honra ficasse indelevelmente comprometida.

A argumentação da decisão é preocupante, pois significa mais do que uma jus-
tificativa da ação homicida. Significa mesmo uma louvação a ela, pois considera seu
agente “um verdadeiro instrumento da própria sociedade”; ressalta não só o aspecto
repressivo, mas o preventivo da legítima defesa (da honra).

7. Compete ao Tribunal do Júri – composto por 7 membros da comunidade – o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida, consumados ou tentados. São garantidos constitucionalmente a plenitude de
defesa, o sigilo das votações e a soberania dos veredictos. Para maiores informações, consulte-se a
Constituição Federal em seu artigo 5º, XXXVIII e Código de Processo Penal, em seus artigos 406 e
seguintes.
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Em termos filosóficos jurídicos, esta decisão, contrária à lei, apresenta referên-
cias ao culturalismo jurídico e ao direito natural.

Em país como o Brasil – aliás, em toda a América Latina – que apresenta uma
tradição jurídica marcada pelo positivismo formalista de Hans Kelsen, este aparente
esforço de humanização é extremamente insidioso. In casu, serve para justificar e
louvar o ato que tira a vida de mulheres. Importa registrar que as teorias críticas ao
positivismo jurídico formalista só propõem um alargamento/expansão interpretativa
da lei e, por vezes, mesmo uma decisão contrária a ela, nos casos em que, se aplicada,
exegeticamente, vier a propiciar decisões injustas e absurdas.

Importa esclarecer que as várias correntes do pensamento jurídico deste século,
incluindo o positivismo em suas várias manifestações, representam esforços no sen-
tido de melhor resguardar os direitos das pessoas. Mesmo que, por vezes, isto se dê
de forma explícita ou implícita. A grande crítica ao positivismo formalista é que ele
é insuficiente para tal. Assim sendo, transcender-se o direito positivo, captando-se
valores sociais e culturais não constituídos pelo ordenamento jurídico, seria apenas
legítimo nos casos em que estes valores servissem para melhor e maior garantia dos
direitos das pessoas.

Fica evidente que é a desvalorização da mulher, de sua vida, que está subjacente
a decisões dessa ordem.

Princípios e normas de proteção aos direitos humanos estabelecidos pela ONU
e pela OEA, em vários de seus documentos, servem de embasamento à firme rejeição
de posturas como a dessa decisão.

Esse acórdão fere, dentre outros, o artigo III da Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos que estabelece que “toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à
segurança pessoal”; o artigo 5º, letra “a” da Convenção da Mulher que estabelece que
“os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas para modificar os padrões
sócio-culturais de conduta de homens e mulheres, com vistas a alcançar a eliminação
de preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer outra índole que estejam
baseados na idéia da inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em
funções estereotipadas de homens e mulheres”; fere, ainda, o artigo 1º da Convenção
de Belém do Pará que preceitua: “Para o efeitos desta Convenção deve-se entender
por violência contra a mulher qualquer ação ou conduta baseada no gênero, que cau-
se a morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbi-
to público como no privado”.

No marco nacional, fere a Constituição brasileira, em seu artigo 5º, caput, ao
estabelecer que todos são iguais perante a lei, garantindo-se o direito à vida, à liber-
dade, à igualdade, à segurança e à propriedade, e, em seu inciso I, ao explicitar que
homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Fere, também, o artigo 25 do
Código Penal.
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O voto vencido apresenta firme argumentação que, entretanto, foi relegada pela
maioria do colegiado do Tribunal que privilegiou preconceitos em detrimento do
bem supremo da vida.

Acolhimento da legítima defesa da honra, em tese, mas não no caso concreto

Caso 3 (Apelação n. 75.026-3, 2.5.90, Tribunal de Justiça de São Paulo)

Resumo: Acusado que mata esposa adúltera. O Tribunal do Júri absolveu o réu,
reconhecendo a legítima defesa da honra. Entretanto, o Tribunal de Justiça de São
Paulo, embora reconhecendo ser esta excludente admissível em tese, não cabe no
caso em questão, pois ausente o requisito da atualidade da agressão.

Argumentações significativas: “Não se pode repelir, preconceituosamente, a pos-
sibilidade da legítima defesa da honra em casos do tipo sub-judice. Há opiniões di-
vergentes na jurisprudência sobre o tema (...)

‘Não há negar que julgados dos tribunais têm admitido a legítima defesa quando
o cônjuge ultrajado mata o outro cônjuge ou o seu parceiro. Mas, via de regra, nessas
decisões há uma constante: a flagrância do adultério’ (...)

Ora, na hipótese a repulsa não foi imediata (...)

Caso 4 (Apelação n. 11.266, 2.3.88, Tribunal de Justiça do Espírito Santo)

Resumo: Ex-concubino elimina a vítima sob a alegação de ter perdido a cabeça
por ela ter insistido em dizer que iria dormir com outrem. O Tribunal do Júri acatou
a tese da legítima defesa da honra. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo não reco-
nheceu esta excludente no caso, ordenando novo julgamento.

Argumentações significativas: “(...) É manifestamente contrária à prova dos au-
tos a decisão do júri que reconhece legítima defesa da honra, ensejando a desclassifi-
cação para o excesso culposo, se o réu já não mais mantinha o concubinato com a
vítima e barbaramente a esfaqueou sob a alegação de ter perdido a cabeça (...)”

Considerações críticas

Nesses dois casos, em que não há a aplicação da tese da legítima defesa da
honra, revelam entretanto a aceitação desse instituto por parte dos Tribunais de Jus-
tiça do Estado de São Paulo e do Espírito Santo.

O acórdão de São Paulo afirma que não cabe a aplicação da tese da legítima
defesa, pois ausente um dos requisitos do artigo 25 do Código Penal: a atualidade da
agressão.
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No caso 4, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo não reconheceu aplicável
esta tese, pois “o réu já não mais mantinha o concubinato com a vítima”. Preferiu
uma interpretação baseada em parte da doutrina e da jurisprudência, preterindo argu-
mentação baseada na ausência do requisito legal da moderação, que sequer foi men-
cionado; há referência à barbaridade das facadas, mas, insistimos, não foi esta barba-
ridade do ato o que levou à não-aceitação da tese de legítima defesa da honra, mas,
como se disse, o fato da relação concubinária entre réu e vítima não mais existir no
momento do homicídio.

Não acolhimento da legítima defesa da honra

Caso 5 (Apelação n. 279/81, 11.10.89, Tribunal de Justiça do Paraná)

Resumo: Agente que, suspeitando da infidelidade do cônjuge, desfere nele tiros
e facadas, matando-o. O Tribunal do Júri acatou a tese invocada pela defesa – legíti-
ma defesa da honra –, considerada inaceitável no caso presente, por ausência de fato
concreto, atual e iminente, pelo Tribunal de Justiça do Paraná que decidiu submeter o
apelado a novo júri.

Argumentações significativas: “Para defender o dever de fidelidade dispõe o
cônjuge traído das ações que a lei lhe confere, a. s., dissolução da sociedade conju-
gal, no juízo cível, e a de adultério, no fôro criminal. A morte violenta em resposta ao
adúltério, convenha-se, é reação inacolhível pelos princípios consagrados no Direito
Penal (...) A uxoricida passional, a reconhecer-se que o crime tenha sido praticado
em estado de exaltação emocional, aproveitaria, quando muito, a causa especial de
redução de pena prevista no § 1o do artigo 121 do CP, não, porém, a legítima defesa.

(...)

(...) em parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, verbis: ‘A insustentabilidade
da decisão proferida está traduzida nas próprias contra-razões – no discursivo alinha-
vado têm-se frases genéricas, alguma jactância na certeza de que o Conselho de Jura-
dos cultiva o despreparo para o julgamento sereno, o curioso desprezo pelos ‘douto-
res’, como se a cultura posta entre aspas fosse pecaminosa e dissociada, como um
mal, dos valores mais caros ao povo, a incompreensível maniqueísta entre conheci-
mento e sensibilidade, como se essa fosse apanágio da rudeza e da ignorância; mas
não indicação concreta de apoio para sequer o vislumbre de legítima defesa da
honra”.

Caso 6 (Apelação n. 73966-3, 28.3.90, Tribunal de Justiça de São Paulo)

Resumo: O acusado matou concubina com quem vivia há pouco tempo. Infor-
mado pelo irmão da vítima de que esta iria se encontrar com outro homem, perdeu a
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cabeça, foi até o bar onde a vítima se encontrava e contra ela efetuou disparos. O
Tribunal de Júri acatou a tese da legítima defesa da honra absolvendo o réu. O Tribu-
nal de Justiça, entendendo estar diante de decisão manifestamente contrária às pro-
vas dos autos, determina novo julgamento.

Argumentações significativas: “De há muito a doutrina e jurisprudência vêm
entendendo que a honra é atributo personalíssimo, não se deslocando da pessoa de
seu titular para a de quem, de forma regular ou não, viva em sua companhia. Esse
entendimento, já consagrado no passado, ganha maior relevo nos dias presentes, após
a promulgação da Constituição de 1988, na qual, no relacionamento entre os casais,
os direitos e deveres entre homens e mulheres são absolutamente iguais”.

Caso 7 (Apelação n. 46.069-1, 22.11.90, Superior Tribunal Militar – Distrito
Federal)

Resumo: Soldado mata companheira e colega de farda, que supunha amantes,
com arma da corporação. O Colegiado Julgador Militar condena o reú, policial mili-
tar, pelo homicídio e uso de arma da corporação, a 15 anos de reclusão. Defesa e
acusação apelaram. Superior Tribunal Militar, Distrito Federal,  nega o apelo da De-
fesa e dá provimento ao recurso do Ministério Público Militar, condenando o réu à
pena de 25 anos de reclusão e afastando as alegações de legítima defesa da honra
argüídas pela Defesa.

Argumentações significativas: “(...) A defesa, sustentando a tese de que o acu-
sado agiu em legítima defesa de sua honra, aduziu que, em relação à morte da sua
esposa, por ter sido chamado de ‘corno’, quando em discussão com a mesma foi
tomado por exacerbada emoção eis que passava por drama moral e social violentíssimo
(...).

(...) testemunhas presenciais daquele crime, não confirmam tais agressões ver-
bais (...)

(...) as demais testemunhas, tanto de acusação como de defesa nada aduzem em
desabono da conduta da vítima companheira e, contrariamente, afirmam sobre o bom
relacionamento daquele casal (...)

(...)

A tese esposada pelo ilustre Defensor, concernente à legítima defesa da honra
não está configurada nestes autos e, mesmo que estivesse, não excluiria a ilicitude
daquela conduta (...)”.
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Caso 8 (Recurso Especial n. 1.517, 11.3.91, Superior Tribunal de Justiça)

Resumo: Duplo homicídio praticado pelo marido que surpreende sua esposa em
flagrante adultério. Tribunal do Júri absolve o réu, acatando a legítima defesa da
honra. O Tribunal de Justiça do Paraná confirmou a decisão do júri de Apucarana,
mas a Procuradoria Geral da Justiça interpôs recurso especial e o Superior Tribunal
de Justiça rejeita a tese da legítima defesa da honra, por manifestamente contrária à
prova dos autos, e sujeita o réu a novo julgamento. (Informação quanto ao desfecho
posterior deste caso: em segundo julgamento pelo Tribunal do Júri, foi o réu nova-
mente absolvido pelo acolhimento da legítima defesa da honra).

Argumentações significativas: “(...) a figura da legítima defesa, tipificada no
artigo 25, do Código Penal, apresenta regras inflexíveis e só se efetiva, quando o fato
concreto revela a ação do agente que ‘usando moderadamente os meios necessários,
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Ora, a hipótese dos autos jamais comportaria reação de quem supondo ofendido
em sua honra, deixa de recorrer aos atos civis da separação e do divórcio, preferindo
abater a mulher, ou o comparsa, ou a ambos, procedendo de modo absolutamente
reprovável, desde que foi ela que, ao adulterar, não preservou a sua própria honra.

(...)

Ora, no Brasil não fazemos uso do direito costumeiro, a pretender justificar a
ação do marido na hipótese dos autos, tão-só, porque assim entendem os jurados
simples pessoas do povo. O direito positivo, ao dispor sobre o instituto da legítima
defesa, delimitou as hipóteses de seu emprego não sendo elástico ao ponto de se
prestar para cobrir qualquer ação delituosa.

(...)

(...) Magalhães Noronha, citando Leon Rabinovicz ‘é orgulho de macho ofen-
dido’ (...).

(...)

Entre os autores estrangeiros, vale citar o eminente Jimenez de Asúa (...) ‘no
existe esse honor conyugal. El honor és personal; el honor és próprio. El hombre que
así reacciona, o que sigue esa norma – y muchos han matado a la mujer porque no
habia más remedio para conservar un falso credito –, ha realizado el acto acaso en
un momento de transtorno mental transitorio, motivado por celos agudissimos; pero
no és possible hablar aqui de defensa personal’.

(...) o que temos é a forma privilegiada (...)
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Voto vencido: “A norma jurídica há de ser interpretada culturalmente. É verda-
de, há de obedecer à coerência do ponto de vista dogmático, não é possível, porém,
esquecer o aspecto valorativo que o tipo penal encerra (...) alguns autores e até deci-
sões jurisprudenciais entendem ser possível a legítima defesa da honra quando o
titular desta honra, no momento em que este valor está sendo afetado, reage a fim de
fazer cessar a agressão. Data venia, o casamento acarreta obrigações recíprocas. Uma
delas, a fidelidade do ponto de vista conjugal (...)

(...)

Enquanto os juízes togados se vinculam mais ao aspecto formal, dogmático da
norma jurídica, os jurados, leigos – não são necessários especialistas em direito –
julgam de acordo com as normas da vida, com as normas culturais, com as exigências
históricas de um determinado instante.

Os magistrados ajustam o homem à lei. Os jurados adaptam a lei ao homem.

(...)

(...) O aspecto cultural há de ser interpretado de acordo com o lugar do fato. Se
ainda, neste local, se entende que a honra do marido maculada desta forma enseja ou
autoriza reação violenta, extrema – individualmente contrasta com meu pensamento
– entretanto esse é o entendimento do júri.

(...)

Não podemos dizer que o Tribunal do Júri tenha errado. Podemos dizer que
julgou mal. Ele está manifestando uma cultura brasileira.

(...)

O entendimento no Brasil é polêmico. Enquanto Vossa Excelência (o relator) e
tantos outros entendem que a interpretação deve ser meramente dogmática, formal,
há outros, e são os jurados, que procuram fazer interpretação do ponto de vista da
justiça material. De acordo com o artigo 25 essa reação moderada está até na exposi-
ção dos motivos de 1940. Não é matematicamente dosada, mas analisada de acordo
com as características da ação e da reação”.

Caso 9 (Recurso Especial n. 31.881-0, 24.8.93 Superior Tribunal de Justiça e
Habeas Corpus n. 73.124-4, 7.11.95, Supremo Tribunal Federal)

Resumo: Homicídio. Julgamento do Tribunal do Júri reconhecendo a legítima
defesa pessoal do réu, sobrevindo condenação por excesso doloso. Decisão anulada
pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal por entender que cabia ao presidente do
Tribunal do Júri prosseguir com as duas outras séries de quesitação (legítima defesa
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da própria honra e legítima defesa da honra dos filhos). O STJ restabeleceu a decisão
do Tribunal do Júri, por entender que, ao não se prosseguir com a quesitação, não
houve cerceamento de defesa. Contudo, decisão do STF anula a decisão do STJ,
restabelecendo a do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a fim de que o réu seja
submetido a novo julgamento popular por ter havido cerceamento de defesa no não-
prosseguimento da quesitação.

Argumentações significativas: “Os impetrantes se insurgem contra o não pros-
seguimento dos quesitos das outras séries, fundados na expectativa de que numa ou
nas duas séries seguintes os jurados poderiam responder que não houve o excesso
doloso, por se tratar de legítima defesa da honra: este é o cerne da controvérsia;
invocam em favor da tese o único voto vencido na decisão atacada, (...) na passagem
onde indaga: ‘digamos que os jurados, ao afirmarem a imoderação hajam dito: não, a
conduta da vítima não ensejaria resposta tão vigorosa mas, poderão entender que,
com a defesa da honra, impunha aquela reação vigorosa.”

Caso 10 (Recurso em Sentido Estrito n. 6940.10232, 18.8.94, Tribunal de Justi-
ça do Rio Grande do Sul)

Resumo: Ré denunciada por homicídio qualificado pelo motivo torpe (ciúme),
contra seu marido, suposto amante de sua própria irmã. Absolvição sumária pelo
reconhecimento da legítima defesa própria. O Ministério Público interpôs recurso
em sentido estrito visando à pronúncia, nos termos da denúncia. O Tribunal de Justi-
ça, por unanimidade, deu provimento parcial do recurso, no sentido de que a ré fosse
pronunciada, por homicídio simples e, assim, submetida a júri popular.

Argumentações significativas: “Segundo a ré, seu relacionamento com a vítima
e seu marido não era dos melhores. Discutiam seguidamente. A ré desconfiava de
relacionamento amoroso entre a vítima e uma irmã da própria ré”.

Obs: não se menciona a honra, é discussão sobre legítima defesa apenas.

Caso 11 (Apelação n. 38.420-3, 17.8.94, Tribunal de Justiça do Mato Grosso do
Sul)

Resumo: Réu mata suposto amante de sua esposa em razão de meros boatos ou
suspeita de adultério. O Tribunal do Júri aceita a tese de legítima defesa da honra e o
Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, descaracterizando-a, determina que o réu
seja submetido a novo júri.

Argumentações significativas: “A defesa postulou perante o plenário do Tribu-
nal do Júri a tese da legítima defesa da honra, uma vez que a vítima vinha espalhando
em toda cidade de Três Lagoas que o acusado era um ‘corno’, porque ele vítima
vinha mantendo relacionamento amoroso com a ex-esposa do apelado.
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(...) tese manifestamente alheia à realidade processual, porque a situação fática
é a de que ‘Na época dos fatos o réu estava separado da mulher, embora o tivesse
negado, mas afirma que perdera a confiança nela depois dos comentários a respeito
de sua infidelidade consistente em um caso amoroso que teria tido com a vítima”.

Caso 12 (Apelação n. 9.029-1, 3.3.94, Tribunal de Justiça do Paraná)

Resumo: Réu mata companheira com a qual vivera por cerca de 20 anos como
se casados fossem, por tê-la encontrado saindo abraçada de um “bailão” em compa-
nhia de outra pessoa com a qual mantinha relacionamento amoroso. Julgado pelo
Tribunal do Júri foi condenado à pena de reclusão de 6 anos e oito meses em regime
semi-aberto. Irresignado, apela, argumentando que o entendimento dos senhores ju-
rados contrariara a prova dos autos e requer seja submetido a novo julgamento O
Tribunal de Justiça do Paraná mantém a condenação do júri popular.

Argumentações significativas: “Na verdade, incensurável é que, a decisão do
Conselho de Sentença, consentânea com a confissão do réu, reconhecendo o homicí-
dio privilegiado e rejeitando a tese da legítima defesa, ajusta-se ao entendimento no
sentido de que, o conceito de honra, por ser eminentemente pessoal, não se coaduna
com o ato de infidelidade da companheira, nem confere ao varão o direito de ceifar-
lhe a vida, ainda que a eclosão da violência, decorrente do descontrole emocional,
possa minorar a reprovabilidade da conduta”.

Caso 13 (Recurso em Sentido Estrito n. 97.006669-4, 23.9.97, Tribunal de Jus-
tiça de Santa Catarina)

Resumo: Marido que, suspeitando da traição da esposa, a mata com um tiro
pelas costas. Pronunciado por homicídio doloso, o réu interpôs recurso objetivando a
sua impronúncia ou alternativamente a desclassificação para homicídio culposo e,
por fim, a absolvição sumária diante do fato de ter agido em legítima defesa de sua
honra, sempre argumentando que agiu mediante violenta emoção. O Tribunal não
acolheu a tese da defesa, determinando a pronúncia do réu e, por conseguinte a sua
submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Argumentações significativas: “Controvertida é a possibilidade da legítima de-
fesa da honra, inegavelmente, o sentido da dignidade pessoal, a boa fama, a honra,
enfim, são direitos que podem ser defendidos, mas a repulsa do agredido há de ater-
se sempre aos limites impostos pelo artigo 25”.

Caso 14 (Apelação n. 19.021/98, Tribunal de Justiça do Distrito Federal)

Resumo: Homicídio duplamente qualificado. O crime teria ocorrido porque a
namorada do réu estaria mantendo relacionamento amoroso com a vítima. Não
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ocorreu de improviso, pois avisado de antemão, o réu teve tempo de fazer planos.
Furtou uma faca e foi à procura do desafeto, matando-o. Condenado pelo Tribunal do
Júri, foi apenado pelo juiz em 15 anos e seis meses. Apelou, alegando decisão mani-
festamente contrária à prova dos autos, sustentando que não houve dolo de matar e
que agiu em legítima defesa da honra ou pelo menos por relevante valor moral. O
Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconheceu que a pena foi exacerbada, fixan-
do-a em 12 anos de reclusão.

Argumentações significativas: “A honra, como todo bem jurídico é tutelada
pelo Direito. Pode seu titular, diante de agressão injusta a ela, atual ou iminente,
valer-se dos meios necessários à sua salvaguarda. Não tenho, como muitos, o precon-
ceito de afastar, de plano, a possibilidade de o agredido em sua honra agir na defesa
desse direito. Principalmente quando a acusação pretende sua exclusão na ocorrência
de homícidio (...). Dizer que não pode o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
absolver réus com esse fundamento é desprezar a soberania de seus veredictos, a ele
outorgada pelo Constituinte (...)”.

Caso 15 (Apelação n. 98.000047-5, 18.6.98, Tribunal de Justiça de Alagoas)

Resumo: Marido mata esposa que comete adultério, desferindo-lhe cinco tiros.
Submetido ao Tribunal de Júri que rejeitou a legítima defesa da honra, o réu foi
condenado. A defesa apelou, mas o Tribunal de Justiça de Alagoas manteve a decisão
do júri popular.

Argumentações significativas: “A perda da honra é do cônjuge adúltero, não
age em legítima defesa o marido que atira em sua esposa infiel, pois quem perde a
honra é o cônjuge adúltero e não o inocente”.

Considerações críticas

Das 15 decisões a que tivemos acesso, 11 delas, portanto a grande maioria, não
acolhem a legítima defesa da honra. Mas, vale lembrar que, destas 11, em 5 o Tribu-
nal do Júri havia absolvido o réu embasando-se na tese da legítima defesa da honra.

Observe-se, ainda, que mesmo quando tribunais hierarquicamente superiores
(Tribunais de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar e Su-
premo Tribunal Federal) tenham entendimento diverso ao do Tribunal do Júri, cabe a
este último, pela definição constitucional da soberania de seus veredictos, realizar
novo julgamento, dando a última palavra.

Desta forma, muitas vezes, como no caso 8, apesar da manifestação do Superior
Tribunal de Justiça não acatar a tese da legítima defesa da honra, o réu, submetido a
novo júri, em Apucarana, Paraná, foi absolvido.
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Destacamos no caso 5 referência ao parecer da Procuradoria Geral da Justiça
(Ministério Público), por refletir significativa tensão existente entre a atuação dos
Tribunais do Júri e a atuação dos Tribunais superiores hierarquicamente.

Importa dizer que há um debate nacional sobre a legitimidade ou não da existên-
cia desse tipo de tribunal popular. Alguns, reconhecendo sua relevância e vendo-o
como manifestação de um profundo espírito democrático. Outros, reconhecendo suas
limitações face ao despreparo jurídico de seus componentes.

No caso 8, o voto vencido é exemplar. O Ministro que o proferiu, embora tenha
expressado que, pessoalmente, não aceita a tese da legítima defesa da honra, por
contrastar com seu pensamento, aceitou sua aplicação pelo Tribunal do Júri, por en-
tender que, além de possuir um poder soberano para julgar o mérito da causa, este
tribunal popular manifesta a cultura do país. Em seu entender, os jurados, leigos,
julgam de acordo com as normas da vida, com as normas culturais.

Como foi visto, a tendência atual do direito é no sentido de que cabe ir além do
direito positivo; sempre que assim agindo, operadores do direito contribuem para a
garantia e resguardo maior dos direitos das pessoas e nunca para justificar agressão a
eles.

No caso 8, o voto vencido do senhor ministro alberga uma reflexão que vai
contra toda a construção filosófica jurídica moderna e contemporânea. Ao destacar
os aspectos sociais e culturais da decisão absolutória do Tribunal do Júri, e inclusive
afirmar que “Os magistrados ajustam o homem à lei. Os jurados, a lei ao homem”,
inequivocamente manifesta um juízo de valor. E, juízo de valor positivo com referên-
cia à utilização da tese da legítima defesa da honra como excludente de ilicitude, nos
casos de homicídio por infidelidade da mulher. Queremos frisar que, ao nosso ver,
esse entendimento fere o esforço civilizatório do direito, muito especialmente deste
século, pois trata-se de construção teórica justificatória da mais grave violência de
gênero: o assassinato de mulheres por homens.

Como não temos, por enquanto, informações a respeito das decisões dos Tribu-
nais de Júri do país que não receberam recursos, e como esses acórdãos não represen-
tam a totalidade dos acórdãos proferidos no país nos últimos anos, não podemos nem
de longe quantificar ou mesmo estimar sua frequência. Mas podemos afirmar que a
legítima defesa da honra, avocada para absolver homens assassinos de suas respecti-
vas mulheres ou ex-mulheres, é, incontestavelmente, ainda, uma prática cultural, por
vezes presente em nossos tribunais, como se pode verificar através do presente estu-
do. Essa prática revela a existência de preconceitos e estereótipos que necessitam ser
enfrentados criticamente.
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A comunidade internacional reunida na Organização das Nações Unidas já  ma-
nifestou, por mais de uma vez – há vários documentos a respeito – sua não-aceitação
e mesmo repúdio às práticas culturais desrespeitadoras dos direitos humanos das
mulheres.

A IV Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em Beijing, 1995, em sua
Plataforma de Ação, item 224, estabeleceu que a violência contra a mulher constitui
ao mesmo tempo uma violação aos seus direitos humanos e liberdades fundamentais
e um óbice e impedimento a que desfrute desse direito. Ressalta a violência contra a
mulher derivada dos preconceitos culturais e declara que é preciso proibir e eliminar
todo aspecto nocivo de certas práticas tradicionais, habituais ou modernas, que vio-
lam os direitos da mulher.

4. CONCLUSÃO

As considerações teóricas e os estudos empíricos apresentados neste artigo re-
velam as dificuldades da efetivação dos marcos jurídicos internacionais de proteção
aos direitos humanos da mulher; revelam também as dificuldades da efetivação do
marco jurídico constitucional brasileiro nessa proteção.

Como vimos, a legislação infraconstitucional brasileira – civil e penal – não se
coaduna aos princípios de igualdade e equidade estabelecidos pela Constituição Fe-
deral de 1988. E, ainda, muitas vezes, tribunais brasileiros, na aplicação da lei penal
em casos de estupro e de legítima defesa da honra, reproduzindo preconceitos e este-
reótipos sociais, desrespeitam a cidadania e os direitos humanos das mulheres.
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Neste painel sobre a função do ensino jurídico e do Judiciário na produção da
cultura jurídica, meu papel seria abordar apenas o Judiciário, já que o professor José
Eduardo Faria se desincumbiu da parte relativa ao ensino jurídico.

É inevitável, contudo, falar, mais um pouco, da questão do ensino jurídico.

É que quando se fala em reforma do Judiciário, logo vem à mente a palavra
crise, que Gramsci definia como sendo a situação em que o velho já morreu e o novo
ainda não tem condições de nascer. O Judiciário está em crise. Seu modelo está esgo-
tado. Não atende às necessidades atuais. Mas ainda não se concebeu um modelo
novo e nada garante que das discussões atuais saia este modelo.

E um dos fatores determinantes da crise do Judiciário é exatamente o ensino
jurídico.

Há outros, por óbvio. Mas o ensino jurídico que temos alimenta, perversamente,
a crise não só do Judiciário mas de todo o universo em que atuam os operadores do
direito, de forma geral.

Trata-se de algo fundado no saber consagrado, dominado pela tradição. Pouco
espaço há para a pesquisa e para a inovação.

Até pouco tempo, na maior parte das faculdades de direito, os professores eram
escolhidos por critérios de puro relacionamento com os responsáveis pelas escolas.
Entre juízes, promotores e advogados de destaque; não professores, propriamente.

Hoje, por causa do “provão”  e de novas orientações do Ministério da Educa-
ção, as coisas vão mudando um pouco. Lentamente, é claro, como tudo no universo
de que tratamos.

O ambiente cultural dos juristas sempre favoreceu a mera reprodução de práti-
cas consagradas na aplicação da lei pelo Judiciário, fazendo com que este Poder
ficasse a reboque da sociedade.

O professor Faria falou, há pouco, do brutal descompasso entre o tempo decisório
da economia e o tempo do direito e do ensino jurídico; da normatividade extrema-
mente complexa que não é captada pelo ensino jurídico.

Sempre tivemos um ensino moldado pelo positivismo jurídico, pelo mito da
neutralidade da lei e da completude do ordenamento jurídico, pela concepção idealis-
ta, vinda da codificação napoleônica, de que há uma lei para cada caso e de que o
ordenamento é um todo harmônico e lógico, produzido pelo Estado para a solução de
todos os problemas.
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Sabemos que não é assim. Mas assim funciona o Judiciário, transformando,
comodamente, o juiz em mero técnico a serviço da manutenção de práticas
jurisprudenciais consagradas.

Há, por outro lado, uma tradição discursiva que assegura uma espécie de reser-
va de mercado para os operadores jurídicos. Estes cultuam a tradição discursiva,
fazendo crer que são imprescindíveis para resolver problemas por vezes simples e
corriqueiros.

Continuemos, mais um pouco, dando palpites sobre o ensino jurídico.

De uns tempos para cá, tem se notado duas coisas: 1) uma procura inédita pelos
cursos de direito; 2) uma visão extremamente utilitarista dos acadêmicos.

A procura pelos cursos e sua conseqüente elitização têm uma explicação
mercadológica. A complexidade cada vez maior das relações na sociedade, cambian-
te, em transição, fragmentada, que exige que determinadas pessoas tenham chaves
para abrir certas portas que a burocratização, cada vez maior, trata de fechar. Essas
pessoas são os bacharéis em direito. Vejam as possibilidades que há para a
potencialização da tradição discursiva de que já falei.

Por outro lado, a visão utilitarista se nota perfeitamente: (a) pelo culto ao saber
que resolve os problemas mais imediatos, sem maiores reflexões ou qualquer consi-
deração do ideal de justiça; (b) na disseminação dos cursinhos de preparação para
ingresso nas carreiras jurídicas (objetivo de conquistar um emprego seguro, um lugar
certo no mercado, apenas).

O mais grave é que, no Judiciário, tudo tem piorado. Apesar dos avanços
legislativos, a jurisprudência não tem aplicado as inovações de modo a corresponder
às necessidades atuais da sociedade.

Se antes ainda havia um número elevado de juízes formados sob a perspectiva
do humanismo, para resumir a idéia numa palavra de noção consolidada, hoje há
quase só técnicos. Tal situação tem particularmente destruído a justiça criminal.
Desconectados de qualquer compromisso com a justiça material, os juízes sofrem
uma verdadeira crise de identidade: não têm noção do todo social; ignoram sua ver-
dadeira função no estado democrático; fecham-se em corporações e ignoram a di-
mensão em que atuam os demais profissionais.

Há exceções, por certo.

Nos últimos dez anos, o Judiciário adquiriu maior visibilidade como Poder no
Estado.
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Antes da Constituição de 1988 já havia a chamada litigiosidade contida: causas
que não iam ao Judiciário e eram resolvidas pela sociedade, em instâncias informais
que nem sempre preservavam os princípios universais de justiça.

Os Juizados Especiais de Pequenas Causas foram a resposta pensada para tal
problema.

Depois, surgiu fenômeno inverso: a explosão de certos tipos de demandas, so-
bretudo perante a Justiça Federal. Reconquistadas as liberdades democráticas, o ci-
dadão percebeu que tinha direitos contra o Estado. A demanda judicial passou a ser
vista como expressão da cidadania. Os planos econômicos, sobretudo, deram a maté-
ria prima fundamental para que as pessoas fossem ao Poder Judiciário em busca de
seus direitos.

Além disso, a questão dos interesses coletivos e difusos foi equacionada de
melhor forma depois da Constituição de 1988.

Em razão disso tudo, o Judiciário adquiriu maior poder, inclusive de interferir
nas políticas públicas, o que acabou descontentando diversos setores, incomodados
muitas vezes com decisões de juízes no sentido de reconhecer direitos de cidadãos ou
grupos sociais contra o Estado.

Essas reações se manifestaram de diversas formas.

Surgiram, por exemplo, leis proibindo liminares para determinados casos, leis
que procuraram cercear a atividade do juiz, evitando que ele pudesse conhecer o caso
concreto de forma mais completa.

Falou-se, também, muito mais em controle do Judiciário, às vezes equivocada-
mente, a partir da crítica ao teor das decisões.

Falou-se em efeito vinculante das decisões dos tribunais superiores, que, de
modo autoritário, inverte a dialética, que constitui a jurisprudência.

Foi criada a ação declaratória de constitucionalidade, cuja decisão já tem o
efeito vinculante.

Essas reações à atividade um pouco mais abrangente do Poder Judiciário, como
nos exemplos dados, são desafios que o juiz tem de enfrentar na sua atividade
jurisdicional e também como cidadão, denunciando os processos antidemocráticos
de cerceamento do debate transparente das questões de interesse público.

Por outro lado, os atores jurídicos, inclusive o juiz, estão despreparados para
enfrentar os conflitos típicos do mundo contemporâneo.
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O juiz, como já referi, tem a cabeça moldada pelo formalismo da tradição roma-
no-germânica, do positivismo normativista e pelo autoritarismo dos órgãos superio-
res. Sua imagem estereotipada é traçada por uma perversa deontologia oficial.

No processo de gestação de algo novo, nesse âmbito, da formação de um juiz
apto a enfrentar as novas demandas, não se poderá ignorar que mais que falta de
meios e de estrutura, prepondera, no Judiciário, o problema da cultura jurídica dos
juízes.

A tradição discursiva dos bacharéis, já referida, sua linguagem arrevesada e a
falta de objetividade dificultam o trabalho de todos. Gasta-se muito tempo com ques-
tões periféricas e formais.

Os juízes e demais operadores do direito não têm formação voltada para aplicar
o saber jurídico, de modo a atender a demanda da sociedade contemporânea.

Ganha destaque nesse processo o papel das Escolas de Magistratura, cuja mis-
são é muito maior que a de suprir as falhas do nosso lamentável ensino jurídico. As
Escolas de Magistratura deveriam ser centros de pesquisa interdisciplinar, ligados às
universidades, com o objetivo de desenvolver nos juízes a capacidade de percepção
do perfil do conflito contemporâneo, que muito difere daquele idealizado na legisla-
ção; de conscientizar o juiz para que possa dar uma nova dimensão a essa mesma
legislação, a qual eles são obrigados a respeitar, iluminando-a com a luz de uma nova
e pouco aplicada ordem constitucional.

A Associação Juízes para a Democracia, de cuja fundação participei, surgiu
por causa disso. A diversidade de posturas pessoais, a abrangência corporativista das
tradicionais associações de Magistrados evidenciaram a necessidade de criar um ca-
nal para atuação institucional de um grupo de magistrados de São Paulo muito preo-
cupado com a questão do resgate da cidadania do juiz, cujo mais evidente atributo é
a participação jurisdicional transformadora da sociedade no sentido promocional dos
direitos declarados na Constituição.

O grupo partiu da constatação de que o Judiciário, como os demais poderes do
Estado, não tem cumprido satisfatoriamente sua função. Faltando-lhe eficiência e
visão crítica para a justa solução dos conflitos, não atende às cobranças feitas pela
sociedade civil com relação às promessas que a sociedade política encarta nas leis.
Como diz um eminente sociólogo português, Boaventura de Souza Santos, nosso
Judiciário tem feito da lei uma promessa vazia.

Um novo juiz só pode ser o que imprima uma força promocional ao direito,
numa relação dialética com os fatos sociais; que observe atentamente a ordem cons-
titucional democrática.
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Para isso há instrumentos: a lei da ação civil pública, por exemplo. O cidadão
tem o direito de cobrar, perante o Judiciário, a implementação de políticas públicas a
que o Estado está vinculado.

Há que abordar um pouco, ainda, o problema grave por que passa a justiça
criminal.

Que função se espera do Judiciário na produção da cultura jurídica relacionada
com o devido processo penal e com os fundamentos éticos dele? Qual o papel do juiz
criminal?

Justifico o destaque: o relacionamento do juiz criminal com a sociedade e seus
pleitos, muitas vezes marcados pelo emocionalismo, é um tanto delicado, pelo senti-
do fundamentalmente garantista da liberdade individual e dos direitos fundamentais
da pessoa que tem o juiz criminal.

Não é de hoje que se têm notado graves distorções quanto a isto. As mais
preocupantes decorrem de leis que, na busca de um Direito Penal que resolva o que
ele não pode resolver – e que portanto se mostra meramente simbólico –, procuram
comprometer o Judiciário com atividade repressiva, em detrimento da imparcialida-
de que deve caracterizar o exercício jurisdicional. É o caso da Lei n. 9.034 de 1995,
chamada lei de combate ao crime organizado.

Mas existe também uma forma mais sutil pela qual se tem procurado distorcer a
função do juiz criminal: a cobrança de eficiência a todo custo – vale dizer, em detri-
mento dos princípios que informam o devido processo como presunção de inocência,
contraditório e ampla defesa – para instrumentalizar o combate sem trégua ao crime.

Por causa disso, após a democratização do país, o direito penal e o direito pro-
cessual penal assumiram, nos anos 90, paradoxalmente, tendências francamente au-
toritárias, como tem advertido o eminente penalista Alberto Silva Franco.

Tal cobrança, equivocada porque afrontosa à ordem democrática, tem compro-
metido a visão global do juiz, levando-o a se esquecer de que faz parte de sua missão
fundamental abrir-se com imparcialidade e paciência de artesão para ouvir as razões
do réu.

É bom notar que existe no processo penal, muito mais do que um conflito entre
dois sujeitos, o Estado de um lado e o acusado de outro. Existe nele um conflito que
se esboça dentro do próprio Estado. Por um lado, o Estado tem interesse em assegu-
rar a observância da lei, pela punição de quem a viola; mas, por outro lado, também
não deixa de ter interesse na preservação do jus libertatis do cidadão, direito este
relacionado com diversas garantias fundamentais que estão na Constituição da
República.
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A intervenção do Estado no âmbito penal é encarada como uma proteção da
sociedade contra o indivíduo acusado de praticar uma violação grave das normas de
convivência. Contra esse indivíduo que comete um crime se mobilizam diversas ins-
tâncias do Estado e, inclusive, a sociedade.

Acontece que a reação ao crime está sujeita sempre a paixões. E não se pode
esquecer que o crime também aparece como reação às injustiças sociais ou é determi-
nado pela violência sutil que decorre do modelo institucional do Estado.

O problema não atinge exclusivamente o Judiciário, mas todo o sistema repres-
sivo, seja a atividade do Executivo, no que se refere às políticas de segurança públi-
ca, seja a do Legislativo, quando faz as leis penais.

Há leis que cerceiam a atividade do juiz, leis quase sempre inconstitucionais.

Há leis que forçam a atividade cautelar repressiva sem qualquer atividade que
se possa dizer jurisdicional, ou seja, sem a possibilidade de uma intervenção racional
do juiz a partir da análise global do caso concreto, com todas as suas circunstâncias,
para saber se a prisão processual é necessária; que colocam determinados fatos em
categorias especiais, para não permitir, por exemplo, a perfeita individualização da
pena, quanto ao regime de seu cumprimento, como ocorre com a lei de crimes he-
diondos, por exemplo.

Na atividade jurisdicional, por outro lado, o que se nota de perverso são os
julgamentos padronizados, afetando, por vezes gravemente, a liberdade individual.

Aplicam-se conceitos disseminados a casos muito díspares. A atividade
jurisdicional se tornou mecânica, destituída da análise mais acurada do caso concre-
to, necessária ao desenvolvimento – material e não meramente formal – do devido
processo legal.

Houve diversos casos em que a sociedade se mobilizou, com o incentivo da
mídia, exigindo a prisão cautelar de pessoas. Estas foram presas, em nome de uma
certa pacificação social, e no fim se descobriu que se estava cometendo grande enga-
no; que aquelas pessoas não haviam praticado crime algum.

É certo que há também muita gente que comete crime e não é atingida pelo
sistema penal. Mas o mais grave é o fato de haver pessoas condenadas sem prova; ou
apenas com base em dados colhidos inquisitorialmente, na polícia.

Vê-se, por vezes, muita crueldade nas respostas que o Ministério Público e o
Judiciário dão à sociedade, em face de seus pleitos emocionais. Houve até o caso de
um preso condenado que cumpriu sua pena, em regime fechado, integralmente, por
30 anos, sem que ninguém tenha dito que ele era doente mental. Na véspera de sua
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libertação, disseram que ele estava doente e precisava de tratamento no manicômio
judiciário. Por trinta anos, não trataram disto. Na hora da libertação descobriram que
o homem estava louco.

Tem-se notado que, no endurecimento pleiteado por alguns setores da socieda-
de, os juízes não dão a devida abrangência ao princípio da presunção de inocência
quando se trata de temas como prisão cautelar, interrogatório do réu, direito de apelar
em liberdade.

O Judiciário, com isso, acabou inserido num processo de recriação de um Direi-
to Penal do terror, em que se desprezam garantias conquistadas numa histórica ativi-
dade que Bettiol chamou de atividade civilizadora do Direito Penal, a partir dos
penalista-humanistas do século XVIII – Becaria, Pietro Verri e seus geniais contem-
porâneos.

O excessivo rigor com que por vezes o réu é tratado no processo criminal se dá
pelo falso entendimento de que o juiz é guardião da paz social, quando, na verdade, o
processo não visa a instrumentalizar o Estado para aplicação da sanção penal, mas se
justifica, muito mais, enquanto limite ao poder do Estado.

A verdadeira função da justiça criminal é tornar efetivo o princípio do devido
processo legal. Os juízes devem prestar portanto muita atenção aos cidadãos que
muitas vezes são levados a eles só por serem pobres e por terem aquilo que o penalista
argentino Eugênio Zaffaroni chamou de “cara de prontuário policial”. Na periferia
das grandes cidades, a vida é banalizada. A prisão, idem. Qual o serviço público que
os habitantes dali conhecem? A polícia. O Estado só aparece ali enquanto polícia e
freqüentemente para exercer a violência contra a população. A sociedade vê com
certa naturalidade a morte de pessoas nas zonas mais pobres da cidade. Como se
houvesse um risco que os pobres tenham que correr por conta do combate à violên-
cia. Assim morre gente desconhecida todos os dias e a classe média normalmente
pouco liga. Para a população humilde, a prisão é banalizada.

De tudo quanto disse, conclui-se pela necessidade de resgatar a função es-
sencial do juiz, perdida que está em meio a tanta balbúrdia e equívocos.

Como fazê-lo, exatamente, não sei. Arrisco-me a dar uma fórmula genérica,
princípios a serem seguidos a partir da consideração feita por Luigi Ferrajoli quanto
à questão da legitimação material do juiz no Estado democrático de direito.

Que papel ele deve desempenhar, o juiz, para o desenvolvimento de uma cultura
jurídica democrática? Sua legitimação formal, nós sabemos, está nas normas consti-
tucionais e infraconstitucionais segundo as quais ele é investido na jurisdição. Mas, e
a legitimação material? Esta, no Estado democrático, se dá, segundo Ferrajoli, pela
aptidão que demonstre para a tutela efetiva dos direitos fundamentais da pessoa
humana.
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Na área civil, isso ocorreria com a assunção de um sentido promocional do
direito, no rumo da realização material dos objetivos fundamentais da República, que
estão no artigo terceiro da Constituição; na área criminal, pela tutela efetiva, em cada
processo, dos direitos fundamentais da pessoa humana, pelo resgate do conteúdo
garantista da sua função de juiz criminal, pelo limite efetivo que ele imponha, com
base na lei, à intervenção repressiva do Estado, como convém ao regime
democrático.
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1. INTRODUÇÃO

Com a proclamação da República e adoção pela Constituição Federal de 1891
do sistema federativo, no Distrito Federal, graças a insistentes reclamos do Instituto
da Ordem dos Advogados do Brasil, surge o Decreto n. 2.457, de 8 de fevereiro de
1897, dando à assistência jurídica gratuita aos necessitados contornos mais abrangentes
e precisos, inclusive com a definição do que consistiria tal assistência, assim como a
de seu destinatário.

O mencionado decreto foi editado com vistas a dar cumprimento ao Decreto
n. 1.030, de 14.11.18901, o qual, por sua vez, organizava a Justiça no Distrito Federal.

Mas, é também neste século que o instituto da assistência jurídica gratuita, aqui
no Brasil, acaba chegando a seu ápice, sendo inicialmente posto em prática em vários
outros Estados da Federação.

Com a criação da OAB em 18.11.1930, pelo Decreto n. 19.408, a assistência
jurídica gratuita, em nível nacional, passou para a sua incumbência, transformando-
se em munus para o advogado, que se obrigava a prestá-la sob pena de multa, conforme
dispunham os artigos 91 a 93 do Decreto n. 20.784, de 14.12.1931, regulamentador
da Ordem.

Com a Constituição Federal  de 16.7.1934, o instituto da assistência jurídica
gratuita chega ao status de garantia magna do cidadão, conforme determinava seu
artigo 113, inciso XXXII, que impunha à União e aos Estados concederem aos
necessitados a assistência judiciária, criando órgãos especiais para tanto e total isenção
de custas processuais.

Somente em 5.2.1950, com a edição da Lei de Assistência Judiciária (Lei
n. 1.060/1950), que até a presente data encontra-se em vigor, é que foram
uniformizadas, infraconstitucionalmente, regras gerais para a concessão e revogação
do benefício da Justiça Gratuita no âmbito jurisdicional; extensão das isenções
processuais; prerrogativas aos prestadores do serviço etc.

Finalmente, com a Constituição Federal em vigor, promulgada em 5.10.1988,
temos, no que concerne à realidade vivida pela sociedade brasileira, o surgimento de
um sistema de normas quase ideal, a reger o instituto.

A começar, aparece o artigo 5º, LXXIV, da CF, utilizando o termo “assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, que,

1. O seu artigo 175, dispunha: “O Ministro da Justiça é autorizado a organizar uma comissão de patrocínio
dos pobres no crime e cível, ouvindo o Instituto da Ordem dos Advogados, e dando os regimentos
necessários”.
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como veremos adiante, é o mais completo para nominar o objeto do presente estudo,
assim como a criação de uma carreira em níveis federal e estadual, qual seja a
Defensoria Pública, descrita como essencial à administração da Justiça (art. 134, da
CF).

Temos, assim, o surgimento da Lei Orgânica da Defensoria Pública, qual seja, a
Lei Complementar n. 80, de 12.1.1994, que atua no sentido não só de organizar a
carreira em âmbito nacional, mas também de traçar regras gerais para a criação das
Defensorias Estaduais, assim como competência de atribuição de tais carreiras e
direitos dos seus membros, dividindo espaço com a Lei n. 1.060/1950.

Surge, também, a Lei n. 9.099/1995, que reformula o rito dos já existentes
Juizados Especiais de Pequenas Causas (Lei n. 7.244, de 7.11.1984), criando os
chamados Juizados Especiais Cíveis e Criminais, em respeito ao determinado pelo
artigo 98, inciso I, da CF de 1988, com rito processual de conhecimento e executório
extremamente célere, visando a facilitar o acesso da população em geral ao Poder
Judiciário, especialmente aquela mais carente, e estabelecendo a assistência jurídica
gratuita em primeira instância independente da situação financeira do cidadão.

Paralelamente, a CF de 1988 discrimina, também, a defesa do consumidor, como
direito e garantia fundamental do cidadão, em seu artigo 5º, inciso XXXII, a ser
promovida pelo Estado, entendendo-se aí tal expressão em sentido mais amplo,
envolvendo os entes políticos e poderes constituídos. Além disso, a Carta Magna
atual confere ao direito do consumidor a magnitude de direito social, conforme
determina o seu artigo 6º, combinado com o artigo 170, inciso V.

O CDC, Lei n. 8.078/1990 aparece com o objetivo de amparar o consumidor,
dando efetividade ao direito social em apreço, assim como ao princípio da igualdade,
partindo da vulnerabilidade do referido sujeito dentro da atual sociedade de massa
em que vivemos.

Assim, o consumidor considerado hipossuficiente pelo CDC, especialmente pelo
artigo 4º, inciso I, foi contemplado com o referido diploma legal não por simples
capricho legislativo, mas para que a relação de consumo, mola propulsora de toda a
economia de mercado dentro de uma sociedade capitalista, fosse finalmente colocada
em equilíbrio.

No entanto, o legislador consumeirista não se esqueceu do consumidor
necessitado, o que pode ser assim chamado como duplo hipossuficiente, pois
duplamente desamparado: uma, pela condição de parte mais fraca dentro da cadeia
de consumo, e outra, pela impossibilidade financeira de poder fazer valer seus direitos,
seja sob os pontos de vista processual ou extraprocessual.
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2. CONCEITO

Feitas as considerações anteriores, no sentido de trazer ao leitor uma acepção
ampla acerca do desenvolvimento da assistência jurídica gratuita  no Brasil,
passaremos, doravante, a tentar traçar um conceito acerca do tema em debate, que
mais se aproxime da realidade fática e jurídica da sociedade brasileira

A construção de um conceito acerca do objeto de nosso estudo é, com certeza,
trabalho extremamente árduo,  dificuldade inerente à formação de conceitos jurídicos,
não sentida por poucos, que Maria Helena Diniz descreve minuciosamente:

“Tem razão Alexandre Caballero ao afirmar que ‘é um fenômeno normal o da
evolução dos conceitos, mesmo dos mais elementares e fundamentais. Quanto
mais manuseada uma idéia, mais ela fica revestida de minuciosos acréscimos,
sempre procurando os pensadores  maior penetração, maior exatidão, maior
clareza. A interferência das mais diversas teorias sobre um conceito em lugar
de esclarecer complica, freqüentemente, as idéias. E, o que era antes um
conceito unívoco, converte-se em análogo e até em equívoco. Tal a variedade
e disparidade de significação que lhe acabam sendo atribuídas’.” 2

No entanto, a ilustre Professora Maria Helena Diniz frisa a importância na
formação dos conceitos dentro do Direito, afirmando:

“A doutrina é formada pela atividade dos juristas, ou seja, pelos ensinamentos
dos professores, pelo pareceres dos jurisconsultos, pelas opiniões dos
tratadistas. É a doutrina que constrói as noções gerais, os conceitos, as
classificações, as teorias, os sistemas. Com isso exerce função relevante na
elaboração, reforma e aplicação do direito, devido à sua grande influência na
legislação e na jurisprudência.” 3

Mas, como então deve ser elaborado um conceito, de modo a ser realmente útil
para os operadores do Direito em sua aplicação dentro do universo jurídico?

De primeiro, partimos do auxílio geral da língua portuguesa, daquilo que deve
ser um conceito, e aí temos Aurélio Buarque de Holanda Ferreira nos orientando:

“conceito. [Do lat. conceptu.] S. m. 1. Filos. Representação de objeto pelo
pensamento, por meio de suas características gerais. [Cf. abstração (2) e idéia
(11).] 2. Ação de formular uma idéia por meio de palavras; definição,
caracterização: O professor deu-nos um conceito de beleza absolutamente

2. Curso de direito civil brasileiro, v. 1, p.19.
3. Op. cit., p.19, nota de rodapé n. 66.
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subjetivo. 3. Pensamento, idéia, opinião: Emitiu conceitos reveladores de
grande competência. 4. Noção, idéia, concepção: Seu conceito de elegância
está ultrapassado, meu caro.” 4

Daí, passamos, então, ao enfoque jurídico da terminologia “conceito”, donde
encontrarmos em Plácido e Silva as seguintes observações:

“ Derivado de conceptus, de concipere (conceber, ter idéia, considerar), serve
na terminologia jurídica para indicar o sentido, a significação, a interpretação,
que se tem a respeito das coisas, dos fatos e das palavras.

O conceito da palavra indica, precisamente, o sentido etimológico e técnico
em que é ela aplicada. É o certo entendimento que se possui a seu respeito, na
posição em que se põe na linguagem.

O conceito legal expressa o pensamento do texto no seu entendimento mais
justo e mais consentâneo com o caso concreto.

O conceito, pois, assinala a definição de qualquer coisa ou a exata compreensão
de seu sentido. Conceito. Em sentido figurado, é empregado como opinião ou
entendimento que se tem a respeito dos costumes de uma pessoa. E assim se
diz: faço da pessoa um conceito bom ou um mau conceito.

Indica, por vezes, a própria consideração ou a reputação desfrutada por
uma pessoa, no convívio social: é a pessoa de conceito.” 5

Por outro lado, é Maria Helena Diniz quem atinge a solução da dificuldade de
formação de determinado conceito, salientando:

“Os conceitos refletem, no nosso entender, a essência da coisa, e as palavras
são veículos dos conceitos. Isto supõe a relação entre significados das
expressões lingüísticas e a realidade.

A operação de se relevar o que um objeto é, por meio da anunciação de seus
aspectos inteligíveis, chama-se operação de definir; seu produto é a definição.”6

Encontramos ainda na obra de Maria Helena Diniz a lição de Lourival Vilanova,
esposada por ela no sentido de que:

“O conceito não reproduz o objeto, por isso não fica no mesmo plano
ontológico dele. A natureza do conceito permanece intacta, qualquer que seja

4. Novo dicionário Aurélio da lingua portuguesa, p. 445.
5. Vocabulário jurídico, v. 1, p. 484.
6. Curso de direito civil brasileiro, p. 20.
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a índole de seu correlato objeto, ou seja, real, ideal etc. Em qualquer caso, a
idealidade do conceito persevera a mesma.

O objeto é o dado envolvido pela forma conceitual, é aquilo que o pensamento
delimita. Sob o prisma ontológico o conceito é um objeto ideal e o dado pode
ser um objeto natural ou até mesmo ideal. O dado tem propriedades, caracteres,
e o conceito é constituído de notas, que correspondem aos caracteres do objeto.
O conceito retém, apenas, o elemento comum, a essência que em toda
multiplicidade se encontra; logo, não poderia ser uma duplicação, uma
reprodução do real, do objeto, uma vez que funciona como um princípio de
simplificação, tendo função seletiva.” 7

Mas é Carlos Maximiliano quem nos revela qual deve ser o estado de espírito do
intérprete da lei ao examiná-la, podendo tal lição ser transportada ao estudioso do
Direito, quando da tentativa de extrair a conceituação de determinado objeto jurídico,
qual seja:

“107 - Cumpre evitar, não só o demasiado apego à letra dos dispositivos,
como também o excesso contrário, o de forçar a exegese e deste modo encaixar
na regra escrita, graças à fantasia do hermeneuta, as teses pelas quais este se
apaixonou, de sorte que vislumbra no texto idéias apenas existentes no próprio
cérebro, ou no sentir individual, desvairado por ojerizas e pendores,
entusiasmos e preconceitos. ‘A interpretação deve ser objetiva, desapaixonada,
equilibrada, às vezes audaciosa, porém não revolucionária, aguda, mas sempre
atenta respeitadora da lei’ (1).” 8

Continua Carlos Maximiliano, salientando qual o estado de espírito que o cientista
do Direito deve empreender para desenvolver um conceito jurídico adequado ao objeto
estudado:

“111 - Deve o intérprete, acima de tudo, desconfiar de si, pensar bem as razões
pró e contra, e verificar, esmeradamente, se é a verdadeira justiça, ou são
idéias preconcebidas que o inclinam neste ou naquele sentido. ‘Conhece-te a
ti mesmo’ – preceituava o filósofo ateniense. Pode-se repetir o conselho, porém
completado assim: – ‘e desconfia de ti, quando for mister compreender e
aplicar o Direito’.” 9

No entanto, antes de tentarmos elaborar, de modo a seguir as lições dos mestres
supra referidos, um conceito de assistência jurídica gratuita, será conveniente fazermos

7. Lourival Vilanova, Sobre o conceito do direito, p.15-16, apud, Maria Helena Diniz, Compêndio de
introdução à ciência do direito, p. 318.

8. Hermenêutica e aplicação do direito, p.103.
9. Op. cit., p. 104-105.



158

um apanhado dentro da doutrina pátria e estrangeira, no que tange à matéria em
estudo, para que aí, avaliando os erros e acertos de cada uma delas, possamos chegar
a uma conceituação que mais se aproxima da realidade pátria, atualmente vivida.

José Renato Nalini assevera a importância do estudo do direito comparado para
aprimorarmos o direito pátrio, apresentando, assim, os dizeres de Léontin-Jean
Constantinesco:

“Descobrindo tais relações, o intérprete converte a análise comparativa em
fonte de novos conhecimentos, que ‘podem ser aplicados em diversos
domínios, e sua utilização, para atender aos fins de natureza teórica, é de
grande importância. A microcomparação pode conduzir à melhor compreensão
de seu próprio direito e ao enriquecimento de alguma das disciplinas jurídicas
nacionais. Ela libera os elementos para o aperfeiçoamento da dogmática, da
sociologia e da filosofia jurídica e permite realizar uma verdadeira Teoria
Geral do Direito’.”10

Na doutrina estrangeira acerca do assunto, especificamente na espanhola,
encontramos, num primeiro momento, as considerações de Carlos de Miguel, citado
por Miguel Cid Cebrian, que define o benefício da Justiça Gratuita como: “O direito
que a lei concede a certas pessoas, que carecem de recursos, para litigar sem exação
de direitos. A justiça será concedida gratuitamente aos pobres que pelos tribunais e
julgados sejam declarados com direito a este benefício”. 11

Nessa mesma linha conceitual, mencionado por Cid Cebrian, temos também
Juan Luis Gómes Colomer, que afirma: “O direito que concedem as leis processuais,
consistente na isenção de gastos que a demanda origina, àquele que irá ser parte, ou
que já o é em um processo, cujos recursos econômicos afirme serem insuficientes, de
acordo com os requisitos que aquelas estabelecem para sufragá-las.”12

Podemos ainda nos valer dos ensinamentos de Almagro Nosete e Tomé Poule,
constantes também da obra de Cid Cebrian, que iniciam de uma construção do conceito

10. Traité de droit comparé, Paris: LGDJ,  1974, v. 2, p. 289-290, apud José Renato Nalini, O juiz e o
acesso à justiça, p. 17.

11. “el derecho que la Ley concede a ciertas personas que carecen de recursos, para litigar sin exacción
de derechos. La justicia se administrará gratuitamente a los pobres que por los Tribunales y Juzgados
sean declarados con derecho a este beneficio” (Carlos de Miguel, Derecho procesal práctico,
Barcelona, 1967, v. 2, p. 257, apud Miguel Cid Cebrian, La justicia gratuita: realidad y perpesctiva de
un derecho constitucional , p. 87 – Tradução livre do autor).

12. “el derecho que conceden las leyes procesales consistentes en la exención de los gastos que el
proceso origina, a aquel que va a ser parte, o que ya lo es, en un proceso, cuyos recursos económicos
acredite ser insuficientes, de acuerdo con los baremos que aquellas establecen, para sufragarlos”
(El benefício de la pobreza, Barcelona, 1982, p. 32, apud, op. cit. supra, p. 87 – Tradução livre do
autor).



159R. Proc. Geral Est. São Paulo, São Paulo, (53):233-247, jun. 2000

da assistência jurídica gratuita, a partir de um enfoque constitucional, definindo-a
como “direito fundamental, constitucional e de caráter processual” 13, que assim pode
ser entendido como “o direito constitucional que possuem todos aqueles que afirmem
insuficiência de recursos, para litigar judicialmente em defesa de seus direitos e
legítimos interesses.” 14

Devemos encontrar conceito de assistência jurídica gratuita nas considerações
do ilustre mestre argentino, Omar Luis Diaz Solimine, que ressalta “(...) Em termos
gerais, afirmamos que o benefício da justiça gratuita é uma prerrogativa  que se concede
a certos jurisdicionados, de litigar sem a obrigação de fazer frente, total ou
parcialmente, as despesas incluídas no conceito de custas, seja de forma definitiva,
ou somente provisória.”15

Verificamos, assim, que, no direito comparado, o que predomina é a construção
de um conceito de assistência jurídica gratuita, partindo de um enfoque que,  muito
embora constitucional, geraria reflexos exclusivamente  no que tange a propiciar
mecanismos para a população carente solucionar suas  lides, em especial no que
tange ao acesso ao Poder Judiciário e à  disputa processual.

Agora, passando ao enfrentamento da elaboração de um conceito da assistência
jurídica gratuita dentro da doutrina pátria, devemos frisar que vários de nossos
constitucionalistas debruçaram-se na tentativa de atingir tal intento.

De modo que, é certo, podemos prefacialmente apresentar a opinião de Pinto
Ferreira, o qual menciona que ao seu ver: “O direito à assistência jurídica ou judiciária
é um direito público subjetivo outorgado pela Constituição e pela lei a toda pessoa
cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas processuais e os honorários
de advogado, sem prejuízo para o sustento de sua família ou de si própria.” 16

Interessante verificarmos aqui a confusão que se estabelece, muitas vezes, tanto
na doutrina como na jurisprudência, com as denominações: a) assistência jurídica; b)
assistência judiciária; e c) benefício da Justiça Gratuita, que não raramente são

13. “derecho fundamental, constitucional y de carácter procesal” (Almagro Nosete e Tomé Poule,
Instituciones de derecho procesal, Madrid, 1994, p. 585, apud Miguel Cid Cebrian, op. cit., p. 87 –
Tradução livre do autor).

14. “el derecho constitucional que poseen todos aquellos que acrediten carecer de recursos suficientes
para litigar judicialmente en defensa de sus derechos e intereses legítimos” (Almagro Nosete e Tomé
Poule, Instituciones de derecho procesal, Madrid, 1994, p. 585, apud Miguel Cid Cebrian, op. cit.,
p. 87-88 – Tradução livre do autor).

15. “§ 2 - Concepto - En términos generales, decimos que el beneficio de litigar sin gastos es la franquicia
que se concede a ciertos justiciables de actuar sin la obligación de hacer frente, total o parcialmente,
a las erogaciones incluidas en el concepto de costas, sea en forma definitiva o solamente provisional.”
(Beneficio de litigar sin gastos, p. 3 – Tradução livre do autor).

16. Comentários à Constituição brasileira, v. 1, p. 214.
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utilizadas como sinônimas, o que, como veremos adiante, não seria o enfoque mais
adequado para tais expressões.

O equívoco descrito no parágrafo anterior é freqüente, também,  nas decisões
judiciais de modo geral, podendo , inclusive, ser encontrado em decisões do próprio
STJ e STF.

Neste sentido, é exatamente o que constata Augusto Tavares Rosa Marcacini,
quando estuda o tema em debate, esclarecendo:

“Os conceitos de justiça gratuita e de assistência judiciária são comumente
utilizados como sinônimos, sem que, na verdade, o sejam. Como bem anota
José Roberto de Castro, o equívoco tem origem nos próprios textos legislativos,
que empregam as duas expressões indistintamente, como se tivessem o mesmo
significado. A Lei n. 1.060/50 utiliza diversas vezes a expressão assistência
judiciária ao referir-se, na verdade, à justiça gratuita.” 17

Devemos continuar mencionando o entendimento de Pontes de Miranda, acerca
do tema, o qual se manifesta nos seguintes termos:

“Assistência judiciária e benefício da justiça gratuita não são a mesma coisa.
O benefício da justiça gratuita é direito à dispensa provisória de despesas,
exercível em relação jurídica processual, perante o juiz que promete a prestação
jurisdicional. É instituto de direito pré-processual. A assistência judiciária é
a organização estatal, ou paraestatal, que tem por fim, ao lado da dispensa
provisória das despesas, a indicação de advogado. É instituto de direito
administrativo. Para deferimento ou indeferimento do benefício da justiça
gratuita é competente o juiz da própria causa.” 18

Pontes de Miranda traz esclarecimentos ainda acerca do tema , no que concerne
à amplitude e ao enfrentamento do conceito em questão:

“Enquanto o benefício da justiça gratuita se limita aos processos, inclusive
cautelares e de preparação de prova, a assistência judiciária apanha quaisquer
atos que tenham de servir ao conhecimento da justiça, como as certidões e
tabeliães. Daí a conveniência de se pedir a assistência judiciária antes de se
ingressar em juízo. Todavia, não se exclui do benefício da justiça gratuita
qualquer processo judicial (e. g., arrolamento de bens, 1ª Câmara do Tribunal
de Justiça da Bahia, 5 de junho de 1951, Revista dos Tribunais, 44, 138 e
286).” 19

17. Assistência jurídica, assistência judiciária e justiça gratuita,  p. 29.
18. Comentários à Constituição de 1967, p. 641.
19. Ibidem, mesma página.
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Concepção muito semelhante à de Pontes de Miranda é a apresentada por José
Cretella Junior, mas que desenvolve raciocínio em termos de ser a assistência jurídica
gratuita como um todo de natureza administrativa, partindo assim de tal premissa
para elaborar o seu conceito, que indica:

“Benefício da justiça gratuita é o direito à dispensa provisória de despesas,
exercível em relação jurídica processual, perante o juiz que tem o poder-
dever de entregar a prestação jurisdicional. Instituto de direito pré-processual,
a assistência judiciária é a organização estatal, ou paraestatal, que tem por
fim, ao lado da dispensa provisória das despesas, a indicação de advogado. O
instituto é mais do direito administrativo do que do direito judiciário civil, ou
penal.

Denomina-se assistência judiciária o auxílio que o Estado oferece – agora,
obrigatoriamente – ao que se encontra em situação de miserabilidade,
dispensando-o das despesas, e providenciando-lhe defensor, em juízo. A lei
de organização judiciária determina qual o juiz competente para a assistência
judiciária; para deferir ou indeferir o benefício da justiça gratuita competente
ao próprio juiz da causa. A assistência judiciária abrange todos os atos que
concorram, de qualquer modo, para o conhecimento da justiça – certidões de
tabeliães, por exemplo –, ao passo que o benefício da justiça gratuita é
circunscrito aos processos, incluída a preparação da prova e as cautelares. O
requerente, antes de entrar com a ação, em juízo, deverá solicitar a assistência
judiciária.” 20

O enfoque apresentado na formação do conceito de assistência jurídica gratuita
pelos juristas Pontes de Miranda e Cretella Junior já traz uma diferenciação entre
assistência judiciária e benefício da justiça gratuita; mas, a exemplo do que ocorre
com o direito comparado, ainda analisa o tema a partir de seus reflexos, exclusivamente,
no que tange a propiciar mecanismos para a população carente solucionar suas  lides,
em especial no que tange ao acesso ao Poder Judiciário e à  disputa processual.

É certo, também, que ambos não mencionam sequer a expressão “assistência
jurídica gratuita”, inovação trazida pela CF de 1988, vez que as Cartas Magnas
brasileiras anteriores utilizavam-se da expressão “assistência judiciária gratuita”.

Por outro lado, Manuel Gonçalves Ferreira Filho não chega a conceituar o
instituto, frisando, inclusive, que sua relevância não o elevaria a caráter constitucional:

“Assistência Judiciária. É, sem dúvida, relevante a expressão que ditou este
preceito. Justo e necessário é que aos necessitados se assegure assistência
para a defesa de seus interesses em juízo.”21

20. Comentários à Constituição Brasileira de 1988, v. 1, p. 819-820.
21. Comentários à Constituição Brasileira de 1988, v. 1, p. 85.
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Continua, assim, sua linha de raciocínio, o eminente jurista Manuel Gonçalves
Ferreira Filho, esclarecendo:

“Entretanto, cabe indagar se a matéria é de tal relevância que deva ser incluída
entre os direitos e as garantias individuais. Colocando-se no mesmo artigo,
lado a lado, direitos como o da expressão do pensamento e o da assistência
judiciária, corre-se o risco de desvalorizar o primeiro, supervalorizando-se o
segundo.” 22

Neste específico, entenda-se que a resposta à indagação do ilustre mestre seria
no sentido de que agiu bem o constituinte, em inserir a assistência jurídica gratuita,
geograficamente, na Carta Magna brasileira, onde se encontra.

Num país onde temos como regra a pobreza de sua população, poderíamos afirmar
que a assistência jurídica gratuita, em sua real acepção, é por certo tão importante
como a liberdade de expressão, vez que do que adiantaria termos assegurada tal
liberdade, se caso violada, o lesado, sendo hipossuficiente, nada pudesse fazer para
rechaçá-la.

Frisar, assim, que a assistência jurídica gratuita é verdadeiro sustentáculo do
Estado Social Democrático de Direito, como veremos mais a frente, é de forma alguma
exagero ou supervalorização.

Encontramos, na doutrina pátria, aqueles que procuram formular um conceito
da assistência jurídica gratuita, a partir de uma análise constitucional e
infraconstitucional acerca da matéria, donde chegarmos à obra de Artemio Zanon,
que conclui:

“A expressão assistência judiciária, na opinião de alguns comentaristas, teria
maior abrangência do que se possa entender por ‘justiça gratuita’. Assistência
judiciária significaria, então, apenas o patrocínio profissional gratuito,
enquanto justiça gratuita seria a usufruição dos favores das isenções, não
somente das ‘custas do processo e os honorários de advogado’, conforme
consta na definição de necessitado do parágrafo único do artigo 2º, mas também
das arroladas taxativamente, no artigo 3º e seus incisos, na forma do artigo 9º,
sujeito, porém, o beneficiário, assistido ou favorecido, durante a tramitação
nas instâncias (art. 13) ou até cinco anos após a sentença final – evidente que
a transitada em julgado, sem mais possibilidade de outro grau de prestação
jurisdicional (art. 12) – ao pagamento das isenções obtidas. Decorrido o
quinquênio, subsistindo a impossibilidade econômico-financeira, a obrigação
ficará prescrita.” 23

22. Op. cit. supra, v. 1, p. 85.
23. Da assistência jurídica integral e gratuita, p. 26.
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Continuando, cabe ressaltar a opinião abalizada de Kazuo Watanabe, que confere
ao conceito do objeto em estudo uma amplitude que se relaciona diretamente com
sua importância para a população carente, sugerindo a adoção da terminologia
“assistência jurídica” ao invés de “assistência judiciária”, que acabou por ser utilizada
pela CF de 1988:

“A expressão ‘assistência judiciária’ pode ser entendida em várias acepções,
e a amplitude do serviço que venha a ser instituído para sua prestação será
maior ou menor segundo o conceito adotado.

Na acepção restrita significa assistência técnica prestada por profissional
legalmente habilitado, que é o advogado, em juízo. Quando muito, assistência
prestada na fase pré-processual, mas sempre com vistas a uma demanda e à
pessoa com conflito de interesses determinado.

Na acepção ampla tem o sentido de assistência jurídica em juízo ou fora dele,
com ou sem conflito específico, abrangendo, inclusive, serviço de informação
e de orientação, e até mesmo de estudo crítico, por especialistas de várias
áreas do saber humano, do ordenamento jurídico existente, buscando soluções
para sua explicação mais justa e, eventualmente, sua modificação e, inclusive,
revogação. Mais adequado seria chamar-se serviço de semelhante amplitude
de ‘assistência jurídica’, ao invés de ‘assistência judiciária’.”24

Agora, no entanto, encontramos em Rosa Marcacini o desenvolvimento de um
conceito de assistência jurídica gratuita que mais se aproximaria da sua real e atual
acepção constitucional:

“A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, inclui
entre os direitos e garantias individuais a assistência jurídica integral e gratuita.
Utiliza a Lei Maior um terceiro conceito, que também não deve ser confundido
como sinônimo de assistência judiciária ou justiça gratuita.

Por justiça gratuita, deve ser entendida a gratuidade de todas as causas e
despesas, judiciais ou não, relativas a atos necessários ao desenvolvimento
do processo e à defesa dos direitos do beneficiário em juízo. O benefício da
justiça gratuita compreende a isenção de toda e qualquer despesa necessária
ao pleno exercício dos direitos e das faculdades processuais, sejam tais
despesas judiciais ou não. Abrange, assim, não somente as custas relativas
aos atos processuais a serem praticados como também todas as despesas
decorrentes de efetiva participação na relação processual.

24. Assistência judiciária e o Juizado especial de pequenas causas, p. 250.
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A assistência envolve o patrocínio gratuito da causa por advogado. A
assistência judiciária é, pois, um serviço público organizado, consistente na
defesa em juízo do assistido, que deve ser oferecido pelo Estado, mas que
pode ser desempenhado por entidades não-estatais, conveniadas ou não com
o Poder Público.

(...)

Por sua vez, a assistência jurídica engloba a assistência judiciária, sendo ainda
mais ampla que esta, por envolver também serviços jurídicos não relacionados
ao processo, tais como orientações individuais ou coletivas, o esclarecimento
de dúvidas, e mesmo um programa de informação a toda a comunidade.”25

Assim, pelo que acabamos de observar, necessária apresentar-se a reversão do
antigo conceito de assistência jurídica gratuita aos necessitados, como mero favor
estatal, vinculado tão-somente à utilização do Poder Judiciário como órgão detentor
do poder jurisdicional, solucionador de lides.

Tal afirmação é feita, pois, hodiernamente, de um lado a assistência jurídica
gratuita aos necessitados não significa apenas assistência processual, mas acesso à
ordem jurídica justa, ou seja: a) ser informado e informar-se acerca dos seus direitos
e a real amplitude deles mesmos; b) poder utilizar-se de profissional habilitado para
patrocinar seus interesses em Juízo ou fora dele; e c) isentar-se do pagamento de
quaisquer ônus processuais ou extraprocessuais na salvaguarda de seus interesses.

No mesmo sentido, necessitados não são apenas os economicamente pobres,
mas todos aqueles que necessitam de tutela jurídica diferenciada por incapacidade de
fazer valer seus interesses de forma individual .

Nesta última categoria, descrita no parágrafo anterior, poderíamos mencionar
as seguintes hipóteses:

a) o incapaz, sem representação legal ou cujos interesses colidam com os de seu
representante, assim como o réu revel, citado fictamente (art. 9º, do CPC), para o
qual é nomeado Curador Especial, remunerado pelo Estado;

b) o pequeno litigante nos novos conflitos surgidos numa sociedade de massa,
especialmente os de consumo de pequena monta ou menor complexidade, que estariam
excluídos de análise do Poder Judiciário, caso não houvesse o procedimento do JEC
isentando o cidadão de dirigir-se ao órgão jurisdicional a quo, com advogado, sendo
ainda que, caso a parte contrária compareça com patrono ou seja pessoa jurídica o

25. Augusto Tavares Rosa Marcacini, op. cit., p. 30-33.
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réu, o Estado lhe fornecerá profissional do Direito, por ele custeado, exonerando-o
do pagamento de despesas e custas processuais, além de honorários advocatícios
(arts. 9º e 54, caput, da Lei n. 9.099/95 – JEC);

 c) os conflitos que envolvam tutela de direitos difusos, onde temos a pulverização
dos interesses dos lesados, isentando os legitimados à tutela de tal classe de direitos
(art. 82, do Código de Defesa do Consumidor) do adiantamento ou condenação em
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, salvo comprovada
má-fé (art. 18, da Lei da Ação Civil Pública);

d) dentre outros mais que existem no nosso ordenamento jurídico ou possam ser
incluídos, decorrentes de nossas transformações sociais.

A premissa fundamental para esta nova concepção de assistência jurídica gratuita
é de que a população pobre, assim como a desorganizada socialmente, não têm
condições de competir eficientemente na disputa por direitos, serviços e benefícios
públicos, quer no jogo das relações de consumo, quer na arena institucional.

Dessa forma, dito de outro modo, a falta de consciência a respeito dos próprios
direitos e a incapacidade de transformar sua demanda em políticas públicas são
combatidas com o trabalho de esclarecimento e organização popular para defesa de
seus interesses.

Assim é, concluindo, que podemos conceituar o instituto da assistência jurídica
gratuita como o direito público subjetivo da pessoa de ter acesso ao ordenamento
jurídico justo, assim entendido como a viabilização da consultoria jurídica, assistência
postulatória e gratuidade processual, além da extraprocessual, a serem prestadas pelos
poderes constituídos, uma vez comprovada sua insuficiência de recursos ou ocorrida
determinada situação jurídica de impotência individual de salvaguarda de interesses,
que seja de relevância à sociedade.

3. INSTITUTO

Prosseguindo, outra indagação que surge no estudo da assistência jurídica gratuita
é quanto à possibilidade de  seu enquadramento exclusivo e inerente a determinada
seara do direito ou não.

Será, então, que somente poderíamos encontrar a assistência jurídica gratuita na
órbita do direito material ou processual civil, ou ainda adstrita ao universo do direito
material ou processual penal?

Continuando, um segundo questionamento que se coloca seria quanto à
possibilidade de individualizar toda a extensão do tema assistência jurídica gratuita,
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a partir de um único dispositivo legal ou apenas decorrente deste ou daquele regramento
constitucional.

Devemos lembrar que a conduta humana é determinada na norma jurídica, a
qual compõe a ciência jurídica, esta por sua vez tendo como objeto o Direito, conforme
nos ensina Hans Kelsen, que menciona mais:

“Na afirmação evidente de que o objeto da ciência jurídica é o Direito, está
contida a afirmação – menos evidente – de que são as normas jurídicas o
objeto da ciência jurídica, e a conduta humana só o é na medida em que é
determinada nas normas jurídicas como pressuposto ou conseqüência, ou –
por outras palavras – na medida em que constitui conteúdo de normas jurídicas.
Quanto à questão de saber se as relações inter-humanas são objeto da ciência
jurídica, é importante dizer que elas também só são objeto de um conhecimento
jurídico enquanto relações jurídicas, isto é, como relações que são constituídas
através de normas jurídicas. A ciência jurídica procura aprender o seu objeto
“juridicamente”, isto é, do ponto de vista do Direito. Aprender algo
juridicamente não pode, porém, significar senão aprender algo como Direito,
o que quer dizer: como norma jurídica ou conteúdo de uma norma jurídica,
como determinado através de uma norma jurídica.” 26

Assim é que, em verdade, devemos lembrar que a assistência jurídica gratuita
não decorre simplesmente do que está inscrito no Direito, mas da necessidade da
sociedade impor tal preceito como conduta não somente dos cidadãos, mas também
do Estado, surgindo daí o anseio social de normatização de tal conduta.

Para tanto, podemos inicialmente avaliar os ensinamentos de Miguel Cid Cebrian,
que esclarece:

“Como , já, tem ensinado a doutrina, entre outros Gómez Colomer, o conceito
da instituição, em contínua evolução histórica, do ‘benefício de pobreza’,
‘justiça gratuita’ ou ‘assistência jurídica’ é utilizado indistintamente para
definir dois aspectos diferentes. Por um lado trata-se de um direito, e assim
surge cada vez com maior clareza ante a sua consolidação e reconhecimento
constitucional. No entanto, por sua vez, também se considera como um
procedimento ou mecanismo processual para alcançar a efetividade do direito,
sem cuja garantia não existiria propriamente como tal direito. Dupla
conceituação ou sobreposição, que coincide com a própria essência do Direito
Processual.

Com efeito, a instituição dispõe um direito, enquanto conjunto de normas
para exercer a ação processual e, por sua vez, de um processo em si, que em

26. Teoria pura do direito, p. 77.
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seu trâmite, reconhece, tutela, habilita e garante a consecução, tanto do próprio
direito de ação, como do direito subjetivo que em cada caso concreto se
postula.” 27

O ilustre doutrinador espanhol utiliza a terminologia instituto, ao referir-se à
assistência jurídica gratuita. Contudo, será esta a verdadeira vestimenta a ser colocada
no objeto de nosso estudo?

Deste modo, cabe ressaltar, a definição de instituto adotada por Aurélio Buarque
de Holanda Ferreira: “Instituto: (...) Entidade jurídica instituída e regulamentada por
um conjunto orgânico de normas de direito positivo: o instituto do pátrio poder, do
fideicomisso, da posse.” 28

Nesse esteio, devemos lembrar, também, o que nos fala De Plácido e Silva:

“Instituto. Na terminologia jurídica, é a expressão usada para designar o
conjunto de regras e princípios jurídicos que regem certas entidades ou certas
situações de direito.

E com esta compreensão dizemos: instituto cambial, instituto da falência,
instituto da hipoteca, instituto da servidão, instituto da tutela, etc.” 29

Dentro de um ponto de vista mais específico, Caio Mario da Silva Pereira30

observa:

“Há leis que ao mesmo tempo definem os direitos e disciplinam a forma de
sua realização. Conjugam o conteúdo material e a estrutura formal,
apresentando simultaneamente dispositivos de direito material ou teórico e
de direito formal ou processual. A estes institutos, em que se alinham as
disposições substanciais ao lado das processuais, dá-se o nome de institutos
unos; por exemplo a Lei de Falência ou instituto falimentar, em que se articulam

27. “Como ya ha señalado la doctrina, entre otros Gómez Colomer, el concepto de la instituición, en
continua evolución histórica, del  ‘beneficio de pobreza’, ‘justicia gratuita’ o ‘assistencia jurídica gratuita’,
es utilizado indistintamente para definir dos aspectos deferentes. Por una parte se trata de un derecho
y así resulta cada vez con mayor nitidez con su consolidación y reconocimiento constitucional. Pero,
a su vez, también se considera como un procedimento o mecanismo procesal para conseguir la
efectividad del derecho, sin cuya garantía no existiría propiamente como tal derecho. Doble
conceptuación o solapamiento, que coincide con la propia esencia del Derecho Procesal.
En efecto, la instituición conforma un derecho en cuanto conjunto de normas para ejercer la acción
procesal y, a su vez, de un proceso en sí en el que se tramita, reconoce, tutela, habilita y garantiza la
consecusión, tanto del propio derecho de acción como del derecho subjetivo que en cada caso
concreto se postula.” (Miguel Cid Cebrian, La justicia gratuita..., p. 84 – Tradução livre do autor).

28. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa, p. 953.
29. Vocabulário jurídico, v. 2, p. 487.
30. Instituições de direito civil, v. 1, p. 78.
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as normas definidoras do estado de falência, os terceiros, em que se capitulam
os crimes falimentares etc., e ao mesmo tempo se especifica a forma do pedido
e de defesa, o rito de habilitação dos créditos, o procedimento, em suma.”

A partir disso, verificamos, realmente, que a assistência jurídica gratuita não
pode ser entendida exclusivamente como  regramento emanado só da Constituição
Federal brasileira, muito embora o mandamento constitucional seja a célula-mãe da
questão em debate.

Assim sendo, verificamos que, no ordenamento jurídico pátrio, a assistência
jurídica gratuita encontra-se regulamentada por  uma série de dispositivos legais
espalhados nos diversos ramos do Direito, tanto de caráter material como processual,
o que  leva a caracterizá-la como Instituto, não uno, como indica Caio Mario da Silva
Pereira, pois não a encontramos inserida em uma única lei ou norma jurídica de
forma exaustiva.

Dessa forma, somente para exemplificar, encontramos disposições legais que
tratam do regramento da assistência jurídica gratuita na forma preconizada no parágrafo
anterior, partindo inicialmente da base do instituto, contida nos termos do artigos 5º,
inciso LXXIV e 134, ambos da CF; passando pela Lei Orgânica da Defensoria Pública,
que regulamenta a carreira pública responsável pela execução e prestação da assistência
judiciária e consultoria jurídica, as quais subsidiariamente são realizadas pela OAB
(conforme consta dos preceitos normativos contidos nos arts. 22, caput e §1º, 34, inc.
XII e 36, inc. I, todos do Estatuto da OAB e dos arts. 38 e 40, do Código de Ética e
Disciplina de 13 de fevereiro de 1995); e continuando pela Lei n. 1.060/50, que trata
do benefício da justiça gratuita, assim como vários regimentos internos de tribunais.

O CDC preocupa-se em regular a assistência jurídica gratuita, na sua conceituação
mais ampla, considerando-a como instrumento da execução da Política Nacional das
Relações de Consumo (art. 5º, inc. I) , assim como tratando-a como direito básico do
consumidor (art. 6º, inc. VII), lembrando que em ambos os casos as disposições legais
regulamentadoras são de natureza principiológica, norteadoras de todo o sistema de
consumo.

Não podemos esquecer, ainda, que na maioria dos ramos do direito, assim como
nas Constituições e legislações estaduais, a assistência jurídica gratuita possui também
tratamento legal.

Constatamos assim, no direito pátrio, a existência de um conjunto de regras e
princípios jurídicos que regem a assistência jurídica gratuita, elevando-a ao status
quo  de instituto jurídico.
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4. NATUREZA JURÍDICA

Determinarmos a natureza de algum objeto ou coisa já é trabalho árduo e de
difícil apreensão, quanto mais o de referirmos a um instituto jurídico.

De Plácido e Silva, prefacialmente, orienta-nos na busca do que viria a ser
natureza jurídica de um determinado objeto, ao salientar:

“Natureza. Na terminologia jurídica assinala, notadamente, a essência, a
substância, ou a compleição das coisas.

Assim, a natureza se revela pelos requisitos ou atributos essenciais e que
devem vir com a própria coisa.

Eles se mostram, por isso, a razão de ser, seja do ato, do contrato ou do negócio.

A natureza da coisa, pois, põe em evidência sua própria essência ou substância,
que dela não se separa, sem que a modifique ou a mostre diferente ou sem os
atributos, que são de seu caráter. É, portanto, a matéria de que se compõe a
própria coisa, ou que lhe é inerente ou congênita.” 31

Surge, então, a indagação de qual seria o elemento identificador, que determinaria
a razão de ser do instituto da assistência jurídica gratuita.

A resposta a tal questão passa, de início, por reflexão acerca da qualificação de
tal instituto, como caracterizador de um direito ou privilégio, para o que Miguel Cid
Cebrian observa:

“O primeiro dilema que se coloca é o de delimitar se se trata de um direito
per se, ou que simplesmente se reconhece, ou, melhor, se se trata de um
privilégio que se concede em função de condições legais”32.

Cid Cebrian continua, afirmando que:

“Encarado como uma ajuda, ou  um benefício para quem precisa, nada impede
a sua consideração como direito, vez que definitivamente trata-se de um direito
que possibilita o exercício de outro direito, ainda que seja em expectativa,
pois constitui o fundo da pretensão e, de qualquer forma, viabiliza o direito
básico à já citada tutela jurisdicional efetiva, que constitui o direito-marco,
fundamental para possibilitar o exercício dos direitos adjetivos ou substantivos
imersos em todo processo judicial.”33

31. Op. cit., v. 4, p. 230.
32. “El primer dilema que se plantea es el de delimitar si se trata de un derecho “per se” y que simplemente

se reconoce, o más bien se trata de un privilegio que se concede en función de unos condicionantes
legales.” (Miguel Cid Cebrian, La justicia gratuita..., op. cit., p. 85 – Tradução livre do autor).

33. “El que se trate de una ayuda, o de un beneficio para quienes lo precisan no empece a la consideración
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Poderíamos afirmar, então, num primeiro momento, que o elemento essencial
do instituto da assistência jurídica gratuita seria sua eventual caracterização, como
direito ou privilégio.

Parece-nos que alcançar a qualificação supra pretendida, optando corretamente,
não é tão simples.

Iniciando, numa análise rápida, caberia falar no instituto da assistência jurídica
gratuita como privilégio, vez que tal gratuidade não seria concedida a todos os cidadãos,
mas a uma parcela deles, qual seja, àqueles que se encontrem na condição de
necessitados.

O Direito deve representar os anseios da regulação da vida em sociedade,
retirando o debate moral acerca de determinadas situações jurídicas.

De modo que, muito embora uma das características da norma jurídica seja
exatamente a sua generalidade, bem sabemos que concretamente esse adjetivo nunca
pode ser entendido de forma absoluta, até mesmo para dar efetividade ao acima
mencionado.

No caso da assistência jurídica gratuita, qualificar o instituto de privilégio
significaria que estaríamos utilizando o Direito de forma equivocada, pois o
ordenamento jurídico, de forma alguma, pode dar guarida a positivação de privilégios,
o que muito embora , tendo em vista os detalhes pragmáticos do processo legislativo
brasileiro, impulsionado por razões políticas, poderia ocorrer .

Mas, falarmos ainda em privilégio seria subdimensionar a magnitude do instituto,
esvaziando-lhe a importância imensa que possui, dentro do Estado Social Democrático
de Direito.

Qual a motivação que levou o ordenamento jurídico brasileiro a se preocupar,
então, em inserir dentro de seu sistema constitucional e legal o instituto da assistência
jurídica gratuita?

A resposta vem colocada junto com a constatação de que a população pobre e
outros segmentos da sociedade, como sujeito individual ou coletivo de direitos e
obrigações, não reúnem condições de, envolvendo-se numa lide concreta, fazer valer
os seus direitos, especialmente no que concerne ao acesso ao ordenamento jurídico

de derecho, puesto que en definitiva se trata de un derecho que possibilita el ejercicio de otro derecho,
aunque sea en expectativa, cual es el que constituye el fondo de la pretensión y, en todo caso, el que
possibilita el derecho básico a la ya citada tutela judicial efectiva, que constituye el derecho marco,
fundamental, para possibilitar el ejercicio de los derechos adjetivos o sustantivos inmersos en todo
proceso judicial.” (op. cit. supra, p. 86-87 – Tradução livre do autor).
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justo e aos órgãos de distribuição de Justiça, não se entendendo como tais somente o
Poder Judiciário, mas também as próprias entidades de defesa do consumidor.

No território nacional, como o fenômeno da pobreza vem aliado freqüentemente
com o pouco grau de instrução, a situação resta agravada, pois na maioria das vezes
a população carente não possui sequer o discernimento de avaliar se houve violação
de seu patrimônio ou não, quanto mais opor reação a tal lesão.

O mesmo raciocínio pode ser aplicado no âmbito das relações de consumo, ante
a total ausência de campanhas estatais, visando a divulgação de direitos dos
consumidores, frente a atitudes inescrupulosas de determinados fornecedores.

No entanto, é certo que o instituto em debate é verdadeiro sustentáculo do Estado
Social Democrático de Direito, garantidor do acesso à ordem jurídica justa.

Assim, o instituto da assistência jurídica gratuita assume a natureza de “direito”
não somente do indivíduo ou da coletividade pobre, nem tampouco de outros segmentos
fragilizados da sociedade, mas dela como um todo, na medida em que o instituto em
questão é forma de efetivação do acesso à ordem jurídica justa, que interessa a todos
os cidadãos, sendo ainda,  como já foi dito, sustentáculo do Estado Social Democrático
de Direito.

No que tange ao sistema legal brasileiro, o instituto assume importância ainda
maior, ante os níveis de pobreza encontrados no nosso país, que atingem índices tão
elevados que a maioria esmagadora da população, caso queira ter acesso à ordem
jurídica justa, necessariamente terá de valer-se da assistência jurídica gratuita.

O constituinte de 1988 não ficou insensível a tal situação, elevando o direito
preconizado pelo instituto à condição de “direito e garantia fundamental” da população
brasileira, com o status de cláusula pétrea constitucional, conforme determina o artigo
60, § 4º, inciso IV, pois inserido no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF.

Mas, se podemos falar em direito, é certo que a todo direito corresponde uma
obrigação, a qual, no caso do instituto da assistência jurídica gratuita, é do Estado,
através de seus poderes constituídos, seja lá qual deles for, sem que possa escusar-se
do seu cumprimento ou imputar o dever a outrem.

Continuando, outra indagação que se coloca diz respeito à condição de direito
material ou processual a ser assumida pelo instituto da assistência jurídica gratuita,
sendo que novamente vamos nos socorrer dos ensinamentos de Miguel Cid Cebrian,
que apresenta o seguinte pensamento:

“Para esta finalidade o posicionamento mais uniforme é desjudicializar o
benefício e submetê-lo a um órgão não judicial, sem prejuízo do controle que
jurisdicionalmente seja estabelecido.
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Sendo assim, neste momento de reflexão a natureza jurídica da Instituição
encontra-se em um período de profunda crise evolutiva, que pretende adequá-
la às necessidades reais da nossa sociedade, tal e como acontece em muitos
países vizinhos.

Isto posto, não há dúvida alguma que a natureza prevalente tem sido a adjetiva,
por figurar como um incidente do processo habilitante para o processo
principal, que, segundo a legislação atual, não se suspende , seguindo seu
trâmite normal, ao contrário do que acontecia antes da reforma da Lei
Processual Civil operada pela Lei n. 34/1984 (BOE n.188, de 7 de agosto;
rect. BOE n. 8, de 9 de janeiro de 1985 [RCL 1984, 2040 e RCL 1985,39]).”34

Dessa forma, num estudo mais superficial, chegaríamos à conclusão que este
“direito e garantia fundamental” de índole constitucional, ora em debate, teria natureza
processual, assim como outros preceitos contidos, também, no artigo 5º, da CF, como
o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, dentre outros mais.

No entanto, a melhor solução não é essa, como bem aponta Cid Cebrian e como
vimos no estudo de direito comparado supra mencionado. A assistência jurídica
gratuita, muito embora tenha como um de seus maiores e diretos reflexos o “benefício
da Justiça Gratuita”, a ele não se resume de forma alguma.

Assim , não podemos restringir a natureza do objeto em análise como sendo
eminentemente processual, pois, no que concerne aos reflexos referentes à “consultoria
jurídica”, componente da “assistência jurídica gratuita”, como “direito ao acesso à
ordem jurídica justa”, a natureza material do instituto aparece com esplendor.

Desta feita, o mais correto seria afirmar que, em verdade, muito embora possamos
constatar que a assistência jurídica gratuita ora traz reflexos materiais, ora processuais,
o que importa é que todos têm como escopo garantir o acesso dos segmentos menos
favorecidos da sociedade ao ordenamento jurídico justo, seja através de simples
esclarecimento ou do efetivo acesso ao Judiciário, pelo exercício do direito de ação
ou de defesa, o que acaba trazendo ao objeto em análise natureza mista, ou seja, com
contornos substantivos e adjetivos.

34. “A este fin la postura más generalizada es desjudicializar el beneficio  y someterlo a un órgano no
judicial, sin perjuicio del control que jurisdiccionalmente se establezca.
Así pues, en el momento de escribir estas líneas la naturaleza jurídica de la Instituición se encuentra
en un período de profunda crisis evolutiva que pretende adecuarla a las necesidades reales de
nuestra sociedad, tal y como sucede con muchos países de nuestro entorno.
Dicho esto, no cabe duda que la naturaleza prevalente ha sido la jurisdiccional por figurar como un
incidente procesal habilitante para el proceso principal que, según la actual normativa, no se suspende
sino que sigue su actividad, al contrario de lo que sucedía antes de la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil operada por la Ley n. 34/1934 (BOE n. 188, de 7 agosto; rect. BOE n. 8, de 9
enero 1985 [RCL 1984, 2040 y RCL 1985, 39]). (Miguel Cid Cebrian, op. cit, p. 94-95 – Tradução livre
do autor).
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1. O DIREITO APLICÁVEL NA DETERMINAÇÃO
DO REGIME DE BENS

1.1. O Critério para a determinação do regime de bens do casal

Em direito internacional privado, a categoria “regime de bens do casamento”
tem um sentido preciso e, como disse Haroldo Valladão, “abrange apenas o conjunto
das disposições que regulam os bens pertencentes aos nubentes na ocasião do casa-
mento, ou que vierem a adquirir na constância da sociedade conjugal”1.

Se fizermos um estudo de direito comparado, constataremos que o “regime de
bens do casamento” é um dos aspectos do direito de família que mais se diferencia
nos diversos sistemas legislativos, e isso remonta à sua própria história.

No começo do século XVI, o artigo 220 dos “Costumes de Paris” previa que, na
falta de pacto antenupcial, os cônjuges, após o casamento, ficavam sob o regime da
comunhão; porém, a doutrina dominante entendia que essa comunhão compreendia
apenas os bens imóveis situados em território governado pelos “Costumes de Paris”.
Os bens situados fora ficavam sujeitos ao “costume” da respectiva situação2.

Levantou-se, então, a discussão entre dois célebres juristas, cujos ensinamentos
se tornaram universais: D'Argentré e Dumoulin.

D'Argentré, distinguindo bens móveis e imóveis, afirmava que, inexistindo pac-
to antenupcial, os bens imóveis dos cônjuges estariam submetidos ao direito do lugar
da situação e os bens móveis, ao direito vigente no lugar do domicílio conjugal.

Inconveniente era essa diversidade de regimes imposta ao casal preconizada por
D'Argentré, razão pela qual Dumoulin, partindo da concepção de que os cônjuges
tinham liberdade de escolher o regime de bens, concluiu que, quando não gozavam
dessa faculdade, se deveria presumir que resolveram regulá-lo pelo direito em vigor
no lugar do domicílio conjugal.

Historicamente, essas duas posições abriram os debates que se seguiram sobre a
“regra de solução de conflitos de leis na determinação do regime de bens do casa-
mento”.

Para D'Argentré, o direito aplicável na determinação do “regime de bens”, à
falta de pacto antenupcial, era o “estudo real” (territorial), ao passo que para Dumoulin
não era o “estudo real” nem o “estudo pessoal” (nacionalidade ou domicílio), pois a
própria vontade das partes é que deveria ter efeito extraterritorial.

1. Direito internacional privado, 3. ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1983, v. 2, p. 81.
2. Vide Amílcar de Castro, Direito internacional privado, Rio de Janeiro: Forense, 1956, v. 2, p. 90 e ss.
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Sobre essas diferentes posições, observou Amílcar de Castro que “a solução de
Dumoulin tinha sobre a de D`Argentré a vantagem de manter a unidade do regime,
mas se assentava em premissa falsa, porque não pode haver contrato tácito ...De tal
sorte, as disposições facultativas permitem aos nubentes escolher um entre vários
regimes de bens; e se os nubentes não se servem dessa faculdade, a disposição suple-
tiva impõe ao casal determinado regime, haja, ou não, vontade expressa, ou tácita,
em contrário”3.

Daí porque as disposições legais são de três espécies: imperativas, facultativas
e supletivas. No silêncio das partes, essas últimas funcionam sempre como imperati-
vas frente à faculdade a elas conferida de se valer da disposição facultativa.

Modernamente, os doutrinadores também se dividem.

Story optou pela corrente “realista” de D`Argentré e estabeleceu que, existindo
pacto antenupcial, dever-se-ia observar o que fosse pactuado, exceção feita aos imó-
veis em que haveria apenas um direito de ação, e, não existindo convenção, os mó-
veis estariam sujeitos à lei do domicílio conjugal e os imóveis à lei de sua situação4.

Savigny, por outro lado, defendia a doutrina do domicílio e adotava a lei do
domicílio do marido para o regime de bens como uma universalidade, independente-
mente do lugar do casamento ou da situação dos bens5.

Para Mancini, o regime de bens do casamento poderia entrar nas relações de
família ou nas obrigações, o que ensejou, por sua vez, inúmeros debates e divergên-
cias doutrinárias entre seus seguidores, afinal resolvidos no primeiro sentido. A idéia
central de Mancini, defensor do princípio da nacionalidade, era a de que o direito gira
em torno das pessoas, e não das coisas, daí porque o direito positivo deve seguir a
pessoa6.

Na tentativa de equacionar as divergências, a doutrina coletiva, do Institut de
Droit International, estudou o assunto em sua Sessão de Lausanne, de 5 de setembro
de 1888, dedicada aos “conflitos de leis em matéria de casamento e divórcio”, e
concluiu que o “regime de bens do casal abrange todos os bens, móveis e imóveis que
são regidos, à falta de convenção nupcial, pela lei do domicílio matrimonial”, ou
seja, do primeiro estabelecimento dos cônjuges7.

3. Direito internacional privado, ob. cit., p. 91-92.
4. Commentaries on the conflict of laws, 1834.
5. Sistema di diritto romano attuale, 1849, v. 8, capítulo referente ao império das regras de direito sobre

as relações jurídicas.
6. Sobre a doutrina de Mancini, assim como de outros doutrinadores modernos, vide de Maristela Basso,

Da aplicação do direito estrangeiro pelo juiz nacional: o direito internacional privado à luz da
jurisprudência, São Paulo: Saraiva, 1987, p. 30-47.

7. Sobre essa Sessão do Institut, vide comentários de Haroldo Valladão, Direito internacional privado, ob.
cit., p. 87.
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Hodiernamente, como observou Irineu Strenger, “não se pode dizer que o pro-
blema esteja resolvido definitivamente, pelos juristas e tribunais. Existe grande di-
vergência tanto na doutrina como na jurisprudência. Alguns autores ainda sustentam
que tudo deve depender da lei do país onde o casamento foi celebrado, outros dão
preferência à lei do lugar onde os bens estão situados, e outros, ainda, à lei pessoal,
que deve reger as relações de família sob todos os pontos de vista, sem exclusão
daquilo que concerne aos interesses patrimoniais dos cônjuges”8.

1.2. A evolução da matéria no Brasil

O direito brasileiro nunca contemplou expressamente dispositivo de direito in-
ternacional privado para regular, especificamente, as relações pessoais e patrimoniais
dos cônjuges9, razão pela qual esse tema sempre ficou submetido à regra geral de
direito de família.

A antiga Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro (vigência 1917), em seu
artigo 8º, determinava a aplicação da lei nacional da pessoa para os assuntos perti-
nentes aos direitos pessoais e aos direitos de família. Esta era a sua redação: “A lei
nacional da pessoa determina a capacidade civil, os direitos de família, as relações
pessoais dos cônjuges e o regime dos bens no casamento, sendo lícita quanto a este a
opção pela lei brasileira”.

Consagrou-se, portanto, em 1916-1917, por influência de Mancini, o “princípio
da nacionalidade”.

Contudo, a partir do Decreto-Lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942 – atual Lei
de Introdução ao Código Civil – LICC, abandonou-se o “princípio da nacionalidade”
e se consagrou o “princípio do domicílio” como regra para todas as questões relativas
à pessoa e seus direitos de família, adaptando-se os indivíduos e os casais, social,
econômica e juridicamente, ao solo escolhido para viver, conforme se lê do caput do
artigo 7º: “A lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o
começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família”.

Da análise desse dispositivo decorrem duas hipóteses que devem ser considera-
das e sobre as quais devemos refletir por alguns instantes:

8. Direito internacional privado, 3. ed., São Paulo: LTr. 1996, p. 583.
9. Vide comentários de Oscar Tenório, Direito internacional privado, 4. ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos,

1955, p. 299.
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1ª) O regime matrimonial é estabelecido no Brasil para valer no Brasil, mas
por qualquer de seus elementos (como, p. ex., o local de alguns bens imóveis
do casal) gera efeitos em outra ordem jurídica;

2ª) O regime é estabelecido no estrangeiro e se pretende, por alguma razão
(imaginemos que uma das partes seja brasileira, ou que o casal, ou um deles,
possua imóveis no Brasil), que seja válido aqui.

A primeira hipótese submete-se ao caput do artigo 7º, citado acima, e a segunda
ao parágrafo 4º desse mesmo artigo, que dispõe: “O regime de bens, legal ou conven-
cional, obedece à lei do país em que os nubentes tiverem domicílio, e, se este for
diverso, à do primeiro domicílio conjugal”.

O parágrafo 4º, do artigo 7º, é claro ao determinar que quando os “nubentes”,
isto é, os “noivos”, antes do casamento estiverem domiciliados em países diversos, a
lei do primeiro domicílio conjugal regulará o regime de bens, legal ou convencional,
logo após o matrimônio.

Como regra de atribuição de efeitos a fatos mistos ou multinacionais (que ge-
ram efeitos em mais de um país ao mesmo tempo), as disposições do artigo 7º são
excelentes, não apenas porque estabelecem a “unidade do patrimônio”, como por-
que, conforme demonstrado pelo professor Henri Bateman, da Universidade de Pa-
ris, “a idéia dominante do assunto é a importância da adaptação do casal ao meio
jurídico e econômico em que tem de viver”10.

Tem razão Batemam porque, como observou Amílcar de Castro, “convém, no
interesse do casal e de terceiros, que o regime legal, em falta de contrato escrito, seja
o desse meio”11.

É verdade que o caput do artigo 7º refere-se à lei do país em que for domiciliada
a pessoa, como a competente para ditar as regras sobre os direitos pessoais e os
direitos de família.

Correto é, portanto, submeter as questões de direito de família à lei do domicílio
do casal (art. 7º, caput), ou do primeiro domicílio conjugal (art. 7º, § 4º), se quando a
questão for apresentada tiverem domicílios internacionais diversos. Nesse sentido,
sustenta Irineu Strenger que “o casamento é, na verdade, uma das mais importantes
instituições sociais. Ele não engendra somente relações pessoais entre os cônjuges,
mas, como o seu fim é o de criar a família, faz nascer direitos e deveres que envolvem

10. Citado por Amílcar de Castro, Direito internacional privado, ob. cit., p. 93.
11. Ibidem, mesma página.
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o presente e o futuro. As leis que regem o casamento e a família formam no seu
conjunto um todo orgânico que não pode ser dividido. Desde logo, cada uma das
relações que daí derivam não podem ser submetidas a regras legislativas diferentes,
considerando-as como fato isolado e não conexo, sem destruir a unidade da concep-
ção, segundo a qual cada legislador provê a organização da família”12.

O regime do patrimônio do casal e, conseqüentemente, da família, é questão
fundamental em todos os sistemas legislativos – não apenas da Civil Law e da Common
Law. Os legisladores, em todos os ordenamentos jurídicos, regulam esse “regime” de
acordo com os princípios de ordem pública interna e internacional, assim como, em
especial, em atenção aos princípios que decorrem da condição jurídica da mulher, de
sua maior ou menor subordinação ao marido, e da proteção preventiva (maior ou
menor) dos direitos de terceiros.

Como se vê, na tarefa de determinar o critério para o “regime de bens do casal”,
o legislador inspira-se não apenas em fundamentos jurídicos, mas, sobretudo, em
razões históricas, morais, econômicas e políticas. Por isso se explica que no direito
muçulmano, por exemplo, o sistema tradicional ainda seja o da separação – total e
absoluta.

Assim como o direito brasileiro consagra a regra da imutabilidade do regime, é
princípio de ordem pública internacional, reconhecido expressamente no “Código de
Direito Internacional Privado Para as Américas” (ou Código de Bustamante), incor-
porado ao sistema pátrio pelo Decreto n. 18.871, de 13 de agosto de 1929, que “não
se pode celebrar ou modificar contratos nupciais na constância do matrimônio, ou
alterar o regime de bens por mudanças de nacionalidade ou de domicílio posterior ao
mesmo (art. 188)”.

Como se sabe, no Brasil, somente é possível a modificação do regime conven-
cional dos bens na hipótese prevista no artigo 7º, parágrafo 5º da LICC: “O estrangei-
ro casado, que se naturalizar brasileiro, pode, mediante expressa anuência de seu
cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, se apostile
ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos
de terceiros e dada esta adoção ao competente registro” (redação determinada pela
Lei n. 6.515/1977, que substituiu a expressão “universal” pela “parcial”).

O regime de bens, portanto, é sempre imutável e fica subordinado ao direito que
a regra de conflito brasileira determinar que seja observado, isto é, a lex domicilii.
Nesse sentido estão as decisões dos nossos tribunais, dentre as quais citamos, a título
elucidativo, as que seguem:

12. Irineu Strenger, Direito internacional privado, ob. cit., p. 584.
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“O domicílio é o elemento de conexão no direito internacional privado brasi-
leiro, para definir o estatuto pessoal nas relações advindas do casamento”
(RJTJRS, 72:478-82);

“Casamento. Regime de bens. Prevalência do estabelecido na lei brasileira.
Ato realizado nos Estados Unidos. Instrumento legalizado no Consulado Bra-
sileiro. Primeira residência do casal no Rio de Janeiro. Aplicação do artigo
7º, parágrafo 4º, da LICC” (RJTJSP, 572:78-80).

2. O PRINCÍPIO DA UNIDADE DO REGIME PATRIMONIAL
DO CASAL E A LEX REI SITAE

Esta questão está diretamente relacionada ao valor que se atribui ao princípio da
unidade do regime patrimonial em face da lex rei sitae, prevista no artigo 8º da LICC.

Muitos equívocos são cometidos quando, na tentativa de encontrar solução para
os casos de direito internacional privado, esses dois princípios são confrontados.
Esses equívocos geralmente acontecem porque a tendência do investigador é a de
confundir o critério que deve determinar o regime patrimonial do casal (se comunhão
universal, parcial ou separação total), submetido à lei do domicílio (art. 7º da LICC),
com a regra prevista no referido artigo 8º da LICC, que se destina ao direito das
coisas e não se confunde com os direitos de família, muito menos com o regime de
bens do casal.

Expliquemos isso melhor.

O artigo 8º da LICC assim dispõe: “Para qualificar os bens e regular a relação a
eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados”.

Vê-se, claramente, que o legislador faz a correta distinção entre “qualificação
dos bens” e “relações a eles concernentes”. Isto porque, como é sabido, não há rela-
ção jurídica entre a pessoa e a coisa. Essa relação é sempre de fato, haja vista que a
relação protegida pelo direito é aquela que se estabelece (invariavelmente) entre pes-
soas. Quando, em direito, importa o valor de coisa apropriável, se diz que o bem é
“objeto” da relação jurídica.

Dessa forma, a regra geral do artigo 8º da LICC, citado acima, tem em vista os
bens ut singuli (individualmente considerados). Em outras palavras, a qualificação
dos bens é dada pela lex rei sitae, isto é, pelo direito do lugar onde se encontram
situados.

Segundo Haroldo Valladão, o artigo 8º da LICC “considera os bens ut singuli, e
não os que compõem uma universalidade, quais o regime de bens do casamento ou a
tutela e curatela, regidos pelo artigo 7º da LICC, ou a sucessão, regulada pelo artigo
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10 da LICC”. “E, portanto, a regra limita-se aos bens, objeto do direito das coisas,
dos direitos reais, jura in ré, e não abrange, p. ex., as questões sobre capacidade de
fato (lei do domicílio, art. 7º da LICC), nem sobre a forma dos atos (locus regit
actum), nem sobre a substância e os efeitos dos atos, nem o lugar da constituição (art.
9º da LICC), ainda que tais questões se referem a bens, jura ad rem” 13.

Cabe, assim, à lex rei sitae qualificar (e classificar) os bens em móveis e imó-
veis, consumíveis e não consumíveis, fungíveis e não fungíveis, alienáveis e
inalienáveis, principais e acessórios, públicos e privados etc.

De acordo com o artigo 8º da LICC, além de qualificar os bens, cabe à lex rei
sitae regular a relação a eles concernentes, isto é, regular todos os direitos incluídos
no direito das coisas, como, por exemplo, a extinção da propriedade, da posse (os
direitos reais).

Como afirma Amílcar de Castro “a complexidade do assunto exige a máxima
atenção”, porque “a respeito de bens, em si mesmos considerados ou como objeto de
relações jurídicas, vários direitos podem ser contemplados: o da situação para o ius
in re; o do lugar da constituição do contrato para o ius ad rem; o do domicílio para a
capacidade das partes; o do lugar do ato para a forma respectiva; o do domicílio do de
cujos para a sucessão; a do domicílio conjugal para o regime matrimonial”14.

Não é difícil, assim, concluir que o artigo 8º da LICC nada tem a ver com a
determinação do regime de bens do casal, e que a lex rei sitae só se aplica à qualifica-
ção dos bens que possam estar envolvidos na partilha do patrimônio do casal, em
caso de dissolução da sociedade conjugal, bem como regula a relação a eles
concernentes.

Dessa forma, não se pode confundir as duas etapas abaixo relacionadas:

1ª) O investigador deve buscar a lei aplicável à determinação do regime de
bens do casal, que, por ser tema de direito de família, se submete ao artigo 7º
da LICC, ou seja, à lei do domicílio do casal;

2ª) Uma vez determinada a lei aplicável ao regime de bens do casal, deve o
investigador relacionar todo o patrimônio comum do casal, inclusive os bens
imóveis que porventura existam e estejam situados no exterior.

Agindo, assim, corretamente, dar-se-á conta o investigador de que os bens que
estão no exterior (qualificados e regulados pela lei da sua situação – lex rei sitae),
ainda que relacionados no patrimônio do casal, em ação que tramita no Brasil,

13. Direito internacional privado, ob. cit., p. 161-162.
14. Direito internacional privado, ob. cit., p. 149.
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somente poderão ser objeto de partilha no foro da respectiva situação, por força do
artigo 89 do CPC.

Entretanto, não se pode confundir a competência processual do juiz do local da
situação do bem imóvel somente para processar a partilha, com a competência do
juiz brasileiro de (1) conhecer da ação de dissolução da sociedade conjugal e decidir
acerca do regime de bens do casal, o que deve ser feito à luz da lei do domicílio;
(2) (re)conhecer, de acordo com o princípio da unidade e imutabilidade do regime de
bens, a existência, no patrimônio comum do casal, de bens situados no Brasil e no
exterior; (3) mandar relacionar esses bens, independentemente do lugar em que este-
jam; e (4) partilhar o patrimônio comum do casal, tendo presente que da universali-
dade dos bens aqui devem ser partilhados os imóveis situados no Brasil, pois aqueles
situados no exterior devem ser submetidos ao juiz do país de localização.

Se isso não for feito, uma das partes verá solapado seu direito, qual seja, de ver
corretamente arrolado o patrimônio comum do casal.

Vale a pena rever o voto do Desembargador Ney Almada:

“Com respaldo doutrinário, cabe salientar que os bens do estrangeiro situa-
dos em territórios brasileiro aqui serão objeto de inventário e partilha. Exis-
tente, todavia, em espaço alienígena, este simples fato acarreta a fixação da
competência no foro da respectiva situação (...). Assim, menção dos bens
sitos na Espanha deve ser feita no inventário processado no Brasil”
(RT, 583:88-89).

Outra passagem extremamente oportuna faz parte do relatório do Desembargador
Athos Gusmão Carneiro:

“Prevalência, para o juiz brasileiro, da lei material brasileira. Impende ao juiz
brasileiro resguardar, na medida do possível, a eficácia da lei material brasi-
leira; no caso concreto, a prevalência das normas relativas à comunhão uni-
versal de bens, postergada no inventário realizado no Uruguai. Direito da
autora, anulada a renúncia, a haver seu quinhão nos bens deixados pelo pro-
genitor do ex-marido, considerados tanto os bens situados no Brasil como no
Uruguai; pagamento a ser feito com bens situados em nosso país”
(RJTRS, 91:245 e ss.).

3. CONCLUSÕES

À primeira vista, as questões de direito internacional privado podem parecer
difíceis, porque suas soluções dependem de técnica com a qual não estamos
acostumados em nosso dia a dia forense. Essa técnica depende, basicamente, de três
momentos:
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15. O critério para qualificação é sempre o da lex fori – do juiz que está apreciando a questão.

1º) A qualificação do problema15, o que deve ser feito pela matéria jurídica a
que pertence a questão. No estudo presente temos um problema de regime de
bens, problema qualificado como de direito de família;

2º) Uma vez qualificada a matéria, deve-se buscar a norma de direito interna-
cional privado aplicável (arts. 7º, 8º, 9º, 10 etc. da LICC ou outra fonte). No
estudo presente, qualificada a matéria como sendo de direito de família, apli-
ca-se o artigo 7º da LICC;

3º) Localizado o artigo 7º da LICC, aplica-se o direito material (nacional ou
estrangeiro) indicado pela norma.

Aplicando-se essa técnica (ou metodologia de solução), podemos concluir no
estudo da determinação do regime matrimonial de bens em direito internacional pri-
vado:

1) O regime patrimonial de bens, de acordo com o artigo 7º da LICC, é o do
domicílio do casal;

2) O regime de bens do casal está submetido, por razões de ordem pública
interna e internacional, ao “princípio da unidade do regime patrimonial”,
mesmo em face da lex rei sitae;

3) A prevalência para o juízo brasileiro deve ser a de resguardar a eficácia e a
aplicação da lei material aplicável (indicada pela norma de conflito) relativa
à comunhão universal de bens, considerando tanto os bens imóveis situados
no Brasil como no exterior, se houver.

Esses são os critérios de solução à luz do direito internacional privado brasilei-
ro, cujas normas comandam a própria atividade jurisdicional do Estado, porque são
normas de natureza cogente – de ordem pública, como lapidarmente observou o
Desembargador Donato João Sehnen do TJRS:

“Casamento de estrangeiro. Regime de bens. Direito interespacial. Ordem
jurídica aplicável.

As normas de direito internacional privado comandam, em realidade, a pró-
pria atividade jurisdicional do Estado. São normas da natureza cogente e en-
cerram um profundo sentido de ordem pública” (...) “A natureza da lide de-
monstra, assim, a existência de um interesse público relevante, um direito
indisponível, qual seja a definição da ordem pública aplicável”
(RJTJRS, 72:478:82).
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1. GENERALIDADES

Convém, inicialmente, deixarmos claro o conceito de tutela, tratado algumas
vezes na doutrina pátria sem o necessário rigor científico. Não procuraremos esmiu-
çar o conteúdo de tal conceito. Interessa-nos, muito mais, o aspecto teleológico deste
termo, este sim tratado de maneira assistemática.

Nesse campo, é atávica a discussão em torno de se saber se a tutela está voltada
para a proteção de direitos ou para a proteção de pessoas.

A partir da segunda metade do Século XIX, abandonou-se a idéia de que o
processo estaria vocacionado apenas para a tutela dos direitos do autor, como proje-
ção da teoria imanentista, passando-se a entender que o processo é um instrumento
do Estado para o exercício de uma de suas mais nobres funções: a prestação do servi-
ço jurisdicional1.

As disposições contidas no Código Civil italiano (arts. 2.643 a 2.969), que ex-
pressam regras sobre a tutela de direitos, numa clara intenção de ditar normas proces-
suais, contribuíram sobremaneira para essas discussões. Ao invés de auxiliar os estu-
diosos do direito, serviram para confundir-lhes os limites entre as regras de direito
material e o plano processual. Evidente tratar-se de resquício da teoria imanentista,
cuja derrocada teve como marco inicial a famosa polêmica Windscheid – Muther,
ocorrida no quadrante final do século passado, e que animou o doutrinador tedesco
Oscar Von Bülow a traçar as premissas fundamentais daquela que seria a teoria revo-
lucionária para a definitiva separação entre direito e processo2.

1. Conforme ensina Cândido Rangel Dinamarco, “O que determinou o banimento da tutela de direitos do
sistema e da linguagem do processualista foi a óbvia descoberta de que o processo não é um modo
de exercício de direitos pelo autor, mas instrumento do Estado para exercício de uma função sua, a
jurisdição. Foram essas conquistas de inserção no campo do direito público que conduziram ao radi-
cal repúdio voltado à tutela de direitos como escopo do processo.” (Tutela jurisdicional, Revista de
Processo, n. 81, p. 54).

2. “A observação inicial de Bülow, na preciosa Die Lehre von den Processeinredem und die
Processvoranussetzungem, de que nunca se duvidou de que o Direito Processual Civil determine as
faculdades e deveres que colocam em vinculação mútua as partes e o juiz e que o processo é uma
relação de direitos e obrigações recíprocas, quer dizer, uma relação jurídica de direito público, escla-
rece, a nosso ver, a partir daí, a posição tomada pela doutrina processual a respeito do tema, espe-
cialmente pelo enfoque que a ela deu essa obra fundamental que se considera marco inicial da
moderna ciência do processo. Distingue-se essa relação das demais relações jurídicas, diz Bülow,
por ser continuativa, avançando gradualmente e se desenvolvendo, passo a passo, enquanto as
relações privadas – ou públicas, dizemos nós – que constituem a matéria do debate judicial se apre-
sentam concluídas. A relação jurídica processual está em constante movimento e transformação.”
(Celso Neves, Estrutura fundamental do processo civil, Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 247). Afir-
ma, ainda, outro ilustre processualista: “É sabido que, até meados do século passado, o direito pro-
cessual, que então sofreu autêntica revisão dogmática com a verdadeira formulação de seus concei-
tos e idéias fundamentais, caracterizava-se, do ponto de vista metodológico, por uma perspectiva
eminentemente sincretista, marcada em essência por uma confusão entre os planos substancial e
processual do ordenamento.”  (Flávio Luiz Yarshell, Tutela jurisdicional específica nas obrigações de
declaração de vontade, São Paulo: Malheiros, 1993, p. 15).
“Von Bülow não foi, na realidade, o primeiro a ter a intuição da existência dessa relação jurídico-
processual. Antes dele, já tinha sido feita uma referência a esta na obra de Bethmann-Hollweg, que
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Em síntese, podemos considerar a tutela como proteção ou amparo, e quando
essa situação ocorre em juízo, temos a tutela jurisdicional, prestada pelos juízes atra-
vés da jurisdição3.

Essa tutela, como podemos imaginar, não é prestada tendo em vista os direitos,
i.e., os direitos não são objeto da tutela estatal. É mais correto dizer que é o próprio
homem4, titular desses direitos, que faz jus à tutela estatal.

Fixado esse entendimento, cumpre ressaltar que a tutela prestada ao homem
tem, como medida, os valores vigentes na sociedade, ao tempo em que se faz neces-
sária, mas não se confunde com jurisdição, tratando-se, isto sim, do resultado do
processo em que essa função jurisdicional é exercida5.

A tutela não pode ser considerada apenas sob a ótica do autor da demanda, pois
também o réu recebe essa tutela, não só quando logra êxito, mas, também, com igual
intensidade (embora de uma outra forma), mesmo quando vencido: o alívio de não ter
mais a espada sobre sua cabeça chega com o desaparecimento da incerteza sobre a
discussão posta em juízo e, conseqüentemente, com a certeza de que não terá de
sofrer nada mais além daquilo fixado na sentença6.

Nesse passo, quando se fala em antecipação da tutela, longe de qualquer preten-
são de ordem puramente técnica, a mens legislatoris está claramente indicando que
se pretende tutelar a pessoa do autor, ou do réu, distribuindo igualmente entre as

ele próprio cita. O seu mérito indiscutível foi o de apresentar sistematicamente a teoria, a qual fora
anteriormente objeto de um simples aceno. Vieram depois sérias disputas a respeito (a relação é
linear, angular ou triangular?), contestou-se a validade da descoberta, mas é uma verdade reconhe-
cida pelos processualistas de hoje que a teoria da relação jurídica processual foi o marco inicial da
independência do direito processual civil como autônomo na árvore do Direito. Só a partir daí é que foi
possível o desenvolvimento científico do direito processual e o encaminhamento da solução de suas
questões fundamentais (especialmente daquelas referentes aos seus institutos básicos: jurisdição,
ação, processo).” (Cândido Rangel Dinamarco, Reflexões sôbre direito e processo, Revista dos Tribu-
nais, v. 432, p. 23).

3. “Tutela jurisdicional é o amparo que, por obra dos juízes, o Estado ministra a quem tem razão num
processo. Tutela é ajuda, proteção. É jurisdicional a proteção outorgada mediante o exercício da
jurisdição, para que o sujeito beneficiado por ela obtenha, na realidade da vida e das relações com as
coisas ou com outras pessoas, uma situação mais favorável do que aquela em que antes se encon-
trava.” (Cândido Rangel Dinamarco, Tutela jurisdicional, p. 61).

4. “O mal está em considerar os direitos como objeto da tutela estatal e não o homem.” (Cândido Rangel
Dinamarco, Tutela jurisdicional, p. 61).

5. “A tutela jurisdicional, assim enquadrada no sistema de proteção aos valores do homem, não se
confunde com o próprio serviço realizado pelos juízes no exercício da função jurisdicional. A tutela é
o resultado do processo em que essa função se exerce. Ela não reside na sentença em si mesma
como ato processual, mas nos efeitos que ela projeta para fora do processo e sobre as relações entre
pessoas.” (Ibidem, p. 63).

6. “Não se pode negar que também o vencido receba alguma tutela mediante o processo ou durante ele.
Negá-lo seria incompatível com as premissas do Estado-de-direito e com os racionais sentimentos
humanitários que estão na base dos sistemas jurídicos contemporâneos. O vencido recebe a tutela
consistente em não restar sacrificado além dos limites do justo e do razoável para a efetividade da
tutela devida ao vencedor.” (Ibidem, p. 65).
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partes da relação jurídica processual o ônus advindo da necessidade de esperar um
longo tempo até o término do processo.

Desse modo, a angústia do autor que, mesmo amparado em fortes provas, tinha
de amargar anos esperando até ver suas expectativas satisfeitas7, foi minimizada com
a possibilidade de se socorrer de imediato aquele que demonstrar ter alguma razão,
através de um juízo de probabilidade regularmente intenso, mas sempre um juízo de
probabilidade8, feito pelo julgador. Aliás, não se pode pretender que o julgamento só
ocorra quando houver certeza absoluta acerca do direito afirmado. Jamais se chegará
a esse estado de certeza, por mais proveitosa que tenha sido a fase de instrução.

A pretensão de chegar a um grau de certeza exagerado, ao invés de merecer
elogios, reclama reprimenda, pois significa sacrificar os direitos postos em discussão
em busca de algo que não existe. O juiz deve contentar-se com elementos razoáveis
de certeza, mais ou menos intensos, e, conforme o caso, diante do conjunto probatório
existente, chegar ao julgamento da causa, sendo que este sempre  encerrará algum
risco, e isso é perfeitamente aceitável9.

Daí resulta o entendimento de que o estágio atual de nosso ordenamento jurídi-
co se contenta com determinado grau de probabilidade para conceder tutela às
pessoas necessitadas, ainda que sob o risco de errar, distribuindo o ônus da espera do
resultado final do processo entre autor e réu, de maneira igual,  dando cumprimento,
assim, ao princípio estabelecido no artigo 125, inciso I, do Código de Processo Civil,
de maneira jamais vista em nosso país. Na base desse avanço está, com certeza, o

7. “Todos nós que lidamos com episódios forenses tivemos ocasião de ver processos nos quais fica
manifesto, por vezes desde os primeiros momentos do itinerário processual, que constituirá uma
sensível injustiça para com uma das partes, no caso, especificamente, o autor, fazê-lo aguardar o
tempo necessário para que se desenrole o processo e atinja o seu termo normal, dada a existência de
circunstâncias que, desde logo, permitem concluir que essa parte, no caso o autor, tem razão e deve
ver atendida a postulação que formula perante o órgão judicial. Isso acontece em hipótese nas quais,
pelos próprios elementos probatórios trazidos aos autos na fase inicial do procedimento, desde logo
se pode verificar que é enorme, que é muito alta, a probabilidade de que realmente exista o direito
alegado.” (José Carlos Barbosa Moreira, A antecipação da tutela jurisdicional na reforma do Código
de Processo Civil, Revista de Processo, n. 81, p. 198).

8. “O juízo de verossimilhança sobre a existência do direito do autor tem como parâmetro legal a prova
inequívoca dos fatos que o fundamentam. Embora tal requisito esteja relacionado com aquele neces-
sário à concessão de qualquer cautelar – o fumus boni iuris – tem-se entendido que tais expressões
não são sinônimas, pois a prova inequívoca significa um grau mais intenso de probabilidade da exis-
tência do direito. Seria necessário, aqui, não apenas versão verossímil dos fatos, mas também a
existência de prova apta a revelar o elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor.”
(José Roberto dos Santos Bedaque, Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgên-
cia: tentativa de sistematização, São Paulo: Malheiros, 1998, p. 316).

9. “Em todos os campos do exercício do poder, contudo, a exigência de certeza é somente uma ilusão,
talvez uma generosa quimera. Aquilo que muitas vezes os juristas se acostumaram a interpretar
como exigência de certeza para as decisões nunca passa de mera probabilidade, variando somente
o grau da probabilidade exigida e, inversamente, os limites toleráveis dos riscos.” Ainda, em nota de
rodapé, o mestre cita passagem da obra de Calamandrei (Veritá e verosimiglianza nel processo civile,
n. 2, p. 166): “o juízo histórico é sempre apenas um grau de probabilidade”  e  “no momento final do
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risco de se errar em relação ao réu, mas este risco não é menor do que aquele decor-
rente de se errar em relação ao autor. Assim, sopesadas as situações, merece a tutela
antecipada aquele que conseguir imprimir às suas alegações o maior grau de probabi-
lidade de estar certo.

Mas, não foi apenas este o avanço registrado nas recentes reformas promovidas
no estatuto processual. Outra importante alteração merece ser ressaltada: a tutela
específica nas obrigações de fazer, mencionada no artigo 461 do Código de Processo
Civil.

Não se trata, como já vimos, de tutela aos direitos de alguém, mas tutela voltada
ao detentor de algum direito que venha a juízo reclamar um determinado bem da
vida, embora a doutrina já tenha se acostumado a denominar o novel instituto como
tutela “das” obrigações de fazer, ou de não fazer.

Não cuida, esse instituto, da tutela de pessoas que buscam, através do judiciário,
o cumprimento de uma obrigação de pagar, mas sim de uma obrigação de fazer, ou de
não fazer que somente em último caso se resolveria em perdas e danos.

Escapa da tradição de nosso ordenamento a opção de se exigir o cumprimento
das obrigações de fazer ou de não fazer. Ao contrário, o costume sempre foi exigir, de
imediato, a reparação em dinheiro, salvo no tocante à compra e venda de imóveis,
onde o instituto da adjudicação compulsória foi firmado pela óbvia preferência do
comprador em ter o imóvel, e não a devolução do valor que havia pago10. Este é um
exemplo típico de obrigação de fazer que raramente se transforma em obrigação de
pagar.

2. DELIMITAÇÃO DO TEMA

A exigibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, ou de não fazer, está
agora alicerçada pelas disposições contidas no artigo 461 do Código de Processo
Civil.

Nos termos do parágrafo 1º desse dispositivo, “a obrigação somente se conver-
terá em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a
obtenção do resultado prático correspondente”; esta última parte do dispositivo, se
bem entendida, permite ao juiz conceder tutela diferente, ao menos em parte, daquela

julgamento, intervém na consciência do juiz uma espécie de iluminação irracional, um autêntico ato
de fé, que transforma a probabilidade em certeza.” (Cândido Rangel Dinamarco, A instrumentalidade
do processo, 5. ed., São Paulo: Malheiros, 1996, p. 238).

10. “Percebe-se das considerações até aqui desenvolvidas que o tema da tutela (‘execução’) específica
nas obrigações de prestar declaração de vontade guarda estreita relação com o direito material. Isso
porque se é certo, por um lado, que o processo deve proporcionar a quem tem um direito tudo e
precisamente aquilo a que faz jus, por outro lado, não é menos certo que, antes de mais nada, é
preciso saber qual a extensão do direito a ser atuado pelo processo (saber, inclusive, se tal direito
realmente existe).” (Flávio Luiz Yarshell, op. cit. p. 110). Ver também nesse sentido, importante obra
de Ricardo Arcoverde Credie, Adjudicação compulsória, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988.
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que tenha sido pedida, desde que resulte, na prática, no atendimento da expectativa
do autor, que teria assim “um resultado prático correspondente”.

Nessa linha de pensamento, também o caput do dispositivo em exame permite
ao juiz, “se procedente o pedido”, determinar “providências que assegurem o resulta-
do prático equivalente ao do adimplemento”, tudo em prol da efetividade do cumpri-
mento das decisões judiciais.

Tudo estaria tranqüilo se a estrutura jurídica dessa disposição não constituísse
uma das mais polêmicas discussões já travadas na doutrina processual, estando no
eixo de acaloradas discussões de cunho científico, envolvendo juristas do porte de
Pontes de Miranda e Celso Agrícola Barbi11.

Discute-se sobre a natureza da sentença que determina o cumprimento de uma
obrigação de fazer, ou de não fazer. Seria ela de cunho mandamental, ou simplesmen-
te condenatória?

O estreito propósito deste trabalho não permite que ingressemos em campo tão
tormentoso, e, assim, à míngua de maiores pesquisas científicas, preferimos aceitar,
sem maiores aprofundamentos, a natureza mandamental do instituto, mormente por-
que esta classificação vem ao encontro dos propósitos aqui traçados, inclusive por
motivos puramente didáticos.

Aceita a sentença como sendo de cunho mandamental, podemos delimitar o
tema em estudo como circunscrito ao âmbito das obrigações de fazer ou de não fazer,
estritamente comportamental, portanto, pois o comando que emerge da sentença está
inequivocamente destinado a determinar que o réu faça ou deixe de fazer alguma
coisa.

Assim entendido, o instituto em análise permite que o juiz determine a alguém
que se comporte desta ou daquela maneira, para tutelar as pessoas beneficiárias desse
comportamento, e tal entendimento poderia nos levar a imaginar que, apenas nos
casos em que houvesse uma obrigação desse naipe, delimitada no âmbito material, é
que surgiria possibilidade de se pedir tal tutela ao juiz. Mas, não é bem assim. As
fronteiras desse instituto são bem mais largas do que podemos imaginar.

11. “Classificação das ações segundo a sentença - Tendo em vista os diferentes tipos de sentença a que
visa o autor, as ‘ações de cognição’ classificam-se em ‘ações condenatórias, ações declaratórias e
ações constitutivas’, segundo a ‘sentença’ pretendida seja ‘condenatória, declaratória ou constitutiva’.
Alguns autores acrescentam ainda as ‘ações mandamentais’, que são as que pretendem obter uma
‘sentença mandamental’. Mas esta classe de ações mandamentais não tem logrado maior aceitação
na doutrina, não nos parecendo que constituam espécie distinta das demais ações.” (Celso Agrícola
Barbi, Do mandado de segurança, 3. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 68). O ilustre doutrinador
mineiro menciona, na oportunidade, em nota de rodapé, juristas do quilate de Pontes de Miranda,
Lopes da Costa e Goldschmidt, como partidários da corrente que admite a existência de ações
mandamentais.
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De fato, basta imaginarmos que algumas situações materiais, principalmente as
de caráter continuativo, como, por exemplo, as prestações pagas por determinado
consumidor a uma empresa de consórcio, podem entrar em desequilíbrio quando o
credor pratica aumentos abusivos, por vários meses, de forma cumulativa.

A rigor, poderíamos supor que o consumidor lesado, ao ingressar em juízo, se
limitaria a pedir a condenação da empresa a devolver os valores pagos acima daquele
que ele considera justo, e tal demanda seria até considerada clássica, por assim dizer,
pois o provimento judicial determinaria apenas a devolução daquilo que foi pago a
mais, sem maiores repercussões. Mas, convém indagar:  como ficaria a situação das
parcelas que estariam vencendo na época do ajuizamento da demanda e, pior, as que
venceriam depois? Por certo, o consumidor teria que continuar pagando o valor abusivo
para evitar a perda do bem ou, ainda, o registro de seu nome na lista de maus pagado-
res. Mais certo, ainda, seria dizer que raramente ele encontraria um juiz disposto a
lhe conceder liminar, pois as estreitas bitolas do periculum in mora e do fumus boni
iuris não dariam suporte à sua pretensão. Logo, razoável imaginarmos que o consu-
midor teria que amargar  longo tempo de espera e, somente quando a decisão fosse
imunizada em seus efeitos pelo trânsito em julgado, é que ele poderia obter de volta
aquilo que pagou.

Antes da nova redação do artigo 461 do Código de Processo Civil, a situação
acima descrita era comumente encontrada, e não causava espanto algum, tal o grau
de acomodamento ao sistema que existia.

Modernamente, a tendência é bem outra.

Para inibir a continuidade do ilícito, a moderna ciência processual admite a
aplicação do novel instituto que disciplina a tutela a ser dada nesse caso, classifican-
do essa tutela como “inibitória”12.

Em termos simples, podemos entender que, através dessa tutela, pode-se pedir
ao juiz que determine ao réu que cumpra uma obrigação de fazer, qual seja, a de se
comportar de tal maneira que faça cessar a conduta ilícita que vinha se perpetuando
no tempo, ou de não fazer, também com o mesmo escopo: a inibição da continuidade
do ilícito.

Voltando ao exemplo mencionado, o consorciado que se sentir lesado pelos
aumentos abusivos perpetrados pela empresa pode, ao invés de se valer da clássica
ação condenatória (com os dissabores gerados pela longa espera), escolher agora a
via da ação mandamental, pedindo ao juiz que determine ao réu que ele deixe de

12. Refiro-me, especificamente, ao trabalho elaborado pelo ilustre doutrinador paranaense, Luiz Gui-
lherme Marinoni, que abordou o tema em brilhante tese, (Tutela inibitória: individual e coletiva, São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1998), através da qual conquistou a titularidade da Cadeira de Direito
Processual Civil da Universidade do Paraná, tendo entre seus examinadores o ilustre mestre italiano
Giuseppe Tarzia, sucessor do saudoso Enrico Tullio Liebman na Universidade de Milão.
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fazer alguma coisa (no caso, deixar de incluir nas prestações atuais e futuras o valor
do aumento abusivo), pois tal constitui uma obrigação de fazer e permite a aplicação
das regras contidas no artigo 461 do Código de Processo Civil ou, melhor ainda,
podem ser aplicadas as disposições contidas no artigo 84 da Lei n. 8.078/90 (Código
do Consumidor), bastante semelhantes às regras previstas no Código de Processo
Civil.

Parece bastante aceitável a tese de que esse tipo de tutela seria mais proveitosa
ao autor do que a clássica demanda condenatória, principalmente porque o consumi-
dor não precisaria esperar até o término do processo se a empresa, desde o início da
demanda, já se visse compelida, pelo juiz (inclusive sob pena de multa diária), a
cessar a atividade ilícita que vinha praticando. Ou, melhor ainda, o consumidor sim-
plesmente ameaçado de sofrer essa lesão poderia pedir ao juiz que a empresa sequer
iniciasse a cobrança de tais valores (obrigação de não fazer).

Mas alguém poderia indagar: quem garante que o juiz  concederá liminarmente
a ordem, determinando que o réu seja obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa?

Garantias, de fato, não existem, mas se presentes os requisitos da tutela anteci-
pada, prevista no artigo 273 do Código de Processo Civil, por certo que encontrare-
mos juízes que estejam  dispostos a conceder esse tutela initio litis, fixando multa
inclusive, possibilitando ao autor o acesso (tão desejado) à ordem jurídica justa a que
os doutrinadores tanto se referem13.

3. INSTITUTO ANÁLOGO AO MANDADO DE SEGURANÇA

O instituto do mandado de segurança nunca esteve a salvo, como já vimos, das
discussões acerca da natureza de sua sentença14 mas, por motivos didáticos preferi-
mos não ingressar nesta discussão,  para não desvirtuar os modestos  propósitos deste
estudo.

13. Conforme observação de Cândido Rangel Dinamarco, citando Chiovenda: “Não é demais realçar
mais uma vez a célebre advertência de que o processo precisa ser apto a dar a quem tem um direito,
na medida do que for praticamente possível, tudo aquilo a que tem direito e precisamente aquilo a
que tem direito (Chiovenda, ‘ Dell’azione nascente dal contratto preliminare’, n. 3. esp. p. 110).”
Acrescenta, ainda, o mestre, em nota de rodapé: “Aqui está a síntese de tudo. É preciso romper
preconceitos e encarar o processo como algo que seja realmente capaz de ‘alterar o mundo’, ou
seja, de conduzir as pessoas à ‘ordem jurídica justa’. A maior aproximação do processo ao direito,
que é uma vigorosa tendência metodológica hoje, exige que o processo seja posto a serviço do
homem, com o instrumental e as potencialidades de que dispõe, e não o homem a serviço de sua
técnica.” (Cândido Rangel Dinamarco, A instrumentalidade do processo, 5. ed., São Paulo: Malheiros,
1996, p. 297).

14. “A natureza da sentença que julga o mandado de segurança é objeto de acentuada divergência entre
os doutrinadores. Para Sebastião de Souza, ela é constitutiva, limita-se a anular o ato ameaçador ou
violador. Lopes da Costa entende que é constitutiva quando for para anulação do ato, mas
mandamental quando tender à prestação, pois não é possível execução direta contra o Estado. Para
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Se tão antigo instituto ainda não encontrou solução que explicasse satisfatoria-
mente a natureza da sua sentença, parece correto que a sentença determinando ao réu
que faça ou deixe de fazer alguma coisa também não estará a salvo dessas discussões,
mas, e isso é o mais importante, interessa que não haja dúvidas acerca dos efeitos
dessa sentença, que devem corresponder a uma ordem, ao réu, para que ele se com-
porte desta ou daquela maneira, sob pena de multa15, esta de caráter coercitivo, com
a finalidade de compelir o devedor a cumprir a ordem judicial.

Nessa ordem de idéias, se conjugarmos as disposições contidas no artigo 461 do
Código de Processo Civil com as regras atinentes à tutela antecipada, prevista no
artigo 273 do mesmo diploma legal, chegamos à conclusão de que existe em nosso
ordenamento jurídico atual um instituto análogo ao mandado de segurança, de igual
força coercitiva e com a grande vantagem de que pode ser utilizado “contra” atos de
particular (ou de atos emanados do poder público, se se preferir esta via), enquanto
que o mandado de segurança, como é notório, está restrito aos atos praticados pelo
poder público.

Vítor Nunes Leal, somente poderá ser constitutiva ou declaratória. Luis Eulálio de Bueno Vidigal
sustenta que pode a sentença nesses processos ser declaratória, condenatória ou constitutiva. Fi-
nalmente, Pontes de Miranda exclui a possibilidade de sentença condenatória e dá predominância
ao efeito mandamental, podendo ainda existir efeito declaratório e efeito constitutivo.” Mais adiante,
o mestre expõe seu posicionamento: “Parece-nos, portanto, que na esteira da doutrina dominante,
devemos recusar a possibilidade de existência da sentença mandamental.” (Celso Agrícola Barbi,
Do mandado de segurança, cit., p. 245-246 e 247).
“Característica fundamental do mandado de segurança é a de compelir a autoridade pública a prati-
car ou deixar de praticar algum ato. Por isso, a execução da segurança faz-se in natura, é específica.
A sentença de segurança não corresponde a condenação alternativa – fazer e não fazer, ou pagar
perdas e danos. Ela reconhece o direito do impetrante de obter a prestação mesma, isto é, efetiva e
concretamente o direito é assegurado no seu próprio exercício, não indiretamente através de equiva-
lentes ou sucedâneos econômicos.” (Tomás Pará Filho, A execução no mandado de segurança,
Revista dos Tribunais, v. 418, p. 41).
“A sentença proferida em mandado de segurança, quando concessiva da pretensão do impetrante,
tem caráter mandamental, visto que consubstancia sempre uma ordem – positiva, negativa ou per-
missiva – para que a autoridade coatora faça, não faça ou permita que se faça algum ato, de cuja
prática ou abstenção tenha resultado ofensa a direito individual, líquido e certo do postulante.” (Hely
Lopes Meireles, Problemas do mandado de segurança, Revista de Direito Administrativo, v. 73,
p. 38).

15. Na Itália, diversamente, admite-se a prisão do réu que deixa de cumprir uma ordem judicial de fazer
ou de não fazer, com fundamento nas disposições contidas no artigo 388 do Código Penal daquele
país, tal a carga de efetividade das decisões judiciais lá existente. A multa, prevista no ordenamento
jurídico brasileiro, é muito menos “convincente”, por assim dizer, do que a ameaça de prisão. Nesse
sentido: “Pisani deixa claro que sua posição, no sentido de admitir o uso da prisão como forma de
execução da sentença condenatória, decorre do fato de que não existe outra maneira para se tutelar
de forma adequada os direitos do cidadão (‘Nessun amore quindi verso l’art. 388 c.p., ma solo
consapevolezza che esso costituisce l’unica possibilitá offerta dal nostro ordinamento per non lasciare
sguarniti di tutela effetiva una serie numerosa di diritti riguardo ai quali pure il legislatore ha
esplicitamente disposto che il giudice debba ordinare l’adempimento di obblighi o obbgligazioni non
suscettibili di essere attuati attraverso la tecnica surrogativa della esecuzione forzata’ - Andrea Proto
Pisani, L’attuazione dei provvedimenti di condana, Foro Italiano, 1988, p. 184)”. (Luiz Guilherme
Marinoni, Tutela inibitória: individual e coletiva, cit., p. 339).
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Além disso, o mandado de segurança exige que a prova do direito seja exclusi-
vamente documental, e, portanto, que seja verificável de plano a liquidez e a certeza
desse direito16.

Assim, se alguém sofrer ilegalidade ou abuso de direito por parte do poder pú-
blico, e puder demonstrar isso de plano, poderá valer-se do mandado de segurança
(mas nada impede que utilize o novel instituto em discussão).

De outra parte, se alguém sofrer ilegalidade ou abuso de direito por parte de um
particular (seja ele pessoa física ou jurídica – inclusive de direito público), poderá
valer-se das disposições contidas nos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil
para determinar a esse particular que se abstenha, imediatamente, de praticar o ato,
ou que cesse a prática de algum ato, se se tratar de relações continuativas (prestações
mensais, por exemplo).

No mandado de segurança exige-se direito líquido e certo, no outro instituto,
com as disposições permissivas da tutela antecipada, exige-se prova inequívoca e
verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável ou de difícil repa-
ração, ou, ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto
propósito protelatório do réu (art. 273).

Embora partindo de uma análise superficial, parece correto afirmarmos que a
conjugação das disposições contidas nos artigos 273 e 461 é menos exigente quanto
à demonstração da existência do direito, posto que não exigem prova documental
propriamente dita, contentando-se com um juízo de probabilidade menos intenso do
que aquele exigido para a concessão do mandado de segurança.

Na verdade, a conjugação das disposições contidas nos artigos 273 e 461 permi-
te a abertura de via mais larga de acesso ao Judiciário que aquela prevista no manda-
do de segurança. Tal assertiva decorre da análise das exigências, ou “chaves”, de
abertura dessas vias de acesso. A primeira delas, que promove a abertura da via do
mandado de segurança, é mais complexa, e exige prova documental exime de dúvida
quanto à existência do direito. A segunda, que diz respeito à conjugação dos artigos
273 e 461, é menos complexa, exigindo apenas prova inequívoca (que não precisa ser
documental) e verossimilhança da alegação, aliadas, essas circunstâncias, à existên-
cia de fundado receio de dano ou abuso do direito de defesa.

A maior ou menor complexidade dos requisitos está ligada, axiomaticamente,
ao grau de certeza exigido para cada situação e esta, por sua vez, é medida segundo os
interesses materiais sub judice: se interesses públicos, aberta está a via do mandado

16. “Na realidade, o que acaba diferenciando o mandado de segurança das tutelas que podem ser
construídas a partir dos artigos 461 e 84 é o fato de o primeiro exigir o que se chama de ‘direito
líquido e certo’. Como é sabido, a alusão a ‘direito líquido e certo’ indica que o mandado de seguran-
ça é um procedimento documental, ou seja, um procedimento que não admite o uso de prova dife-
rente da documental” (Luiz Guilherme Marinoni, op. cit., p. 258).
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de segurança; mas, a necessidade de prova documental (direito líquido e certo) exige
que o autor apresente elevado grau de probabilidade da existência do direito alegado.
Ao revés, se interesses privados estão colocados em discussão, menor complexidade
se exige, permitindo-se um critério mais elástico de avaliação subjetiva ao juiz, que
analisará a prova inequívoca produzida e a verossimilhança da alegação (este segun-
do termo, aliás, é bastante fluido), além do fundado receio de dano irreparável ou
abuso do direito de defesa.

Estes institutos, por sua vez, também podem ser comparados às medidas
cautelares, mas estas constituem uma via ainda mais larga de acesso ao Judiciário, e,
por conseguinte, menos exigente quanto à probabilidade de existência do direito. A
tônica dessa tutela repousa muito mais na necessidade de se evitar o perecimento do
direito, do que em se verificar a existência desse mesmo direito, prova que o autor
deverá fazer, pelas vias ordinárias, em até trinta dias da concessão da liminar.

Vislumbram-se, então, em nosso ordenamento, vários graus de tutela, mais ou
menos intensa, a ser prestada segundo a situação levada ao Judiciário: se há prova
documental (direito líquido e certo) e o ato ilegal emana da Administração Pública,
abre-se a via do mandado de segurança (um tanto estreita, diga-se); se há prova ine-
quívoca, verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável ou abuso
do direito de defesa, é possível a aplicação das regras previstas nos artigos 273 e 461
do Código de Processo Civil (estas, num plano intermediário, constituem uma via um
pouco mais larga); por último, se há apenas fundado receio de dano irreparável e
simples aparência de direito, é possível a utilização das medidas cautelares previstas
no estatuto processual (bastante larga, e, assim sendo, mais instável que as duas
primeiras).

A classificação proposta, convém esclarecer, tem fins meramente didáticos e,
de maneira singela, pretende apenas comparar os institutos em questão. Assim,  está
despida de maiores rigores científicos e pode ser alterada segundo a perspectiva que
se pretenda utilizar. É fácil perceber, portanto, que estamos longe da pretensão de
obter a utópica concordância de todos acerca dessa classificação17.

Convém deixar claro que não estamos negando a possibilidade de ser utilizada,
em relação ao Estado, a conjugação dos artigos 273 e 461 do Código de Processo
Civil. Ao contrário, entendemos perfeitamente possível essa utilização, pois, à falta
de prova documental (direito líquido e certo), entra em cena a tutela específica pre-
vista em lei, praticamente com a mesma força coercitiva do mandado de segurança.

17. Mais vale a coerência com que cada um sustenta seu ponto-de-vista. Trata-se da valorosa lição de
Cândido Rangel Dinamarco: “O importante não é a utópica concordância de todos sobre os proble-
mas científicos do direito, mas a coerência com que cada um sustenta os próprios pontos-de-vista,
e essa coerência não se atinge se não houver uma diretriz constante na apreciação dos diversos
institutos em particular.” (Fundamentos do processo civil moderno, 2. ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1987, p. 37).
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Daquilo que foi visto até aqui, um exemplo vem a calhar: se alguém encontra-se
internado, em um hospital particular, e este se recusa a fazer um exame previsto no
plano de saúde que mantém, ao qual o internado está filiado, entendemos perfeita-
mente possível que o prejudicado ingresse em juízo pedindo que o devedor cumpra a
obrigação de fazer (realizar o exame), de imediato (tutela antecipada – alegando fun-
dado receio de dano irreparável e provável abuso do direito de defesa), sob pena de
multa diária, cujo valor fica a critério do juiz, mas que não pode ser ínfimo, para não
esvaziar a carga de coercibilidade desse instrumento.

Na hipótese vertente, incabível seria o mandado de segurança, pois o ato ilegal
não partiu de uma autoridade pública. E uma medida cautelar, provavelmente funda-
da no poder geral de cautela do juiz, talvez não fosse a melhor solução, posto que as
medidas coercitivas previstas não incluem a possibilidade de multa, e estão num grau
inferior na escala de potencialidade dos instrumentos existentes em nosso ordenamento.

Assim, a via que permite a tutela específica nas obrigações de fazer se afigura
muito mais proveitosa, e só não é utilizada  rotineiramente, ainda, porque as partes
preferem valer-se das vetustas medidas cautelares, seguidas das ações principais nor-
malmente demoradas, tudo sem muita força coativa18, inclusive gerando discussões
intermináveis, como aquelas relativas à satisfatividade de algumas medidas cautelares.

As novidades introduzidas pelas recentes reformas do Código de Processo Civil
abrem novas e promissoras oportunidades de acesso à ordem jurídica justa, e não
devem ser desprezadas em decorrência das especialidades técnicas que as cercam.
Muito mais do que isso, devem ser captadas pelos operadores do Direito e estes, com
a reconhecida capacidade criadora que possuem e a desejável mudança de mentalida-
de que tanto se espera, devem conduzir a transformação do mundo em que vivemos
para um estágio melhor, mais avançado, que é o que mais se espera neste final de
século.

4. TUTELA DO CONSUMIDOR

Tudo aquilo que foi visto até agora pode ser aplicado, mutatis mutandi, no âm-
bito dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Aliás, perfeitamente cabível o paralelo entre o mandado de segurança coletivo e
a conjugação, através de ação civil pública, das disposições contidas nos artigos 273
e 461 do Código de Processo Civil.

18. “A inventiva dos advogados, que são seres, em geral, dotados de grande imaginação criadora, e é
bom que o sejam, procurou caminhos, nem sempre muito ortodoxos, para remediar essa pobreza do
Direito Processual Civil brasileiro. A opção preferida foi a de recorrer às formas do processo cautelar,
para veicular pretensões que nem sempre tinham verdadeiramente natureza cautelar. Era como se,
diante das dificuldades, da demora, que são inerentes ao processo civil de conhecimento, notadamente
ao processo ordinário, se buscasse um atalho para chegar mais fácil e rapidamente ao objetivo
visado. Esse atalho muitos procuram encontrar na utilização das formas do processo cautelar.”
(José Carlos Barbosa Moreira, op. cit., p. 199).
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Mais especificamente, o consumidor encontra-se tutelado por estas disposições
contratuais, sendo que o artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor praticamente
repete as disposições contidas no artigo 461 do Código de Processo Civil19.

Os consumidores, portanto, gozam de uma disposição específica, contida no
próprio Código de Defesa do Consumidor, que os tutela quando houver obrigação de
fazer, ou de não fazer, a ser cumprida no âmbito das demandas individuais ou cole-
tivas.

No campo individual, vislumbra-se, verbi gratia, o descumprimento do prazo
de entrega de um determinado móvel, ou de um aparelho cirúrgico importante, e, se
preenchidos os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil, mais efetiva
ainda será a tutela a ser prestada.

Já na esfera dos interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, po-
der-se-ia imaginar que esse instituto teria pouca aplicação, mas sua utilidade, segun-
do acreditamos,  é bastante ampla.

Muitos dos conflitos surgidos nessa área reclamam muito mais a tutela específi-
ca das obrigações de fazer do que a demanda indenizatória, propriamente dita.

Imaginemos o caso de uma empresa que está poluindo um rio, fonte de sustento
para toda uma população ribeirinha. Antes de pensarmos em obrigá-la a pagar deter-
minada quantia, melhor seria que essa empresa parasse de poluir o rio, imediatamen-
te, e tal conduta pode ser imposta pelo juiz através de uma ação mandamental, in
casu, uma demanda cujo pedido consistisse em pedir que a empresa parasse de poluir
o rio (obrigação de não fazer), liminarmente (tutela antecipada – fundamentada no
receio de dano irreparável e no provável abuso de direito de defesa do réu), sob pena
de  multa diária, sendo que esta última encerraria uma grande carga de coercibilidade,
suficiente para desestimular a continuidade do ilícito20.

19. “A fonte inspiradora desse artigo é o Anteprojeto de modificação do Código de Processo Civil elabo-
rado pela Comissão nomeada, em 1985, pelo Ministério da Justiça e integrada por Luis Antonio de
Andrade, José Joaquim Calmon de Passos, Kazuo Watanabe, Joaquim Correia de Carvalho Júnior
e Sérgio Bermudes, que entre outras coisas sugeriu a criação de uma Ação Especial de Tutela
Específica da Obrigação de Fazer ou Não Fazer. Este dispositivo, por sua vez, serviu de inspiração
à Comissão de Juristas que formulou várias propostas legislativas para a revisão do Código de
Processo Civil, que se converteram em leis entre os anos 1992-1994, tendo uma delas introduzido a
inovação hoje do artigo 461, CPC, que praticamente reproduz o art. 84 e seus parágrafos.” (Kazuo
Watanabe et alli, Código brasileiro de defesa do consumidor, comentado pelos autores do anteproje-
to, 5. ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997, p. 653).

20. “Já na ação mandamental é o próprio juiz que, através de expedição de ordens, que se descumpridas
farão configurar o crime de desobediência, e de realização por ele de atos materiais (como o fecha-
mento de um estabelecimento comercial ou industrial, ou a cessação efetiva da publicidade engano-
sa, se necessário, com impedimento da circulação do veículo de publicidade, da interrupção da
veiculação de um anúncio na televisão etc., ou ainda a retirada do mercado, com uso de força
policial, se necessário, de produtos e serviços danosos à vida, saúde e segurança dos consumido-
res), é o próprio magistrado – repita-se – que praticará todos os atos necessários para que o coman-
do da sentença seja cumprido de modo específico.” (Kazuo Watanabe, op. cit., p. 651).
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Aplica-se, portanto, à tutela do consumidor e do meio ambiente, dentre outras,
no âmbito dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, tudo aquilo
que foi dito a respeito da conjugação das disposições contidas nos artigos 273 e 461
do Código de Processo Civil, e artigo 84 do Código do Consumidor, e, até mesmo, as
disposições contidas no artigo 11 da Lei n. 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública), pois
todas essas regras tratam de tutelar eficazmente o homem (individual ou coletiva-
mente considerado) e têm, por escopo, inibir a continuidade do ilícito, dotando o juiz
de poderes bastante amplos para dar efetividade a essa tutela21.
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1. IMUNIDADE – ACEPÇÃO DA PALAVRA

A palavra imunidade, em sua acepção etimológica, vem do latim immunitas,
immunitatis, com o ablativo immunitate, de onde veio ao português como immunidade,
que a reforma ortográfica luso-brasileira reduziu a “imunidade”. A significação do
vocábulo é ser ou estar livre de, dispensado de, resguardado de ou contra, isento,
incólume, liberado etc.1

Assim, o vocábulo imunidade, aplicado especificamente ao Direito Tributário,
significa que pessoas, bens, coisas, fatos ou situações deixam de ser alcançados pela
tributação.

2. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - CONCEITO E RATIO ESSENDI

Diversos são os conceitos acerca da imunidade, todos com o seu peculiar
brilhantismo. Contudo, não iremos analisá-los isoladamente, mas apenas enunciar
alguns e fixar maiores estudos sobre a imunidade dos livros em si.

Neste sentido, anotamos que Aliomar Baleeiro2 destaca o caráter político das
imunidades tributárias. Ruy Barbosa Nogueira3 afirma ser a imunidade a exclusão do
próprio poder de tributar. Para José Souto Maior Borges4, a imunidade fiscal configu-
ra-se como sendo hipótese de não-incidência constitucionalmente qualificada. Já
Amilcar de Araújo Falcão5 a define como supressão da competência impositiva.

Comungamos do conceito de imunidade elaborado pelo Professor Paulo de Bar-
ros Carvalho6, qual seja: “A classe finita e imediatamente determinável de normas
jurídicas, contidas no texto da Constituição Federal, que estabelecem de modo ex-
presso a incompetência das pessoas políticas de direito constitucional interno, para
expedir regras instituidoras de tributos que alcancem situações específicas e sufi-
cientemente caracterizadas.” Esse conceito também é abonado por Eduardo Marcial
Ferreira Jardim7.

Esse ponto de vista é contrário ao entendimento corrente de ser a imunidade
uma limitação à competência tributária, isto porque não é antecedida de qualquer
competência. Quando  estabelecida pela Constituição Federal, ela impede, desde logo,
a competência das pessoas constitucionais de editarem normas incidentes sobre de-
terminadas situações, a exemplo do artigo 150, VI, “d”.

1. João de Freitas Guimarães, Vocabulário etimológico do direito. São Paulo: Universidade Santa Cecília
dos Bandeirantes, p. 150.

2. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977. p. 2.
3. Curso de direito tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1980. p. 172.
4. Isenções tributárias. 1. ed. São Paulo: Sugestões Literárias, 1969. p. 208.
5. Fato gerador da obrigação tributária.  2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 117.
6. Curso de direito tributário. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 132.
7. Dicionário jurídico tributário. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 85.
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A ratio essendi da imunidade tributária, como afirma o  Professor Bernardo
Ribeiro de Moraes8, “(...) está na preservação, proteção e estímulo dos valores éticos
e culturais agasalhados pelo Estado. Em verdade, a imunidade tributária repousa em
exigências teleológicas, portanto valorativas. É o aspecto teleológico da imunidade
tributária que informa o seu conceito”.

Conclui o nobre Professor que a imunidade tributária não apenas complementa
princípios albergados na Constituição, mas, também, constitui um princípio constitu-
cional próprio – Princípio Constitucional de Vedação de Instituir Imposto –, ligado
que se acha à  estrutura política, social e econômica do País.

José Souto Maior Borges9 leciona que: “A regra da imunidade é estabelecida em
função de consideração de ordem extrajurídica. Através da imunidade, nos termos
em que está disciplinada na Constituição Federal, torna-se possível a preservação de
valores sociais das mais diversas naturezas: políticos, religiosos, educacionais, so-
ciais e culturais.”

Não entendemos a imunidade como princípio, mas, sim, como meio para a rea-
lização deles. Temos que a razão de ser da imunidade é a impossibilidade de o Estado
criar tributos sobre determinados direitos fundamentais, como, por exemplo, a liber-
dade, estes sim, princípios.

Dúvida não há que todas as regras imunizantes concentram em si uma intensa
carga axiológica, em que pesem elas não serem princípios, mas em razão de serem
veículos para a concretização daqueles.

3. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Interpretação deve ser entendida como a atividade intelectual que se desenvolve
à luz de princípios hermenêuticos, com a finalidade de declarar o conteúdo, o sentido
e o alcance das regras jurídicas. Hermenêutica é a teoria científica que se propõe a
pesquisar os meios de interpretação. Segundo Carlos Maximiliano10, a hermenêutica
jurídica tem por objeto o estudo e a sistematização dos processos aplicáveis para
determinar o sentido e o alcance das expressões do direito.

Interpretar é atribuir valores aos símbolos, isto é, adjudicar-lhes significações e,
por meio dessas, referência a objetos.11Ruy Barbosa Nogueira afirma, embasado em
Heidegger, que “chamamos interpretação ao desenvolvimento do compreender.”12

8. A imunidade tributária e seus novos aspectos. In: Imunidades tributárias. São Paulo: CEU/Revista
dos Tribunais, 1998. p. 107. (Pesquisas Tributárias, Nova Série, 4).

9. Isenções tributárias, op. cit., p. 211.
10. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Forense, 1979. p. 5.
11. Paulo de Barros Carvalho. Curso de direito tributário, op. cit., p. 78.
12. Interpretação e integração da legislação tributária. São Paulo: IBDT/Resenha Tributária, 1975. p. 16.

(grifos do original).
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Os métodos clássicos de interpretação podem ser resumidos em literal ou gra-
matical, histórico ou histórico-evolutivo, lógico, teleológico e sistemático. O literal é
aquele em que o intérprete se restringe à literalidade do texto, cingindo-se à constru-
ção gramatical em que se exprime o comando jurídico. O histórico-evolutivo é aque-
le em que o intérprete investiga as condições subjetivas e objetivas que cercaram a
produção da norma e analisa a sua evolução. O lógico é aquele em que o intérprete
deve desvendar o sentido das expressões do direito, aplicando o conjunto das regras
tradicionais e precisas da lógica formal. O teleológico é aquele em que o intérprete
analisa a origem e a finalidade da norma e as exigências sociais que a originaram. O
sistemático é aquele em que o intérprete se volta para o sistema jurídico para obser-
var, detidamente, as relações com os demais princípios e normas.

Em que pese os métodos de interpretação consagrados pela doutrina, desenvol-
veu o Professor Paulo de Barros Carvalho13proposta de interpretação do direito como
um sistema de linguagem. Proposta essa também defendida por Edvaldo Brito.14E,
como linguagem, devem ser investigados os seus três planos fundamentais: a sintaxe,
a semântica e a pragmática.

O plano sintático é formado pelo relacionamento que os símbolos lingüísticos
mantêm entre si, sem qualquer alusão ao mundo exterior, ao sistema, ou seja, no
sistema normativo o aspecto sintático se apresenta nas articulações das normas entre
si. O semântico diz respeito às ligações dos símbolos com os objetos significados. É
o campo das significações do direito. É o meio de referência que as normas guardam
com relação aos fatos e comportamentos tipificados e é também o campo das acepções
dos vocábulos jurídicos, às vezes vagos, imprecisos e multissignificativos. E o prag-
mático é tecido pelas formas segundo as quais os usuários da linguagem a empregam
na comunidade do discurso e na comunidade social para motivar comportamentos.

Diz-se, também, que a interpretação possui as seguintes espécies, embasadas
em seu resultado:

a) interpretação estrita ou declarativa: é aquela em que o intérprete da norma
jurídica apenas confere o conteúdo e o sentido que correspondem ao texto interpreta-
do, não se estendendo, restringindo, modificando ou corrigindo o texto da norma
interpretada;

b) interpretação extensiva ou ampla: é aquela em que o intérprete faz a norma
abranger casos que nela não estão previstos expressamente. A norma jurídica diz
menos do que o legislador desejou e o intérprete estende-a para que alcance seu
verdadeiro fim;

13. Curso de direito tributário, op. cit., p. 70-72.
14. O livro eletrônico é imune. In: Imunidade tributária do livro eletrônico. São Paulo: IOB, 1998.

p. 34-35.
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c) interpretação restritiva: é aquela em que o intérprete extrai da norma
interpretanda menos pressupostos do que pareciam nela compreendidos. Ocorre nos
casos em que as palavras da lei dizem mais do que a vontade do legislador.

Partindo desses pressupostos, podemos afirmar, sob os auspícios dos
ensinamentos do Professor Paulo de Barros Carvalho15,  que toda interpretação tem
início com um texto, fincado este num determinado corpus que nos permite construir
o discurso (plano de conteúdo), a ser percorrido no processo gerativo de sentido.
Todavia, a comunicação não se produz até que o receptor da mensagem a tenha deci-
frado, razão pela qual é necessário investigar, também, as dificuldades que o destina-
tário possa enfrentar.

Referidas dificuldades situam-se em dois planos cronológica e espacialmente
diversos, como nos adverte Eurico Marcos Diniz de Santi16, “(...) o primeiro está no
ato enunciativo da mensagem, empreendido pelo legislador no momento da produ-
ção normativa; o segundo instala-se no produto desse ato, que é o próprio enunciado
legal, em decorrência de certos defeitos inerentes ao código lingüístico.”

E, analisando a imunidade dos livros em si, leciona: “No presente caso, é assen-
te que o problema suscitado sobre o entendimento do vocábulo ‘livro’ nada tem a ver
com problemas de composição frásica; a frase constitucional em que se assenta o
dispositivo é bastante clara: é vedado ‘instituir impostos sobre: (...) livros, jornais,
periódicos e o papel destinado a sua impressão’. Convém salientar que a referência
ao ‘papel destinado a sua impressão’ no final do período, parece-nos, também, desne-
cessária à discussão do sentido entitativo da palavra ‘livro’. Desta forma, sobre-resta
como único ângulo possível para arrostar o problema que se nos oferece, dirigir nos-
sas atenções para eventuais problemas no código ‘livro’”17.

E é justamente sobre o vocábulo “livro” que, mais adiante, discorremos com
vagar, para buscar o seu verdadeiro significado e alcance.

4. A IMUNIDADE DO ARTIGO 150, VI, “d” DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 5 DE OUTUBRO DE 1988

Prescreve o artigo 150, VI, “d” da Constituição Federal de 1988, verbis: “Sem
prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI - instituir impostos sobre:  (...) d)
livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.”

15. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 57.
16. Imunidade tributária como limite objetivo e as diferenças entre “livro” e “livro eletrônico”. In: Imunidade

tributária do livro eletrônico. São Paulo: IOB, 1998. p. 52.
17. Ibidem, mesma página.
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4. 1. Evolução Histórica

A redação do artigo 150, VI, “d” da Constituição Federal de 1988 não foi sem-
pre a mesma, cabendo-nos retornar no tempo para investigar as condições subjetivas
e objetivas que cercaram a produção da norma e analisar sua evolução.

Assim fazendo, registramos primeiramente que o dispositivo constitucional nem
sempre teve a redação atual. Decerto, a imunidade anteriormente prevista era somen-
te ao papel destinado à impressão de jornais, periódicos e livros e foi introduzida
pela Constituição Federal de 1946, nos seguintes termos:

“Artigo 31 - À União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é
vedado:

(...)

V - lançar impostos sobre:

(...)

d) papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e
livros.” (grifei)

Como se observa, a imunidade é a do papel, considerando a sua destinação
(“destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros”).

Registra Aliomar Baleeiro18que: “Quando Jorge Amado defendeu essa fran-
quia, na Constituinte de 1946, o interesse cultural ocupou o centro de sua argumenta-
ção. O imposto encarece a matéria-prima do livro, não apenas pela carga fiscal, que
se adiciona ao preço, mas também pelos seus efeitos extrafiscais, criando, em certos
casos, monopólios em favor do produtor protegido aduaneiramente. Se o papel im-
portado for tributado com intenção protecionista, sempre advogada pelos círculos
industriais interessados, o sucedâneo nacional terá seu preço elevado até o nível que
lhe permite a eliminação da concorrência pelos meios alfandegários.”

O Professor Bernardo Ribeiro de Moraes19registra que a Constituição de 1946
“introduziu essa imunidade do papel, segundo Aliomar Baleeiro, por duas razões: a
primeira, ‘que em 1946 estava muito recente a ditadura de Vargas, que tinha posto
colete de ferro na imprensa’; e a segunda: ‘Vargas, por meio do papel, também usava
o financiamento pelos bancos estatais, e teve uma imprensa passiva, dócil, acomoda-
da, que só dizia o que ele queria.’”

18. Limitações constitucionais ao poder de tributar, op. cit., p. 189.
19. A imunidade tributária e seus novos aspectos, op. cit., p. 134.
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Com o advento da Emenda Constitucional n. 18, de 1º de dezembro de 1965,
que introduziu a reforma do sistema tributário, não houve alteração da redação da
regra da imunidade tributária. Nos termos da emenda (art. 2º, IV, “d”) era vedado
cobrar impostos sobre “o papel destinado exclusivamente à impressão de jornais,
periódicos e livros” .

A alteração veio com a Constituição de 1967. Na expressão da Magna Carta
(art. 20, III, “d”), a vedação passou a ser para “criar imposto sobre (...) o livro, os
jornais e os periódicos, assim como o papel destinado à sua impressão”

A Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969, reproduziu pratica-
mente o texto anterior, trazendo para o singular a palavra “jornais”.

Aliomar Baleeiro20,  comentando o dispositivo constitucional, assevera que: “A
Emenda n. 1, de 1969, no inciso “d” do artigo 19, III, é mais generosa do que a de
1946, e do que a Emenda n. 18, pois estas só davam imunidade ao ‘papel de impres-
são destinado exclusivamente à impressão de livros, periódicos e jornais.’ Os pró-
prios livros e jornais foram contemplados também pelo texto atual.”

Não restam dúvidas, portanto, que a origem da imunidade prevista no dispositi-
vo constitucional foi o papel. E papel destinado exclusivamente à impressão de
jornais, livros e periódicos, evidenciados, à época, por motivos de ordem política e
econômica.

Veja-se que nunca foi colocada em discussão a finalidade da imunidade, ou
seja, quais os princípios fundamentais que estariam sendo preservados, restando níti-
do o seu caráter axiológico. Ora, se evolução houve, naturalmente foi para abranger
as obras finais, laboradas com base no produto imune, qual seja, o papel.

Há também que ser ressaltado que o papel utilizado para esses fins sempre foi
parcialmente importado, quer em maior quantidade, como outrora, quer em menor,
como atualmente, o que encarece o produto acabado.

Para comprovar essa assertiva, transcrevemos abaixo “Carta ao leitor”, veicula-
da na Revista VEJA21, onde pode ser verificada essa realidade:

“Papel e tintas mais caros

VEJA está chegando às bancas nesta semana com um pequeno aumento no
preço de capa, que passa para 4 reais, 5% acima do anterior, 3,80 reais. A
mudança deve-se à valorização do dólar nas últimas semanas. A revista se viu

20. Direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1976. p. 94.
21. Revista VEJA, 1.583, v. 32, n. 5, de 3 de fevereiro de 1999.
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obrigada a alterar seu preço porque uma parte substancial de seus custos in-
dustriais está associada à cotação do dólar. Tanto o papel quanto as tintas
utilizadas na impressão da revista são importados. Cada edição de VEJA,
com cerca de 1,2 milhão de exemplares semanais, consome 490 toneladas de
papel e 18 toneladas de tinta. Isso corresponde ao peso de três Boeing 747.
Desde que o real começou a se desvalorizar, há duas semanas, comprar essas
matérias-primas no exterior ficou muito mais caro.” (grifei)

Não há dúvida, pois, que por motivos políticos e/ou econômicos o móvel da
imunidade é e sempre foi o papel, naturalmente com a destinação específica.

Tanto é assim que Aliomar Baleeiro22, já àquela época (1977), afirmou: “A Cons-
tituição não distingue nem pode o intérprete distinguir os processos tecnológicos de
elaboração dos livros, jornais e periódicos, embora os vincule ao papel como ele-
mento material de seu fabrico. Isso exclui, pareceu-nos, os outros processos de
comunicações do pensamento, como a radiodifusão, a TV, os aparelhos de am-
pliação de som, a cinematografia etc., que não têm por veículo o papel.” (grifei)
E podemos, atualmente, complementar: livros eletrônicos, CD-ROMs, DVDs,
disquetes etc.

Também corrobora este entendimento, o fato de a Constituição Federal de 1988
somente prescrever os veículos de mídia escrita (livros, jornais, periódicos) ao papel
ou material a ele assimilável no processo de impressão. Nenhum outro.

Note-se, ademais, que os novos veículos de transmissão e difusão de pensamen-
tos, conhecimentos e informações, com seus suportes distintos do papel, já eram
contemporâneos da elaboração da Carta Magna promulgada em 5.10.1988, e não
foram por ela contemplados.

Neste sentido, convém recordar que a redação do artigo B, III, “d”, do antepro-
jeto IASP/ABDF era a seguinte: “d) livros, jornais e periódicos e outros veículos de
comunicação, inclusive audiovisuais, assim como papel e outros insumos, e ativida-
des relacionadas com a produção e a circulação”.

O Professor Ives Gandra da Silva Martins23relata que:

“A letra “d” do inciso VI reproduz o texto de idêntica redação da Emenda
Constitucional n. 1/69, artigo 19, III, “d”.

A proposta que levei aos constituintes era mais ampla. Em face da evolução
tecnológica dos meios de comunicação e daqueles para edição e transmissão,

22. Limitações constitucionais ao poder de tributar, op. cit.,  p. 198-199.
23. Comentários à Constituição do Brasil promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva,

1990. v. 6, t. 1, p. 186.
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tinha sugerido, em minha exposição para eles, a incorporação de técnicas
audiovisuais.

Os constituintes, todavia, preferiram manter a redação anterior, à evidência
útil para o Brasil do após-guerra, mas absolutamente insuficiente para o
Brasil de hoje.”

Portanto, evidente se mostra que o constituinte de 1988 não quis estender o
dispositivo imunizante, tendo, consequentemente, excluído propositadamente
aqueles.

Neste sentido, registra Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho24  “(...) não ser
possível interpretar a lei maior de um país sem procurar conhecer a intenção daqueles
que a fizeram, pois dessa lei sairá o sistema jurídico aplicável à sociedade para a qual
foi preparada.” E, “(...) a lição de hermenêutica, a qual recomenda que, diante da
mesma razão aplica-se a mesma disposição, deve ser, aqui, sopesada com outra máxi-
ma, no sentido de que, diante da enfática insuficiência do texto, não se pode ampliar
o sentido do mesmo, sob o argumento de que ele teria expresso menos do que
intencionara.” E mais, “A extensão, para conferir a imunidade ao CD-Rom e aos
disquetes com programas gravados e com o conteúdo de livros, representaria uma
integração analógica, e, como já explicitei, esta não é apropriada à espécie.”

Embora considerando as críticas que se deve fazer ao denominado método his-
tórico de interpretação, Eurico Marcos Diniz de Santi25conclui que o argumento tem
procedência jurídica e que: “A informação contida numa proposta rejeitada pela Cons-
tituinte, se não se transforma em direito porque não foi aceita, por critério político,
no corpo da Constituição, nem por isso deixa de apresentar juridicidade como fato
jurídico. Ocorre que, mesmo tendo sido rejeitada, o fato de ser apreciada em proces-
so criativo do direito, essencialmente documentado, torna-a jurídica. (...) É patente
na própria letra da Constituição Federal de 1988, a juridicidade do conteúdo de emenda
constitucional rejeitada:  ‘A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou
havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão
legislativa’ (ex vi do art. 60, § 5º). Se o conteúdo de emenda rejeitada pode inibir a
própria competência constitucional de processar emendas, com muito mais razão tal
conteúdo há de ser útil para corroborar na composição de sentido do texto constitu-
cional estabelecido.”

24. Imunidade tributária. In: Imunidades tributárias. São Paulo: CEU/Revista dos Tribunais, 1998.
p. 344. (Pesquisas Tributárias, Nova Série, 4).

25. Imunidade tributária como limite objetivo..., op. cit., p. 57-58.
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A Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em recente e único julgamento26de que se tem conhecimento, deu provimento
ao recurso de apelação da Fazenda do Estado para declarar  a inexistência de imuni-
dade tributária para os denominados livros eletrônicos – CD-ROM –, valendo-se
também para o seu convencimento da aplicação do denominado método histórico de
interpretação, para concluir que a proposta ampliativa de imunidade foi rechaçada
pelos constituintes e deve ser respeitada. Vejamos a ementa e trechos do acórdão:

“Impostos CD-ROM. Imunidade tributária. Inexistência. Privilégio de natu-
reza constitucional. Irrelevância da destinação do bem e da qualificação da
entidade que o produz. Hipótese não contemplada no artigo 150, inciso VI,
“d”, da CF. Interpretação não extensiva. Recursos providos.

“Entretanto, não é qualquer papel que está imune a tributação de impostos,
mas apenas aquele destinado a impressão de livros, jornais e periódicos,
descabendo estender-se o benefício de natureza constitucional a outras hipó-
teses não contempladas pela Constituição, vale dizer, para abranger outros
insumos, bem assim sobre legislação informatizada em forma de CD-ROM e
mais programa de computador – software.

“As imunidades configuram privilégios de natureza constitucional e não po-
dem estender-se além das hipóteses expressamente previstas na Consti-
tuição.”

Trecho do acórdão:

“(...) Resulta, pois, que se essa proposta ampliativa de imunidades não foi
aceita, preferindo o legislador constituinte manter aquele privilégio apenas e
tão-somente em relação a livros, jornais e periódicos e o papel destinado a
sua impressão, não se afigura razoável contrariar a sua real intenção
mens legislatoris para abranger hipótese que ele não resolveu agasalhar, in-
cluindo-se a legislação informatizada – CD-ROM e software (...)”

Não há dúvida, portanto, que historicamente a tônica da imunidade prevista no
artigo 150, VI, “d” da Constituição Federal é o papel, assim como os objetos dele
derivados e especificados, livros, jornais e periódicos, e é o que prevalece até hoje,
não podendo o privilégio ser estendido além das hipóteses expressamente previstas
na Carta Magna.

26. Apelação Cível n. 28.579.5/4-00, Apte.: Fazenda do Estado de São Paulo, Apda.: Saraiva Data
Ltda., maioria de votos, rel. desig.  Des. Celso Bonilha, acórdão registrado sob n. 00110316, DOE,
de 1º.2.1999.
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4.2. Os vocábulos “livro”, “CD-ROM” e “ software”

Genericamente, pode-se conceituar livro como a reunião de folhas ou cadernos,
soltos, cosidos ou por qualquer outra forma presos por um dos lados, e enfeixados ou
montados em capa flexível ou rígida.27

Para fins de imunidade, conceitua Bernardo Ribeiro de Moraes28: “Livro é vocá-
bulo gênero, que vem a ser toda edição comercial de obra literária, científica, artísti-
ca, musical, técnica ou pedagógica, gravada ou impressa em reunião de folhas em
cadernos, destinada à leitura. Em conseqüência, não se enquadra ao conceito de “li-
vro”, para fins da imunidade tributária em exame, encadernação que contenha apenas
folhas em branco ou apenas folhas pautadas ou riscadas para escrituração ou anota-
ção, pois não servem para leitura. Do mesmo modo, um disco, por não ser lido mas
apenas ouvido, não é livro. A impressão para leitura é elemento fundamental para o
conceito de livro, para efeito de imunidade tributária. Os suportes papel e escrita são
fundamentais na previsão constitucional (papel destinado a impressão do livro). Ou-
tros instrumentos que possam ter o mesmo conteúdo e a mesma finalidade do livro,
na divulgação de idéias, difusão da cultura e de conhecimentos e informações v.g.,
filme cinematográfico, peça teatral, discos, disquetes, CD-Rom etc., não são livros.
Os suportes são diferentes.”

Comentando o dispositivo constitucional, Aliomar Baleeiro29define: “Livros,
jornais e periódicos são todos os impressos ou gravados, por quaisquer processos
tecnológicos, que transmitam aquelas idéias, informações, comentários, narrações
reais ou fictícias sobre todos os interesses humanos, por meio de caracteres alfabéti-
cos ou por imagens e, ainda, por signos Braille destinados a cegos.”

Adentrando a seara da informática, temos que CD-ROM significa compact disc
(read only memory), ou seja, disco compacto (memória de leitura passiva).

Já software é signo novo, como ensina Edvaldo Brito30, “(...) Soft quer dizer
macio, fofo, suave, mole, brando; ware, mercadoria, produtos manufaturados, lou-
ça... Logo, software é palavra resultante de uma composição, isto é, de um processo
de criação de uma palavra, que passa a ter um conceito novo, mediante a associação
de duas outras na sua integridade.”

Ora, o software, como programa de computador, é um conjunto de informações,
operações e procedimentos, que permite o processamento de dados no computador,

27. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Novo dicionário da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1986.

28. A imunidade tributária e seus novos aspectos, op. cit., p. 137-138.
29. Limitações constitucionais ao poder de tributar, op. cit., p. 198.
30. O livro eletrônico é imune, op. cit., p. 43.
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de acordo com os objetivos dos usuários (executa tarefas): o software é contido num
suporte fático de qualquer natureza (disquete, CD-ROM etc.).31

Analisando a distinção entre os vocábulos, assevera Oswaldo Othon de Pontes
Saraiva Filho32que: “Os livros eletrônicos diferem bastante do livro impresso em
papel, pois podem conter não só a linguagem escrita, mas, também, a voz do próprio
autor e a sua imagem, inclusive em movimento, bem como sons e imagens do objeto
comentado e, quanto à utilização, permitem, por exemplo, a cópia e a colagem auto-
máticas de trechos para um documento que está sendo elaborado.”

Mas não é só. Há que ser registrado ainda, que, no plano semântico, ou seja, no
campo das significações, mormente do direito, encontramos vocábulos às vezes va-
gos, imprecisos ou multissignificativos. Irving M. Copi33adverte: “Sempre que um
termo precisa de esclarecimento, dizemos que é um termo vago. Aclarar o significa-
do de um termo eqüivale a eliminar a sua vagueza, o que é obtido, dando-lhe uma
definição que permitirá decidir sobre a sua aplicabilidade em cada situação particu-
lar”. “(...) um termo é vago quando existem ‘casos limítrofes’ de tal  natureza  que é
impossível determinar se o termo se aplica ou não a eles. Neste sentido, a maioria das
palavras é vaga.”

A par de tais ensinamentos, a conclusão a que se chega é a de que o vocábulo
“livro” é vago.

Neste sentido, ensina o professor Eurico Marcos Diniz Santi34que “Há uma
zona central, sólida, em que dado sentido da palavra é aplicado de modo predominan-
te, e um nebuloso círculo exterior de referência que provoca dúvida e incerteza sobre
a aplicação ou não dessa palavra (Ross). Seguindo essa alegoria, sentimos que pode-
mos fazer duas assertivas com força veritativa. A primeira, o objeto livro convencio-
nal (de papel, impresso, encadernado e com capa) ocupa o círculo central dessa pro-
jeção semântica: é ‘livro’, e não há dúvida sobre a aplicação da palavra ao objeto. A
segunda – o objeto CD-ROM – encontra-se absolutamente fora de ambos os círculos
de denotação possível daquela palavra, quer dizer, não ocupa sequer a zona nebulosa
da palavra ‘livro’. Em suma, a palavra ‘livro’ é vaga, mas nem tanto.”

E mais, “(...) Se enuncio ‘livro’ quero dizer livro. Se enuncio ‘livro’ e
‘CD-ROM’ quero associar ambos. Se digo tão somente ‘CD-ROM’, quero dizer ape-
nas CD-ROM. Como entender que o CD-ROM está contido no sentido da palavra
‘livro’? Não há definição lexicográfica que sustente tal aproximação. Se ‘livro’

31. Bernardo Ribeiro de Moraes, A imunidade tributária e seus novos aspectos, op. cit., p. 138.
32. A imunidade tributária do livro. In: imunidade tributária do livro eletrônico. São Paulo: IOB,1998.

p. 170.
33. Introdução à lógica. São Paulo: Mestre Jou, p. 107-108.
34. Imunidade tributária como limite objetivo..., op. cit., p. 53.
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agora quer dizer também ‘CD-ROM’, como o constituinte deveria fazer para restrin-
gir a imunidade aos livros? Deveria dizer expressamente que o conceito de CD-ROM
não se enquadra à conotação da palavra ‘livro’? Para quê? Seria necessário?

“O fato é que ‘livro’ é livro e ‘CD-ROM’ é CD-ROM (...)”

Conclui-se, pois, que o único traço de aproximação possível entre livro e livro
eletrônico é o conteúdo, mas, como restou demonstrado, ter conteúdo de livro não
significa ser livro.

4.3. Diferença entre interpretante imediato e mediato

O software, que é o programa do computador, necessita, obrigatoriamente, para
ser lido, de uma máquina decodificadora, o hardware. Já o livro propicia a imediata
comunicação com o seu destinatário, sem necessidade de intermediação.

Assim, estudando os signos “livro” e “CD-ROM” como suportes
comunicacionais, assevera Eurico Marcos Diniz de Santi35:

“Com efeito, não obstante ambos enquadrarem-se como suportes
comunicacionais, deve-se entrever que a forma de difusão da informação nos livros e
nos CD-ROMs é totalmente distinta. O livro é suporte imediato da comunicação. O
CD-ROM é suporte mediato. Ninguém, por mais expert que seja nos mistérios da
informática, consegue ler, diretamente, um CD-ROM. Necessita de uma máquina,
um computador, um interpretante mediato que possa decodificar as correntes e elos
de bits gravados em código binário (“0111010111...”) na superfície do suporte físico.

Isso não desfigura a natureza do signo, peculiar também ao CD-ROM, pois,
como bem assinala Maria Lúcia Santaella, ‘o intérprete e o ato interpretativo não
precisam ser necessariamente humanos’; pode tratar-se, por exemplo, de um proces-
so cibernético, podendo essa noção abranger também qualquer equipamento capaz
de receber e traduzir algo em signo. Pode-se classificar, sob esse critério, o interpretante
como sendo mediato (humano) ou imediato (cibernético).

O interpretante do livro é humano, imediato. Os CD-ROMs exigem interpretantes
cibernéticos, mediatos: os computadores.”

E não é só, ainda para corroborar a distinção entre ambos, temos que para o
interpretante cibernético (computador) realizar a sua tarefa, há a necessidade de um

35. Ibidem, p. 54.
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outro programa de computador (software), também denominado de programa de ins-
talação, o qual dá suporte ao produto – CD-ROM – e viabiliza a sua manipulação.

Cuida-se de outro programa de computador (software) e, embora alojado no
mesmo disco, com o outro software não se confunde, mesmo que às vezes tenha sido
desenvolvido com tal sofisticação que seu acionamento se dê independentemente do
auxílio do usuário e, por isso, imperceptível.

E nem se diga que referido programa de computador possa ser dispensado. Na
verdade ele é necessário para se acessar o conteúdo do CD-ROM ou DVD etc.

Tais argumentos corroboram, sem dúvida, a tese de que os CD-ROMs, DVDs
etc são suportes mediatos da comunicação, ou seja, sempre necessitarão do hardware,
bem como de um outro programa (software) que proporcione à máquina o acesso ao
seu conteúdo.

Conclui-se, então, que a comunicação do livro com o seu destinatário é imedia-
ta, o que não ocorre com os denominados livros eletrônicos, razão pela qual não se
pode admitir qualquer equiparação entre eles.

5. A INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA IMUNIDADE PREVISTA NO
ARTIGO 150, VI, “d” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Outro aspecto a ser enfrentado é o que a doutrina logrou denominar de interpre-
tação extensiva, para justificar a aplicação da imunidade aos livros eletrônicos, DVDs,
CD-ROMs, disquetes etc.

Neste sentido, grande parte dos juristas36afirma que a finalidade intentada pela
regra da imunidade prevista no artigo 150, VI, “d” da Constituição Federal é, em
síntese, a preservação da liberdade de expressão intelectual, científica, artística e de
manifestação do pensamento.

36. Aires Fernandino Barreto, Livro eletrônico: o alcance da imunidade é o que prestigia os princípios
constitucionais; Angela Maria da Motta Pacheco, Imunidade tributária do livro; Dejalma de Campos,
A imunidade e as garantias constitucionais: alcance do artigo 150, VI, “d”, da CF/88; Edvaldo Brito, O
livro eletrônico é imune; Felippe Daudt de Oliveira, O sentido da palavra “livro” no artigo 150, da
Constituição Federal: proteção de uma essência e não de um nome; Roque Antonio Carrazza, Livro
eletrônico: imunidade tributária – exegese do artigo 150, VI, “d” da Constituição Federal (In: Imunida-
de tributária do livro eletrônico. São Paulo: IOB, 1998) e Diva Malerbi, Imunidade tributária; Luciano
Amaro, Algumas questões sobre a imunidade tributária;. Vittorio Cassone, Imunidades tributárias;
Hugo de Brito Machado, Imunidade tributária; Ives Gandra da Silva Martins, Imunidades tributárias;
Yonne Dolacio de Oliveira, A imunidade do artigo 150, inciso VI, alínea “d”, da Constituição Federal
abrange ou não o denominado livro eletrônico?; José Eduardo Soares de Melo, Imunidade tributária;
Marco Aurélio Greco, Imunidade tributária (In: Imunidades tributárias. São Paulo: CEU/Revista dos
Tribunais, 1998. (Pesquisas Tributárias, Nova Série, 4)).



218

Em defesa de tais princípios, asseveram que o preceito constitucional previsto
no artigo 150, VI, “d” deve sofrer interpretação teleológica, onde o sentido e o alcan-
ce da norma estariam diretamente relacionados com a sua finalidade, qual seja, a
proteção aos mencionados princípios.

Assegura-se também que as imunidades devem ser interpretadas extensivamen-
te, de forma a garantir os direitos da liberdade e o acesso ao conhecimento. Desta
forma, consoante argumenta Heleno Taveira Torres37  “(...) em face da preferibilidade
dos valores, os limites para tal interpretação extensiva seriam os limites do quanto
fosse imaginado desejado, conforme as convicções e interesses pessoais de cada in-
térprete.” Por isso, com razão adverte Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho38:
“Dentro desse quadro, a imunidade dos livros, jornais e periódicos, por se relacionar
com a liberdade do homem, admite a interpretação extensiva, na busca de se alcançar
a finalidade da Constituição, desde que não ultrapasse a possibilidade expressiva
da norma da imunidade.” (grifei)

Compactuamos desse entendimento, uma vez que um princípio constitucional
não pode jamais inibir ou descaracterizar outros ou, mesmo, entrar em conflito com
outros valores também constitucionais.

Destarte, a interpretação extensiva é utilizada para abranger casos que nela não
estão previstos expressamente, ou seja, nos casos em que não se trata de rol taxativo.
Todavia, no caso em exame, especificamente para o vocábulo livro, a regra é taxativa,
não sendo possível a extensão, posto esta só ser cabível para situações típicas deter-
minadas pela necessária correlação com os objetos discriminados.

Também entendendo que a interpretação extensiva deve ser utilizada judiciosa-
mente, Heleno Taveira Torres39afirma: “(...) o uso da interpretação extensiva não
deve ser utilizado para pretender abarcar, no preceito imunitório, toda e qualquer
forma de acesso, uso e gozo da liberdade de informar e ser informado. Com a regra
do artigo 150, VI, “d”, limitando-se o seu alcance apenas aos livros, jornais, periódi-
cos e o papel destinado à sua impressão, já encontra-se satisfeito o objetivo e garan-
tido o valor desejado pelo Constituinte. Tudo o mais que de aperfeiçoamento técnico,
para o uso cibernético, possa surgir, não será mais que uma exploração de bens de
consumo (computadores), cuja utilização demonstra evidente capacidade
econômica, devendo, pois, o respectivo produto (livro eletrônico) ser tributado, sem

37. Tributação e imunidade dos chamados “livros eletrônicos”. In: Imunidade tributária do livro eletrônico,
São Paulo: IOB, 1998. p. 80.

38. A não-extensão da Imunidade aos chamados livros, jornais e peródicos eletrônicos. Revista Dialética
de Direito Tributário, São Paulo, n. 33, p. 134, 1998.

39. Tributação e imunidade dos chamados “livros eletrônicos”, op. cit., p. 81.
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que isto concorra para afetar qualquer liberdade individual vinculada com a difusão
da informação e da cultura.”

Portanto, a interpretação extensiva deve ser tida apenas como um método apto a
assegurar os valores que a regra de imunidade quer ver garantidos. Todavia, a partir
do momento em que apresente conflito com outro valor, tão ou mais importante,
deverá o intérprete verificar o que melhor beneficie o destinatário sem causar danos
a outros em igual situação, sob pena de estar sendo ferido o princípio da isonomia, ou
seja, criando privilégios sem causa para alguns em detrimento de outros.

Assim, partindo da premissa de que a Constituição Federal traz outros tantos
princípios que devem ser respeitados, como é o caso da isonomia tributária, temos
que as regras de imunidade podem e devem ser objeto de interpretação extensiva,
mas tão-somente até o limite que garanta o exercício da liberdade humana protegida,
sem avançar os limites exclusivos do sistema tributário, onde a isonomia é o princí-
pio base e o ponto de convergência dos demais, que veda toda e qualquer forma de
discriminação ou de concessão de privilégios (art. 150, II, CF).

Neste sentido, assevera o Professor Paulo de Barros Carvalho40“(...) Dizer que
as imunidades são sempre amplas e indivisíveis, que não suportam fracionamentos,
protegendo de maneira absoluta as pessoas, bens ou situações que relatam, é discor-
rer sem compromisso; é descrever sem cuidado; sem o desvelo necessário à constru-
ção científica.”

Conclui-se, pois, que, embora ao se cuidar da matéria imunidade a interpretação
utilizada seja a extensiva, não se pode olvidar que o limite à extensão são os próprios
princípios elencados na Constituição Federal, principalmente o da isonomia.

6. PRINCÍPIOS E VALORES

Os princípios acima delineados (preservação da liberdade de expressão intelec-
tual, científica, artística e de manifestação do pensamento, dentre outros) não são os
únicos fundamentos da imunidade prevista no artigo 150, VI, “d” da Carta Magna,
posto também se prestar ela a garantir a irradiação da cultura e da educação, mas
mediante o barateamento dos livros, jornais e periódicos41, facilitando, destarte, o
acesso aos bens necessários para a formação intelectual do homem.

Com o brilhantismo de sempre, afirma Eurico Marcos Diniz de Santi42que, in-
dependentemente da perfeição da assertiva, isso não permite a ilação de que tudo que
atenda a esses valores seja imune. Sentencia:

40. Curso de direito tributário, op. cit., p. 130.
41. Tércio Sampaio Ferraz Junior, Livro eletrônico e imunidade tributária. Revista dos Procuradores da

Fazenda Nacional, Rio de Janeiro, n. 2, p. 27-38.
42. Imunidade tributária como limite objetivo..., op. cit., p. 59.



220

“O valor que informa a regra objetiva-se e esgota-se na própria regra. Ora, o
fato de o direito à vida informar a regra do homicídio não implica que uma
circunstância qualquer que afronte o direito à vida seja homicídio. Fosse as-
sim, não teria utilidade em esculpir o tipo expressamente previsto no artigo
121 do Código Penal. Tampouco o esforço de descrever, expressamente, as
imunidades no artigo 150 da Constituição Federal de 1988.

Daí a distinção essencial, efetivada por Paulo de Barros Carvalho, entre ‘va-
lores’ e ‘limites objetivos’. Bipolaridade, implicação recíproca, referibilidade,
preferibilidade, graduação hierárquica, necessidade de aderência a um objeto
(objetividade), historicidade e inexauribilidade são os traços que permitem
identificar um valor. Em contraste com os valores, os limites objetivos são
regras objetivas postas para atingir certos fins. Estes, sim, assumem o porte
de valores.”

E finaliza, concluindo que a imunidade do livro não é um valor, mas sim, um
limite objetivo.

Também entendemos dessa forma. Ora, não se pode negar que por detrás da
regra de imunidade há valores que ela visa assegurar, mas ela, imunidade, não é o
próprio valor, senão o instrumento para a realização daqueles.

Além do que, como assevera Ricardo Lobo Torres43, “(...) as imposições fiscais
sobre os produtos relacionados com o mundo da informática estão em seu início.
Apresentam dificuldade na juridicização, quer na via da legislação, da jurisprudência
ou da doutrina. (...) Não se pode, conseguintemente, comprometer o futuro da
fiscalidade, fechando-se a possibilidade de incidências tributárias pela extrapolação
da vedação constitucional para os produtos da cultura eletrônica; tanto mais que a
nova tecnologia pode digitalizar tudo o que antes aparecia impresso em papel, sendo
a recíproca verdadeira em boa parte.”

A par desse raciocínio, podemos concluir que os livros, os jornais e os periódi-
cos confeccionados em papel de impressão são apenas uma das formas de
exteriorização do pensamento e agasalhados pela imunidade prevista na Constituição
Federal. Há, todavia, outros meios de exteriorização da cultura, sem a utilização do
papel e da escrita, e, portanto, não imunes.

7. CONCLUSÃO

Assim, com fundamento em todo o exposto, podemos afirmar que a regra de
imunidade prevista no artigo 150, VI, “d” da Constituição Federal de 1988 não alcan-
ça os denominados livros eletrônicos, CD-ROMs, DVDs, disquetes etc.

43. Imunidades tributárias. In: Imunidades tributárias. São Paulo: CEU/Revista dos Tribunais, 1998.
p. 203. (Pesquisas Tributárias, Nova Série, 4).
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1. INTRODUÇÃO

A efetivação do status civitatis no Brasil, após dez anos da Constituição da
República de 1988, deu um passo enorme  com a edição pioneira da Lei paulista
n. 10.177, de 30.12.1998, secundada pela Lei federal n. 9.784, de 29.1.1999, que
regulam, no âmbito da Administração Pública respectiva, o processo (rectius: proce-
dimento) administrativo.

O procedimento administrativo é absolutamente necessário à produção de atos
administrativos, para que a Administração Pública  realize seus cometimentos, docu-
mentando todos os atos e fatos que levam à conduta administrativa.

Importa dizer que o procedimento administrativo é um instrumento importante
para que os administrados possam fazer valer seus direitos contra a Administração
Pública. Faz parte do instrumental das garantias outorgadas pela Constituição.

Nas palavras daquele que lançou a idéia há mais de oito anos, Procurador do
Estado Carlos Ari Sundfeld (Boletim do Centro de Estudos, São Paulo, v. 22, n. 6,
p. 478-480, nov./dez. 1998):

“As leis de Procedimento Administrativo são consideradas instrumentos fun-
damentais do Estado de Direito e da Cidadania, na generalidade dos países
democráticos. São exemplos de países em que elas existem e são tidas como
importantes: Estados Unidos, Alemanha, Itália, Espanha e os do Mercosul
(Argentina e Uruguai).

A Lei Paulista de Procedimento Administrativo é a primeira do gênero no
Brasil. A tradição autoritária do País ainda não havia permitido a edição de
uma lei assim, porque ela sempre implica a limitação dos poderes das autori-
dades públicas.”

Adita, ainda, que o objetivo da lei é:

a) “limitar os poderes dos administradores públicos (desde os Chefes do Exe-
cutivo e seus auxiliares diretos até as autoridade de menor escalão), fixando
prazos e condições para o exercício de todas as suas competências;

b) proteger os indivíduos e empresas contra o poder arbitrário das autorida-
des administrativas, ao dar-lhes instrumentos legais para que apresentem, à
Administração, suas reivindicações (...), suas denúncias etc., bem como para
que se defendam, apresentem sugestões e críticas, e daí por diante.”

Seguem-se, neste passo, para o aperfeiçoamento do serviço público, vias análo-
gas às do procedimento judicial, através de atos de comunicação procedimental des-
tinados a estabelecer a bilateralidade no procedimento administrativo, para que,
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assim, fiquem atendidos os princípios básicos do due process of law. O administrado
toma ciência dos fatos em que a administração alicerça sua pretensão e o exercício da
autotutela. E defende-se, dentro dos limites que a lei traça, para que, assim, não periclite
o seu direito de defesa, petição, participação etc.

2. A CLÁUSULA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E
O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

O procedimento administrativo recebeu novo enfoque na Constituição da Repú-
blica de l988, onde, pela primeira vez, trouxe expressamente a garantia do devido
processo legal, tanto nos processo judiciais (tal como acontecera com as anteriores)
quanto nos administrativos, incluindo-o lado a lado com o judicial (Odete Medauar,
A processualidade no direito administrativo, tese (Professor Titular), São Paulo, 1993,
p. 73 e ss.).

Daí se segue que não podem os outros ramos do poder público exercer, sem
contraste, o seu imperium, aguardando eventual intervenção posterior do Judiciário
para corrigir ou anular os atos que atinjam ou causem lesão a direito individual. É
injusto e antagônico à Constituição que a atividade administrativa fique com inteira
liberdade de atuar, quando, em sua função externa, entre em contato com os adminis-
trados, ainda mais quando lemos no inciso LV, do artigo 5º da Magna Carta que “aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são asse-
gurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

A Constituição pressupõe a existência do processo como garantia da pessoa
humana. Ao ver o processo como garantia constitucional, as Constituições do Século
XX, com poucas ressalvas, reconhecem a necessidade de proclamação programática
do direito processual e as garantias respectivas como imprescindíveis no conjunto
dos direitos da pessoa humana.

Nesse diapasão, a originária concepção de mero respeito ao procedimento exis-
tente (procedural due process of law), por sua vez, ensejou a conclusão de que não
basta o respeito ao estabelecido na lei processual, se esta não garante ao processo
requisitos mínimos para ser considerado como tal, segundo os parâmetros constitu-
cionais. É dizer: o devido processo legal, como garantia constitucional, não se vê
respeitado com o simples cumprimento de um grupo de normas rotulado de lei pro-
cessual ou código de processo, mas sim com a previsão, nesse grupo de normas, de
determinadas garantias que dêem, àquele procedimento positivado, a verdadeira di-
mensão que o termo processo tem, se veiculado – como é o caso brasileiro – em uma
Constituição democrática, de um Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput, da
CF/1988).



225R. Proc. Geral Est. São Paulo, São Paulo, (53):233-247, jun. 2000

A cláusula do devido processo legal, que é ampla, abrange, dentre outros, os
seguintes direitos e princípios (Pinto Ferreira, Comentários à Constituição Brasilei-
ra, São Paulo: Saraiva, v. 1, p. 175-176):

a) direito ao juiz natural;

b) direito à indeclinabilidade da prestação jurisdicional quando solicitada;

c) direito à citação e ao conhecimento do teor da acusação;

d) direito a um rápido e público julgamento;

e) direito ao arrolamento de testemunhas e à notificação das mesmas para com-
parecimento perante os tribunais;

f) direito ao procedimento contraditório;

g) direito de não ser processado, julgado ou condenado por alegada infração às
leis ex post facto;

h) direito à plena igualdade entre acusação e defesa;

i) direito contra medidas ilegais de busca e apreensão;

j) o direito de ser julgado mediante provas e evidência legal e legitimamente
obtida;

k) direito à assistência judiciária, inclusive gratuita;

l) direito aos recursos (duplo grau de jurisdição);

m) direito à decisão com eficácia de coisa julgada;

n) privilégio contra a auto-incriminação.

Nesse passo, as leis acima citadas vieram concretizar, na esfera administrativa,
a cláusula do devido processo legal, incluindo, em especial, o direito de não ser acu-
sado, nem julgado e nem condenado com base em provas ilegalmente obtidas.

Dos vários aspectos dignos de análise trazidos pelos referidos diplomas
legislativos, nos deteremos na problemática das provas ilícitas, procurando trazer
algumas modestas linhas, escoradas no Direito Processual Penal, onde seu estudo se
encontra em estágio avançado.

No direito pátrio, a Lei Maior proíbe no processo as provas obtidas por meios
ilícitos em face do que diz o artigo 5º, inciso LVI, in verbis: “São inadmissíveis, no
processo, as provas obtidas por meios ilícitos”.



226

A Constituição, ao não admitir provas ilícitas no processo, referiu-se a este de
modo amplo, incluindo-se aí, portanto, o inquérito e os procedimentos adminis-
trativos.

3. O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E AS PROVAS ILÍCITAS

Ciente de tal assertiva, o legislador infraconstitucional fez constar, na regula-
mentação do procedimento administrativo, em especial, no que se refere à fase
probatória ou de instrução:

Artigo 22, § 2º da Lei estadual n. 10.177, de 30.12.1998:

Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desneces-
sárias ou protelatórias.

Lei Federal n. 9.784, de 29.1.1999:

Artigo 30 - São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas
por meios ilícitos.

Artigo 38, § 2º - Somente poderão ser recusadas, mediante decisão funda-
mentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, im-
pertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

No âmbito estadual bandeirante é digno de nota, ainda,  a edição da Lei n. 10.294,
de 20.4.1999 (dispõe sobre a “proteção e defesa do usuário do serviço público do
Estado”), instrumentalizando direitos básicos: informação, qualidade e controle ade-
quado do serviço público. No que se refere ao procedimento administrativo daí
advindo, em seu artigo 23, estatuiu que: “Serão assegurados o contraditório e a ampla
defesa, admitindo-se toda e qualquer forma de prova, salvo as obtidas por meios
ilícitos”.

O limite constitucional e legal, no que concerne aos meios de prova, caracteri-
za-se pela vedação das provas ilícitas no processo (provas inadmissíveis ou vedadas;
cf. também, art. 233 do CPP, art. 332 do CPC e art. 295 do CPPM).

A ilicitude da prova – hoje objeto de expressa repulsa constitucional – represen-
ta, pelo caráter de antijuridicidade que assume, um dos aspectos mais graves da ativi-
dade probatória, para a plena garantia dos direitos individuais.

É certo que as provas ilícitas não se revestem de eficácia jurídica e nem podem
ser admitidas como suporte de juízos acusatórios ou de juízos condenatórios.
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Indispensável que, no medir os poderes de investigação, a conduta das partes,
para ser justificada, não resulte em romper a balança ou o equilíbrio que deve ser
mantido entre  estes poderes e os direitos dos indivíduos, pois uns e outros são igual-
mente essenciais à estrutura constitucional do regime.

Segundo a doutrina, são  inadmissíveis as provas incompatíveis com os princí-
pios de respeito ao direito de defesa e à dignidade humana; os meios cuja utilização
se opõe às normas reguladoras do direito que, com caráter geral, regem a vida social
de um povo.

A prova é considerada ilícita toda vez que caracterizar violação de normas le-
gais ou de princípios do ordenamento, de natureza processual ou material, i. e., obti-
da mediante a infração a preceitos constitucionais (garantias individuais) e legais.

Consoante entendimentos de Nuvolone, citados e enriquecidos pela Professora
Ada Pellegrini Grinover e adotados pela maioria dos doutrinadores, temos que as
provas ilegais ou ilícitas seriam o gênero do qual as espécies são as provas ilícitas
propriamente ditas e as ilegítimas, diante da obtenção com violação ao ordenamento
jurídico de natureza substancial ou instrumental, respectivamente.

Assim, as ilegítimas  afrontam normas do Direito Processual, tanto na produção
(v.g. provas retiradas do interior de casa invadida sem mandado de busca e apreen-
são), como na introdução no processo (documento exibido em plenário do Júri sem
observância do disposto no art. 475 do CPP; juntada de documentos  na fase do art.
406, § 2° do CPP).

As ilícitas propriamente ditas, por seu turno, contrariam normas de direito ma-
terial, quanto ao meio ou quanto à forma de sua obtenção. Colheita, obtenção, forma-
ção de prova com transgressão do direito material: violação da intimidade, da casa,
das comunicações latu senso, do sigilo profissional, fiscal, bancário etc., desrespeito
à integridade física e moral – tortura, ameaça, coação, indução, captação da vontade
–,  abuso de poder, infração a dispositivos do CP, do Código de Telecomunicações, da
Lei n. 9.296/1996 etc.

Grande dissídio doutrinário e divergência jurisprudencial havia sobre a utiliza-
ção ou não da prova propriamente ilícita no processo, pois a lei processual não comina
expressamente sua nulidade e nem lhe retira a eficácia (exceto art. 232 do CPP que
trata das cartas interceptadas), aplicando apenas a conseqüência do ramo próprio do
direito material atingido. No que tange às provas ilegítimas, a sanção para o
descumprimento do modelo se encontra na própria lei processual (sistema das nuli-
dades, pela inobservância de suas normas: art. 564 e segs. do CPP), como também
ocorre com as que sejam concomitantemente ilegítimas e ilícitas.
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O problema residia quando não havia propriamente a violação de normas pro-
cessuais, mas a violação de normas de direito material na investigação da prova, face
à distinção entre prova processualmente admissível, mas obtida através de ato espú-
rio, de um lado, e de outro, prova processualmente inadmissível.

A Constituição Federal de 1988 veio  encerrar a questão, estabelecendo, de
forma firme, clara e absoluta, a subsunção do momento da ilicitude material e o da
ilegitimidade processual à mesma sanção – inadmissibilidade, ineficácia e invalidade
da prova ilícita em geral no processo – suprindo a lacuna do ordenamento
infraconstitucional e encerrando a divergência, não objetivando os constituintes al-
cançar apenas as provas ilegítimas, cujas limitações já existem na lei processual.

Portanto, a conseqüência para a prova ilícita e derivada será o seu afastamento,
desentranhamento do processo, sem acarretar a nulidade deste, que prosseguirá com
o restante do conjunto probatório, se houver.

No ensejo, cumpre observar que o direito comparado exibe, especificamente
com relação à utilização da prova ilícita, três grandes orientações:

a) Admissibilidade (male captum, bene retentum)

Admite a prova com a punição daquele que a tenha produzido, por crime even-
tualmente cometido.

Funda-se no livre convencimento do juiz, na fé pública do agente estatal que a
tenha produzido  e na veracidade intrínseca da prova.

Esgota seus efeitos na responsabilidade e na punição dos agentes que atuaram
ilicitamente para obtê-la, sem nenhum reflexo nas evidências obtidas, admitidas no
processo.

b) Proporcionalidade ou razoabilidade

Discute-se, sob a ótica da proporcionalidade (doutrina da Beweisverbote, do
direito germânico), a admissão de prova ilícita, entendendo-se em algumas hipóteses
(para a criminalidade grave) prevalecer o direito de prova, sobrepondo-se à vedação
constitucional, onde os direitos individuais poderão ser sacrificados em nome da
prevenção e repressão da criminalidade.

Há que se pesquisar a proporcionalidade sob o prisma material dos bens e valo-
res em jogo (princípios constitucionais contrastantes na infringência à norma pela
prova clandestina produzida e nos valores protegidos por esta), como, por exemplo, a
vida, a inocência (favorável ao réu), a intimidade, o sigilo etc.
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Sopesam-se a infringência à norma na colheita da prova e os valores que a pro-
dução da prova pode proteger, quando, no caso, outro valor fundamental mereça ser
protegido, valor que, por si, se apresente mais relevante do que o bem violado com a
obtenção da prova ilícita, cabendo ao juiz, em cada caso, sopesar se a norma benefi-
ciada com a ilicitude, também constitucional, de ordem processual ou material, não
supera em valor a que estaria sendo violada.

A crítica que se faz a essa posição é não haver como afastar o subjetivismo na
análise de ponderação entre os direitos constitucionais uns com os outros.

c) Inadmissibilidade

Esta é, na atualidade, a posição adotada pela nossa Constituição (doutrina das
exclusionary rules do direito norte-americano) e é predominante na doutrina e na
jurisprudência pátrias (em especial, no Supremo Tribunal Federal).

Não mais vige, em toda sua inteireza, o princípio da busca da verdade real, de
modo que devem ser impostas algumas restrições à obtenção da prova, a fim de que
sejam respeitados os direitos personalíssimos e os direitos fundamentais, resultando,
no fundo, de um interesse também coletivo em garantir direitos básicos para a perpe-
tuação do Estado de Direito (máxime porque tal prova fere sobretudo o direito cons-
titucional, tanto que a norma proibitiva encontra-se no capítulo destinado aos Direi-
tos e Garantias Individuais).

Ensina  Heleno Fragoso, em trecho de sua obra Jurisprudência Criminal, ser:
“indubitável que a prova ilícita, entre nós, não se reveste da necessária idoneidade
jurídica como meio de formação do convencimento do julgador, razão pela qual deve
ser desprezada, ainda que em prejuízo da apuração da verdade, no prol do ideal maior
de um processo justo, condizente com o respeito devido a direitos e garantias funda-
mentais da pessoa humana, valor que se sobreleva, em muito, ao que é representado
pelo interesse que tem a sociedade numa eficaz repressão aos delitos. É um pequeno
preço que se paga por viver-se em estado de direito democrático. A justiça penal não
se realiza a qualquer preço. Existem, na busca da verdade, limitações impostas por
valores mais altos que não podem ser violados” (apud STF, Ação Penal n. 307-3-DF,
Plenário, rel. Min. Ilmar Galvão, DJU, de 13.10.1995).

A atividade probatória  só pode ser exercida a partir de uma posição
eminentemente ética, removendo incentivos ao desrespeito e como eficiente meio de
se evitarem ações ilegais, como um imperativo da integridade administrativa e de que
não se obterão benefícios de comportamento ilegal, a tranqüilizar a sociedade.

Especialmente no âmbito administrativo, em que impera, dentre outros, o prin-
cípio da legalidade, impessoalidade e moralidade (art. 37, caput, da CF/1988), seria
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inconcebível a utilização de métodos que não levassem em conta a proteção dos
valores essencialmente constitucionais, por estar na base da problemática das provas
ilícitas e derivadas um problema de  intimidade, liberdade, dignidade humana etc.
Semelhante contradição comprometeria o próprio fundamento do Direito e, em con-
seqüência, a legitimação de todo o sistema jurídico- administrativo.

Tudo pode ser apurado e provado dentro dos limites constitucionais e legais, e,
sobretudo, com respeito aos direitos individuais de quem quer que seja. Afirmar o
contrário é menosprezar a competência de quem investiga e os  direitos duramente
conquistados pelo Homem, com o sério risco de se justificarem práticas condenáveis,
tristemente comuns em nosso País, perdendo-se fatalmente o sentido de qualquer
limite.

Sendo esta a corrente adotada pela Carta da República de 1988 e abraçada pelo
Supremo Tribunal Federal, permitimo-nos alongar um pouco mais no seu estudo.

Devemos delimitar a conseqüência da inutilização de uma prova ilícita, definin-
do se haverá contaminação de todas as demais provas dela resultante, ou somente sua
desqualificação para o julgamento da causa (cf. arts. 573, § 1° do CPP e 248 do
CPC).

Hoje, a posição majoritária do STF entende que a prova ilícita originária conta-
mina as demais provas dela decorrentes, de acordo com a Teoria dos “Frutos da
Árvore Envenenada” (Alexandre de Moraes, Direito constitucional, São Paulo: Atlas,
p. 104-106).

A ilicitude original da prova transmite-se, por repercussão, a outros dados
probatórios que nela se apóiem, dela derivem ou nela encontrem o seu fundamento
causal,  a contaminar outros elementos probatórios eventualmente coligidos, oriun-
dos direta ou indiretamente de conduta inaceitável (Prova Ilícita por Derivação).

A ilicitude da obtenção da prova transmite-se à prova derivada, por repercus-
são, mesmo que esta seja formalmente lícita, mas obtida por intermédio de informa-
ção tirada da prova ilicitamente colhida.

Na obra Direito à prova no processo penal, o Professor Antonio Magalhães
Gomes Filho afirma “ser impossível negar a priori a contaminação secundária pela
ilicitude inicial, não somente por um critério de causalidade, mas principalmente em
razão da finalidade com que são estabelecidas as proibições em análise; de nada
valeriam tais restrições à admissibilidade da prova se, por via derivada, informações
colhidas a partir de uma violação ao ordenamento pudessem servir ao convencimento
do juiz; nessa matéria importa ressaltar o elemento profilático , evitando-se condutas
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atentatórias aos direitos fundamentais e à própria administração correta e leal da
justiça penal.” (São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 110, realces do original).

Com efeito, vedar que se possa trazer ao processo a prova originária ilícita, mas
admitir que as informações nela colhidas possam ser aproveitadas para chegar a ou-
tras provas, que sem tais informações não colheria, evidentemente é estimular, e não
reprimir a atividade ilícita.

É necessário realçar que os fatos impropriamente obtidos não se tornam sagra-
dos e inacessíveis, sendo imprescindível passar a uma segunda etapa e verificar se
não é possível isolar, imunizar a árvore e/ou os frutos colhidos, após o que, realmen-
te, se deverá rejeitar o material probatório em questão (Danilo Knijnik, A “doutrina
dos frutos da árvore venenosa” e os discursos da Suprema Corte na decisão de
16.12.1993, Ajuris, Porto Alegre, v. 23, n. 66, p. 61, mar. 1996).

Na jurisprudência pátria, é digna de nota a admissibilidade da prova ilícita,
quando necessária  e indispensável à defesa do acusado, diante do conflito de normas
constitucionais entre a proibição e a que garante a amplitude de defesa, protegendo o
direito à liberdade (o que ocorre na hipótese, em verdade, é a ausência de ilicitude
dessa prova, vez que aqueles que a produziram agiram em legítima defesa de seus
direitos humanos fundamentais, ameaçados ou lesionados em face de condutas ante-
riormente ilícitas ou equivocadas).

4. CONCLUSÃO

O direito administrativo incorpora, desta forma, a tormentosa questão da prova
ilícita e derivada, que vem ganhando espaço entre as preocupações fundamentais do
direito processual moderno (Antônio Scarance Fernandes, A lei de interceptação te-
lefônica, in Justiça penal, críticas e sugestões, 4, Revista dos Tribunais, p. 48-70),
em vista do grande desenvolvimento da tecnologia, com seu caudal de reflexos nega-
tivos no tocante à violação dos direitos.

Nesse diapasão, entre a concepção processual-formalística do direito america-
no, fechada às concessões e comparações entre os bens jurídicos envolvidos, e a
perspectiva material, bem mais flexível, do direito alemão, sensível às circunstân-
cias do caso concreto, a Constituição pátria empregou um termo claramente indicativo
de que a prova ilícita é vedada sem atenuantes, já que eivada de inconstitucionalidade.

A preocupação com a preservação dos direitos individuais em qualquer esfera é
fundamental para a sobrevivência da democracia, não é mero capricho. O óbice aqui
analisado resulta dessa preocupação, mesmo que obrigue a uma decisão contra
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conscientiam e por mais relevantes que sejam os fatos por ela apurados, por subsumir-
se no conceito de inconstitucionalidade, porque – eis o ponto principal – não mais
importa apenas a convicção, mas o modo pelo qual se buscou essa convicção, que
passa a ser igualmente sindicável, desde que se consagrou o princípio da licitude da
prova.

Averbado que o princípio da licitude da prova torna uma questão jurídica autô-
noma (o “como” do processo probatório, especificamente sobre o convencimento do
julgador), cumpre observar que há proibição de produção e proibição de valoração
da prova ilícita.

Assim, as provas ilícitas, bem como todas aquelas delas derivadas, são constitu-
cionalmente inadmissíveis, devendo, pois, serem desentranhadas do processo ou pro-
cedimento, não tendo, porém, o condão de anulá-lo. Permanecem válidas a relação
processual e as demais provas lícitas e autônomas delas não decorrentes.
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1. INTRODUÇÃO

A Constituição Federal consagra em seu artigo 196 a saúde como direito de
todos e dever do Estado,  garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Igualmente, em seu artigo 200, a Constituição Federal afirma competir ao siste-
ma único de saúde executar as ações de vigilância sanitária e epidemológica (inc. II)
e fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional,
bem como bebidas e águas para consumo humano.

A atuação do Poder Público nos serviços de vigilância sanitária de alimentos é
de vital importância para a saúde pública, pois, conforme estudos realizados pelo
Centro Americano de Controle de Doenças, os alimentos contaminados chegam a
causar nos Estados Unidos mais de 50 milhões de casos de diarréia.

Além do aspecto de saúde pública, tal fato repercute economicamente, vez que
inúmeras pessoas faltam ao trabalho ou deixam de produzir adequadamente durante
o período em que, por contaminação alimentar, ausentam-se dele ou de suas funções
diárias.

A OMS - Organização Mundial de Saúde e a Organização para Alimentação e
Agricultura - FAO criaram uma comissão conjunta (OMS/FAO) para o estudo de
padrões mínimos de segurança alimentar, estabelecendo a necessidade de editar um
Código de procedimentos de higiene para estabelecimentos onde são servidos ali-
mentos pré-cozidos e cozidos para alimentação coletiva, em vista das constatações
seguintes:1

• existência de dados epidemiológicos mostrando que muitas epidemias de in-
toxicação alimentar são causadas por alimentos consumidos nos estabeleci-
mentos que os servem;

• perigo que cerca as operações de fornecimento de alimentos em larga escala,
especialmente no que toca à armazenagem e manipulação;

• grande número de pessoas que pode ser envolvido numa epidemia;

• vulnerabilidade da população.

1. Para melhor análise desses dados, conferir a fonte: SILVA JUNIOR, Eduardo. Manual de controle
higiênico sanitário em alimentos. São Paulo: Varela, 1997. p. 360.
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Vislumbrou-se, ainda, pela OMS, a necessidade de controle sanitário em todas
as fases do preparo dos alimentos, até o momento de seu consumo, para que se previ-
na a contaminação anterior à comercialização dos mesmos.

A legislação deve ser implementada com o auxílio do poder de polícia do Poder
Público, que é responsável pela manutenção da saúde pública.2

Como observa  Sebastião Tojal, “com efeito, a Constituição da Saúde de 1988
ou a garantia do direito à saúde, expressamente referida no artigo 1963 da Constitui-
ção, inscreve-se exata e precisamente no rol daquele conjunto integrado de ações de
iniciativa dos Poderes Públicos voltadas para a realização da nova ordem social, cujos
objetivos são o bem-estar social e a justiça sociais”, para concluir, em seguida, que
“está, pois, o Estado, juridicamente obrigado a exercer as ações e serviços de saúde
visando à construção da nova ordem social, cujos objetivos, repita-se, são o bem-
estar e a justiça sociais, pois a Constituição lhe dirige impositivamente essas tare-
fas”.4

Esse mesmo entendimento foi proclamado pela  Organização Pan-americana da
Saúde e pelo  Escritório Regional da Organização Mundial da Saúde: “Aplicado às
ações e aos serviços de saúde, o conceito implica o poder de controle, pela sociedade
e pelo Estado, visando zelar pela sua efetiva prestação e por sua qualidade. Ao quali-
ficar as ações e serviços de saúde como de relevância pública, proclamou a Constitui-
ção Federal sua essencialidade. Por “relevância pública” deve-se entender que o inte-
resse primário do Estado, nas ações e serviços de saúde, envolve sua essencialidade
para a coletividade, ou seja, sua relevância social. Ademais, enquanto direito de to-
dos e dever do Estado, as ações e serviços de saúde devem ser por ele privilegiados.
A correta interpretação do Artigo 196 do texto constitucional implica o entendimento
de ações e serviços de saúde como conjunto de medidas dirigidas ao enfrentamento
das doenças e suas seqüelas, através da atenção médica preventiva e curativa, bem
como de seus determinantes e condicionantes de ordem econômica e social”. 5

2. Conferir Portaria n. 1.428/93 do Ministério da Saúde: “A prática da fiscalização sanitária de alimentos,
base das ações de vigilância sanitária de alimentos, inserida nas ações de saúde deve: integrar as
ações de Vigilância Sanitária e as avaliações de risco epidemiológico dentro das prioridades locais,
seguindo as determinações do Sistema Único de Saúde; utilizar a inspeção como instrumento de
fiscalização sanitária, abrangendo o conjunto de etapas que compõem a cadeia alimentar, incluindo
as suas inter-relações com o meio ambiente, o homem e o seu contexto sócio-econômico; objetivar a
proteção e defesa da saúde do consumidor, em caráter preventivo, através da prática de inspeção
sanitária, como forma de regulamentar as diretrizes aqui estabelecidas”.

3. Constituição Federal – artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. TOJAL, Sebastião Botto de Barros. Constituição dirigente de 1988 e o direito à saúde. Os 10 anos da
Constituição Federal. (vários autores). São Paulo: Atlas, 1998. p. 41.

5. Série Direito e Saúde, n. 1 – Brasília, 1994.
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A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê  princípios informadores
e regras de competência no tocante à proteção da saúde pública, englobando, inclusi-
ve, a atuação de vigilância sanitária na área de alimentos, como será analisado a
seguir.

2. PREÂMBULO

Note-se que, desde o  Preâmbulo da Constituição Federal, proclama-se que:
“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Consti-
tuinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvi-
mento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob
a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL”.

Logicamente, dentro do bem-estar destacado como uma das finalidades do Es-
tado, encontra-se a Saúde Pública.

O preâmbulo de uma Constituição pode  ser definido como documento de inten-
ções do diploma, e consiste em uma certidão de origem e legitimidade do novo texto
e uma proclamação de princípios, demonstrando a ruptura com o ordenamento
constitucional anterior e o surgimento jurídico de um novo Estado.6

Apesar de não fazer parte do texto constitucional propriamente dito, e conse-
qüentemente não conter normas constitucionais de valor jurídico autônomo, o pre-
âmbulo não é juridicamente irrelevante, uma vez que deve ser observado como ele-
mento de interpretação e integração dos diversos artigos que lhe seguem.

Como explica Jorge Miranda, “não se afigura plausível reconduzir a eficácia do
preâmbulo (de todos os preâmbulos ou de todo o preâmbulo, pelo menos) ao tipo de
eficácia próprio dos artigos da Constituição. O preâmbulo não é um conjunto de

6. É de tradição em nosso Direito Constitucional e nele devem  constar os antecedentes e enquadramento
histórico da Constituição, bem como suas justificativas e seus grandes objetivos e finalidades. Jorge
Miranda aponta a existência de preâmbulos em alguns dos mais importantes textos constitucionais
estrangeiros: Estados Unidos (1787), Suiça (1874), Alemanha de Weimar (1919), Irlanda (1937),
França (1946 e 1958), Japão (1946), Grécia (1975), Espanha (1978). Podemos acrescentar as Cons-
tituições do Peru (1979), da antiga Alemanha Ocidental (1949) e da Alemanha Oriental (1968, com as
emendas de 7 de outubro de 1974), da Polônia (1952), Bulgária (1971), Romênia (1975), Cuba (1976),
Nicarágua (1987), Moçambique (1978), São Tomé e Princípe (1975) e Cabo Verde (1981). Sobre o
tema, conferir: MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Atlas,
1998.
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preceitos, é um conjunto de princípios que se projectam sobre os preceitos e sobre os
restantes sectores do ordenamento”, para a seguir concluir  “o preâmbulo não pode
ser invocado enquanto tal, isoladamente, nem cria direitos ou deveres”.7

O preâmbulo constitui, portanto, um breve prólogo da Constituição e apresenta
dois objetivos básicos: explicitar o fundamento da legitimidade da nova ordem cons-
titucional; explicitar as grandes finalidades da nova Constituição.

Como  ensina Juan Bautista Alberdi, o preâmbulo deve sintetizar sumariamente
os grandes fins da Constituição, servindo de fonte interpretativa para dissipar as obs-
curidades das questões práticas e de  rumo para a atividade política do governo.8

Nesse sentido, toda a atuação do Poder Público deverá ser pautada, dentre ou-
tras finalidades, na busca do bem-estar geral, garantindo-se dessa forma mecanismos
de efetividade e promoção da saúde pública.

Além do Preâmbulo da Constituição, outros dispositivos constitucionais devem
ser lembrados neste breve estudo sobre a repartição de competências em matéria de
vigilância sanitária de alimentos.

3. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

“Constituição Federal - Artigo 1º - A República Federativa do Brasil, for-
mada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Fede-
ral, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana”.

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e
tem como  um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana.

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e traz
consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um
mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, só ex-
cepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais,
mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas
enquanto seres humanos.

7. MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 2. ed. Iit. Coimbra: Coimbra, 1988, p. 211.
8. ALBERDI, Juan Bautista. Bases y puntos de partida para la organización política de la república

argentina. Buenos Aires: Estrada, 1959. p. 295.
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O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, consagrado pela Cons-
tituição Federal, apresenta-se em dupla concepção. Primeiramente, prevê um direito
individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais
indivíduos. Em segundo lugar, estabelece verdadeiro dever fundamental de tratamen-
to igualitário dos próprios semelhantes. Esse dever configura-se pela exigência do
indivíduo em respeitar a dignidade de seu semelhante, tal qual a Constituição Federal
exige que lhe respeitem a própria.

O direito à vida e à saúde, dentre outros, aparece como conseqüência imediata
da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República
Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a idéia de predomínio das concepções
transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.

Como destaca José Afonso da Silva, “A saúde é concebida como direito de
todos e dever do Estado, que a deve garantir mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. O direito à saúde rege-
se pelos princípios da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços que
a promovem, protegem e recuperam. As ações e serviços de saúde são de relevância
pública, por isso ficam inteiramente sujeitos à regulamentação, fiscalização e contro-
le do Poder Público, nos termos da lei, a quem cabe executá-los diretamente ou por
terceiros, pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Se a Constituição atribui ao
Poder Público o controle das ações e serviços de saúde, significa que sobre tais ações
e serviços tem ele integral poder de dominação, que é o sentido do termo controle,
mormente quando aparece ao lado da palavra fiscalização”.9

Nesse mesmo sentido, proclama  Sebastião Tojal  a finalidade pública das nor-
mas que devem reger a   saúde pública, afirmando que “qualquer iniciativa que con-
trarie tais formulações há de ser repelida veementemente, até porque fere ela, no
limite, um direito fundamental da pessoa humana”.10

Não foi outra a conclusão da  Organização Pan-americana da Saúde e do  Escri-
tório Regional da Organização Mundial da Saúde, ao afirmar que: “O conceito de
ações e serviços de relevância pública, adotado pelo artigo 197 do atual texto consti-
tucional, norma preceptiva, deve ser entendido desde a verificação de que a Consti-
tuição de 1988 adotou como um dos fundamentos da República a dignidade da pes-
soa humana”11.

9. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 10. ed. São Paulo: Malheiros, p. 697.
10. TOJAL, Sebastião Botto de Barros. Constituição dirigente de 1988 e o direito à saúde. Os 10 anos da

Constituição Federal. (vários autores). São Paulo: Atlas, 1998. p. 43.
11. Série Direito e Saúde, n. 1 - Brasília, 1994.
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4. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA EM RELAÇÃO
À SAÚDE PÚBLICA

“Constituição Federal - Artigo 23 - É competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pes-
soas portadoras de deficiência”

A competência administrativa para cuidar da saúde pública é concorrente entre
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cabendo-lhes o dever  de atuação em
uma das áreas mais sensíveis do Estado moderno.

Assim, administrativamente, todos os entes federativos possuem competência
para assegurar a efetividade e plenitude da saúde pública, inclusive no tocante aos
serviços de vigilância sanitária,  devendo o exercício dessa competência, porém, para
se evitar desnecessários embates entre os diversos entes federativos, pautar-se pelo
princípio da predominância do interesse.

Como bem salientado por Ives Gandra Martins, “A saúde é, todavia, no elenco
das finalidades a que o Estado está destinado a dedicar-se, talvez, a mais relevante e
que mereça atenção maior”12, porém, como lembrado por Wolgran Junqueira Ferreira,
“na hierarquia de valores não se coloca a saúde pública em primeiro plano e o Brasil
hoje está doente”.13

5. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EM RELAÇÃO À SAÚDE PÚBLICA

“Constituição Federal - Artigo 24 - Compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde”.

O artigo 24 da Constituição Federal prevê as regras de competência concorrente
entre União, Estados e Distrito Federal, estabelecendo quais as matérias que deverão
ser regulamentadas de forma geral por aquela e específica por estes.14

12. BASTOS, Celso Ribeiro e MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à Constituição do Brasil.
São Paulo: Saraiva, 1993. v. 3, t. 1, p. 383.

13. FERREIRA, Wolgran Junqueira. Comentários à Constituição de 1988. Campinas: Lumen iuris, 1989.
v. 1, p. 402.

14. Cf. a respeito: ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. São
Paulo: Atlas, 1991; MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
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Essa previsão é complementada pelo artigo 200, inciso I, da Constituição Federal
que prevê competir ao sistema único de saúde executar as ações de vigilância sanitária
e epidemológica e fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de
seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

Determina a Constituição competir à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente, dentre outras importantes matérias, sobre defesa da
saúde.

No âmbito da legislação concorrente, a doutrina tradicionalmente classifica-a
em cumulativa sempre que inexistir limites prévios para o exercício da competência,
por parte de um ente, seja a União, seja o Estado-membro, e em não-cumulativa,
quando propriamente estabelece a chamada repartição vertical, pois, dentro de um
mesmo campo material (concorrência material de competência), reserva-se um nível
superior ao ente federativo União, que fixa os princípios e normas gerais, deixando-
se ao Estado-membro a complementação.

A Constituição brasileira adotou a competência concorrente não-cumulativa ou
vertical, de forma que a competência da União está adstrita ao estabelecimento de
normas gerais, devendo os Estados e Distrito Federal especificá-las através de suas
respectivas leis. É a chamada competência suplementar dos Estados-membros e do
Distrito Federal (CF, art. 24, § 2º).

Essa orientação, derivada da Constituição de Weimar (art. 10), consiste em
permitir ao governo federal a fixação das normas gerais, sem descer a pormenores,
cabendo aos Estados-membros a adequação da legislação às peculiaridades locais.

Note-se que, doutrinariamente, podemos dividir a competência suplementar dos
Estados-membros e do Distrito Federal em duas espécies: competência complementar
e competência supletiva. A primeira dependerá de prévia existência de lei federal a
ser especificada pelos Estados-membros e Distrito Federal. Por sua vez, a segunda
aparecerá em virtude da inércia da União em editar a lei federal, quando então os
Estados e o Distrito Federal, temporariamente, adquirirão competência plena tanto
para edição das normas de caráter geral, quanto para normas específicas (CF, art. 24,
§§ 3º e 4º).

Sobre o tema, indispensável a lição de Raul Machado Horta: “As Constituições
federais passaram a explorar, com maior amplitude, a repartição vertical de compe-
tências, que realiza a distribuição de idêntica matéria legislativa entre a União Fede-
ral e os Estados-membros, estabelecendo verdadeiro condomínio legislativo, con-
soante regras constitucionais de convivência. A repartição vertical de competências
conduziu à técnica da legislação federal fundamental, de normas gerais e de diretri-
zes essenciais, que recai sobre determinada matéria legislativa de eleição do
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constituinte federal. A legislação federal é reveladora das linhas essenciais, enquanto
a legislação local buscará preencher o claro que lhe ficou, afeiçoando a matéria reve-
lada na legislação de normas gerais às peculiaridades e às exigências estaduais. A Lei
Fundamental ou de princípios servirá de molde à legislação local. É a Rahmengesetz,
dos alemães; a Legge-cornice, dos italianos; a Loi de cadre, dos franceses; são as
normas gerais do Direito Constitucional Brasileiro”.15

Dessa forma, é possível o estabelecimento de algumas regras definidoras da
competência legislativa concorrente, de aplicação integral à proteção da saúde pú-
blica:

• a competência da União é direcionada somente às normas gerais, sendo de
flagrante inconstitucionalidade aquilo que delas extrapolar;

• a competência do Estado-membro ou do Distrito Federal refere-se às normas
específicas, detalhes, minúcias (competência suplementar). Assim, uma vez
editadas as normas gerais pela União, as normas estaduais deverão ser
particularizantes, no sentido de adaptação de princípios, bases, diretrizes a
peculiaridades regionais (competência complementar);

• não haverá possibilidade de delegação, por parte da União, aos Estados-
membros e Distrito Federal, das matérias elencadas no artigo 24 da Consti-
tuição;

• o rol dos incisos destinados à competência concorrente é taxativo, portanto,
não haverá tal possibilidade em matéria destinada a lei complementar, por
ausência de previsão do artigo 24 da CF;

• a inércia da União em regulamentar as matérias constantes no artigo 24 da
Constituição Federal não impedirá ao Estado-membro ou ao Distrito Federal
a regulamentação da disciplina constitucional (competência supletiva). Note-
se que, em virtude da ausência de lei federal, o Estado-membro ou o Distrito
Federal adquirirão competência plena tanto para a edição de normas de cará-
ter geral, quanto específico.

• a competência plena adquirida pelos Estados ou Distrito Federal é tempo-
rária, uma vez que, a qualquer tempo, poderá a União exercer sua competên-
cia editando lei federal sobre as normas gerais;

• a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei
estadual, no que lhe for contrário.

15. MACHADO HORTA, Raul. Estudos de direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995. p. 366.
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Portanto, em relação à legislação protetiva da Saúde Pública, inclusive sobre
vigilância sanitária de alimentos, a legislação federal deverá estabelecer as normas
gerais, enquanto a legislação estadual e distrital deverá complementá-la.

6. COMPETÊNCIAS MUNICIPAIS

“Constituição Federal - Artigo 30 - Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

(...)

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do
Estado, serviços de atendimento à saúde da população”.

A função legislativa é exercida pela Câmara dos Vereadores, que é o órgão
legislativo do Município, em colaboração com o prefeito, a quem cabe também o
poder de iniciativa das leis, assim como o poder de sancioná-las e promulgá-las, nos
termos propostos como modelo, pelo processo legislativo federal. Dessa forma, a
atividade legislativa municipal submete-se aos princípios da Constituição Federal,
com estrita obediência à Lei Orgânica dos Municípios, à qual cabe o importante
papel de definir as matérias de competência legislativa da Câmara, uma vez que a
Constituição Federal não a exaure, pois usa a expressão interesse local como
catalisador dos assuntos de competência municipal.

As competências legislativas do município caracterizam-se pelo princípio da
predominância do interesse local, consubstanciando-se em:

• competência genérica em virtude da predominância do interesse local (CF,
art. 30, I);

• competência para estabelecimento de um Plano Diretor (CF, art. 182);

• hipóteses já descritas, presumindo-se constitucionalmente o interesse local
(CF, arts. 30, III a IX e 144, § 8º);

• competência suplementar (CF, art. 30, II).

Em relação à competência genérica em virtude da predominância do interesse
local (CF, art. 30, I), apesar de difícil conceituação, interesse local refere-se àqueles
interesses que disserem respeito mais diretamente às necessidades imediatas do mu-
nicípio, mesmo que acabem gerando reflexos no interesse regional (Estados) ou geral
(União), pois, como afirmado por Fernanda Dias Menezes, “é inegável que mesmo
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atividades e serviços tradicionalmente desempenhados pelos municípios, como trans-
porte coletivo, polícia das edificações, fiscalização das condições de higiene de
restaurantes e similares, coleta de lixo, ordenação do uso do solo urbano etc., dizem
secundariamente com o interesse estadual e nacional”.16

Dessa forma, salvo as tradicionais e conhecidas hipóteses de interesse local, as
demais deverão ser analisadas caso a caso, vislumbrando-se qual o interesse
predominante (princípio da predominância do interesse).17

Assim, por exemplo, será de competência do município, atendendo suas
peculiaridades locais, a prática genérica de vigilância sanitária em relação aos
alimentos de consumo imediato, inclusive com o poder de  fiscalização das condições
de higiene de restaurantes e similares.

O artigo 30, II, da Constituição Federal, preceitua caber ao município suple-
mentar a legislação federal e estadual, no que couber, o que não ocorria na Constitui-
ção anterior, podendo o município suprir as omissões e lacunas da legislação federal
e estadual, embora não podendo contraditá-las, inclusive nas matérias previstas no
artigo 24 da Constituição de 1988. Assim, a Constituição Federal prevê a chamada
competência suplementar dos municípios, consistente na autorização de regulamen-
tar as normas legislativas federais ou estaduais, para ajustar sua execução a peculia-
ridades locais, sempre em concordância com aquelas e desde que presente o requisito
primordial de fixação de competência desse ente federativo: interesse local.

Ressalte-se que, no caso de serviços de atendimento à saúde da população, a
própria Constituição Federal presume, no artigo 30, VII, a existência de interesse
local, legitimados da atuação do Município.

Assim, na utilização dessa competência suplementar, o Município pode,
atendendo as peculiaridades locais e em respeito à legislação federal e estadual,
estabelecer normas de fiscalização para vigilância sanitária de alimentos.

O Município de São Paulo, por meio de convênio celebrado com a Secretaria de
Estado da Saúde do Estado de São Paulo, pela Lei n. 10.085/86, tem a competência
de fiscalizar e controlar as condições higiênico-sanitárias nos estabelecimentos que
comercializam alimentos a varejo.

O desenvolvimento das ações de preservação da saúde do consumidor e, em
especial, no tocante à vigilância sanitária de alimentos, baseia-se no Código de

16. ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas,
1991. p. 124.

17. Sobre competência municipal: DALLARI, Sueli Gandolfi. Competência municipal em matéria de saú-
de. Revista de Direito Público, São Paulo, v. 22, n. 92, p. 171, out./dez. 1989.
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Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) e no Código Sanitário Municipal de Ali-
mentos (Decreto n. 25.544/88).

A Vigilância Sanitária de Alimentos no Município de São Paulo é responsabili-
dade do Departamento de Inspeção Municipal de Alimentos – DIMA, órgão vincula-
do à Secretaria Municipal de Abastecimento – SEMAB.18

Esse procedimento é realizado das seguintes maneiras:

• vistorias sanitárias realizadas na instalação de um novo comércio varejista de
alimentos;

• atendimentos de reclamações gerais;

• comandos sanitários;

• verificação de interdições realizadas nos comandos sanitários;

• atendimento de surtos de toxinfecções alimentares noticiadas pelo Departa-
mento de Inspeção Municipal de Alimentos.

A Secretaria Municipal de Abastecimento possui, ainda, o Setor de Educação
Sanitária para realização de cursos e palestras aos comerciantes, com a finalidade de
transmitir noções básicas de conservação, acondicionamento e higiene na manipula-
ção de alimentos.

A Lei Municipal n. 11.728/96, regulamentada pelo Decreto n. 37.063/97, insti-
tuiu a obrigatoriedade do curso de “Normas Técnicas Especiais de Manipulação de
Alimentos” a todos aqueles que comercializam alimentos a varejo.

A regulamentação das ações de inspeção no Município de São Paulo foi
estabelecida pelos Decretos Municipais ns. 25.544/88 e 26.638/88.

18. Como destacam Eclea Spiridião Bravo, Izabel Adelina Ribeiro, Jassyendy Cabete de Oliveira e João
Antonio Ferreira, “O Departamento de Inspeção Municipal de Alimentos – DIMA – deve responder
atualmente pelo controle sanitário de aproximadamente 50.000 estabelecimentos, conforme dados
estimados pelo mesmo, onde são preparados e servidos alimentos de consumo imediato, com dife-
rentes padrões de qualidade sanitária. Responde também por 3.600 feiras livres. Todas as ativida-
des do departamento estão centralizadas em uma única unidade, localizada na Vila Guilherme,
Zona Norte, de onde partem as equipes de vigilância que devem cobrir todo o Município de São
Paulo“ (Estudo das práticas de vigilância sanitária de alimentos de consumo imediato no Município
de São Paulo: uma contribuição para a gestão de risco de contaminação alimentar. São Paulo:
Faculdade de Saúde Pública, 1998. p. 5).
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7. CONCLUSÕES

A competência administrativa para cuidar de Saúde Pública, inclusive no tocan-
te aos serviços de vigilância sanitária, é comum a todos os entes federativos. Assim,
tanto a União quanto os  Estados, Distrito Federal e Municípios têm esse dever im-
posto pela Lei Magna. Logicamente, para que não haja conflito entre as diversas
atuações, suas condutas devem pautar-se pelo princípio da predominância do inte-
resse, ou seja,  quando existir o interesse geral, a competência a prevalecer será da
União; diferentemente, o interesse regional, fará prevalecer o Estado, e, conseqüen-
temente, o interesse local, o Município.

Em relação à competência legislativa, a Constituição Federal disciplinou de
forma mais cuidadosa.

Assim, compete à União legislar sobre normas gerais protetivas da saúde públi-
ca, enquanto aos Estados e Distrito Federal compete a complementação dessas nor-
mas. Nem os Estados/Distrito Federal poderão invadir a disciplina sobre normas ge-
rais nem a União poderá editar normas por demais específicas, sob pena de
inconstitucionalidade por desrespeito à divisão de competências concorrentes feita
pela Constituição Federal.

O Município surge nesse contexto sempre pautando sua atuação pelo princípio
da predominância do interesse local, legitimador de sua atuação na área de saúde
pública, inclusive  vigilância sanitária.
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